
Kunst en Historie 
in de Emmaweg 

MIKC Productions 2017

Hengelo 

augustus - oktober 2017



2 3

Emma Art and History 
2017 by MIKC



4 5

InleIdIng 

emma Art and History is een kunstproject dat is geïnitieerd 
door MIKC (Meer Innovatie Kunst en Cultuur). dit boekje geeft 
een verslag van de activiteiten in de periode 12 augustus tot 20 
oktober 2017 en is mogelijk gemaakt door de gemeente Hengelo.

De veelbesproken, geliefde maar ook verguisde Emmaweg in Hengelo 

is uitgangspunt en inspiratiebron voor Emma Art and History 2017.

 

De kunstenaars hebben hun visie, (in beeld en geluid) op de historie 

en toekomst van de Emmaweg gegeven en hiermee de straat weer 

tot leven gebracht.

Ieder deed dit op zijn eigen wijze door o.a. interviews met bewoners, 

performances, multi media, fotografie, lichtbeelden, interactieve 

installaties, documentaires en stop motion films in ‘Window Cinema’. 

De zeer verrassende uitingen hebben een eerste aanzet gegeven voor 

het beter leefbaar maken van de straat en het trekken van een ander 

en breder publiek.

‘’Het project EMMA Art staat voor ontmoeting, beleving, herkenning 

en saamhorigheid. Actuele kunst en historie zijn door de kunstenaars 

gevisualiseerd. In de straat was tijdelijk van alles te beleven. Met 

passanten werd een dialoog aangegaan en bewoners werden actief 

betrokken.’’

Kunst dichter bij de mensen brengen
‘Kunst moet je niet alleen gaan bekijken in een museum of cultuurhuis. 

Het moet je overkomen en je verwonderen/verbazen. Door kunst in 

de straat te brengen, wil MIKC kunst en historie op een laagdrempelige 

manier dichter bij de mensen brengen en de vertrouwdheid t.o.v. 

vernieuwende kunst vergroten.’
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MIKC heeft speciaal voor Emma Art: Social Design. Gift Economy, 

Swop Network en Bureau Urban Living geïntroduceerd. De bewoners 

en bezoekers hebben de mogelijkheid gekregen met ideeën te komen, 

kunst te ruilen en/of deel te nemen aan de ’Art Value Store’, ‘Exchange 

Food’ in Emma’s eetcafé, in gesprek te gaan met Leninn Hernandez 

van Bureau Urban Living en de Window Cinema te bekijken.

Toelichting swop network:
Het wereldwijde Swop Network is geïnitieerd door Andrea Creutz 

(Kopen hagen) en Lise Skou (Aarhus). Deze kunste naars heeft MIKC 

ontmoet op ‘Kunst in Bevaeglse’, een plattelands kunstproject in 

Denemarken waar MIKC ook een project heeft uitgevoerd. Swop 

Networks is een platform voor ideeën rondom hedendaagse 

politieke, economische en sociale debatten en zoekt oplossingen 

voor de productie en afbraak van materialen. De projecten van Swop 

Network visualiseren en communiceren alternatieve econo mische 

modellen die tegenover het heden  daagse, dominante geldsysteem 

staan. Ze onderzoeken ook de mogelijke globale impact van lokale 

economische systemen. Swop Network online en offline is actief in 

Kopenhagen, waar Creutz en Skou presentaties, lezingen, discussies 

en vertoningen organiseren in samenwerking met kunstenaars, 

economen, schrijvers, ecologen en activisten. Sindsdien zijn in 

Denemarken, Zweden, Duitsland en Nederland soortgelijke projecten 

gestart. Dit doorlopende, wereldwijde project weerspiegelt stemmen 

van mensen die tegen het hedendaagse, dominante geldsysteem 

opboksen. Het doel is om de Swop-projecten door andere initia-

tieven te laten representeren en te vermenig vuldigen. (zie ook Gift 

economy, Art Value Store en Exchange Food)
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Art Value Store 

‘Zonnebril’

 van Celleke Heemskerk
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Korte geschiedenis emmaweg: 
De Emmaweg behoort tot een van de oudste straten van Hengelo. 

Voor de oorlog en tot begin jaren 1960 was het een levendige straat 

met een groot winkelassortiment. De buurtbewoners konden bijna 

alle levensbehoeften en benodigdheden in één straat kopen. Behalve 

de bakker, kapper, groenteboer, drogist, boekuitleen (voorheen 

weeshuis) zijn er in de loop der jaren tal van vestigingen geweest en 

ooit zelfs een kleine Verkade winkel.

Een groot winkelaanbod dus in het hierdoor levendige centrumstraatje 

zo rond de jaren 1920 - 1965. Maar dit mocht niet zo blijven. Rond 1965 

werden er plannen door de gemeente gemaakt om de oostelijke kant 

van de straat te slopen en hier een rondweg aan te leggen. De gemeente 

Hengelo kocht de huizen en winkels  op van de oorspronkelijke 

bewoners en winkeliers. En gaf de leegstaande panden aan startende 

kunstenaars om tijdelijk te gebruiken als atelier. Het achterste gedeelte 

van de straat werd wel alvast afgebroken. 

Na veel protesten en andere inzichten kwam men tot de conclusie 

dat de plannen voor een rondweg achterhaald en niet haalbaar 

waren. Op het braakliggende terrein kwamen noodlokalen voor 

de Willemschool. Dit omdat de oude school zou worden gesloopt 

en er nieuw gebouwd zou worden op haar oorspronkelijke plek. 

