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‘BLIKveld’, een veelzijdig beeldende kunstproject met oog voor de geschiedenis
en de verhalen van Overijssel.
Met het programma ‘BLIKveld’ wil MIKC/Perron1 door middel van aansprekende
en spraakmakende projecten, facetten van streektaal en -cultuur, historie,
erfgoed en archeologie met elkaar verbinden en visualiseren om door het tot
leven wekken van het verleden van Overijssel, de identiteit van de provincie
te versterken en op de kaart te zetten. Historisch besef kan wezenlijk daaraan
bijdragen.
‘BLIKveld’ wil inzichten verruimen en verbreden door oude en nieuwe waarden
opnieuw te laten beleven, waardoor de afstand tot het verleden verkleind
wordt.
‘BLIKveld’ brengt de geschiedenis van ons allemaal; die van Overijssel, van
Twente, van Delden met zijn verdwenen stadsgrachten, van gebeurtenissen
uit de Tweede Wereldoorlog en verhalen van recenter tijden zoals over de
buitenbaden. Als nieuwe ontwikkelingen elkaar in razend tempo opvolgen,
grijpen mensen terug naar het vertrouwde, ontstaat er behoefte aan
archiveren en het onder de aandacht brengen van zaken en gebeurtenissen in
hun historische context.

6 t/m 11
12 t/m 13
14 t/m 17
18 t/m 21
22 t/m 24
26 t/m 27
28 t/m 29
30 t/m 31

Historie in het kader van 70 jaar Bevrijding
Landschap
Erfgoed
Archeologie
Streektaal en streekcultuur
Historie
Archeologie
Streekcultuur

Het project ‘BLIKveld’ focust op fascinerende wijze op vergeten en verdwenen
geschiedenis, streekcultuur en –taal, archeologie en erfgoed en brengt dit tot
leven in beeld en geluid.
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Honger/Winter
Installatie

Pier van Dijk
Perron 1
20 maart - 20 april 2015
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1995/2015, installatie. Geen brood op de plank, geen verf op het palet.
De broodplank en het palet waren resp. van zijn moeder en zijn vader.
De paneeltjes op de ’ezeltjes’ veranderen in twaalf stappen van ’broodplank’
in ’palet’. De tekst (in grafiet) op de eerste zes paneeltjes luidt ’honger’,
op de tweede zes ’winter’. De hangende kraaien symboliseren de dood .
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Overzichtstentoonstelling

Het Picardisch Landschap

Tekeningen en monotypes

Objecten

Kees Bierman
Het-Loket
20 maart - 20 april 2015

Riemko Holtrop
Het-Loket
20 maart - 20 april 2015

Uit kleine metalen onderdelen is een metershoge Duitse helm nagemaakt
en kleine oorlogsobjecten zoals handgranaten, een pistool en een V1 zijn uit
metalen staafjes opgebouwd.
De titel “Picardisch Landschap” is ontleend aan de streek in Noord Frankrijk
waar in de Eerste Wereldoorlog een zinloze oorlog woedde die het landschap
tekende.
Een metafoor voor de dreiging en vernietigingskracht die altijd aanwezig is en
als een onzichtbare donkere wolk boven de samenleving zweeft.
De draadfiguren zijn vernietigingsobjecten. Door de transparante vorm wordt
ze de sculpturaal vertaalde slagkracht ontnomen.
De helm is eveneens transparant en maakt een kwetsbare indruk; zijn
beschermende waarde is verdwenen. De verwijzing is er nog wel en
manifesteert zich als sculptuur.

