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‘Het Nieuwe Bouwen’ | Jantien Jongsma

1  Voorwoord

Kunstvereniging Diepenheim richt zich sinds haar oprichting in 1981 op het 
mogelijk maken en presenteren van experiment, het bieden van verdieping, en 
het stimuleren van vernieuwing in de hedendaagse beeldende kunst. Zij vertrekt 
hierbij vanuit haar specialismen ruimtelijke kunst, landschapskunst en tekenkunst 
en richt haar programma op een zo breed mogelijk publiek.

In voorgaande jaren organiseerde Kunstvereniging Diepenheim zes tentoon-
stellingen per jaar: drie in de Kunstvereniging en drie in het Drawing Centre. 
2020 was een in alle opzichten afwijkend jaar: artistiek leider Nanette Kraaikamp 
was het eerste kwartaal nog met zwangerschapsverlof, op 12 maart sloten wij voor 
elf weken onze gebouwen vanwege de coronamaatregelen, in de zomer namen 
we onverwacht afscheid van de beoogd artistiek leider voor de Kunstvereniging, 
op 5 november sloten wij onze gebouwen opnieuw twee weken vanwege de 
coronamaatregelen en op 15 december sloten wij voor de derde keer dat jaar. 

Toch waren er drie tentoonstellingen te zien die wij tussentijds steeds verlengden 
om het publiek zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen het werk te komen 
bekijken. Daarnaast organiseerde de Kunstvereniging nog een drietal publieks-
evenementen, een expertmeeting, een masterclass en drie residenties in het kader 
van haar talentontwikkelingsprogramma, een aantal activiteiten voor haar leden 
en vrijwilligers en negen edities van haar educatieprojecten voor basisscholen. 
Verder presenteerde de Kunstvereniging nog twee publicaties, behorende bij de 
tentoonstellingen.

Naast alle beperkingen door de ingrijpende coronamaatregelen stond het jaar 2020 
voor Kunstvereniging Diepenheim in het teken van een veelomvattende transfor-
matie: In de zomer van 2020 gingen wij in ons meerjarenplan voor 2021-2023 nog 
uit van een profiel bestaande uit drie pijlers: tekenkunst, ruimtelijke kunst en 
landschapskunst. 
We hadden als beeld voor ogen een landgoed met daarop twee huizen: het ‘land-
goed’ – de kunstprojecten in ‘de tuinen’, Diepenheim zelf de landschappelijke 
omgeving – als basis voor de twee ‘huizen’ – de gelijkwaardige en autonome 
tentoonstellingslocaties voor respectievelijk ruimtelijke kunst en tekenkunst. 
Voor ons meerjarenplan voor deze drie pijlers vroegen wij aan bij het Mondriaan 
Fonds.

In het najaar van 2020 bleek de meerjarenbijdrage die het Mondriaan Fonds ons 
toekende, beduidend lager dan gehoopt. Deze nieuwe financiële realiteit dwong 
ons tot herbezinning. Daarnaast realiseerden wij ons ook inhoudelijk al enige tijd 
dat alleen met een scherper profiel wij weer een onderscheidende instelling in 
Oost-Nederland (en ver daarbuiten) kunnen worden, de positie die wij van oudsher 
bekleedden.
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Wij kozen daarom voor verdere aanscherping van ons profiel. We gaan niet meer uit 
van drie pijlers, maar kiezen voor een focus op dat wat ons echt onderscheidend 
maakt: ‘Drawing in the expanded field’. 

Dit najaar hebben wij daarmee grote stappen gemaakt. We startten een reorgani-
satie om tot een reallocatie van middelen te komen, van ondersteuning naar het 
primaire artistieke proces. Onder leiding van een extern strategisch adviseur 
zochten we met onze belangrijkste stakeholders naar de essentie van onze eigen 
kracht, daarmee ook gehoor gevend aan de aanbeveling van het Mondriaan Fonds 
om tijd te nemen voor zelfonderzoek en reflectie. 

De transformatie is nog niet afgerond. Onze richtlijn is: behoud van het goede en 
versterking van het unieke. Wij gebruiken 2021 om verder te bouwen aan een 
helder, vernieuwend profiel.

Marlies Leupen

voorzitter bestuur Kunstvereniging Diepenheim
april 2021
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2  Tentoonstellingen

Groepstentoonstelling ‘Buiten Westen #2’

29.02.20 – 23.08.20

Curator: Hélène Webers

Kunstvereniging Diepenheim opende haar dertigste jaar met Buiten Westen #2. 
De tweede editie van de jaarlijks terugkerende tentoonstelling presenteerde werk 
van acht jonge, veelbelovende kunstenaars uit het oosten van Nederland. 
Buiten Westen was een initiatief van gastcurator Hélène Webers.

Buiten Westen wijkt af van de reguliere route. De titel is ontleend aan de scheep-
vaart. Wanneer er slecht weer op komst was, kozen zeevaarders vroeger voor een 
koers die afweek van de reguliere westelijke route: ze raakten ‘buiten westen’. 
De tentoonstelling beoogde de kwaliteit en de zichtbaarheid van jong talent uit 
de regio Oost-Nederland te vergroten en toegankelijk te maken voor een breed 
publiek. De deelnemende kunstenaars waren afkomstig van de kunstacademies 
ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Arnhem en Enschede, en Academie Minerva 
en het Frank Mohr Instituut in Groningen.

Buiten Westen #2 presenteerde werk van:

Rakshita Bhargava (IN,1997)
Henry Byrne (GB,1985)
Kamilé Cesnavic�iū té (LT,1996)
Swaeny Nina Kersaan (NL,1995)
Tessa Langeveld (NL,1996)
Hedwich Rooks (NL,1995)
Tom van Veen (NL,1995)
Jochem van den Wijngaard (NL,1996)

Deze acht kunstenaars zijn geselecteerd vanwege hun overtuigende persoonlijke 
stijl. Hun werk is eigentijds en van indrukwekkende kwaliteit. De kunstwerken 
die zij in Buiten Westen #2 tentoon stelden, waren zeer divers: schilderijen, 
tekeningen, installaties, digitale media en videokunst.

