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juni tot en met 10 september 1989 vond in het Overijsselse
plaatsje Diepenheim, verspreid over acht loeaties, de tentoonstelling itAanzichten'r plaats.
rrAanzichtent' werd georganiseerd door de Stichting Beeld-en-Route

Van 10

te

Díepenheim, in samenwerking met Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten te Amsterdam.
De deelnemende kunstenaars waren: Jurriaan Andriessen (Heemstede),
Hans van den Ban (Amsterdan), Cecile van der Heiden (Amsterdam),
Axel en Helena van der Kraan (Rotterdam), Urbain Mulkers (Hasselt,
België)(tesamen net Guíllaume Bijl Lawrence Carro11, Michel Frangois,
Jan Godijns, Gorik Lindemans, David Mach, Vik Muniz, Johan Muyle,
Ría Pacquée, Borek Sipek, Hans l.leyers en Mírjam de Zeeuw), Roberto
Ruggiu en Carine van Vugt (tilburg), Alexander Schabracq (Amsterdam)
en Tjarda Sixma (Arnhem).

Het uitganRspunt: Diepenheim
Uítgangspunt voor de tentoonstelling rrAanzíchtentt vormde'het plaats-

je

Diepenheím.

Diepenheim, hoewel ooit in het bezit geraakt van stadsrechten en
daarom in de volksmond nog steeds "rt Stedekerr genoemd, is een"gewoon Nederlands dorp op het platteland
De kern van het dorp wórdt gàvormd door de Grotestraat. Hier liggen
het gemeentehuis, de bank, het café-restaurant en het pension, de
enige telefooncel die het dorp telt en natuurlijk de kerk. Tussen
de oude woonhuizen zijn de bakker, de slager en de andere winkels
gevestigd. Het dorp wordt omringd door grote boerderijen. Toeristisch aantrekkelijk is Diepenheim vooral door het fraaie landschap
en door de vier kastelen die binnen de gemeentegrenzen gelegen zíjn,
Diepenheim en de beeldende kunst
gewone Nederlandse dorp opereren sinds enkele jaren twee
aktieve kunstverenigingen, Galerij 1881 en de Stichting Beeld-enRoute. Beide zijn gevestigd ín het voormalige gemeentehuis, een
19de eeuws pand, uiteraard gelegen aan de Grotestraat. Hier worden
jaarlijks door Galeríj 1881 tien tentoonstellingen georganiseerd,
de Stiehting Beeld-en-Route zorgde sinds 1983 elke zomer voor een

In dit

beeldenroute.
De beide kunstverenigingen worden gedragen door zorn honderd vrijwilligers uit Diepenheim en omgeving. Het dorp is gaandeweg gewend
geraakt aan beeldende kunst, vooral de beeldenroute heeft haar

sporen in het straatbeeld achtergelaten. Belangrijker nog is echter
de aktieve -en vee1al belangeloze- betrokkenheid van veel Diepenheimers. Benodigde materialen en machinerieën voor de uitvoering en
plaatsing van kunstwerken worden ter beschikking gesteld door de
gemeente of door kleine bedrijfjes. Kunstenaars die enige tijd in
Diepenheim werken wordt werkruimte, onderdak en hand- en spandiensten
aangeboden.
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Tientaller- in oners zijn al Jarenlang trouwe suppoosten bij tentoonstellingen.
De spontane medewerking, kenmerkend voor de Diepenheímse situatie,
is voor de niet-comnerciëIe organisaties van Galertj 1881 en
Beeld-en-Route

onmf

sbaar.
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fiAanzlchtenrr ontstohd vanult de wens, een tentoonstelling te maken
voor Diepenheim, dit gewone Nederlandse dorp met een ongewonè relatle
tot beeldende kunst.
De tentoonstelling moest afwíjken van het lnmiddels al te beproefde
recept van de traditioneLe beeldenroute.
De algehele sfeer moest lichtvoetig en speel-s zijn.
De sfeer van alledag in het dorp moest verbonden worden met de sfeer
van een sprookje, een spannend verhaal of een onvermoede, bi.zarre

situatie.