De monotypes en olieschilderingen maken deel uit van de grote overzichtsexpositie van zijn werk in Delden (Galerie De Pook, De Witte Kamer, Galeriet,
Kuipers Kunst en Antiek en Kunststation Delden, Het-Loket).
De Twentse kunstenaar Riemko Meindert Holtrop werd geboren in Hengelo op
14 november 1914, hij werkte en woonde in Delden en is daar overleden op
11 februari 1996.
De Tweede Wereldoorlog is voor Holtrop, zoals destijds voor meer jonge
kunstenaars, van ingrijpende betekenis geweest. De bezettingsjaren hebben
zijn leven en artistieke ontwikkeling dusdanig gespleten, dat er een spanning
ontstond tussen de vooroorlogse traditionele opleiding en vormgebondenheid
en de behoefte om in te spelen op de naoorlogse experimentele stromingen.

kunstenaars die al van tijd tot tijd experimenteel werkte, voordat "Cobra" was
gevormd.
In 1946 begint Holtrops experimentele ontwikkeling met de serie houtskooltekeningen “Bezetting”, waarin hij - niet belemmerd of gestuurd door voorstudies - spontaan en direct uiting geeft aan zijn emoties.
In plaats van uit te gaan van het idee, laat hij zich leiden door het materiaal en
dit luidt de ontwikkeling naar abstractie in.
In het centrum van Delden staat Holtrops beeld ‘de Schreeuw’ ter nagedachtenis
aan de Deldense oorlogsslachtoffers 1940 - 1945.

Riemko Holtrop is één van de pioniers in de doorbraak van de moderne kunst na
1945. In 1945 richtte hij met een kleine groep kunstenaars "De Nieuwe Groep"
op, om moderne kunst in het oosten van Nederland meer bekendheid te geven.
Hij behoort tot de avant-gardisten van het eerste uur, tot de kleine groep
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De geschiedenis van
tien joodse inwoners
van Delden tijdens de
Tweede Wereldoorlog

In Delden waren tijdens de oorlog tien joodse inwoners om verschillende redenen
niet in de gelegenheid om onder te duiken. Gezamenlijk zijn ze na een oproep op
29 maart 1943 vanaf station Delden, naar Vught vertrokken. Hun vertrek verliep
rustig en vredig, hoewel ze bevreesd waren.
Het betrof de volgende personen:
De heer en mevrouw van Gelder, broer en zus. Meijer was 74 en Roosjen zelfs 81
jaar. Het waren geen bemiddelde mensen en ze woonden in een schamel huisje
aan het Kipweggetje. De aanmoediging onder te duiken negeerden ze. Ze vonden
het welletjes en legden zich neer bij hun lot , ‘vluchten kan niet meer’, moeten ze
gedacht hebben.
Mevrouw Hilsum, 62 jaar, afkomstig uit Rotterdam. Als alleenstaande moeder van
een ondergedoken joodse zoon die met zijn gezin aan de Langestraat woonde,
hoopte ze haar zoon te zullen sparen door te vertrekken.
Mevrouw Jacobs, 72 jaar, wonend aan de Zuidwal/hoek Kortestraat, haar zoon was
al in 1941 opgepakt bij de razzia in Enschede, de eerste grote actie van de Duitse
bezetters buiten Amsterdam, die wordt gezien als het begin van de Jodenvervolging
in het oosten van het land. Haar zoon eindigde in Mauthausen.Haar man was pas
overleden, zelf had ze geen vechtlust meer en overleed ruim een maand later in
Vught.
Mevrouw de Leeuw, Kaatje, 48 jaar, wonend aan de Langestraat. Haar man Jöske
was al uit de inrichting Het Apeldoornse Bosch weggevoerd en geëindigd in Auschwitz met haar twee “tieners” Leo (16) en Gientje (13) die eerst waren ondergedoken
maar het opgesloten zijn niet konden verdragen en zo op zichzelf teruggeworpen
werden.
Mevrouw Rebekka Menko, 67 jaar, van wie haar zoon Barend eveneens in 1941
was opgehaald toen zijn vrouw 4 maanden zwanger was, moest nu vertrekken
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met haar schoondochter Mathilde (Tilly, 26) en kleinkind Selma, inmiddels 1 jaar
oud. Wat hadden ze moeten beginnen? Selma overleed na 2 maanden in Vught.
Als onderduiken mogelijk was geweest, waren ze waarschijnlijk niet bij dit vertrek
uit Delden geweest.
Tien mensen verlaten het Deldense station richting Vught om nooit terug te keren.
Enkelen overlijden al in Vught. Alle overigen zullen nog in hetzelfde jaar overlijden
in Sobibor. Het onderzoek naar de geschiedenis 1940-1945 (zie hierboven) van de
tien laatste joodse inwoners van Delden is gedaan door Dick Lohuis, historicus,
tevens initiatiefnemer voor het realiseren van het monument ‘Vertrek’ van Rob von
Piekartz.
Toelichting: In 2015 is op initiatief van Dick Lohuis (ter gelegenheid van 70 jaar
Bevrijding) aan stichting MIKC/ Perron1 gevraagd mee te werken aan een historisch
belangrijk monumentaal kunstwerk als statement (locatie station) voor de laatste
joodse burgers die in 1943 vanaf station Delden voorgoed zijn vertrokken.
Dagelijks vertrekken vele mensen van dit station. Forensen op weg naar hun werk.
Onze kinderen, als ze in de buurgemeenten naar school gaan. Of enkele jaren later,
als ze in de universiteitssteden in het Westen gaan studeren. Als ouders kijken we
ze dan na, hopend dat het allemaal goed komt en ze hun weg vinden in de grote,
wijde wereld. Gelukkig komen ze altijd terug. Zowel vertrekken als thuiskomen gaat
vaak onbewust. We vertrekken vaak omdat het moet. Naar school, naar het werk.
We verwachten niet anders dan dat we ’s avonds weer terugkomen. Dat vinden we
vanzelfsprekend, want we vertrekken in vrijheid.
Voor tien Deldenaren liep het anders. Zij vertrokken op 29 maart 1943 gedwongen,
onder toeziend oog van de veldwachter van Delden en de stationschef, om nooit
meer terug te komen. De uitvoering van het monument ’Vertrek’ is in december
2015 dankzij subsidies en sponsoren gerealiseerd, waarmee het kunstwerk een
definitieve plaats heeft gekregen in het groen naast het station.

