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Jan van der Staak 

Ontbruisen

Toen de trein langs het monumentale perron tot stilstand kwam, was ik de 
enige die uitstapte, hoewel de trein nog overvol was. Onwillekeurig beving me 
de schrik iets verkeerds te hebben gedaan. Had ik een boodschap gemist. Hol 
klonken mijn passen op weg naar de uitgang. Het stationsplein lag er verlaten bij 
in de donkergrijze dag. Ik zou worden afgehaald door een vriend, Remco, die ik 
lang niet meer had gezien. Hij had enthousiast gereageerd op mijn aankondiging. 
Maar het kon wel even duren voor hij er was, had hij gezegd. Hij moest zijn auto 
nog afhalen bij de garage. Dus stond ik daar alleen in het roerloze stadje. Wachten 
moest ik. Hoelang was niet duidelijk. Nu is wachten sowieso niet mijn sterkste 
kant. Altijd krijg ik de neiging het op een lopen te zetten. Wachten zonder vast 
eindpunt is nog moeilijker. Het werkt ontregelend. En wachten op een volkomen 
onbekende plek waar ik geen enkele binding mee heb, is een ware nachtmerrie, 
die me totaal kan vervreemden, losgerukt als ik me dan voel uit mijn vertrouwde 
biotoop. Ik kon me niet herinneren hier ooit te zijn geweest. Nooit had ik Remco 
meer gezien sinds hij naar dit voor mij zo afgelegen oord was vertrokken.

Dus toch maar een rondje lopen om de tijd te korten: De Brink stond er in 
grote letters boven: een winkelgalerij. Zou dit naar het centrum leiden? Het 
begon al te schemeren. Het zou vroeg donker worden vandaag. Er hing een vrij 
dichte mist over de stad. Waar ik ook heenging, het bleef opvallend stil. Gebou-
wen waren in de avondschemering slechts als donkere vlekken te onderscheiden. 
Etalages waren hooguit verlicht door enkele iele tl-buisjes. Even verder doemden 
vlak voor me enige monstrueuze gestalten op. Reuzen leken het, gedrochten, 
grote dieren. Angstaanjagend. De terrassen lagen er uitgezakt bij. Nog steeds geen 
mens te zien. Het werd het me vreemd te moede. Duisternis viel nu over de stad 
en de mist werd steeds dichter. Op verschillende plekken liet ook de straatver-
lichting het afweten. Ik wilde wel weer naar het stationsplein toe. Remco kon er 
intussen wel zijn. Maar hoe, het werd moeilijker de juiste richting te vinden. Het 
leek wel of ik steeds in kringetjes had gelopen. Gaandeweg leken stukken van 
de stad ook weg te vallen. Stond hier net geen hotel? vroeg ik me af. Op som-
mige plekken zag ik helemaal niets meer en op andere scheen er zo’n scherp licht 
door de dichte mist, dat ik weinig kon onderscheiden. Ik raakte in paniek. Wat 
een rondje lopen moest zijn, werd een dwaaltocht zonder einde door wat op een 
spookstad ging lijken.
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Eindelijk brak de stilte. Er naderde een auto. Ik schrok. Vlak naast me min-
derde hij vaart. Ook dat nog. Het raampje ging open. Wat doe je hier? Ik rij hier 
al tijden rond om te kijken waar je gebleven bent. Het was Remco.

Ik was een eindje gaan lopen, maar wat is hier aan de hand? Ik ben de weg 
totaal kwijt geraakt en zie geen hand voor mijn ogen.

Ik had je moeten waarschuwen. Er wordt hier ontbruist vandaag. Voor één 
dag is het leven stilgevallen. In principe is er gewoon niets te doen. Normaal 
spant de stad zich enorm in om zichzelf op de kaart te krijgen. Elke dag is er wel 
een evenement: een wielerronde, een straattoneel, een braderie, een woensdag-
markt of een brei-marathon. Ook kun je je door een professionele fotograaf laten 
fotograferen bij de beren op de Brink. En in het plantsoen kun je op warme dagen 
een drankje drinken in De Ontmoeting. Maar vandaag is er niets van dit alles, 
want het is Ontbruisingsdag. Alle communicatieadviseurs en pr-mensen in de ge-
meente hebben een dag vrijaf. De stad is echt een dag lang duidelijk van de kaart. 
Alleen de pauzelandschappen krijgen bijzondere aandacht.