Nadat de plannen gewijzigd waren, werden de in bruikleen gegeven 

‘sloophuizen’ verkocht aan de kunstenaars en aan de overzijde 

kwamen de panden in handen van de eerste uit Turkije afkomstige 

bewoners die hier een Reisbureau en Turkse Supermarkt begonnen.

Straatcultuur rondom 1970/80: De eerste multiculturele straatfeesten 

werden gehouden. De sfeer was uitstekend! In de 80/90 er jaren bleek 

het lucratief koffieshops te starten en de uitgaansmogelijkheden in 

de straat uit te breiden met meer cafe’s en een restaurant ‘Emma’s 

eetcafé’. Ook was al eerder een seksclub in de voormalige drogisterij 

gestart. Op het inmiddels weer vrijgekomen sloopterrein werd een 

flat geplaatst. Jammer dat de hoogbouw het natuurlijk evenwicht 

verstoorde, waardoor het gave straatbeeld voorgoed zou veranderen. 

Helaas is de Supermarkt naar een groter pand vertrokken en ook 

het Reisbureau is verdwenen. De invulling voor de panden aan 

één zijde van de straat bestaat nu hoofdzakelijk uit horeca, café’s, 

koffieshops, smartshop en seksclub. Het publiek dat dit met zich 

meebrengt veroorzaakt uiteraard met deze concentratie overlast en 

is in de buurt van een O.B.S. natuurlijk ongewenst.  Na een periode 

van verloedering en leegstand en veel overlast vestigen zich weer 

nieuwe winkels en nieuwe bewoners in de straat waardoor hopelijk 

een minder eenzijdig straatbeeld zal ontstaan.                                                                                                                          

Situatie nu: Een gedeeltelijk oorspronkelijke karakteristieke straat 

met mooie gevels en interessante gebouwen en een ander gedeelte 

met hoogbouw. Cafe’s en koffieshops met veel uitgaanspubliek, een 

restaurant en enkele winkels en bewoners. Dagelijks veel geparkeerde 

scooters op de stoep voor de woonhuizen. De afgelopen periode 

gaf ‘Broodje Top’ vooral overlast op straat en dit vooral in de late of 

zeg maar vroege sluitingsuren (inmiddels is Broodje Top verhuisd). 

Gelukkig is de straat weer wat rustiger geworden voor de bewoners 

van de achterliggende dichtersbuurt maar ook voor de bewoners van 

de Emmaweg zelf. Positief en opvallend is dat de oudere aanwezige 

winkels zijn blijven bestaan en ook de kunstenaars deze kleurrijke 

straat niet opgeven. De ateliers, antiekwinkel Rörink en natuurlijk 

Radio Redemeijer behoren tot het onverwoestbare meubilair van 

deze straat. 

emmAWeg 13
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27 augustus - Art Value store 

De ‘Art Value Store’ geeft gelegenheid kunst te laten taxeren en te 

ruilen. Elk werk dat ingebracht wordt krijgt een sticker in kleur naar 

grootte en gewicht.

De sticker geeft recht een ander werk met dezelfde kleur uit te 

zoeken of in een lagere categorie iets uit te kiezen. Wil men geen 

kunst met kunst ruilen maar iets anders? Dan kan men ook een 

ander voorstel doen. Bijvoorbeeld dit werk kan geruild worden voor 

een dienst, voorwerp o.i.d.

The Art Value Store laat zien dat het ruilen van kunst een interessante 

mogelijkheid is om in het bezit te komen van werk van je favoriete 

kunstenaar.

Er is een kleine expositie samen gesteld met ruilkunstwerken.

Data: 27 Augustus 12 uur Art Value Shop U kunt uw kunst inbrengen 

en laten taxeren!

Art 
VAlue
Store

Data: 27 Augustus 12 uur Art Value 
Store. U kunt uw kunst inbrengen 
en laten taxeren!
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‘Exchange Food’ heeft als basis de deel- en ruil economie. Een ruil 

economie (Engels: exchange trade economy) is een economie die 

gebaseerd is op directe of indirecte ruilhandel. Vroeger werden de 

goederen en diensten in een lokale ruileconomie direct geruild.

Om de buurtbewoners kennis te laten maken met de kunstenaars en 

ongebruikelijke kunst heeft MIKC voor Emma Art het ‘Exchange Food’ 

project opgezet. 

Hoe werkt het? 
In navolging van wat vroeger een ‘Amerikaanse fuif’ heette 

(waarbij iedereen zelf eten en drinken meebrengt) en recenter 

‘Het Ruilrestaurant van Eva Bullens’ is het ontmoeten en delen 

belangrijker dan een exquise maaltijd. Aan het ‘Exchange Food’ 

project kan iedereen mee doen. Aan iedere gast wordt gevraagd 

drank en etenswaar zoals bv. kaas, groente of fruit mee te brengen 

(het laatste liefst uit eigen tuin). De gasten ontvangen van te voren 

een simpel boodschappenlijstje waar de mee te brengen producten 

vrij naar keuze aangegeven op staan. Dit zijn de enige kosten die 

gemaakt worden. Men weet niet wat de andere gasten meebrengen 

dus is het een verrassing wat er op tafel komt! 