Vertrek

Statement over de laatste tien
joodse inwoners van Delden 1943
Rob von Piekartz
Het-Loket
20 maart - 20 april 2015
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Hier en daar (A)

Hier en daar (B)

Pier van Dijk
Heidegoed ‘t Kluenven, Beckum
13 juni t/m 30 oktober 2015

Bertine Bosch
Perron 1
13 juni t/m 20 juli 2015

Installatie
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Installatie

De installatie in ‘t Kluenven verwijst naar Bertine Bosch,
Hier en Daar (B), installatie, 2015 in Perron 1, Delden

Er is een groei-archief in Perron1 samengesteld uit de vegetatie van ‘t
Kluenven, Beckum, een prachtig oer natuurgebied dat nog laat zien hoe het
landschap van Twente er uitzag voordat de landbouwontginning van kracht
werd.De begroeiing van, berkjes, dennetjes, struiken, planten, heide, grassen,
waterplanten en varens etc. is ter plekke verzameld in plastic kratten en op
volgorde van binnenkomst gearchiveerd (naam, datum, tijd en plek). Verder
opgenomen in het archief: de bijzondere bodem (veen) en water van het
vennetje met daarin groeiende organismen van ‘t Kluenven.
De installatie in Perron 1 verwijst naar Pier van Dijk, Hier en Daar (A),
installatie, 2015, op de buitententoonstelling ‘Kunst Natuurlijk’ op
Heidegoed ’t Kluenven in Beckum van 13 juni t/m 30 oktober 2015.
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‘Mini size artworks’

Ter gelegenheid van 25 jaar Perron 1
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Het-Loket
31 oktober - 15 november 2015

Toelichting:
De wereld raakt vol met alles wat de mens voortbrengt!
Stedelijke bebouwing, fabrieken, snelwegen met steeds meer auto’s,
bulkhavens met schepen, vliegvelden, vliegtuigen en alles wat we nog meer
nodig hebben om te (over)leven.
De van oorsprong natuurlijke omgeving om ons heen wordt kleiner en kleiner.
En wat kunnen we er aan doen?
Een mooi initiatief van een kunstenaar is om met maximaal 100 voorwerpen
als bezit, een bestaan op te bouwen. De ruimte die overblijft kan de publieke/
gemeenschappelijke en natuurlijke omgeving vergroten.
Een andere rigoureuze oplossing zou kunnen zijn: krimpen i.p.v. steeds groter
te worden. (Dus kleinere mensen die leven in kleinere steden etc.)
Uit het voorgaande is het idee ontstaan, voor BLIKveld/25 jaar Perron 1, een
mini size expositie samen te stellen.
De miniaturen voor de expositie 25 jaar Het-Loket laten een miniatuur
kunstwerk zien in relatie tot Perron 1, Het-Loket of juist een (nieuwe) visie op
het monument (stationsgebouw) zelf.
Dit alles vrij naar Madurodam formaat