Pauzelandschappen? Waar heb je het over?
Ja, pauzelandschappen. Dat zijn stukken grond in de binnenstad waar gewoon 

een tijdje niets mee gedaan wordt. Uit geldgebrek, of omdat niemand er raad mee 
weet, of gewoon, omdat andere zaken eerst aan de beurt zijn. In feite gaat het om 
een stukje stad dat aan het wachten is. 

Ook al wachten, dacht ik. 
Deze stad kent heel wat van deze stukjes, ging hij door. Juist dit zijn de plek-

ken waar de stad pas echt ontbruist. Daarom zijn ze dit jaar op Ontbruisingsdag 
alle extra verlicht. Vandaar ook die mysterieuze lichte plekken in de mist. Maar 
stap in, ik ben blij dat je er bent. 

Ik stapte in, nog behoorlijk van streek. Er wordt hier wel erg veel gewacht, 
dacht ik. Een dwaaltocht zonder einde?
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John Heymans

Kasbah

Hier heeft saamhorigheid haar heil gevonden, ver
van de stad, het lege hart, nog voorbij de laatste

bouw: een oase, halflandelijk neergezet, eind-
bestemming van een lokale Marrakesh Express,

het buitenleven nabij, huist ze in een Afrikaanse
wijk op palen, al deze woningen die, aan koude

grond ontstegen, zwevend bijna, dicht op elkaar
schuilen onder éen dak, rondom een binnentuin,-

deze hofstede, boven dragers uitgetild, onderkomen
van nomaden die - verre van vertrek - hier zo samen.
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John Heymans

Berflobeek

Nog nauwelijks een beek, voelt dit water zich
zo ongedwongen in de vrije natuur, het gebied

buiten stadse staketsels, opgewekt geruis dat
aan een bosrand ontspringt, langs grootse essen

huppelt, spelenderwijs bij struikgewas, van daar
naar de bomen verderop, kronkelend van levenslust

de kreek die, eenmaal tussen huizen beland, o wereld-
vreemde aanplant, onafwendbaar wordt herleid tot

recht en haaks, groen uitgeslagen oevers van beton,
waar de stroom weinig meer rest dan stilstand en stank.
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John Heymans

Levenstrap

Hoeveel  mensen zijn allengs voorbijgegaan
aan deze topgevel, de treden, het einde van

de straat, gefotografeerd of niet: notabele,
weduwe, man met kind, doodkalm staan ze

midden op het plaveisel van oude ansichten,
een rustpoos in hun armzalig leven en verder

dan, naar het getrapte vergezicht tussen hemel
en aarde, waar al die dolende zielen zich voegden

bij de weggestorven geluiden uit het straatbeeld,
als in een wolk, vervluchtigd boven de geveltop. 
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John Heymans

Metropool

Deze stad, net zo klein soms als een dorp,
heeft de geschiedenis plaatselijk verrijkt,

een apart muziekpaleis, de glazen gevel
op de verschroeide plekken van weleer.

Eerst was Pink Floyd en tegen de cultuur
hier de mode, opgegaan in vuur en vlam,

vervolgens de preken van Johnny Rotten
en consorten, onder brand verstomd in

Babylon, geblakerde grond. Een podium
daarop beraamd,- dit wereldse paradijs.
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Steef Brüggemann presenteert:

Jop Horst 

Vergaderingen. 
Als piepjong leerling verslaggever heb ik meer dan mijn deel aan vergaderin-

gen gehad. Die vervelende dingen werden altijd op de jongste afgeschoven. Elke 
avond was het raak. Vergaderingen van het Rode Kruis, de EHBO, de plattelands-
vrouwen en dito jongeren, de huisvrouwenvereniging enzovoort. 