In de keuken worden alle meegebrachte etenswaren en drank 

in ontvangst genomen en wordt ter plekke bedacht wat hier van 

gemaakt zal worden voor de gasten. Er staat al wel brood en 

een heerlijke vegetarische soep klaar. Bij binnenkomst wordt dit 

geserveerd. Daarna is het afwachten wat er verder op tafel komt. 

Complimenten voor de koks: Wilma Kikkert, Zina Kikkert en Celleke 

Heemskerk!

Locatie: Het gezamenlijk eten was mogelijk in Emma’s eetcafé. Met 

dank aan eigenares Renate Snellers die het restaurant en haar keuken 

ter beschikking stelde.

29 Augustus 17.00 uur 
‘Exchange Food’ in Emma’s eetcafé 
opgave info@mikc.nl

exchAnge 
Food16
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WindoW 
cinemA

Window Cinema - Buitenbioscoop is een concept van MIKC.

Actuele stopmotionfilms worden rechtstreeks van binnenuit  

op ramen geprojecteerd en zijn van buitenaf te bekijken.

Eerdere Window Cinema-Buitenbioscoop projecten zijn o.a.:

>  Voormalig Stadhuis Delden ‘Neigbours’ 2002

>  ‘Faces’ voormalige MTS Hengelo 2010 en Station Delden 2010

>  Recent 2016/2017 Window Cinema in Viborg Kunsthal, DK

18
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Deze vazen zijn in Duitsland gemaakt. 

In  de jaren vijftig ontstond in Duitsland 

een snel ontwikkelende economie. Er 

werd geïnvesteerd in mensen en machines 

en er werden moderne productiestraten 

opgezet. Hierdoor konden grote series 

keramiek vervaardigd worden. Ook kregen 

ontwerpers ruimte om te experimenteren 

met verschillende glazuren, patronen en 

vormen. De vazen werden gemaakt door 

vloeibare klei in een gipsmal te gieten, 

te laten drogen en te bakken. Vervolgens 

werd het glazuur opgebracht wat soms 

erg arbeidsintensief was. Daarna gingen 

de vazen weer de oven in. Tijdens dit 

proces werd het glazuur geactiveerd en 

ontstonden er prachtige kleurschakeringen, 

druppels en schuimende klodders. Hierdoor 

en ook omdat de vazen met de hand 

gedecoreerd werden kreeg elke vaas een 

uniek uiterlijk. De  term ‘fat lava’ is ontstaan 

vanwege de gelijkenis met vulkanische lava 

en omdat het glazuur zo dik opgebracht 

werd. Aan de onderkant blijft altijd een 

ongeglazuurde rand zichtbaar. Bedrijven 

gebruikten verschillende kleisoorten, 

daarom kan de kleur van de klei helpen 

bij het identificeren van een vaas.  Als een 

vorm populair bleek te zijn werd deze 

in productie gehouden en werd deze 

uitgevoerd in verschillende kleuren en 

decoraties. Er zijn modellen bekend die 

in meer dan 200 variaties uitgevoerd zijn. 

De mogelijkheden leken eindeloos te zijn 

want nu komt men nog exemplaren tegen 

die voorheen onbekend waren.

Emma’s eetcafe Emmaweg 6 
Historie: Temsie  

(Hengelose variant op Meccano) 
speelgoed.

Emmaweg  20: Installatie met “West Germany” vazen

Emmaweg 73: Balkon: foto van 
oude postkantoor om de hoek, 
geprint op zeil.

Sinds 1994 is Agnes Booijink actief als kunstenaar. Ze houdt van 

werken op locatie, in de buurt en met mensen. Het onderzoek 

is belangrijk voor haar kunst en daarvoor is nieuwsgierigheid 

essentieel. Onbevangen laat ze zich leiden door ontmoetingen 

en ontdekkingen ter plaatse. Het doel is inwoners van de straat te 

verbinden en positieve gevoelens bij mensen boven te halen. Goede 

herinneringen kunnen daarbij helpen. Voor Emma Art 2017 heeft zij 

drie installaties ontwikkeld, die onderling verbonden zijn met het 

thema actualiteit en historie!

Agnes BooIJInK  >  eMMAWeg  >  InsTAllATIes

Emmaweg 1: Antiekzaak Rörink
Foto’s op het raam, bruikleen van collectie Miedema.

In de weckflessen kleine krantenberichten, een verwijzing naar de grote 
kranten rtikelen verderop in de straat 

Emma weg 22: Historische krantenberichten, in bruikleen van Arend 
Greven van Radio Redemeijer

21
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Het thema van emmArt is verleden, heden en toekomst.

“Ik hoop voor de Emmaweg dat deze in de toekomst kleuriger en 

fleuriger wordt of op z’n minst minder negatief in de belangstelling 

komt te staan”.

Met mijn kunstwerk wilde ik een tuintje aanleggen in de Emmaweg. 

Gaandeweg het proces kwam ik echter uit op bloemen. De bloem 

bestaat meestal uit meerdere bloemblaadjes, het geheel vormt 

de bloem. Anders gezegd, de bloem vindt zijn vorm en kleur door 

de afzonderlijke blaadjes. Dit idee heb ik geassocïeerd met de 

Emmaweg. Om de straat in een positiever daglicht te krijgen moeten 

bewoners en betrokkenen in al hun diversiteit gaan samenwerken. 