1. Marina Weddeling, 2. Margreet Hajee en Ria Wesseling, 3. Ilona Dekker, 4. Georg Gartz, 5. Margit Péczeli, 6. Fenneke ten Thij, 7. Salah Saouli, 8. Miranda
Lonink, 9. Anna van Stuivenberg, 10. Ad de Laat, 11. Simcha Roodenburg, 12. Judith Wissink, 13. Pier van Dijk, 14. Steen Rasmussen, 15. Margit Péczeli,
16. Rob von Piekartz, 17. Fredie Beckmans, 18. Karl Heinz Mauermann, 19. Veronica Haarsma, 20. Ton Duivenvoorden.
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41
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37

38

39

40

57
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59

60

21. Matthias Schamp, 22. Wanda Schaap, 23. C.P.Berbée, 24. Michael Weissköppel, 25. Philip Ultee, 6. Ine van der Horn, 27. Celleke Heemskerk, 28. Ricardo
Liong-A-Kong, 29. Marleen Fekkers, 30. Marleen Fekkers, 31. Harma Heun, 32. Anna Maandag, 33. Winfried Baumann, 34. Hans van Lunteren en Ienke
Kastelein, 35. Rolf Wicker, 36. Ria Wesseling, 37. Kees Bierman, 38. Fersen und Weissköppel, 39. Jasmijn Miltenburg en Lydia van de Streek, 40. Inge Schenke.
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41. Anne-Marie Meertens, 42. Liesbeth Bitter, 43. Mariet Offermans, 44. Bert Meinen, 45. Wilfried Lansink, 46. Inge Schenke, 47. Myriam Knol, 48. Eva
Bullens, 49. Manuela Fersen, 50. Inge Witvers, 51. Alexandra Hampp, 52. Martine Berkenbosch, 53. Inge Schenke, 54. Manja Gieskes-Geers, 55. Celleke
Heemskerk, 56. Susan Leask, 57. Luc van Tilborg, 58. Viktoria Gudnadottir, 59. Ilona Dekker, 60. Philip Ultee.
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Signals

De verdwenen stadsgrachten van
Delden komen weer tot leven
Theodora Kotsi-Felici
Centrum Delden
12, 13 en 14 november 2015