Je leerde natuurlijk ook trucjes om vergaderingen te mijden. Je belde de voor-
zitster of secretaresse van de huisvrouwenvereniging en hing een verhaal op van 
de ontstellende drukte die avond, maakte bij voorbaat je verontschuldiging dat je 
niet kon komen en vroeg of je na afloop haar kon bellen en of zij dan zo goed zou 
willen zijn de belangrijkste items mee te delen. Dat leverde doorgaans genoeg op 
voor een stukje van grofweg vijftien regels en meer mochten het er niet zijn. Dat 
was de regel.

Nu was de samenleving in die jaren verzuild van onder tot boven. Dus hadden 
we politieke partijen van gereformeerden, van hervormden, katholieken, libera-
len, sociaal democraten en liberaal democraten. En natuurlijk communisten plus 
nog wat afgescheiden klein grut.

Er waren verschillende soorten vergaderingen. De broeders die streng in de 
leer waren konden zich vreselijk opwinden over een Kamerlid dat had gestemd 
voor een wetsvoorstel dat in hun ogen vierkant in strijd was met de Schrift. Dan 
zat de geachte inleider – in de verkiezingstijd veelal een minister, staatssecretaris, 
Kamerlid of andersoortige partijbons – met een onoverkomelijk probleem. Als 
het te hoog opliep kon je zien – de pers zat altijd een beetje rechts vooraan – dat 
de inleider de plaatselijke voorzitter naast hem, onder tafel een schop tegen diens 
been gaf waarop deze het debat afhamerde en zei dat het nu tijd was om psalm 
zoveel aan te heffen, hetgeen geschiedde. En zo keerde de rust weer in de gelede-
ren. 

Een totaal ander soort vergaderingen waren die, die niet gedempt konden 
worden door psalmzingen. Daar waren altijd een paar lieden met een hoog ont-
wikkelde eigendunk gepaard gaande met verbale kwaliteiten. Die lieden namen 
het woord en stonden het niet meer af. Zij bleven doorredeneren eventueel met 
stemverheffing ondanks het gehamer van de voorzitter, de argumenten van de 
tegenstanders, het geschreeuw van derden om nu toch eens op te houden met het 
gekrakeel, kortom de vergadering ontwikkelde zich tot een kakofonie van gelui-
den, een onverstaanbare, volstrekt nutteloze herrieschopperij. 

Dat is precies hetgeen Jop heeft willen uitbeelden met zijn werkstuk. Eigenlijk 
zou je het moeten horen.



1312

Steef Brüggemann presenteert:

Jop Horst 

Vergaderingen. 
Als piepjong leerling verslaggever heb ik meer dan mijn deel aan vergaderin-

gen gehad. Die vervelende dingen werden altijd op de jongste afgeschoven. Elke 
avond was het raak. Vergaderingen van het Rode Kruis, de EHBO, de plattelands-
vrouwen en dito jongeren, de huisvrouwenvereniging enzovoort. 

Je leerde natuurlijk ook trucjes om vergaderingen te mijden. Je belde de voor-
zitster of secretaresse van de huisvrouwenvereniging en hing een verhaal op van 
de ontstellende drukte die avond, maakte bij voorbaat je verontschuldiging dat je 
niet kon komen en vroeg of je na afloop haar kon bellen en of zij dan zo goed zou 
willen zijn de belangrijkste items mee te delen. Dat leverde doorgaans genoeg op 
voor een stukje van grofweg vijftien regels en meer mochten het er niet zijn. Dat 
was de regel.

Nu was de samenleving in die jaren verzuild van onder tot boven. Dus hadden 
we politieke partijen van gereformeerden, van hervormden, katholieken, libera-
len, sociaal democraten en liberaal democraten. En natuurlijk communisten plus 
nog wat afgescheiden klein grut.