De bloemen bewegen door de wind, dit symboliseert de beweging 

die nodig is om dit doel te bereiken.

De projectie is tot en met 15 oktober ter hoogte van Emmaweg 12 

iedere avond te zien van ca. 20.30 tot 24.00 uur.

Anita Boerrigter, 14 september 2017

AnITA BoeRRIgTeR  >  eMMAWeg nR. 11  >  PRoJeCTIe
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Kira heeft de oude keuken van nr. 11 ‘verbouwd’ en ‘ingericht’. Met 

haar kunst ‘dürfen maar niet durven’ daagt zij de kijker uit dingen 

aan te raken en op te pakken.

Dürfen maar niet durven betekent in het Nederlands ‘mogen maar 

niet durven’ en bedoelt inhoudelijk, dat de toeschouwer haar werk 

mag aanraken maar waarbij het dan net de vraag is, of hij/zij het ook 

durft (door de fragiliteit van het werk of het feit dat je kunst normaal 

gesproken niet mag aanraken). Zelf zegt zij: ’Ik wil mensen graag zó 

nieuwsgierig maken, dat ze mijn werk aanraken zonder erover na 

te denken of het kunst is en dat het eigenlijk niet mag. Hier kun je 

goed een connectie leggen met de tekst van Emma Art: ‘kunst moet 

je niet alleen bekijken in een museum of cultuurhuis. Het moet je 

overkomen, verwonderen en verbazen.’ Als ik op een expositie ben 

en ik wil een werk van een andere kunstenaar aanraken, dan is het 

voor mij een goed werk’ Kira Fröse

KIRA FRöse  >  eMMAWeg nR. 11  >  ‘düRFen MAAR nIeT duRVen’

Titels van Kira’s werk en installaties zijn vaak een mix uit Duits en 

Nederlands ‘(ik kom uit Duitsland maar ik voel me meer Nederlandse)’
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A visually rich and playful installation to 

make us aware of the risks and possibilities 

of Artificial Intelligence and how we as 

humans can connect without losing who 

we are.

In her use of material, colour and meaning 

Mariaan presents a conceptual and visual 

vision of the future human. Inspired by the 

book ‘Homo Deus’ by Yuval Noah Harari, 

she investigates how the future human will 

function in a world of Artificial Intelligence. 

A question like: ‘Are we going to be like 

pets?’ is translated into a sculptural ying-

yang dance between Carbon (representing 

humanity) and Silicon (representing 

artificial entities).  

The work seems to flirt with a reminiscent 

idea of pop art, but at the same time 

anchored in contemporary culture, aiming 

to influence our thoughts from pre-existing 

consensus about art and life. Themes in her 

work include: Power versus Vulnerability 

and Being Human in a World of Technical 

Wonders.

MARIAAn VAn den BeRg  >  eMMAWeg nR. 9  >  oBJeCTen: CARBon/ sIlICon 2017

‘De dingen ‘zijn’ niet meer maar ‘worden’

Designerbaby’s, robots en AI (artificial 

intelligence), begrippen die zich soms 

voordoen als fictie, maar niets is minder 

waar. De tijd waarin de nieuwe techno-

logieën zich binnen onze maat schappij 

zullen voegen is nabij. Een gevolg is dat 

onze omgeving hoe wij die nu kennen 

zal gaan veranderen en ook constant in 

verandering zal blijven. Hierdoor zullen de 

dingen niet meer ‘zijn’, maar constant iets 

nieuws ‘worden’. Technologie fascineert 

mij als persoon maar ook als ontwerper, 

want als plekken vloeibaar aanvoelen, 

op welke manier kunnen wij dan nog 

zekerheid hebben in onze omgeving? 

Mijn werk bestaat uit fragmenten van een 

woning waarin spiegels een vloeibare 

ruimte simuleren. De perceptie van de 

ruimte is niet te omschrijven en de grenzen 

zijn niet aan te duiden. Het enige waar 

wij nog zekerheid uit kunnen halen is de 

reflectie van het eigen fysiek: De huid. 

JACquelIne BARdelMeIJeR  >  eMMAWeg nR. 9  >  InsTAllATIe: ’sIMulATIe’

26
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6 luchtgevulde reuzenballonnen met een 

doorsnede van 2 meter vullen de voorste 

ruimte van Emmaweg 11.  In de achterste 

ruimte hangt opname apparatuur ver-

bonden met computers die elk geluid ver-

traagd afspelen waarbij de ballonnen als 

geluidsboxen fungeren.

De groot-formaat audiovisuele installaties 

van Melanie Windl combineren de installatie 

met ruimte, sculpturale elementen, klank 

en licht. In haar huidige werk gebruikt 

Windl interactieve interfaces die bezoekers 

een scala aan interactie met het artistieke 

werk te bieden heeft. De installatie “real-

time operator” is een architectonisch 

bal lon kunstwerk en tegelijkertijd een ab-

stract instrument. Een speels spannings-

veld tussen oorzaak en gevolg nodigt de 

bezoekers uit om van de eigen creatieve 

energie bewust te worden. Melanie Windl 

studeerde tot 2012 aan de Academie voor 

Schone Kunsten Saarbrücken en 2015 aan 

de Academie voor Muziek Mainz. Haar 

werk is regelmatig vertegenwoordigd op 

internationale tentoonstellingen o.a. Babel 

Art Space in Trondheim, Noorwegen (2017) 

en Tokyo Experimental Festival Vol.