In haar nieuwe project ’Signals’ gaat de kunstenares op zoek naar de
verdwenen en verloren gegane stadsgrachten die nog in de bodem van Delden
liggen. Kunstenares Theodora Kotsi-Felici raakte tijdens haar eerste project in
2011 met ‘de Schans van Delden’ gefascineerd door deze verdedigingswerken.
De stadsgrachten dienden als bescherming tegen aanvallers tijdens de
Tachtigjarige Oorlog, ook waren ze er om het economische belang te dienen.
Het stadsboek van Delden spreekt al in de 14de eeuw van de ‘Marckede’ en
het ‘Gildenhuis’.
In 1980 werd bij de bouw van een woning aan de Zuiderhagen een deel van de
buitengracht ontdekt. Al eerder bij de nieuwbouw aan de Noordwal werd een
groot deel van de voormalige binnengracht uitgegraven. Deze stadsgrachten
of ‘singelgraven’ komen we veelvuldig tegen in de schepenaktes van het
stadsboek van Delden. De cirkels van grachten in Nederland zijn meestal terug
te zien in het stratenpatroon.
De meeste straten die deel uitmaken van deze cirkels heten vaak “Walstraat”,
“De Huttenwal” maar ook “De Hagen”. Uit het verloop van de straten Noorden Zuidwal en Noorder- en Zuiderhagen kan men echter de vorm en ligging
van de vroegere verdedigingswerken afleiden.
In dit project werkt Kotsi met licht en geluid aan de zichtbaarheid van de
grachten. Hiervoor heeft zij alle lantarens die op de route van Noord- en
Zuidwal en Noorder- en Zuiderhagen staan, bekleed met een doorzichtige,
speciale groene folie.
Deze laat het licht s’avonds groen schijnen. Daarnaast zal het geluid van de
grachten worden teruggehaald en zal dit door de smalle straten klinken. Dit
effect wordt bereikt door audio cd spelers met geluidsopnames, die vervolgens
uit een aantal huizen te horen zijn op de Noord- en Zuidwal en Noorder- en
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Zuiderhagen- route. Bovendien wordt er op het middelpunt van het marktplein
een paal geplaatst met daarop twee straatnaamborden met de namen van de
twee oude markten de ‘Marckede’ en het ‘Gildenhuis’.
Binnen Singelgracht, buiten Singelgracht.
De keuze voor de kleur groen is gebaseerd op het feit dat dit hormonaal en
optisch van invloed is op de mens. De epifyse (pijnappelklier) is in zekere zin
verantwoordelijk voor onze hormonale spiegels en uit onderzoek blijkt dat
groen licht een minder storende werking heeft dan geel, wit of rood licht.
Daarnaast heeft groen licht ook het effect van beter nachtelijk zicht. De
uitgelichte straten vormen een nieuwe ruimte waarin de toeschouwer zich
kan bewegen en er tegelijkertijd deel van uitmaakt. Deze imperfecte cirkels
verwijzen naar de geometrische vorm ‘cirkel’ die volgens de meetkunde
gevormd wordt door alle punten in één vlak die op een constante afstand
(de straal) van een vast middelpunt liggen. In het geval van de stadsgrachten
in Delden waren ze bedoeld om de twee markten te beschermen. De
verlichte cirkels waargenomen vanuit de lucht, lijken op een signaal naar de
buitenwereld.
Uitvoering ‘Signals’. Op 12 november 2015 is begonnen met het afplakken van
alle armaturen langs bovengenoemde straten met een speciale groene folie en
het installeren van het geluid van water, karren, dieren, marcherende soldaten
etc., wat te zien en te horen is geweest op 12, 13 en 14 november 2015.
Het gehele stadsgracht project ‘Signals’ is gefilmd en zal t.z.t. in Het-Loket te
zien en te horen zijn.
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Luchtfoto: Gijs Jacobs

Material Inconstancy
Korte film

Hector Zamora
Het-Loket
31 oktober - 15 november 2015

Og -107 Scenery 2
Installatie
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Mangs

Installatie en performance
Ria Wesseling en Margreet Hajee
Perron 1
15 november - 14 december 2015