‘Buiten Westen #2’ | Rakshita Bhargava

JAARVERSLAG 2020

‘Buiten Westen #2’ | Henry Byrne (achter) 

en Hedwich Rooks (voorgrond)
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Solotentoonstelling Jantien Jongsma

‘Het Nieuwe Bouwen’

21.09.20 – 31.01.21

Curator: Nanette Kraaikamp

In deze tentoonstelling waren Jongsma’s meest recente werken te zien. 
Het zijn werken op papier, van schilderachtig – opgebouwd met verschillende 
zoals gouache en kleurpotlood – tot minutieus gedetailleerde zwart-wit potlood-
tekeningen. Speciaal voor deze tentoonstelling creëerde Jongsma ruimte vullende 
muurschilderingen waarop haar losse tekeningen zijn samengebracht. 
Zo is er een nieuw werk ontstaan dat tevens een overzicht bood op Jongsma’s 
huidige artistieke praktijk.

De tentoonstelling Het Nieuwe Bouwen neemt de toeschouwer mee in een veel-
zijdige, veelal kleurrijke wereld. Opvallend aan die wereld is het verhalende 
karakter, dat onder andere vorm krijgt door de vele details die in Jongsma’s 
tekeningen te ontdekken zijn, zoals de mensfiguren die gebouwen, pleinen en 
straten bevolken, voertuigen, planten en dieren, soms aangevuld met teksten. 
Ze vormen tezamen bonte voorstellingen die letterlijk en figuurlijk, diverse gezichts-
punten bieden op een omgeving, en dat wat zich daarin afspeelt. 

‘Het Nieuwe Bouwen’ | Jantien Jongsma‘Het Nieuwe Bouwen’ | Jantien Jongsma

Jongsma’s directe leefomgeving en herinneringen aan plaatsen waar zij woonde, 
vormen vaak de aanleiding voor haar verhalen en haar specifieke vormentaal. 
Observaties van de omgeving, indrukwekkende gebeurtenissen, jeugdherinne-
ringen en gedachten over het leven weet Jongsma te vermengen met vorm- en 
stijlelementen uit de plaatselijke cultuurgeschiedenis tot een fantasierijk geheel. 
In haar oudere werken figureerden onder meer plaatsen uit Friesland, zoals haar 
geboorteplaats Harlingen. Haar recente werken zijn geïnspireerd op haar huidige 
woon- en werkplaats: de wijk Slotervaart in Amsterdam, waar Jongsma kort geleden 
naar toe verhuisde. 

Architectonische stijl- en kleurelementen uit Slotervaart zijn in de tekeningen terug 
te vinden: blokvormen, abstracte patronen en een selectief kleurenpalet domineren. 
Met deze vormentaal verwijst Jongsma tegelijkertijd losjes naar modernistische 
bouwstijlen en kunststromingen als De Stijl en het Nieuwe Bouwen. 
Deze kunst- en architectuurstromingen uit de 20ste eeuw, zijn in Slotervaart
zichtbaar aanwezig. Ze hadden namelijk een grote invloed op de stedelijke ont-
wikkeling van deze nieuwe wijk van Amsterdam, die in de jaren 50 door De Stijl-
architect Cornelis van Eesteren in gang werd gezet. Van Eesterens credo was “licht, 
lucht en ruimte”, wat resulteerde in meer ruimte tussen de huizen, meer groen 
en grotere functionele woningen, mogelijk gemaakt door gebruik van nieuwe 
materialen als gewapend beton en ijzer. Een verbetering van het woongenot en 
daarmee de verheffing van het leven van het volk was het doel, en hét ideaal van 
de architecten van het Nieuwe Bouwen.

Het optimisme, de idealen, het vooruitgangsgeloof – de geestelijke fundamenten 
van Jongsma’s woonwijk – ze zijn in de tentoonstelling weer even voelbaar. 
In de ene zaal komt dat tot uiting in de aandacht voor de natuur, voor groen, voor 
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Solotentoonstelling Sjoerd Buisman

‘Contrapunt’

21.11.20 – 11.04.21

Curator: Cees de Boer

Sjoerd Buisman benoemt plastische gebeurtenissen in de natuur als het centrale 
concept in zijn werk. Het oog van de beeldhouwer ontdekt in de groei van planten 
en bomen een breed scala aan mogelijkheden die hij navolgt, zonder deze te 
imiteren.

Buisman installeerde dertig jaar geleden op enkele plekken rondom Diepenheim 
installaties met wilgen in formaties die niet in de natuur voorkomen. De wilgen 
deden, al groeiend, vervolgens hun natuurlijke best om deze kunstmatige vormen 
uit te wissen. De spanning tussen abstractie en natuur is leidraad in het universum 
van Buisman; de abstractie bijt in de staart van de natuur, de natuur bijt in de staart 
van de abstractie.

Sinds 1967 ontwikkelt Buisman zowel groeiwerken als sculpturen. In zijn werken 
met gras, kroos, vetplanten, cactussen, kamerplanten, bomen en verschillende 
soorten pompoenen manipuleerde hij vaak de natuur. Dergelijke installaties 
herinneren aan geaccepteerde vormen van snoeien, enten, knotten en leiden, 
maar voeren deze veel verder door.het landschappelijke en de rust in de stad. In de andere zaal ligt de nadruk op 

architectuur en de positieve invloed daarvan op de stadsmens. Tussen de stralende, 
harmonieuze vormen zijn verhalen af te lezen; we zien buiten spelende kinderen 
die touwtjespringen of met blokkendozen spelen. Het zijn vrolijk makende, 
onbezorgde taferelen die doen terugverlangen naar een minder complexe tijd. 
Onder de vele nostalgische beeldassociaties in de tekeningen van Jongsma schuilt 
ook een kritische noot: staat het welbevinden van de mens in onze maatschappij 
nog wel voorop? In Jongsma’s tekeningen is de hoop daarop in ieder geval nog niet 
vervlogen, een leven kan je altijd weer opnieuw bouwen.

Jantien Jongsma (Harlingen, 1965) studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie 
en de Amsterdamse Academie voor Beeldende Vorming. Jongsma woont en werkt 
in Amsterdam. Haar werk is regelmatig tentoongesteld, waaronder in solotentoon-
stellingen in Stedelijk Museum Kampen en Museum Belvédère in Oranjewoud. 
Haar werk is opgenomen in diverse collecties, onder andere in het Stadsarchief 
van Amsterdam en in verschillende privécollecties. In 2015 won Jantien Jongsma 
de Jeanne Oostingprijs, een oeuvreprijs voor figuratieve kunst.