Het lag voor de hand, de tentoonstelling niet te laten plaatsvinden
op itneutraletr plaatsen, maar op locaties die horen bij een dorp als
Diepenheim en het aanzicht ervan bepalen.
De volgende acht'locatíes werden gekozen:
- de 17de eeur{se Nederlands Hervormde Kerk

- een leegstaand winkelpand in de Grotestraat
- een niet meer gebruikte opslagplaats van de landbouwcoöperatie
- een straat met eengezinswoningen, de Rutger Jan Schlmnelpenninckstraat

- een boerderlj in het buitengebied
- een van de vier kastelen, Huize Westerflier, daterend uit 1729
- de oude, niet meer gebruikte, begraafplaats
- eèn open plek in het bos, dichtblJ het dorp
Voor elk van de acht locaties werd aan een of meerdere kunstenaars
gevraagd' een kunstwerk te maken dat zou voldoen aan de gestelde eis,
uitdrukking te geven aan de specifieke sfeer van de plek en aan de
algehele sfeer van lichvoetigheid.

De Nederlands Hervormde

Kerk: Jurriaan Andrieqsen

Jurriaan Andriessen, beeldend kunstenaar en musicus, werd gevraagd,
een invulling te geven aan de Nederlands Hervormde Kerk, die zou
passen in de muzikale traditie van het kerkgebouw
Andriessen hing in de kerk twee zogenoemde trportretten van Hedwigtt.
Een van de portretten was geheel opgebouwd uit notebalken en kon
dienen a1s partituur voor diverse canons, uit te voerén op versehllende muziekÍnstrumenten.

Tijdens de opening van rtAanzichtenil speelde Jurriaan Andriessen zelf
het ftportret van Hedwig" op de piano. Enkele weken later vond nogmaals
een uitvoerlng plaats. Voor de tentoonstellingsbezoeker werd het portret ten gehore gebracht door twee geprogrammeerde, ItzerfspeJ-endetl
discpíano I s.

Het winkelpand aan de Grotestraat: Urbain Mulkers
Urbain Mulkers, beeldend kunstenaar en directeur van het Provinciaal
in Hasselt (nelgie), werd ultgenodigd om in het leegstaande
winkelpand in de Grotestraat een rrtentoonstelling in een tentoonstellingrt in te richten, die van het pand een opmerkeltjke winkel zou
Museum
maken.
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Behalve'de lege winkelruimte herbergt het pand een oude, niet meer
gebruikte kapsalon, die echter nog geheel intact is gelaten.en aan
de straatzijde de 'aandacht vestigt óp het huidige, dàarachter gelegen kapperszaakje. De kapper en zÍjn vrour{, de heer ., ,"rroI*
Rozeboom, rdonen boven. Mulkers noemde de ruímte naar hen de Rozeboomkamer, bracht een visuele verbinding tot stand met de oude
kapperszaak en vulde de kamer met object., ,n., verschillende kunstenaars uit België, Nederland, Engeland en de verenigde staten:
stoelen van Jan Godijns, kasten van Mirjam de Zeeuw en Michel
Frangois, lichtobjecten van Hans weijerÉ, gras van Borek sipek,
príjzenbekers van Guillaume Bijl en op de tafel ín het middàn
een
morbide verzameling beesten op sterk water van Johan Muy1e. Behalve
deze beesten waren er opgezette hondjes van Muyle, porceleinen
Dalmatiërs van David Mach en de videó "De Hondànshoi," van Ria pacquée.
urbain Mulkers zelf ontwierp voor de kamer onder andere een schouw.
Aan de muren werden objecten van Lawrence carroll bevestigd en plankjes van vik Muní2, met a1s enige doel het stof op te vangàn. niJ de
deurmat 1ag een reclameblaadje, ontworpen door Gorik Linàemans.
een tafel voor het raam stonden chinerà ,."., met wítte rozen. Deop
kamer geurde naar een essence van theerozen.
De opslgFplaats van de landbouÏ,clsiper_atlq:
Boberto Rugeiu
van Vugt

e, carine

De opslagplaats, een
enige tijd niet meer

groot gebouw met vier verdiepingen, wordt sinds
gebruikt. Het gebouw is 1eeg, op de restanten
van graan en a11erlei soorten veevoeder na. ook enkele oude st.ortkokers en machinerieën zijn nog aanwezlg. overar liggen dikke lagen
stof.
Deze voor de locatie typerende elementen werden door
Roberto Ruggiu
en carine van vugt gebruikt a1s uitgangspunt voor hun ingrepen,
die
a1s terloops door het hele gebouw waren verspreid. L"mpàí-mËi -íote
zinker: kapper zetten bergjeJ veevoer in het licht, de namen van het voer
brokken en korrels in allerlei soorten, op de muur geschreven, werden
ingelijst achter bestoft gras. A1s samengeklonterde "stoïdeeltjls
werden op verschillende plaatsen kleine ,itt. gipsen vormpjes
gebracht, verschillend van vorm, als gemenga gIaan. Het tàlale aanJgebouw
was tot een museum van stof, graan en veevoer geworden.
De