De tijdelijkheid van verblijf op een station. De waarde van eigentijds
traditionalisme en een zich ontwikkelende identiteit.
Margreet Hajee en Ria Wesseling bouwen met metaal, klei en zand een
interieur in de voormalige wachtruimte van station Delden. Een verwijzing
naar een verloren traditie waarin de boerin, voor de zondag, in het 'los hoes'
patronen van zand strooide.
Wat betekent 'A'j dr bunt, mojje dr wean' tegenwoordig? Hajee en Wesseling
gaan met dit project een tijdelijke samenwerking aan. En met de vraag
‘Kö’j nog Tweens? ‘ wordt de reiziger op Perron 1 door Hajee en Wesseling
uitgedaagd een mooie uitspraak, zin of woord in het Twents te zeggen. De zo
opgehaalde teksten vormen op zondag 13 december een patroon van zand
rondom het stationsgebouw. Door de voetstappen van gasten en reizigers
verdwijnt het beeld in de tijd.
Wat reizigers op perron Delden hebben gezegd/geschreven:
1. A’j kniene hebt, he’j ok köttel
2. He’j ‘t al é heurd?
3. Doot hénig an
4. Bin ie d’r a wier? (Zunne ie d’r a wier?)
5. Dat héj mooi é doane
6. At’n hemmel vaalt brékt alle boonstökke
7. Aaij’t verdan
8. As’t dondert in ‘t koale holt, dan heugt dat jong en oald
9. Blie da’j d’r bint
10. Wee döt’r lös?
11. (Hebbe i’j) He’j ‘n goodwies kapot?
12. In ‘n tuk stek’n
13. Oet de tied köm’n
14. Et’n en drienk’n geet wa, ma meu, meu
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15. Een zittend gat zöt aait wat
16. Aans um an trek’n
17. Mang’s wá, ait nig
18. Oender’n droad hen vretten
19. Onmeunig völle wille
20. Stoet’n (wit brood) brood is roggebrood
21. Bökse
22. Beuren
23. Allenig kö’j niks, te hoope kö’j alln’s
24. Allo wie tréat ‘n an. (andere is ook goed)
25. Goat hen
26. Mang’s hej van die daag’n, dan zit’t nig met.
A’j d’r bint, dan möj d’r ök wean.
Twentse logica, aans wa’j d’r nig
Doar hek ar’mmood met
De oennen
Nen pothars
Krieg ’t hen en wier
De oenzen
Mu’j wat?
Ha’j wat?
Ni’jmoods = modern
Broek’n = gebruiken
Wössel’n = zwaar werken
Knoo’jn = licht werken/hobby
Coveren = verzekeren (kan ik je)
Achterears = achterwaarts
Took’n wekke = komende week
Neulebuul = zeurpiet
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Over Twentse hemdenrij

Dagelijkse vrienden

Veronica Haarsma
Het-Loket
15 november - 14 december 2015

Liesbeth Bitter
Het-Loket
15 december 2015- 21 januari 2016

Installatie

Veronica Haarsma (1970) legt op speelse wijze een link met de Twentse
textielindustrie, onderdeel van het cultureel erfgoed van Overijssel. Zij zet op
een bijzondere manier gebruiksvoorwerpen in zoals gedragen overhemden.
Haarsma speelt met de oorspronkelijke betekenis van deze doorleefde
hemden, anderzijds verheft zij ze naar een monumentale waarde. Ieder met
een eigen karakter met menselijke eigenschappen zoals trots, kwetsbaarheid,
gelatenheid, berusting, overgave, vergankelijkheid, wilskracht en pijn.
In haar werk weet Haarsma ruimte te laten voor eigen interpretatie. Het is niet
verwonderlijk dat het bedrijfsleven een terugkerend thema is in haar werk. Zelf
zei zij haar carrière in het bedrijfsleven vaarwel en ging haar passie achterna,
rondde de kunstacademie af en werkt nu als zelfstandig kunstenaar en docent.
Indrukwekkend hoe zowel de textielfabrikanten als arbeiders gewerkt
hebben voor de textiel en voor Twente in het algemeen. Trots, onbegrensde
betrokkenheid en doorzettingsvermogen kwamen als kenmerken van de
Twentse textielindustrie bij mijn beeldend onderzoek naar voren.
Dankbaar heb ik gebruik gemaakt van de archieven van Twentse Welle en
van het Historisch Centrum Overijssel. Daarin bevonden zich originele tjap’s
en bedrijfslogo’s waarmee de Twentse textielfabrikanten zich vanaf 1850
onderscheidden van de opkomende concurrentie.
De tjap’s en bedrijfslogo’s hebben als voorbeelden gediend en zijn als etiketten
verwerkt in de overhemden. Zo is een installatie ontstaan over de belangrijke
spelers van de Twentse textielindustrie bestaande uit witte en blauwe boorden
van de firma’s Ten Cate, G.J. van Heek, Koninklijke Stoomweverij Nijverdal,
textielfabriek Almelo, H.P. Gelderman & Zonen, Jansen en Tilanus, C.T Stork &
Co en Koninklijke Stoomweverij van Gebr. Scholten & Co.
Uit Delden: Ficker en Wap en fa. Schneider
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Voor mijn vader

