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Tekst inleiding gedeputeerde J. Dijkstra t.g.v. de opening van
de tentoonstelling Kunstwissel alsmede de start van het
project Kunstsissel op zat-erdag 22 juni l-99L om l-6. OO uur in
het gebouw van de Kunstvereniging Diepenheim aan de
Grotéstraat in Diepenheim.

Geachte aanÍrrez igen ,

Dames en heren ik moet u eerlijk bekennen dat ik mij danig het

hoofd heb gebroken de afgelopen week. En wel omdat ik mij de

vraag gesteld heb hoe het toch komt, dat het steeds weer

Diepenheim is dat aan de weg timmert op het terrein van de

beeldenrie kunst. HeL is maar een kiein sLad]r: daar c.rp de grens

vart iteL TwenLse eri de Àciiteriir-rek, er wonen macrr een Ílaar

tiuizeltci mensen maar iiet. bruist er varr cfe acËivit.eiLen. Op zc.rek

ndd.r iieL anLw<.rorri o5.r cieze vraaq t op zoek naar iieË geireim varr

Diepeniteim, iic.b ik inj-j .ie aigei<.r1.ren weei< maar eens gest<-rrt op

rje enorme si:apei l"rubiicaties, brocitures en catai<-rgi riie er-r ten

provincj-eiiuize inrnmj-cideis over Diepenireim ziTn verzameiEi. Ài

biarierend en iezenii verging cie t.i 1ci en verscirenen iaï vdn

leuke iierinneringen aan tien jaar kunst. in Diepeniieim op mijn

netviies.... maar iieL antwoord r.rp rie vraag waarom juisi in
Dieperriieim. . . . vergeei iret maar ! Dat vond ik pas o6r iret

eind van mijn exersi-cie in een tweeial k<;rte artj-keien varr

resS.rectieveiijk cie kunstcrit,ir:us Fierre .Ïanssen en van (ir:

iiicïreer iscirri jver Levi Weemr:etit. "De acLivit.eiten in

Diepenlieim spreken mij bui-iengewo«.rr aan'!, zo iiet ianssen eens

ter gt*iegenhej-d van ein opening weten, tr<;mdat vri-lwiiligers er

opr de iqieeën komen en ilel werk cioen. i"Iensen, «ii-e ïteE gewoon

ieuk vintlen en die iret. dus aanpakken. Die br-rvenqiien Leikens

weer juist niet. voor ïreL gedoe terugtlelnzen, voor iiet getic.re
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van de kunst en het gedoe van het winnen van het greld en het
gedoe van de plaatsing en het maken van een boekje en het
zoeken van weer iemand die de opening moet gaan verrichten.
Het zijn deze vrijwilligers die de vriendelijkheid van

Diepenheim uitstralen, de voelbare slmpathie, zi) houden ook

het gebeuren in schaal, tussen veel overdonderend kunstgeweld

heeft Dienenheim een credurfde bescheidenheidtt. Van een heel

ander niveau maar even fraai ziin de woorden van Levi Weemoed.t

na een bezoek aan de tentoonstellino Àanzichten van 1989. rrDe

mensen ziin hier harteliik en eenvoudicrtr. aldus Weemoedt. ttZe

leven nocÍ dicht bii de natuur. Mens en dier cÍaan vloeiend in
elkaar over. ÀIs bii een biefstuk van de haas biirrBoonkrr in
de Grotestraat. ÀIIes is nocr niet zo moeiliik als Ín het

westen. De namen bi-ivoorbeeld. De mensen heten hier Wissink of
Wassink. Verder nlet. Wissink voor als -ie notr leeft. Wasslnk

a1s ie dood henttr. Pierre Janssen en Levi Weemoedt ontrafelden

ieder op hun eiqen wlize, voor mii het seheim van Diepenhein

met als trefwoorden betrokkenheid. vriendeliikheid en

bescheidenheid. Maar er zíin meer trefwoorden ! Inventiviteit
en creativiÈeit biivoorbeeld. trDietrenheim }eqt het accent op