MelAnIe WIndl  >  eMMAWeg nR. 11  >  ‘ReAl-TIMe oPeRAToR

28
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Installatie Gertie van Nuenen

Tijdsbeeld 

Zo’n 125 jaar geleden kreeg ook Hengelo een Emmaweg. De straat is 

vernoemd naar: Adelaïde Emma Wilhelmina Therèse zu Waldeck und 

Pyrmont (1858- 1934) Echtgenote van koning Willem III, moeder van 

koningin Wilhelmina en vorstin van het Koninkrijk der Nederlanden 

(1890 -1898)

In de Emmaweg vond je ooit een drogisterij, een sigarenzaak die 

ook snoep verkocht, een meubelmaker, een boek- en papierhandel, 

een bakker, een groenteboer die ook vis verkocht, een slagerij en 

een babyzaak. Er was een schoenenwinkel, een schoenmaker, een 

kledingzaak en een Turks reisbureau gevestigd. 

Er waren winkels met (Turkse) levensmiddelen, ijzerwaren, 

meubilering, brandstoffen, matrassen en koloniale waren. Je vond er 

ooit de beste rattenvanger van Hengelo, kon er caféstoelen huren en 

drank kopen voor familiefeestjes. Nu kun je er naar het café, uit eten, 

naar de coffeeshop of het bordeel en antiek of elektronica kopen. 

Door de straat liepen en fietsten duizenden kinderen naar de lagere 

school genaamd de Willemschool en er passeerden mensen op weg 

naar de bibliotheek, het postkantoor,  het station en de staalfabrieken 

van Hengelo. In de Emmaweg was ooit een Hervormd Weeshuis (nu 

monument) en er zijn nog steeds kunstenaarswoningen en –ateliers.

Aan het begin van de Emmaweg ligt de Berflobeek, één van de drie 

beken die van Hengelo een industriestad maakte. De fabrieken 

gebruikten het water om hun machines aan te drijven en staal mee 

te koelen. Door die beek stond de Emmaweg geregeld onder water.

Mijn installatie laat een tijdsbeeld zien van een levensgroot portret 

van koningin Emma en 50 getekende silhouetten, die al die vroegere 

bewoners, ondernemers en passanten van de Emmaweg verbeelden.

geRTIe VAn nuenen  >  eMMAWeg nR. 6  >  eMMA’s eeTCAFé BInnen
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JusTIn dICKson & eVA Mez  >  eMMAWeg nR. 10 > ‘BuuRMAn’

Film (documentaire) over Arend greven, eigenaar van Radio 
Redemeijer 
Geboren en getogen in de Emmaweg heeft Justin Dickson ism. Eva 

Mez een documentaire filmreportage gemaakt over zijn vroegere 

buurman Arend Greven. Beter bekend als de eigenaar van Radio 

Redemeijer. De titel ‘Buurman’ geeft weer wat het voor de straat zou 

betekenen als dit eenmansbedrijfje er ooit er mee op zou houden. 

Meer dan een winkel is Radio Redemeijer een vertrouwd baken, feest 

der herkenning en aanspreekpunt in de steeds veranderende straat.

 

‘er veranderde niet veel bij Radio Redemeijer
Arend Greven zetelt in zijn werkplaatsje achterin het winkeltje aan 

de Emmaweg. Met moderniserende ingrepen heeft hij zich nooit zo 

bezig gehouden.

Verschoten kleuren vormen de achtergrond van de overzichtelijke 

chaos met tv-toestellen, radio’s, video-apparatuur, oscilloscopen, 

dozen, spuitbusjes, kastjes met onderdelen en een werkbank met 

een soldeerapparaat. Ook het behang is van eerbiedwaardige 

ouderdom. Greven, lachend: „Ik had hier laatst een stelletje: dat 

behang hadden ze toen ze pas getrouwd waren. En ze waren al een 

eindje in de tachtig.” Greven is nog altijd de drijvende kracht van 

Radio Redemeijer. En hij gaat door.’ Deze tekst en een reportage over 

de wereld van Greven is te lezen op de website van T.C. Tubantia.
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AReWIK AVAKIAn  >  eMMAWeg nR. 9  >  ‘lIKe A gIRl’ 

‘The Unicorn Girl’ Emmaweg 1

Tegels in de straat met cryptische omschrijving. Deze verwijzen naar de hier vroeger 

gesitueerde winkels en bedrijfjes.

KOUS (kousenwinkel), RADIJS (groentewinkel), SCHAAR (kapper), BOEK (boekwinkel), 

KAAS (kaas- en melkwinkel), PLEISTER (drogist), BROOD (bakker), NEUT (buurtcafé), 

KAPOK (matrassenmakerij), KRAAN (sanitairwinkel), TAFEL (Meubelzaak).

Ad HoC ColleCTIeF  >  eMMAWeg nR 1,2,5,6,7,8,9,11,12,14 & 22  >  Tegels In de sTRAAT
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In gesprek met Leninn Hernandez

27 augustus zondag van 13.00 -18.00 uur 
staat Urban Lab in Hengelo. 
Bewoners kunnen ideeën aandragen voor de Emmaweg.

lenInn HeRnAndez > eMMAWeg > ‘THe CITIzen As CITyMAKeR’ BuReAu uRBAn lIVIng

27 augustus zondag van 13.00 -18.00 uur staat urban lab in 
Hengelo. Bewoners kunnen ideeën aandragen voor de emmaweg.