‘Contrapunt’ | Sjoerd Buisman‘Het Nieuwe Bouwen’ | Jantien Jongsma
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Uitgebreide fotodocumentaties van vergroeiingen en veranderingen aan bomen, 
veroorzaakt door zowel menselijke als natuurlijke invloeden, dienen als inspiratie-
bron. Daarnaast observeert en tekent Buisman hoe planten en bomen groeien, 
om te analyseren welke principes en vormen telkens terugkomen. Deze volgt 
Buisman na in zijn sculpturen en zo creëert hij een parallel, autonoom universum. 
Brons, een klassiek materiaal in de beeldhouwkunst, verbindt het werk van Buisman 
met de kunstgeschiedenis: als afgietsel van plantaardig materiaal dat anders 
verloren zou gaan, als medium om grote sculpturen mee te realiseren.

De biologie deelt planten in volgens families. Ook het universum van Buisman 
bestaat uit families van werken. Elk individu is een vrije inventie, maar elke familie 
heeft eigen basis-principes. Alle werken hebben de dynamiek tussen abstractie en 
natuurlijkheid met elkaar gemeen. Ook een sculptuur die opgebouwd wordt uit 
volumes die met de meetlat bepaald zijn, verliest nooit zijn relatie met vormen die 
wij in de natuur kunnen waarnemen. Dergelijke onderling verknoopte parallellen 
en contrasten maken zichtbaar dat (natuurlijk) groeien en (menselijk) construeren 
elkaar opzoeken en elkaar transformeren. Natuur en kunst, werkelijkheid en 
abstractie vormen een meerstemmige compositie, zoeken elkaars contrapunt.

Sjoerd Buisman (1948, Gorinchem) is de eerste kunstenaar die dertig jaar geleden 
bij de toen recent opgerichte Kunstvereniging exposeerde. Hij volgde de Academie 
voor Beeldende Kunst in Rotterdam en Ateliers ’63 in Haarlem. Zijn werk heeft 
via vele museale tentoonstellingen en kunstopdrachten in de buitenruimte een 
internationaal publiek bereikt. Sjoerd Buisman woont en werkt in Haarlem en in 
La Ferrière-Duval (Normandië).

‘Contrapunt’ | Sjoerd Buisman Jantien Jongsma

Onderzoeksverblijf Jantien Jongsma

15.04.20 – 01.05.20

Drawing Centre Diepenheim

Tijdens de corona-lockdown nodigde Drawing Centre Diepenheim Jantien Jongsma 
uit voor een onderzoeksverblijf / retraite in Diepenheim. Gedurende twee weken 
werkte Jongsma in het Drawing Centre, waar zij beeldonderzoek deed ten behoeve 
van haar solotentoonstelling in september aldaar.

3  Residenties

Artists in residency Emmy Bergsma en Susanne von Bülow

19.10.20 – 01.11.20

Bovenruimte Kunstvereniging Diepenheim

Op uitnodiging van het Drawing Centre verbleven Susanne von Bülow (Münster) 
en Emmy Bergsma (Zwolle) twee weken in Diepenheim in het kader van hun 
samenwerkingsproject Mapping Paradise. Het project is onderdeel van taNDem, 
een kunst- en cultuurprogramma waarin Duitse en Nederlandse kunstenaars met 
elkaar samenwerken. 



1716  •   KUNSTVERENIGING |  DRAWING CENTRE DIEPENHEIM

JAARVERSLAG 2020

‘‘Uitgangspunt voor ons samenwerkingsproject is dat hét Paradijs een fictieve plek 
is, een plek die je wel kunt zoeken, maar nooit zult vinden. Maar soms is het 
andersom: terwijl we onder een dicht bladerdak van een boom rusten, vindt het 
Paradijs óns. In het Bijbelse paradijsverhaal wordt geschreven over De Boom des 
Levens en de Boom van Kennis van Goed en Kwaad. Het lijken gewone bomen, 
maar ze zijn tegelijkertijd de dragers van de waarheid, de geheimen van het leven 
en de wijsheid over onze bestaan.’’

Susanne von Bülow en Emmy Bergsma stellen zichzelf de vraag of de bomen die 
nu groeien uit hetzelfde DNA zouden kunnen bestaan als de bomen in de Hof 
van Eden. In een poging om dichterbij het Paradijs te komen en om de natuurlijke 
relatie tussen mensen en bomen verder te onderzoeken, bezoeken ze een aantal 
oude bomen in de Euregio. Ze gebruiken o.a. hun intuïtie, zintuigen, artistieke 
visie en associatieve vermogens om de bomen te ‘verstaan’. Ze werken daarvoor 
afwisselend ter plekke bij de bomen, en in hun studio’s. Ook maken ze gebruik 
van verschillende tekenmaterialen en -technieken, zoals frottage en getekende 
animatie. 

De artist in residency-periode in Diepenheim viel middenin de projectperiode van 
Mapping Paradise. Het project startte in juni 2020 en mondt uit in een tentoon-
stelling die in juni 2021 in Kunstverein Ahlen in Duitsland opent. De kunstenaars 
onderzochten enkele oude bomen in Diepenheim en omgeving en verdiepten zich 
in de plaatselijke legendes en verhalen van inwoners over oude bomen uit hun 
directe omgeving. Op zaterdag 31 oktober gingen de kunstenaars in gesprek met 
publiek en toonden zij de voortgang van hun proces. 

Emmy Bergsma en Susanne von Bülow

Publicatie 

‘Buiten Westen #2’

Introductie en teksten: Hélène Webers

Vertaling: Lisa Holden
Ontwerp: Sepp Bader
Fotografie: Rik Klein Gotink

“We gaan nog veel van deze talentvolle kunstenaars horen, tot ver buiten 
het oosten!”

Hélène Webers, initiatiefnemer en curator van Buiten Westen #2 stelde een 
publicatie samen waarin ze de acht jonge kunstenaars aan het brede publiek 
voorstelt.