Er waren verschillende soorten vergaderingen. De broeders die streng in de 
leer waren konden zich vreselijk opwinden over een Kamerlid dat had gestemd 
voor een wetsvoorstel dat in hun ogen vierkant in strijd was met de Schrift. Dan 
zat de geachte inleider – in de verkiezingstijd veelal een minister, staatssecretaris, 
Kamerlid of andersoortige partijbons – met een onoverkomelijk probleem. Als 
het te hoog opliep kon je zien – de pers zat altijd een beetje rechts vooraan – dat 
de inleider de plaatselijke voorzitter naast hem, onder tafel een schop tegen diens 
been gaf waarop deze het debat afhamerde en zei dat het nu tijd was om psalm 
zoveel aan te heffen, hetgeen geschiedde. En zo keerde de rust weer in de gelede-
ren. 

Een totaal ander soort vergaderingen waren die, die niet gedempt konden 
worden door psalmzingen. Daar waren altijd een paar lieden met een hoog ont-
wikkelde eigendunk gepaard gaande met verbale kwaliteiten. Die lieden namen 
het woord en stonden het niet meer af. Zij bleven doorredeneren eventueel met 
stemverheffing ondanks het gehamer van de voorzitter, de argumenten van de 
tegenstanders, het geschreeuw van derden om nu toch eens op te houden met het 
gekrakeel, kortom de vergadering ontwikkelde zich tot een kakofonie van gelui-
den, een onverstaanbare, volstrekt nutteloze herrieschopperij. 

Dat is precies hetgeen Jop heeft willen uitbeelden met zijn werkstuk. Eigenlijk 
zou je het moeten horen.



1114



15

Chantal Uylen

Galerie Lans Uylen

Het begon in 2004 als een initiatief om een podium te zijn voor jonge 
kunstenaars met talent. Deze groep is kwetsbaar en heeft nog geen mogelijkheden 
om haar talenten te tonen. Galerie Lans Uylen wilde deze kunstenaars graag die 
ruimte bieden.

Vele kunstvormen zijn de revue gepasseerd. Modevormgeving door de 
zusjes Van Hall, architectuur door Project DWG - Michiel de Wit, fotografie, 
interieurarchitectuur, schilderkunst, film, beelden, kunstboeken. Teveel om op te 
noemen. 

En niet te vergeten: de vruchtbare samenwerking met AkkuH heeft geleid 
tot twee indrukwekkende tentoonstellingen te weten Twents Ontwerp, een 
tentoonstelling op het gebied van toegepaste vormgeving in 2007; en natuurlijke 
de grote klapper voor Hengelo: Breyten Breytenbach in 2009. 

Terzijde: het terrein van de Creatieve Fabriek werd hierbij gebruikt waar-
voor zij oorspronkelijk bedoeld was. Hengelo kan best een belangrijke plek voor 
de kunsten zijn en aantrekkelijk voor publiek buiten de provinciestad. Mits de 
kunstinstanties maar de handen ineenslaan en de Twentse bescheidenheid over-
boord gooien. 

Met veel plezier heb ik vier keer per jaar samen met Paul Lans onze tentoon-
stellingen mogen inrichten. Elke keer het kleine pandje omtoveren. En dan 
het mooiste moment voor mij om te zien hoe de kunstwerken hun finale plek 
gekregen hebben, en een nieuwe sfeer is ontstaan. Dit moment zal ik zeker missen.

Twee publicaties heeft galerie Lans Uylen mogen uitgeven, een kleurenuitgave 
met tekeningen van Jop Horst (tijdens de tentoonstelling al uitverkocht) en een 
boek met zwartwit tekeningen van Sarah Grothus. Voor de kunstenaars een 
mogelijkheid hun leven lang een eigen publicatie bij tentoonstellingen te kunnen 
tonen.

Ook was ik aangenaam getroffen door de bedankbrief met vele lieve woorden 
van de moeder van Jop Horst.
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Maar niets is voor eeuwig en dus ook het leven van galerie Lans Uylen niet. 
Paul en ik kunnen terugkijken op een mooie tijd waarin we met hart en ziel en 
portemonnee een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de kunsten binnen en 
buiten Hengelo.