Leninn Hernandez(31) born in Santa Marta Colombia 17 october 1985, 

is a spatial designer and entrepreneur. He is married to Kim Verhoef 

and father of Sofia. Bureau Urban Living is based in Vianen (The 

Netherlands). Founded in 2016 by Leninn Hernandez. The bureau 

focus on creating innovative, sustainable and civic empowered 

designs. Please get in touch and let us know how can we help and 

help us make your city spaces more human and livable. Don’t be a 

stranger and get in touch.

Geboren in Santa Marta (Colombia) 1985 en inwoner van Bonaire 

(CN) van 2007 tot 2012. In 2012 is Leninn verhuisd naar Nederland. 

Hij heeft nog nooit op een vaste plek gewoond. 

Bij elke nieuwe woonplek (ca. 30) is het iedere keer wennen aan de 

omgeving en het opnieuw contacten leggen. (vrienden, cultuur, huis, 

school, werk, straat, wijk, stad en land).

Als ruimtelijk ontwerper weet hij dat juist de mensen zelf de omgeving 

kunnen veranderen en aanpassen aan hun eigen lifestyle. Waar hij zich 

ook bewust van is geworden is dat onze publieke ruimtes en steden 

vaak ontworpen worden zonder rekening te houden met de mensen 

die er in moeten leven. Het lijkt er op dat deze meer geschikt zijn voor 

auto’s dan voor voetgangers. Leninn Hernandez onderzoekt hoe hij 

het sociale aspect van het leven van de mens aan zijn ontwerpen kan 

toevoegen om zo ruimtes voor en met mensen te creëren.

De succesvolle kleinschalige projecten in o.a. Haarlem, Parijs, 

Bonaire en Vianen van het afgelopen jaar hebben er voor gezorgd dat 

hij met Bureau Urban Living als freelancer is gestart. 

Zie: Vianen Urban LAB. Bureau Urban Living      

Leninn Hernandez   Spatial Designer Bio Abstract, Bureau Urban 

Living (BUL)

Met mijn LAB onderzoek ik wat de bewoners missen en graag zouden 

willen zien. Vaak krijg ik dan de vraag van mensen, waarom ik dat 

doe en wat er met hun ideeën gaat gebeuren. Mijn rol is alleen het 

verzamelen van informatie en ideeën, maar gaat er ook echt iets 

gebeuren met deze plannen? Worden deze bijvoorbeeld naar de 

gemeente gestuurd of door iemand uitgevoerd etc.? 

Mijn Bureau Urban Living met Lab staat tijdelijk in de Emmaweg en 

biedt bewoners en bezoekers de kans hun ideeën en voorstellen voor 

dit veel besproken stadsdeel te geven.

BureAu urBAn liVing 3736
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FIlM & MonTAge:‘eMMA ART onKRuId’ 

social design project 
onkruid van de straat krijgen een 2e kans en een 2e ‘leven’.                                                
Presentatie en verwerking, publieksparticipatie in pand Emmaweg 

nr 11. 

Onkruid wieden is een klus met meerdere gezichten. Er is geschreven 

over de ontspanning dan wel geest-reinigende werkzaamheid, veel 

meer is geschreven over de vervelende tijdroof en moeizaamheid 

van de handeling. En natuurlijk de wapens want het heet dan geen 

wieden maar bestrijden.

De Emmaweg heeft niet overal onkruid op de stoep en hinder zal men 

waarschijnlijke eerder van andere zaken ondervinden. Onkruid trekt 

wel mijn aandacht. 

Als kind verzamelde ik blaadjes om te drogen en maakte geen 

onderscheid tussen onkruid of ‘correcte’ groeisels. Drogen 

betekende platte resultaten en kleur die bijna verdwenen was want 

ik droogde zonder prepareren. Het laatste heb ik jaren later ontdekt 

maar de pure resultaten vind ik spannender. Van vroeger voeg ik 

de geliefde Viewmaster stereo-fotocamera toe, een camera met 2 

lenzen waarna via een 2-lens kijkertje en via een projector diepte te 

zien is in de gemaakte foto’s. Een aantal gewone foto’s krijgen een 

3D effect en zijn met speciale brilletjes te bekijken. Naast de platte 

verwerking van het drogen dus ook een visuele diepteverwerking van 

het onkruid. Het publiek kan binnen meehelpen met verplanten in 

speciale kweekpotten. Het onkruid mag meegenomen worden. 

Projectacties:
•	 Onkruid	wordt	gefotografeerd,	wordt	gewied.																																																																									

•	 Onkruid	wordt	verplant	in	speciale	EMMA	Art-onkruid	potten

•	 Publiek	kan	mee-planten	en	plantjes	meenemen	

•	 Blaadjes	worden	gedroogd	en	in	kleine	schilderijtjes	verwerkt

•	 Stereofoto’s	zijn	te	bekijken	m.b.v.	stereokijkertjes	

•	 3D	foto’s	zijn	te	bekijken	m.b.v.	een	rood-cyaan	brilletje

Kris Linders

KRIs lIndeRs & sIlVIA doReleIJeRs (FIlM)  >  eMMAWeg nR. 11  >  TRAJeCT onKRuId
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VIKToRIA gudnAdoTTIR  >  eMMAWeg nR. 11  >  ‘CHIld’  FIlM en sPAndoeK

Omdat ik van oorsprong een niet Henge-

lose ben, heb ik minder binding met de 

Emmaweg. Voor mij dus een uitdaging om 

iets met de geschiedenis van deze straat 

te gaan doen.  Bij het rondkijken naar al 

die prachtige oude panden, viel mij een 

gevelsteen aan een van de huizen op. 