4  Publicaties

‘Buiten Westen #2’ ‘Buiten Westen #2’ | Tom van Veen
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‘Buiten Westen #2’

5  Publieksprogramma

Opening tentoonstelling, performance en diner

‘Buiten Westen #2’ | 21.02.20

Kunstvereniging Diepenheim | Cultuurherberg De Pol

“De titel van de tentoonstelling zegt het al: wijk wat vaker af van de reguliere 
westelijke route en kies voor Oost-Nederland!”

Na de officiële opening door Roy de Witte, gedeputeerde Provincie Overijssel, 
een toelichting door gastcurator Hélène Webers en de performance Big Cut door 
Henry Byrne, deelnemend kunstenaar, volgde de gezamenlijke bezichtiging van 
de tentoonstelling en een afsluitende maaltijd in Herberg De Pol.

Rondleiding en kunstenaarsgesprek 

‘Buiten Westen #2’ | 12.07.20

Kunstvereniging Diepenheim

Hélène Webers, gastcurator van deze tentoonstelling, verzorgde een rondleiding. 
Kunstenaars Tom van Veen, Hedwich Rooks en Jochem van den Wijngaard vertelden 
over hun werk en beantwoordden vragen.

Publicatie 

‘Het Nieuwe Bouwen’

Introductie en eindredactie: Nanette Kraaikamp

Essay: Inge Pollet
Vertaling: Lisa Holden
Ontwerp: Claartje Barkhof
Fotografie: Rik Klein Gotink, Ron Zijlstra, Dik Windhouwer

“De reling van de trap heeft dezelfde kleur blauw als het jurkje van het meisje 
met de bal. En hoewel de ramen van de school zwart zijn, lijkt het toch een 
fijne plek. De kinderen op het plein zijn lekker vrij, het is herfst en zomer 
tegelijkertijd.” 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Het Nieuwe Bouwen’ van Jantien Jongsma 
in Drawing Centre Diepenheim is een gelijknamige publicatie verschenen.
‘Het Nieuwe Bouwen’ neemt je mee in een veelzijdige, kleurrijke wereld: 
met full-colour overzichtsfoto’s van de tentoonstelling en uitgelichte individuele 
werken, aangevuld met een sprankelende tekst door schrijver en dichter Inge Pollet.
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‘Buiten Westen #2’ | ‘Kunst en biodiversiteit’
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‘Buiten Westen #2’ | ‘Het Nieuwe Bouwen’

Rondleiding 

Kunst en biodiversiteit | 31.07.20

Kunstenaarstuinen van Diepenheim

Kunstenaar Cecilia Rebergen gaf een rondleiding langs de Kunstenaarstuinen 
van Diepenheim. Ze ging met de bezoekers dieper in op het samenspel van bio-
diversiteit en kunst in deze buitenprojecten. De wandeling voerde langs het oudste 
land-art project van de Kunstvereniging: het Gazebo van Diepenheim van wijlen 
kunstenaar Urbain Mulkers waar drie jaar geleden MONOMET van Lucas Lenglet 
aan toe is gevoegd. De route liep verder o.a. langs het in 2019 herstelde buiten-
project If Bees Are Few…, van kunstenaarsduo Jimini Hignett en Doris Denekamp. 

Rondleiding en kunstenaarsgesprek 

‘Buiten Westen #2’ | 02.08.20

Kunstvereniging Diepenheim

Hélène Webers, curator van deze tentoonstelling, gaf een rondleiding voor 
bezoekers. Ook kunstenaars Henry Byrne (UK), Rakshita Bhargava (IN) en Tessa 
Langeveld (NL) waren aanwezig om meer over hun werk te vertellen.

Finissage i.s.m. de Barok Bende

‘Buiten Westen #2’ | 23.08.20

Voorstelling in Cultuurherberg De Pol

Bij de finissage van ‘Buiten Westen #2’ kwam het werk van jonge musici en 
jonge kunstenaars samen tijdens Faust, de eerste voorstelling van de Barok Bende 
bij Herberg de Pol. Aansluitend was er een Meet & Greet met gastcurator 
Hélène Webers en enkele deelnemende kunstenaars bij Kunstvereniging 
Diepenheim.

Opening en borrel

‘Het Nieuwe Bouwen’ | 21.09.20

Drawing Centre Diepenheim | Herberg De Pol

Artistiek leider van Drawing Centre Diepenheim en curator van de solotentoon-
stelling van Jantien Jongsma Nanette Kraaikamp sprak een openingswoord in de
tuin van Herberg De Pol. Daarna bezochten de genodigden in time-slots de 
tentoonstelling in het Drawing Centre. Na afloop was er gelegenheid om met elkaar 
in gesprek te gaan onder het genot van een hapje en een drankje in de buitenlucht, 
op afstand van elkaar.
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Workshop ‘Werken op papier’

Jantien Jongsma | 12.12.20

Drawing Centre Diepenheim | Werkplaats Diepenheim

De workshop startte met een bezoek aan de tentoonstelling. Tijdens een korte 
rondleiding gaf Jantien Jongsma een toelichting op haar werkwijze, opvattingen en 
thematiek. Vervolgens reikte zij thema’s uit de tentoonstelling aan als aanleiding 
om twee tekeningen op papier te maken, een met potlood en een met gouache. 
Hierbij kwamen visualisatie, abstrahering, detaillering, en het werken met sjablonen 
en gouache aan de orde. De werken werden na afloop gezamenlijk besproken.

Open Studio AIR

Emmy Bergsma en Susanne von Bülow | 31.10.20

Bovenruimte Kunstvereniging Diepenheim 

Op de slotdag van hun residentie gingen de kunstenaars met publiek in gesprek 
over hun samenwerkingsproject ‘Mapping Paradise’, en presenteerden zij de 
voortgang van hun proces.

Preview

‘Contrapunt’ | 20.11.20

Kunstvereniging Diepenheim 

Preview van deze solotentoonstelling van Sjoerd Buisman voor intimi. 
Curator Cees de Boer en kunstenaar Sjoerd Buisman gaven een toelichting op 
de tentoonstelling.

23
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Opening

‘Contrapunt’ | 21.11.20

Kunstvereniging Diepenheim 

De tentoonstelling opende in time-slots. Curator Cees de Boer gaf bij iedere 
time-slot een toelichting op de tentoonstelling. Kunstenaar Sjoerd Buisman 
beantwoordde vragen en ging met het publiek in gesprek over zijn werk.