Galerie Lans Uylen was van begin 2004 tot maart 2013 gevestigd aan de Marsteeg.
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Diana de Vries

Waar de bloemenman de bollen en bloemen op een kar zet

Een bladerboom  
in het park, zo doordeweeks  
op een klaarlichte dag  
toen het miezerde  
dat dit beeld  
verandert in iets moois  
is heel wonderlijk

— ∙ —

Lopen. Vandaag weer verder dan gisteren, vandaag mooier, nog meer oer. Langs 
de noordoostkant van Enschede. 
 
Museumlaan, Lonnekerspoorlaan, tot de Voortsweg, oversteken en via 
het fietspad, rechts het bos in. Je komt uit bij een hek dat grenst aan de 
Oldenzaalsestraat. Een kilometer verderop is een ander hek, waarachter grasland 
met een witte villa. Tussen deze twee hekken is een stukje vergeten grond. 
Knoestige fruitbomen, de appels verrot op de grond en de grond overwoekerd 
met braamstruiken waar je op en overheen kunt stappen. 
 
In verbazing heb ik daar gelopen. Een oude put, nog intact, resten funderingen 
zijn begroeid met mos. In de grond naast de put is een donker rond gat, want is 
de put verschoven? Ik keek erin, het was diep. 
 
De omgeving is magisch, omdat het sinds de laatste bewoner door niemand lijkt 
te zijn aangeraakt. 
Er ging een vaag verhaal dat er een eigenaardig personage heeft gewoond, jaren 
geleden, en het is alsof die het sinds zijn dood verborgen heeft weten te houden 
en alsof ik, ja arrogant gedacht, door mijn gemoedstoestand, er in mag. 
 
En nu is het er geheimzinnig en oer, omdat er niemand komt, terwijl het toch aan 
de rand van Enschede ligt.

— ∙ —



18

Hier zit ik nu, een heel andere plek, een heel andere omgeving, een tuin waar 
nog geen schutting omheen is, waar het groen overdadig en onbelemmerd groeit, 
deze tuin wordt vooral als doorgang gebruikt door katten die in de huizen wonen. 

— ∙ —

Het is een bijna Iers volksbuurtachtig schuttingenmengsel dat grenst aan mijn 
tuin en waar ik op uitkijk. Langzamerhand krijgt vertrouwdheid de overhand. Er 
zijn hier ook mooie dingen. 

— ∙ —

Sinds kort heb ik vriendschap gesloten met de spin boven de achterdeur, een 
grote kruisspin, hij vangt heel nuttig grote vliegen. Ja, ik heb ontdekt, ik woon 
in een spinnenhuis. Je hebt de badkamerspinnen en de kruisspinnen en dan nog 
een hele hoop met grote lange tenen die – verbazingwekkend – zo over de gladde 
tegels omhoog klimmen. 

— ∙ —

Daar was het vooral de melancholie waar je op teruggeworpen werd, het zitten 
op de vensterbank en uitkijken over de straat. Je zag tegenover de flatgebouwen, 
hun anomieme ogen, beneden de auto’s die ergens heen gingen. Het regende, en 
ondanks de regen was het prettig.

— ∙ —

Onderaan de trap zit de spin heel rustig te loeren, hij zit er al een paar dagen. 
Zodra ik in mijn handen klap rent hij onder de spleet door, het berghok in en 
zodra ik stil ben wandelt hij met zijn vele benen terug naar zijn loerplekje, geheel 
in ’t zicht.

— ∙ —

Vroeg op de zondagochtend, buiten is het nog donker, de tuin een zwart diep gat. 
Langs het gangpad met vaag achter, die veelheid aan schuttingen. Bijna alle groen 
is letterlijk er uit gehaald, het zand ligt braak, klaar voor de winter.

— ∙ —



19

De torren in de wc zijn vaak met z’n tweeën, heel aandoenlijk houden ze 
wedstrijdje wie het eerst langs de rand van de plint naar de overkant komt.