Het was de steen: NED. = HERV.  WEESHUIS

Er is dus ooit een weeshuis in de straat 

geweest. Mijn gedachten gingen uit naar 

al die kinderen die vroeger door de kale 

stenen straat liepen. Uit dit gegeven 

ontstond het idee voor mijn video en 

spandoek. 

Op de film die ik gemaakt heb, zie je het 

kleine kind juist vrij en blij in de natuur 

lopen en niet door kale grijze straten. Op de 

achtergrond hoor je vrolijke geluiden van 

kinderen die rond rennen en spelen. Dit 

in tegenstelling tot het gevoel dat ik kreeg 

toen ik het oude weeshuis zag. 

PHIlIP ulTee  >  eMMAWeg  >  2017 CITy dnA

Iedere plek zijn identiteit, Iedere identiteit zijn plek

Licht en donker wisselen elkaar af

Het doorsnijden van een werkelijkheid toont het tastbare

Een plek

Een thuis

De hanteerbaarheid van identiteit is daar waar men is en staat

Window Cinema: Philip Ultee 
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De club kent geen openingstijden. 

Ze is alleen door het raam te bezichtigen

In de Emmaweg word je geconfronteerd met de ‘harde’ realiteit van 

deze samenleving door de problematiek van drugsdealers en de 

daarmee gepaard gaande overlast. Maar ook de (grotendeels) andere 

faciliteiten die te vinden zijn in de Emmaweg (sexclub, coffeeshops, 

shisha lounge) geven de straat hun ‘sociale karakter’ en trekken een 

bepaald soort publiek. 

Ik wil met mijn project ‘Silent Sexy Karaoke Club’ proberen wat 

‘zachtheid’ en ‘verwarring’ te brengen in de straat, door op het eerste 

oog een ‘zaak te openen’ die prima zou passen in de context van de 

straat, maar die bij nadere beschouwing toch iets anders laat zien 

dan het op het eerste oog lijkt. 

In mijn ‘Silent Sexy Karaoke Club’ is namelijk alles ‘stil’ (en 

veroorzaakt dus geen overlast). Op het karaokescherm worden we 

getrakteerd op de top 10 van meest sexy liedjes.., om in de stemming 

te komen. Maar het geluid is afwezig, waardoor je beter gaat letten 

op de songteksten. Deze teksten gaan over liefde en lust die op alle 

niveaus wordt bezongen. Soms zijn ze warm en passievol en vanuit 

het hart geschreven, soms ook recht voor zijn raap. 

Het lijkt of het feestje nog moet beginnen. Op de kruk ligt de 

microfoon al klaar. Maar we kunnen als toeschouwer niet werkelijk 

‘inpluggen’ in het tafereel. We blijven buitenstaander en kunnen ons 

blijven verwonderen over wat wij mensen allemaal verzinnen om 

vermaakt te worden. 

NB: De club kent geen openingstijden. Ze is alleen door het raam te 

bezichtigen. Mei 2017 Gunter Gruben 

gunTeR gRuBen  >  eMMAWeg nR. 11  >  sIlenT sexy KARAoKe CluB
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Cultuurprijs winnaar 2012 van Prins Bernhard Cultuurfonds 
overijssel.
MIKC (meer innovatie kunst en cultuur) is organisator van talrijke 

vernieuwende en vaak maatschappij-kritische kunstprojecten o.a. 

‘Food Non Food ‘’Waste not Want not’, ‘New Home’ ‘Buitenbioscoop’ 

en ‘Crimp’.

Zij signaleert actuele ontwikkelingen in de kunst en zoekt daarbij 

naar sociale en verbindende aspecten. MIKC organiseert exposities 

o.a. in v.m. Stationsgebouw Delden, Perron1 en Het-Loket en in bij 

voorkeur leegstaande panden. De exposities Perron1 zijn uitsluitend 

van buitenaf te bezichtigen en in Het-Loket dat geopend is (op do. vr. 

za. middag) worden jong-talent exposities, lezingen, ontmoetingen, 

optredens etc. georganiseerd. En er is een kunstcafé.

MIKC treedt op als gastcurator en/of organisator van kunstprojecten 

in binnen en buitenland.

Recent: ’Crimp’ 84 mini kunstwerken  (door minder plek als mens in te 

nemen vergroten we de natuurlijke omgeving) te zien in Viborg Kunst-

hal 2016/2017 en Coda museum (15 november -25 februari 2017).

nieuw: 2017/2018  BLIKveld 3D een ruimtelijke kijk op onze ge schie-

de nis met 7 kunsthistorische projecten in Delden (het verhaal van 

Overijssel) in 3d fotografie, installaties, buitenprojecten etc.

Emma Art and History 2017: 14 kunstenaars geven hun visie op de 

Emmaweg in Hengelo.

3D3D3D
Kunsthistorische 
projecten in Delden
Kunsthistorische 
projecten in Delden

MIKC WWW.MIKC.eu

’Crimp’ 84 mini kunstwerken  

BLIKveld 3D
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Hengelo - Kunst als verbindende schakel tussen mensen die 
wonen aan of in de omgeving van de emmaweg. „dan heb je 
iets anders om over te praten dan over overlast.’’