‘Contrapunt’Jantien Jongsma | Emmy Bergsma en Susanne von Bülow | ‘Contrapunt’
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Expertmeeting voor jonge kunstenaars

‘Buiten Westen #2’ | 20.08.20

Kunstvereniging Diepenheim 

Deze expertmeeting bood jonge kunstenaars – (bijna) afgestudeerden en alumni – 
de gelegenheid om tijdens ‘speeddates’ te leren over hoe je jezelf en je werk 
presenteert en je je netwerk verder uitbouwt. De volgende professionals deelden 
hun kennis en ervaring: Jacko Brinkman (markt en verzamelaars), Marlies Leupen 
(presentatie en netwerk), Niek Hendrix (de professionele kunstenaar), Marian 
Cousijn (media en schrijven over je werk), Emiel van der Pol (galerie en aanvragen 
bij Mondriaan Fonds), Ella Buzo (interactieve tentoonstellingen op het gebied van 
kunst en technologie), Hélène Webers (curator en tentoonstellingen).

Alexandra Roozen‘Buiten Westen #2’

6  Talentontwikkeling 

Masterclass Tekenen (2e editie)

Alexandra Roozen | 22.08.20 – 23.08.20

Kunstvereniging Diepenheim 

Als follow-up op haar Masterclass in 2019, toen ter gelegenheid van haar solo-
tentoonstelling Sensing Traces, nodigde het Drawing Centre Alexandra Roozen 
opnieuw uit. Professionele beeldend kunstenaars voor wie tekenen een onderdeel 
vormt van hun artistieke praktijk kregen gedurende dit Masterclass-weekend 
gelegenheid om onder leiding van Alexandra Roozen hun praktijk te verdiepen 
en expertise met elkaar te delen. Uitgangspunt voor de gesprekken en werksessies 
waren de vragen die de deelnemers meenamen uit hun eigen beroepspraktijk. 
Door kenmerkende elementen uit de tekeningen en praktijk van Roozen in te zetten 
tijdens deze Masterclass – denk aan experiment, inzet van de zintuigen, maar 
ook aan onderzoek van structuren, patronen en (on)regelmatigheden – werden 
deze vragen individueel en al tekenend onderzocht en afgetast. De selectie voor 
deelname aan de Masterclass Tekenen vond plaats op basis van artistieke kwaliteit 
van het werk. Tijdens de selectie werd er ook gekeken naar beginnend talent.
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Datum: 
donderdag 20 augustus 2020
Tijd: 
14.00 – 17.00 uur
Locatie: 
Kunstvereniging Diepenheim

Meer informatie:
www.kunstvereniging.nl
Grotestraat 17
Diepenheim

    BUITEN
 WESTEN#2

    BUITEN
 WESTEN#2

Expert meeting 
voor jonge kunstenaars

Ben je een jonge kunstenaar en wil je 
je kennis en netwerk uitbreiden?

Kom dan bij Kunstvereniging Diepenheim 
speeddaten met experts uit het vak.

    

Kosten: 
€ 10,-
Aanmelden: 
vóór maandag 17 augustus 
via info@kunstvereniging.nl

    

De volgende professionals delen deze 
middag hun expertise met je
–– Jacko Brinkman: 
Markt & Verzamelaars
–– Marlies Leupen: 
Presentatie & Netwerk
–– Niek Hendrix: 
Professionele kunstenaar
–– Marian Cousijn: 
Media & Schrijven over je werk
–– Emiel van der Pol: 
Galerie & aanvragen bij Mondriaan 
Fonds
–– Ella Buzo: 
Tetem, presentatie(plekken) in 
Oost-Nederland
–– Hélène Webers: 
Curator & Tentoonstellingen

Jochem van den Wijngaard Studio viewVraag de experts het hemd van het lijf 
en verbreed je netwerk!
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Nieuwjaarsbijeenkomst | Leden en vrijwilligers | 05.01.20

Kunstvereniging Diepenheim 

Activiteiten

Vrijwilligersavond | Toelichting op ‘Buiten Westen #2’ | 19.02.20

Kunstvereniging Diepenheim 

‘Hosta Lovers’ | Start maandelijkse werkgroep | 04.03.20

Gazebo, een van de Kunstenaarstuinen van Diepenheim

Van maart t/m november komen vrijwilligers uit het hele land in Diepenheim 
bij elkaar voor een maandelijkse hosta-dag om te werken in het Gazebo, een 
samenwerkingsproject met de landelijke Hostavereniging.

7  Activiteiten voor leden en vrijwilligers

Vijfdelige cursus Kunstervaring

Docent: Erik Lips, historicus en kunsthistoricus

09.03.20 – 28.09.20 – 12.10.20 – 02.11.20 – 07.12.20

Kunstvereniging Diepenheim 

Vanuit vijf brede en associatief gekozen thema’s behandelt Erik Lips architectuur en 
schilder-, teken- en beeldhouwkunst met uitstapjes naar film, fotografie en games. 
Hij legt verbanden tussen de thema’s en de rijke tentoonstellingsgeschiedenis van 
de Kunstvereniging en plaatst deze daardoor in een bredere context. Lips stimuleert 
de deelnemers om hun ervaringen rondom kunst met elkaar te delen.

Algemene Ledenvergadering 2020 | Leden en bestuur | 13.07.20

Cultuurcentrum Herberg De Pol 

De leden namen afscheid van voorzitter Just Schimmelpenninck en bestuursleden 
Henk Heskamp en Ton Besling en benoemden Marlies Leupen met algemene 
stemmen tot nieuwe voorzitter van de Kunstvereniging. Het bestuur deed inhoude-
lijk en financieel verslag over 2019 en presenteerde de plannen voor 2020 en 2021. 

Vrijwilligersavond | 

Toelichting op ‘Contrapunt’ | 10.12.20

Kunstvereniging Diepenheim 

Activiteiten
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8  Overige activiteiten

Klassiek Muziekfestival ‘Indoors’ | 15.02.20 – 16.02.20

Kunstvereniging en Drawing Centre Diepenheim 

Zestig jonge musici brachten kamermuziek in Diepenheim. Ook de Kunstvereniging 
stelde haar locaties open voor deze eerste editie van het kamermuziekfestival 
IN DOORS. In het hoofdgebouw waren het Nympeas Trombone Kwartet en 
Brewed by Women te horen en in het Drawing Centre speelden het NaRobu Quintet 
en de Aziles Blazers.