Ze komen vooral uit de Rudolph Dull, de grote kast met lades en bureau in
de spreekkamer van mijn vader, waar wij bij hoge uitzondering in mochten
kijken, maar ook uit zijn praktijkruimte, de voorwerpen: - niet méér en niet
minder-. Zijn bewaarlust/verzamelwoede - ik heb het niet van een vreemde-,
het eindeloos ordenen, sorteren en het van je spullen houden. Of het nu gaat
over pennen, potloden, gummetjes, fotospullen, Familie archivalia. Verhalen,
vertalingen, onderzoeken, het maakt niet uit.
Het waren zijn onuitputtelijke gezegdes, woorden en humor die tijdens het
werkproces mijn keuzes bepaalden. De drie Droedels schilderde ik naast zijn
bed tijdens zijn laatste levensdagen. Vanuit zijn huis keek mijn vader dagelijks
naar het station waarin gezeteld MIKC / Perron1. Nu kijkt de zetel met het
voetenbankje naar zijn huis. - Bekeken van de andere kant - Herinneren doet
herinneren, haalt boven wat vergeten was of diep in je school. Ieder mens
heeft iets te vertellen!

Buitenbad

Archeologie van de buitenbaden in Twente
Ad Hoc Collectief
Het-Loket
14 december 2015 - 5 januari 2016

Ad Hoc Collectief heeft de voormalige locaties van openluchtzwembaden
(die in de 70er en 80er jaren zijn verdwenen) opgezocht. Nu zijn enkel nog
restanten aanwezig die als achtergebleven monument een prachtige, verstilde
aanblik bieden of terreinen die een andere functie hebben gekregen: de
forellenvijvers van het Weusthag, de tennisvelden van De Venen.
1 - 2 - 6 Weusthagbad, Hengelo
4 - 5 De Venen, Almelo
2 - 7 Castorbad, Hengelo
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Over Dracht III

Installatie en performance
Jasmijn Miltenburg en Lydia van de Streek
Perron 1
14 december 2015 - 5 januari 2016

Klederdracht, afgedragen en afgedankt, is het uitgangspunt voor de expositie
- Over Dracht III -, de derde expositie in een langlopend samenwerkingsproject
van Jasmijn Miltenburg en Lydia van de Streek.
Verwassen, met gaten, scheuren en vlekken vormen de stukken een - Collectie
van onvolkomenheden - In 2013 zijn Jasmijn en Lydia als conservatoren van
deze collectie op zoek gegaan naar een systeem om haar te ordenen. De twee
eerdere exposities gingen over verzamelen en systemen, maar ook over de
verhalen die deze kledingstukken vertellen over een werkzaam leven waarin ze
werkelijk versleten werden.
Voor programma BLIKveld hebben Jasmijn Miltenburg en Lydia van de Streek
een monumentale expositie in Perron1 gemaakt van alle schorten uit de Collectie van onvolkomenheden - Werkschorten en Zondagse schorten - in een
sober maar prachtig kleurenpalet. Als aan een waslijn hangen de schorten in
een cirkel, ondersteund door lange stokken om het geheel omhoog te houden.
Naast Perron1 in Het- Loket: Een tafel expositie met foto’s en werken uit de
verzameling van Jasmijn Miltenburg en Lydia van de Streek.
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Geschiedenis van NS
Station waterstaattype
SS 4e klasse