De Emmaweg, waar de huizen pakweg honderd jaar oud zijn, is 

een karakteristiek stukje van Hengelo met veel historie. Hoe vaak 

kwam dit straatje niet in het nieuws? Zowel negatief als positief. De 

vele krantenknipsels achter een grote ruit geven een indruk van de 

bewogen geschiedenis van het bekende straatje in de afgelopen 

jaren. De koppen zijn veelzeggend: ‘Emmaweg in ‘t geweer tegen 

de verpaupering’, ‘Bewoners en ondernemers pikken ‘t niet meer’, 

‘Kunstenaars mogelijk onderdak aan Emmaweg’ of ‘Emmaweg moet 

slechte naam kwijt.’ 

Volle licht
Dit oude straatje staat nu weer in het volle licht, nu met een bijzonder 

project: Emma Art. Een veelzijdig kunstproject aan de Emmaweg in 

Hengelo dat loopt tot diep in oktober. Onder het motto ‘kunst en 

historie’ zijn meer dan veertien werken van kunstenaars te zien, te 

ondergaan en te beleven. 

Het is een project van  MIKC (meer innovatie kunst en cultuur) 

Productions uit Delden. „Er gebeurt hier weer eens iets positiefs”, 

zegt Bertine Bosch van MIKC. Vanuit haar atelier aan de Emmaweg is 

zij de drijvende kracht achter het project.

De Emmaweg tussen de Berflobeek en de Brandweerkazerne is de 

thuisbasis van onder meer cafe’s een eetcafés, coffeeshops, een 

smartshop, een sexhuis, ateliers en werkplaatsen, woonhuizen 

en woonzorg appartementen. En natuurlijk  Radio Redemeijer van 

Arend Greven, met afstand de oudste winkel, waar de tijd heeft 

stilgestaan. Zowel overdag als ‘s nachts leeft de Emmaweg.

ongrijpbaar
En nu is dan ook het kunstproject. Emma Art-kunstenaars brengen 

kunst in de straat, ieder op zijn of haar eigen wijze. Zo zijn er 

installaties, projecties en   lichtbeelden die om aandacht vragen. 

Kunst is ongrijpbaar, niet alles hoeft direct begrepen te worden. “Wat 

wij vooral merken is dat mensen, bewoners en voorbijgangers, er 

met elkaar over in contact komen. Kunst als verbindende schakel 

tussen mensen, dat is een mooie gedachte”, zegt Bertine Bosch.

Onlangs nog was Leninn Hernandez, kunstenaar en stadsonderzoek, 

met zijn caravan (Urban Lab) vanuit zijn woonplaats Vianen naar 

de Emmaweg gekomen om met buurtbewoners te praten over hun 

ideeën om de straat ‘aantrekkelijker en levendig’ te maken.

Meerdere bewoners gaven toen aan aan dat het er ‘s avonds en  

‘s nachts veiliger moet worden. „Nu de kunst er is, heb je iets anders 

om over te praten dan over overlast”, aldus Bertine Bosch. Daar gaat 

het in de kern om bij dit project, de dialoog aangaan en met name 

een dialoog over kunst.

suggesties
De suggesties die Hernandez heeft vergaard worden binnenkort 

aan het gemeentebestuur overhandigd. „Dan weet de gemeente 

ook wat de mensen willen met de Emmaweg.” Wat zij zelf wil, is 

niet zo lastig te raden. „Meer kunst in de straat. Kunst en historie op 

een laagdrempelige manier dichter bij de mensen brengen en de 

vertrouwdheid van de mensen met kunst vergroten.”

De initiatieven die zijn genomen voor de Emmaweg worden betaald 

uit een geldpotje van de gemeente. De Commissie Beeldende Kunst 

en Vormgeving adviseerde het college over de te honoreren projecten 

en daar zat Emma Art bij.

Gerard Smink Tc Tubantia

ReCensIe TC TuBAnTIA  >  de KunsT VeRoVeRT de eMMAWeg In Hengelo ColoFon

Emma Art and History 2017

Social Design - Swop Projects - Beeldende Kunst en Historie 2017 

By MIKC Production, uitgevoerd in zomer en herfst 2017 

Emma Art and History 2017

Organisatie: MIKC (Meer Innovatie Kunst en Cultuur)

Contact: Eva Mez en Bertine Bosch

Postadres: Emmaweg 11, 7551 BG Hengelo

T. 0031(0)6 14 26 82 99 

Facebook MIKC

www.mikc.eu 

info@mikc.nl

Fotografie: Bert Meinen en kunstenaars

Lay Out: StudioSilkman

Drukwerk: Netzodruk

Mede mogelijk gemaakt door: 

Met bijzondere dank aan: 

Fons en Sinie Rörink - Antiekzaak Rörink nr. 1

Arend Greven - Radio Redemeier nr. 8

Rob Rosink Art Works nr. 9

G. Kamphuis nr. 22

Bas Kleijsen - Flex Punt nr. 20

Renate Snellers - Emma’s eetcafé nr. 6 

Roy Wolterink, Sleutelspecialist Havekes nieuwe vestiging 

Emmaweg nr. 24

Zina Kikkert, Wilma Kikkert, Celleke Heemskerk
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