Rondleiding ‘Lazy Art Club’ (genootschap van kunstliefhebbers)

05.06.20

Kunstvereniging Diepenheim 

9  Educatie

‘Bootcamp voor je Zintuigen’ | 10.03.20

De Vullerschool Gorssel, groep 3-4

‘Bootcamp voor je Zintuigen’ | 10.03.20

De Vullerschool Gorssel, groep 3a

‘Bootcamp voor je Zintuigen’ | 12.03.20

OBS Stedeke Diepenheim, groep 7-8

‘Bootcamp voor je Zintuigen’ | 29.09.20

ODBS Elserieke Markelo, groep 7+8

Museum Kidsweek ‘Workshop ‘Optimistisch Tekenen’ | 13.10.20

Ottenhuis Diepenheim

‘Kunstlokaal’ | 05.11.20

OBS Stedeke Diepenheim, groep 1+2

‘Kunstlokaal’ | 12.11.20

OBS Stedeke Diepenheim, groep 3+4

‘Bootcamp voor je Zintuigen’ 24.11.20

De Joppeschool Lochem, groep 3 + 4

‘Kunstlokaal’ 10.12.20

OBS Stedeke Diepenheim, groep 5+6

Bootcamp voor je Zintuigen
Het programma Bootcamp voor je Zintuigen biedt de leerlingen een ander 
perspectief op hedendaagse kunst en bestaat uit meerdere kleine oefeningen 
die telkens andere zintuigen aanspreken. Door zelf een kunstwerk na te spelen zien 
ze hoe een kunstwerk in elkaar zit; ze kijken met een focus en ervaren het beeld 
door het fysiek na te doen. De werkvormen ‘omschrijf het kunstwerk voor een 

Activiteiten
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blinde’ of ‘creëer het broertje of zusje van een kunstwerk’ sluiten heel goed aan
bij de belevingswereld van de leerlingen. 

Bootcamp voor je Zintuigen werd in seizoen 2019-2020 opgenomen in het 
cultuurmenu van de Muzehof voor de basisscholen in regio Lochem en door 
Cubahof in het Brede School aanbod. Het programma werd 26 keer geboekt door 
verschillende docenten, voor meer dan zeshonderd leerlingen van groep 3 
t/m groep 8 van tien verschillende basisscholen in de regio Lochem en Hof van 
Twente. De uitvoerperiode was gepland van maart t/m juni 2020. Helaas vonden er 
door de coronabeperkingen uiteindelijk slechts vijf workshops plaats.

network to nature
In het programma ‘network to nature’ staat de tuin van kunstenaar herman de vries 
in Diepenheim centraal. herman de vries ziet de natuur als kunst. Zijn advies: 
“open je ogen en volg je neus!”. Leerlingen leren zelf onderzoek te doen naar de 
planten in de seringen-, vlinder- en wintertuin van herman de vries. 
De Muzehof en de Cubahof namen het programma in 2019-2020 op in hun Brede 
School aanbod. Helaas kon het programma vanwege de corona-maatregelen geen 
doorgang vinden. De docenten die het programma boekten kijken uit naar een 
herneming van het programma.

Kunstlokaal
Kunstvereniging Diepenheim en OBS Stedeke Diepenheim zijn in 2019 een 
structurele en duurzame samenwerking gestart om elke jonge Diepenheimer kennis 
te laten maken met de hedendaagse kunst die Kunstvereniging Diepenheim te 
bieden heeft. Het samenwerkingsprogramma was gepland voor het voorjaar, maar 
moest vanwege corona uitgesteld worden tot de winter van 2020. Toen kwamen 
de groepen 1 t/m 6 op bezoek bij de Kunstvereniging, bekeken zij de tentoonstelling 
Het Nieuwe Bouwen en kregen zij een workshop op maat. 

Museumkidsweek 2020
In de Museumkidsweek die precies in de herfstvakantie viel, organiseerde het 
educatieteam van Kunstvereniging Diepenheim de workshop Optimistisch Tekenen 
voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar. Na het bekijken en bevragen van de 
tekeningen van Jantien Jongsma, in de tentoonstelling Het Nieuwe Bouwen in 
Drawing Centre Diepenheim, gingen de veertien kunstenaars in de dop zelf aan de 
slag. Ze bekeken hun eigen omgeving en lieten zich inspireren door de stijl en 
patronen van Jongsma. Ze tekenden een huis uit herinnering of van oma, hun 
lievelingsknuffel in de tuin of plantsoen voor Herberg de Pol in Diepenheim. 
Het leverde kleurrijke resultaten op.

Educatie Educatie
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De Boomtuin van Jeroen Kooijmans
Via een open wenteltrap die langs de stam van een ca. 250 jaar oude eik omhoog 
gaat kom je op een plateau waarop een boomtuin met varens en mossen is aan-
gelegd. Deze bijzondere ‘tuin’ op hoogte behoeft jaarlijks onderhoud. 

Renovatie werkzaamheden
Voor de renovatie van deze kunsttuinen, en voor promotie van deze tuinen, is 
in 2020 subsidie aangevraagd en toegekend door Provincie Overijssel, Gemeente 
Hof van Twente, Fonds 1819, BPD Fonds, SBNL Natuurfonds. Door corona heeft 
de restauratie vertraging opgenomen. Met de verschillende subsidiënten is 
afgesproken het restauratieproject in 2021 af te ronden.

10  De Tuinen van Diepenheim

Kunstvereniging Diepenheim heeft een rijke traditie in het realiseren van kunst-
tuinen, tuinen ontworpen door kunstenaars. In Diepenheim heeft zij vanaf de jaren 
90 kunstenaars opdracht gegeven om (kunst-)- tuinen te bedenken en te realiseren. 
Zo ontstonden het Gazebo van Diepenheim, de vier ‘Non Urban Gardens’ en de 
tuinen van herman de vries, met een winter-, een seringen- en een vlindertuin. 
Het zijn bijzondere plekken, ontworpen en bedacht door kunstenaars. 
Daarmee is een hedendaagse laag aangebracht in het eeuwenoude cultuurland-
schap in en rond Diepenheim en de landgoederen.