r Jan Schirrne

nninckst.raat:

van den

Hans van den Ban kreeg de opdracht, de eenvormigheid van
de keurige

na-oorlogse Rutger Jan Schímmelpenninckstraat te voorzien van een
o:anr onvermoed accent. hij koàs hiervoor
centrale plek in de
straat, een houten bank, omgeven door hoge een
coniferen. De bank, die
opgedragen is aan de heer J. Brui1, van 1921 tot 1963
secretaris/penningmeester van de stichtíng Diepenheimse woningbouw, heeft
zo tevens
het karakter van een k1eín monument.
van den Ban plaatste op de bank een merkwaardig stirleven,
bestaande
uit digitale uurwerken en bronzen vormen. De róod knÍpperónde
u,rrw"rken werden, waterdicht verpakt, in reeksen aan elkaar f"re"tigà.
,bekrommen"
Bronzen sprinkhanen
de digitale cijiers. Het stilleven
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vormde eeri."vreemd element in de straat, maer verwees tegeliJkertijd
naar zijn omgeving, lraar de tijd in a1le, Írst voorbijglijdt.
:

De boerderi'i

in het buitenFebied: Cecile van der Heíden

Cecile van der Heiden diende bij voorkeur iets te ontwerpen in
relatie tot de op de boerderij aanwezige veestapel. In overleg met de
boerenfamilie maakte zíj een fleurige behuizing voor de geitjes, compleet met een geschilderd stilleven van een geitenlekkernij, een bos
wortels. Het tthuist' werd bekroond door een geitekop, een verwijzing
naar de geveltekens van Twentse boerderijen.
Huize Westerflier: Alexander Schabracq

dat hij de feodale sfeer van
Huize Westerflier met de nodige ironie zou benaderen. Hij plaatste
voor het kasteel een zeer eigentijds tuinbeeld, bestaande uit een
onderstel a1s dat van een boortoren, met daar bovenop een luchtzak,
die in positie gehouden werd door een propellor.
Van Alexander Schabracq werd verwaeht

De oude begraafplaats: Tiarda Sixrna
De oude, zeer sfeerrijke, begraafplaats leek een uitstekend uitgangspunt voor de barokke verbeelding van fotografe Tjarda Sixma. Zii liet
zich inspireren door een van de meest opvallende graven op het kerkhof en liet in een geënsceneerde foto de hier begraven dode herrijzen.
Aangedreven door een straalmotor ontvlucht hij zijn graf. Aan het begin van de toegangsweg naar de begraafplaats werd een kapel gemetseld,
waarin de foto, a1s was het een onderererp van devotie, opgehangen

werd, begeleid door de tekst:
Wonderbaarlijk, doch bewezen,
is hij uit de dood verrezen

Hier te Diepenheim begraven.
Zoek zíjn graf om het te staven.rr
De open

plek in het bos: Axel en Helena van der

Kraan

De openplek in het bos diende het romantische decor te worden voor
een tot de verbeelding sprekende scène of gebeurtenis. Axel en
Helena van der Kraan lieten uit het bos een veelkoppig leger komen,
in slagorde opgesteld, met het gezicht naar de toeschouwer. Naderbíj
komend werd het índrukwekkende voorkomen van de ruim vijftig krijgers
sterk gerelativeerd doordat dit slechts bleek te bestaan uit een sta1en lans, een golfplaat als schild en een blikken emmer als helm.
Van e1k van de acht locaties van I'Aanzichtenr werd een ansichtkaart
gedrukt. De acht kaarten, met een tekst van Lévi l.leemoedt, vormden
surmen

een leporello.

Bij de IRozeboomkamer"

verscheen een aparte

publicatie, waarin Urbain

Mulkers het ontstaan van dit project beschrijft.
In Galerij 1881 hras een kleine, informatieve tentoonstelling over
ttAanzichtentt lngerlcht.
Van ttAanzichtentr rest niets meer dan de twee publicaties en de uitvoerige documentatie. De kunstverken, uniek voor Diepenheim gemaakt,
werden ontmanteld.

Lisette Pelsers
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