Delden werd ruim 150 jaar geleden, in 1865, aangesloten op de spoorlijn
Zutphen - Hengelo. De lijn werd ook wel staatslijn D genoemd en was bij
de oprichting één van de belangrijkste van het land. In 1866 werd het spoor
doorgetrokken naar Enschede en in 1868 was het tot aan Glanerbrug bij de
Duitse grens klaar. Het stationsgebouw werd op 1 november 1865 geopend.
In 1980 heeft het door bezuinigingen en vervolgens met de komst van
kaartautomaten zijn functie verloren en een culturele bestemming gekregen.
Voor het 25 jarig jubileum van Perron1 en om daarnaast aandacht te besteden
aan het erfgoed, heeft Philip Ultee een bouwplaat ontworpen en een
presentatie over alle stations van de NS in Nederland samengesteld.
Workshop Architectuur /Twickelcollege Delden /over hergebruik
stationsgebouwen 13 november- 13 december 2015.
Optreden: Oscar Prinsen ‘‘Oscar draait plaatjes’’
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Colofon
MIKC / Perron 1
Postadres: Noorderhagen 35, 7491 AP Delden
Tel: 0031(0)743763265
Bezoekadres: Stationsweg 1/5 7491 CE Delden
info@mikc.nl www.mikc.eu www.perroneen.nl
Organisatie: MIKC/Perron1
Concept: MIKC
Bestuur: Sjef Corstiaans, Bert Meinen, Philomeen Raemaekers, Bertine Bosch,
Mez Dickson, Vera Hanekamp-Kovacs
Vrijwilligers: Netty Bakker, Celleke Heemskerk, Nita Mulder, Manja Gieskes Geers, Rob von Piekartz, Dick Lohuis, Philip Ultee
Fotografie: Bert Meinen en kunstenaars
Luchtfoto: Gijs Jacobs
Toelichting en tekst: MIKC en kunstenaars
Twentse uitdrukkingen in schrijftaal: Dick Lohuis
Eindredactie: Dora Brandt
Lay out: Straver reclame en vormgeving, Esmée Gerritsen
Drukwerk: Straver reclame en vormgeving
Historisch onderzoek en adviezen: Twentse Welle, Historisch Centrum Overijssel,
Dick Lohuis, Zeno Kolks.
Subsidie: Provincie Overijssel
Prins Bernhard Cultuurfonds, Overijssel
Gemeente Hof van Twente
SBK, Hof van Twente
Sponsoren: Le Vin en direct, All-in-Media, Sanger IBCT, Morssink
Bouwmaterialen, Vehof Installatietechniek, Vehof Groentechniek, Doeschot
Metaalconstructies, De Jong Aannemersbedrijf, Lansink Wegenbouw, Stichting
DTNT (Delden terug naar toen) Stichting SoCuWe, Dhr. D.S.J.Schuring, Dhr.
F.Hommersom, Mw. E.W.Schiff, Nederlandse Spoorwegen, Rob von Piekartz,
Duotone Hengelo.
Met dank aan: Dhr. T. Honing NS, Hans Runge, Roel Bril, Ben en Marieke
de Geus, Gijs Jacobs, Marco Felici, Dick Lohuis, Zeno Kolks, Jan Haverkate,
Aannemersbedrijf Vos en bewoners Noorder- en Zuiderhagen, Noord- en
Zuidwal Delden.
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Marina Weddeling, Margreet Hajee, Georg Gartz, Fenneke ten Thij,
Miranda Lonink, Anna van Stuivenberg, Ad de Laat, Harma Heun,
Simcha Roodenburg, Judith Wissink, Pier van Dijk, Hector Zamora,
Matthias Schamp, Wanda Schaap, Inge Schenke, Anna Maandag,
Karl Heinz Mauermann, Veronica Haarsma, Ton Duivenvoorden,
Marleen Fekkers, Winfried Baumann, Michael Weissköppel,
Hans van Lunteren, Steen Rasmussen, Ine van der Horn,
Margit Péczeli, Susan Leask, Fredie Beckmans, Bert Meinen,
Celleke Heemskerk, Ricardo Liong-A-Kong, Ienke Kastelein,
Rolf Wicker, Ria Wesseling, Kees Bierman, Jasmijn Miltenburg,
Luc van Tilborg, Viktoria Gudnadottir, Ilona Dekker, Philip Ultee,
Myriam Knol, Eva Bullens, Manuela Fersen, Alexandra Hampp,
Inge Witvers, Fersen und Weissköppel, Lydia van de Streek,
Anne-Marie Meertens, Salah Saouli, Liesbeth Bitter, Anja Cohen,
Bertine Bosch, C.P. Berbée, Mariet Offermans, Wilfried Lansink,
Riemko Holtrop, Theodora Kotsi-Felici, Martine Berkenbosch,
Rob von Piekartz, Manja Gieskes-Geers.

MIKC / Perron 1