De tuinen van herman de vries
Door het langdurige warme weer waren 2018 en 2019 voor de tuinen van herman 
de vries slechte jaren. Met name in de seringen- en vlindertuin is een aanzienlijk 
aantal struiken verdwenen. Een omvangrijk restauratieplan bestaande uit het 
aanbrengen van een bewateringssysteem, grondverbetering, aanvullen van 
mankerende struiken en boomschors, aanbrengen van codeplaatjes en paaltjes 
bij elke soort en een omvangrijk gebied voorzien van ‘uitzaaimengsel’ om de 
biodiversiteit te verhogen, moet de tuinen van herman de vries weer bij de tijd 
brengen.

Het Gazebo van Urbain Mulkers
Ook voor het Gazebo, een collectie met meer dan duizend hostasoorten, waren 
2018 en 2019 desastreus: door het langdurig warme weer is een belangrijk deel van 
de hostacollectie verloren gegaan. Om het Gazebo weer in oude luister te herstellen 
is er een herstelplan opgesteld: het aanbrengen van een bewateringsinstallatie, 
grondverbetering, aanvullen van mankerende hosta’s en beschermend boomschors 
en aanbrengen van naam-/nummerbordjes.

De Tuinen van Diepenheim De Tuinen van Diepenheim
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Door de lockdownperiodes en beperkende coronamaatregelen trokken 
Kunstvereniging en Drawing Centre Diepenheim in 2020 slechts 33% van het 
gemiddelde aantal bezoekers in voorgaande jaren:

Tentoonstellingen: 
‘Buiten Westen #2’ (29-02-’20 – 23-08-’20) 1.005
‘Het Nieuwe Bouwen’ (21-09-’20 – 31-01-’20) 577
‘Contrapunt’ (21-11-’20 – 11-04-’21) 240

Publieksprogramma: 
Rondleidingen 53
Masterclasses en talentontwikkeling 33
Activiteiten leden/vrijwilligers 149
Overige activiteiten 43
Educatie 296
Samenwerking 175

Totaal 2.571

12  Samenwerkingen

Om te bouwen aan een stevige infrastructuur van kunstpodia in Overijssel richtten 
wij in 2020 samen met de volgende partners het Platform Beeldende Kunst 
Overijssel op: B93 (Enschede), Concordia kunstruimte (Enschede), De Perifeer 
(Deventer), EICAS (European Institute for Contemporary Art and Science) (Deventer), 
GOGBOT (Enschede), IJsselbiënnale (IJsselvallei), KunstaanZ (Deventer), Kunstenlab 
(Deventer), Kunstenlandschap (Enschede/Lonneker), Kunsthal Hof 88 (Almelo), 
Kunstruimte het Langhuis (Zwolle), Kunst-Torentje / Stichting Nieuwe Twentse Kunst 
(Almelo), Stichting Kunst van Hier tot Ginder (Okkenbroek), Stichting Kunstmoment 
Diepenheim (Diepenheim), Stichting Kunstwegen (Zwolle), Tetem (Enschede), 
The Overkill festival (Enschede), XPO (Enschede) en ZaalZuid Oyfo (Hengelo).

Om bij te dragen aan de culturele infrastructuur en profilering van Diepenheim 
als culturele bestemming richtten wij in 2020 samen met Cultuurcentrum Herberg 
de Pol, Kunsten op Straat/Heimland en De Zwaan de Cultuur Coöperatie 
Diepenheim op.

Voor ons educatieve programma werkten wij samen met de Muzehof Centrum 
voor de Kunsten, in Lochem en stichting Culturele Basisvorming Hof van Twente 
(CubaHof).

Als presentatie-instelling hebben wij ook een maatschappelijke functie. Zo bieden 
we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheden om weer een 
rentree te maken. We werken op dit vlak samen met Salut, welzijnsorganisatie in 
Hof van Twente.

Kunstvereniging Diepenheim is lid van De Zaak Nu.

11  Publieksbereik

SamenwerkingenPublieksbereik
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13  Organisatie

De samenstelling van het team was in 2020 als volgt:

Artistiek leider: 
Nanette Kraaikamp, freelance (t/m begin april 2020 met zwangerschapsverlof). 
Zakelijk leider: 
Jacko Brinkman 
Financieel advies:
Jan Lahuis, op afroep (onbezoldigd)
Productieleiding en financiële administratie:
Yvonne Pierik (tot 1 december 2020)
Medewerker communicatie en marketing:
Els de Witte, freelance (tot 1 december 2020)

Frontoffice-medewerker:
Gerry Voskamp
Backoffice-medewerker:
Jürgen Eissink (vrijwilliger)
Medewerker techniek en onderhoud:
Frits Rietman

Educatieteam:
Wieke Teselink, freelance (coördinatie)
Janine Eshuis, op projectbasis, freelance
Ilse Statius Muller, op projectbasis, freelance
Cecilia Rebergen, op projectbasis, freelance

Team vrijwilligers Kunstvereniging en Drawing Centre Diepenheim 
(o.a. werkzaam als gastheer/vrouw):
Angus Melchers, John Kerkdijk, Henk Middelkamp, Koen Visker, Tari Stokkentreeff,
e.v.a.
Werkgroep Tuinen
Marinus Aaftink, Sepp Bader, Ton Besling, Frans de Steur †
Team vrijwilligers Kunstenaarstuinen Diepenheim:
Heidi Pasman, Jan Vleugel, e.v.a.

Daarnaast heeft Kunstvereniging Diepenheim meerdere keren op freelance basis 
werkkrachten ingehuurd voor verschillende werkzaamheden, zoals assistentie bij 
de op- en afbouw van de tentoonstellingen.