— ∙ —

Man in zwart. 
Hij hangt bij mij in de kamer en kijkt naar buiten. 
De straat, waar een oudere mevrouw met rollator haar hondje uitlaat. 
Waar de bloemenman de bollen en bloemen op een kar zet voor verkoop in zijn 
winkel op de hoek. 
Een paar meeuwen scheren rakelings langs het dak van de huizen tegenover. 
Maar zwarte kauwtjes strijken behoedzaam neer op de rand. 
Het sneeuwt. 
De sneeuw komt zacht naar beneden.

— ∙ —

Café.
Vanachter het raam is het donker, maar de zon schijnt fel. In mijn ooghoeken zie 
ik de barman, jong, gedecideerd en zelfverzekerd. Auto’s rijden voorbij het raam. 
Aan de overkant is een deel van een gebouw te zien. Verderop aan een tafel zitten 
twee oudere heren. Zij praten voorzichtig, alsof ze voorzichtig bestaan. De rechter 
houdt met zijn hand de bol van zijn hoed over zijn knie gevangen. Ze staan op 
en gaan betalen. Even later zie ik hun torso’s langs het raam lopen. De zon maakt 
nu lange schaduwen naar de overkant, het fragmentarisch gebouw nog meer in 
stukken.

— ∙ —

Het lijkt een onoverkomenlijk koude sneeuwwoestenij, thuis blijven dan maar. 
Dag zwarte merel in de sneeuw en dag lantaarnschijnsel op sneeuw.

— ∙ —

Brood, zaad, schoon water, en dan komen eerst de vinken, wat mussen, een 
roodborstje, soms een zwartkop, ook merels en steeds dezelfde twee tortelduifjes, 
later komen de kauwtjes. 

— ∙ —
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Een dichter in Hengelo. 
Hij heeft een ouderwets en gezwollen taalgebruik. Is de gedragen toon ironisch 
bedoeld, of bespeelt hij onderdanigheid?  
‘Mijn meester, ja mijn meester, dat ben jij.’ Een andere tijd, bijna cryptisch. 
Wanneer hij schrijft in ‘gewone’ taal worden het voor hem banale zinnen, zegt hij, 
dan lukt het hem niet om bij de inhoud te komen.  
’s Ochtends om negen uur, staande voor zijn tafel waarop een nog lege dummy 
ligt, staat hij te wiegen alsof hij een cadans zoekt voor zijn tekst, alsof het ritme er 
eerst is en de woorden volgen. 

— ∙ —

Een kunstenaar in Hengelo. 
Het is er natuurlijk een kunstenaarshol, een doek voor de kamerdeur, 
opgestapelde dozen, losse vloerkleden op de grond, de kachel aan met prettig 
getik. Het uitzicht mooi, over huizen, weilanden en bomen in de verte. Het raam 
in de buitenmuur vangt wit licht. Af en toe is er de schaduw van een vogel die 
neerstrijkt op de dakrand. Of weg vliegt. De kunstenaar aan het bureau, bijna 
monumentaal zit hij daar, rokend aan het plastic pijpje waar zijn sigaret in zit.

— ∙ —

Werknemers van SWB in Hengelo.  
De tuin is kaal en leeg, er is geen schutting. De mannen kijken naar het huis. 
Misschien is er niemand thuis? Het huis lijkt gesloten. Maar toch, er wordt open 
gedaan. Een mevrouw kijkt verlegen, maar vragend naar hun gezichten. Dag 
mevrouw, we komen voor de schutting.  
Even later gaan ze uitladen, gereedschap, schuttingen, palen, dat soort materiaal.  
Zes mensen gaan aan het werk. Graven, meten, elkaar pestend en plagend, soms 
roken er vier en kijken toe hoe de overige twee werken. Af en aan komen de 
opmerkingen, waarop fel wordt teruggekaatst en gelachen. 