Meerjarige subsidies
Mondriaan Fonds
Provincie Overijssel
Gemeente Hof van Twente

Projectsubsidies
Ars Donandi – Madeleine Fonds
BPD Fonds
Fonds 1819
Fonds SBNL
Gemeente Hof van Twente
Mondriaan Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Provincie Overijssel
VSB-Fonds 

14  Financiële ondersteuning

Financiële ondersteuningOrganisatie
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Het bestuur van Kunstvereniging Diepenheim is als volgt samengesteld: 

                 benoemd door ALV in:                                      door ALV herkozen in:   afgetreden in:

Ton Besling 2003 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 2020
Just Schimmelpenninck 2006 2009, 2012, 2015, 2018 2020
Lucie Bartel 2013 2016, 2019 
Marcel Schroeten 2015 2018 
Henk Heskamp 2016 2019 2020
Willem van Bruggen 2018  
René Rosendal 2019  
Marlies Leupen 2020  

Nevenfuncties bestuursleden
Ton Besling: -
Just Schimmelpenninck: eigen bureau voor web development, voorzitter Stichting 
Bachwerkplaats, bestuurslid Overijssels Particulier Grondbezit 
Lucie Bartel: eigen praktijk voor coaching en mediation
Marcel Schroeten: beleidsonderzoeker bij Kennispunt Twente, bestuurslid Stichting 
Stansfield Hooykaas, redactielid Beleidsonderzoek Online 
Henk Heskamp: - 
Willem van Bruggen: teamleider Gerrit Komrij College Winterswijk  
René Rosendal: riskmanager bij ING Nederland 
Marlies Leupen: eigenaar MarliesLeupen.NL, voorzitter Bestuur Stichting 
Het Verlangen, voorzitter RvT Stichting Met Andere Woorden, voorzitter RvT 
Stichting Salaam Art, voorzitter RvT Stichting Viking in Motion, lid kerngroep 
De Innovatiefabriek Arnhem.

Vergaderdata bestuur
Het bestuur kwam in 2020 bijeen voor elf reguliere vergaderingen op 
8 januari, 12 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 11 juni, 19 augustus, 8 september, 
14 oktober, 11 november, 9 december.

Raad van Advies
Jan Kristen, voormalig gedeputeerde Provincie Overijssel
Jan van IJzendoorn, kunstenaar

Vergaderdata met Raad van Advies
Bestuur, Raad van Advies en Artistiek leider kwamen in 2020 vijfmaal bijeen voor 
een gezamenlijk overleg: 2 maart, * 29 september, * 27 september, * 28 oktober, 
* 17 december. 
* Voor deze bijeenkomsten werd ook het team uitgenodigd om te spreken over 
de transformatie van de Kunstvereniging die in het najaar van 2020 is ingezet.

15  Verslag Bestuur

Bezoldigingsbeleid 
De functies van Bestuur en Raad van Advies zijn onbezoldigd.

Codes 
Het bestuur van Kunstvereniging Diepenheim heeft kennisgenomen van de 
Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code 
(hierna gezamenlijk de ‘Codes’) en onderschrijft deze codes volledig. 
In 2020 hebben de Codes onze werkzaamheden op het gebied van besturen, 
toezicht houden, programmeren en samenwerken inhoudelijk vorm en richting 
gegeven. 

Governance Code Cultuur | Kunstvereniging Diepenheim heeft een bestuursmodel. 
In dit model is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur 
verantwoordt zich aan de leden tijdens de jaarlijkse algemene leden vergadering. 

Code Diversiteit & Inclusie | De selectie van deelnemers aan het programma 
gebeurt op basis van de artistiek inhoudelijke kwaliteit van het werk en de artistieke 
praktijk, daarnaast wordt gekeken of de deelnemers aan het programma een goede 
afspiegeling vormen van de diversiteit in onze maatschappij.

Het vaste team bestaat uit vijf vrouwen en drie mannen in de leeftijd van 31 tot 60 
jaar. Het team vertegenwoordigt een diversiteit aan opleidingsniveau en geo-
grafische achtergronden (Randstedelijk en lokaal geworteld).

Het team vrijwilligers bestaat uit een kleine veertig mensen tussen de 19 en 81 jaar, 
met een diverse opleidingsachtergrond. Een kwart van hen werkt in de Tuinen, 
dit zijn met name mannen. Het overige deel werkt als host in de twee tentoon-
stellingsgebouwen, dit zijn vooral vrouwen. De diversiteit qua afkomst is in de regio 
Diepenheim beperkt.

Het bestuur bestond in 2020 uit één vrouw en zes mannen in de leeftijd van 
41 tot 73 jaar. Na de bestuurswisseling medio juli werd de verhouding: 
twee vrouwen en drie mannen. 

Fair Practice Code | Wij vinden het van groot belang dat alle (vaste en freelance) 
medewerkers en alle kunstenaars een eerlijke beloning ontvangen. In dat kader 
heeft de Kunstvereniging in december 2018 het initiatief genomen voor een fonds 
voor een eerlijke beloning van de in Diepenheim exposerende kunstenaars. 
Om de kunstenaars conform de richtlijn kunstenaarshonoraria te kunnen betalen, 
maakten wij in 2020 ook dankbaar gebruik van de aanvullende regeling 
Kunstenaarshonoraria van het Mondriaan Fonds.

Verslag Bestuur Verslag Bestuur
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2020-01-03 TC Tubantia:

https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/kunstvereniging-diepenheim-heft-het-glas-
op-dertigjarig-bestaan-br-br~a577e0e6/

2020-12-02 Museumvereniging
Jet van der Sluis over ‘Contrapunt’ van Sjoerd Buisman

https://museumtijdschrift.nl/wonderlijke-groei/

2020-11-16 Mister Motley
Arno Kramer over Overijssel (en o.a. Drawing Centre Diepenheim)

https://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/kunst-nederland-arno-kramer-over-
overijssel

Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17
7478 AA Diepenheim

Drawing Centre Diepenheim
Kuimgaarden 1
7478 AN Diepenheim

Telefoon: 0547 – 352 143
info@kunstvereniging.nl 
www.kunstvereniging.nl

Kunstvereniging Diepenheim heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale 
publicatieplicht die aan deze status verbonden is.

Algemene gegevens: 
BTW Nummer: 8022.56.831.B01
KvK: 40075008
Handelsnaam: Kunstvereniging Diepenheim
RSIN / fiscaalnummer: 8022.56.831

Fotografie: Rob Baas, Ton Besling, Agnes Booijink, Jurgen Eissink, Rik Klein Gotink, 
Wieke Teselink, Els de Witte
Vormgeving: Sepp Bader

16  In de media 17  Contactgegevens en colofon

‘Contrapunt’ | Sjoerd Buisman Contactgegevens en colofon
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