— ∙ —

Ik houd van je. Van je liefde, je aandacht, dat je er bent wanneer ik je nodig 
heb. Als je pijn hebt wil ik naar je toe, het doet mij pijn wanneer jij pijn hebt. Je 
gesprekken, ideeën, die je met mij wilt delen, ze toetst, belang hecht aan mijn 
mening, dat doet er toe. Ik houd van je. 
Dat je me neemt met al mijn periodes, van bangig naar overmoedig, van onzeker 
naar lekker gek. Dat je me het gevoel geeft dat ik er mag zijn, zoals ik ben als ik 
mezelf ben en dat je me steunt en stimuleert en blij voor me bent als het goed 
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gaat en me opbeurt als ik me zorgen maak.  
Dat we om onszelf en anderen kunnen lachen. Maar dat jij kwetsbaar kunt zijn 
bij mij, dat je mij dat vertrouwen geeft. Je bent voor mij, zoals ik voor jou wil zijn. 
Dat is liefde, wat ik voor je voel. 

— ∙ —

Wanneer ik onder een paardekastanje tussen Enschede en Hengelo sta en ik 
kijk naar boven, heb ik de neiging om te willen neerzijgen, maar dan omhoog. 
Binnen een paar dagen zijn de bladeren van de kastanjebomen uit hun knoppen 
gevouwen en is het bladerdek van de paardekastanje frisgroen. 

— ∙ —
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Auteurs

Jan van der Staak
Hoewel hij in Brabant is geboren, is Hengelo voor hem al 
tientallen jaren het centrum van de wereld. Dat houdt in 
dat hij Hengelo zowel hemelhoog prijzen en als vervloeken 
kan. Hengelo zou er nooit van gekomen zijn als hij geen UT-
docent Taal en communicatie was geweest. Het verhaal is 
geïnspireerd op zijn eerste bezoek aan Hengelo, lang geleden.

John Heymans is sedert juni 2012 stadsdichter van 
Hengelo. In het dagelijks leven werkt hij als docent 
wiskunde op een gymnasium. Naast studies over de schilder 
Armando, J.J. Voskuil en Cherry Duyns publiceerde hij 
de gedichtenbundel Vlagvertoon (2001). Volgend jaar 
eindelijk een nieuwe gedichtenbundel. En een studie over de 
componist Simeon ten Holt.

Chantal Uylen is werkzaam als docent beeldende vorming 
en heeft een kunstacademieachtergrond. Verder is zij negen 
jaar lang mede-eigenaar van galerie Lans Uylen in Hengelo 
geweest. In haar vrije tijd tijd houdt ze van moestuinieren en 
bewegen.

Diana de Vries, schrijfster, deed een aantal jaren 
redactiewerk voor het kunstprogramma Het Gescheurde 
Doek, later de website Oostkunst. Sinds een jaar woonachtig 
in Hengelo.
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Colofon

tis Hengelo, juli 2013 is een uitgave van Ambassade van Bukistan en verscheen juli 
2013 in een oplage van 60 exemplaren.

Op de middenpagina´s presenteert Steef Brügggemann de kunstenaar Jop Horst.

Redactie: Jan Knigge, Ricardo Liong-A-Kong
Vormgeving en illustraties: Ricardo Liong-A-Kong

De derde tis Hengelo zal in oktober 2013 verschijnen.

tis Hengelo is een project van Ricardo Liong-A-Kong en bestaat uit een serie van vier 
publicaties in beperkte oplage. Elke publicatie bevat teksten van  Hengeloërs of teksten 
over Hengelo. Op de middenpagina’s staat een Hengelose kunstenaar centraal. Degene die 
deze kunstenaar presenteert, is ook een begunstiger van de serie: de betreffende publicatie 
wordt door hem gefinancieerd.
Tja, tis Hengelo.

Per publicatie krijgen begunstiger, kunstenaar en auteurs een aantal exemplaren. De overige 
exemplaren zijn op (per uitgave wisselende) verschillende locaties gratis af te halen.

De vier publicaties worden eind 2013 gebundeld in tis Hengelo compleet.
tis Hengelo compleet wordt in een beperkte oplage gemaakt; een aantal gaat naar de 
 begunstigers, de rest is bij voorinschrijving te koop (€ 35,-, prijs onder voorbehoud).

Meer informatie: www.bukistan.nl/tishengelo
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