kunsÈ in planoloslerr . zo Ias ik recent, in een recrionaal

daoblad. It0ok dat 1s Dieoenheim ten voeten uit lrr Waar andere

olattelandsqemeenten in Overiissel bii het oostellen van

bestemminqsnlannen voor de buitenqebleden zich slechts druk

liiken te maken over de belansen van de locale landbouwers,

kiest Dienenheim er voor om in het nieuwe bestemminasplan voor

het buit,en<rebied een bi'izonder accent te leqqen oo kunst,

cultuur en creativit,eit,. Dat alles met de bedoelin<r om van
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Diepenheim een soort kunststedeke te maken. Kunst a1s

integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Een even

goede als bewuste keuze. Dat kan ik hier vandaag niet genoeg

benadrukken. ook j-n een tijd van heroverweging€n, passen op de

plaats en tussenbalansen is kunst geen luxe, kunst bepaalt

mede de kwaliteit van de hroon- werk en leefomoevÍno. Ih ben

ilir r dtrt ireL uemeerrLebesLuur van iiieoenirerm. daarrn uesteurrd

dcror de mensen van cie i(urrstverenruinq, rirt zo nacirukheir ik

onrierkenË. Zeker rn reiatie tot iret ambit.ieuze i<:í van TwenLe

oro iecÈ karr cieze oosrLionerinu en r.rroiiierinu van Dr-euertiieim

zeker oo Lerrni- in cie noctrue vruciiLen af werr.ren. ik za] ue

ontwi-kkelinuen met i;etrekkinq toË i'leÈ besËemmrnusoian

aarrciauir1.ru voit.len en zerer nreË naiaLen om Lerzake even over

de sclrc-:ucler van nrr-in L:uiieqa qecier.luteerde iiertrotl vd.n

ruimteir ike c.rrcienrnu ireenki iken.

uaÍnes en iieren.

Zoals ik a..i. sÈei-de zit inventivitert en creativitei-t de

belanqrr rkste kenmerken van cie oiannen en rcieeèn waarmee w.I r

srncis iaar en daq vanuitr het. Drepenhermse worclen bestrooKt. op

<1e ardeirnq cuJ-tuur worclen ze er eens wat moedeioos van omdac

<ie piannen en -rcieeen nret. atteen inventief en creatref van

aarci ziin maar cie provrncle ook voorai veel seid kosten. Geici

ctat. er helaas rn <le cultuursectror niec in rurme maEe voor

hanclen is. A1s het claat. om cie vercietrnq van cie scnaarse

frnancrë]e mr<i<ieien rs het reclere keer Dassen en meten om tocn

zcveel moqeiÍrk teclemoeÈ te kunnen komen aan cie enorme



hoeveelheid subsidieverzoeken die er steeds weer in de

brievenbus van de provincie belanden.

Ik denk dat het bestuur van de Kunstvereniging Diepenheim de

bui na deze aanzet a1 wel een beetje ziet hangen. Het is het

college van gedeputeerde staten helaas onmogelijk gebleken om

volled.ig tegemoet te komen aan het verzoek van cle

Kunstvereniuinq om een subsidie van f. 35.000.-- te verlenen

rn de-kosten van het proiect Kunstwlssel. VÍel kan ik u hier

vandaacr meedelen -en rk doe ciat met veel c,enoeoen- dat wii

afqelooen drnsdacr hebben besloten om de Kunstvereniqtno

Dieoenheinr voor dit iaar een subsid.ie van f . 15.000.-- te

Verlenen in de kosten van het opstarten van het oroiect

Kunstwissei. Daarnaast ziin wii in orincir:e bereid om het

voloend iaar eenzelfde bedraq voor dit -ook in onze ocren-

unleke Droiect vrii te maken. Het l-s niet helemaai wat u

qevraaod had maar ik hoop en ik oa er ook eerli1k oezeod wel

een beetie vanuit Cat u ook met cleze brrdraqe behooriiik uit

de voeten zult kunnen met de Kunstwlssel '

Ik karakterÍseerde de Kunstwissel zoiuist als een uniek

proiect. En dat meen ik echt. Een roulat.iesvsteem van

ruimtelÍihe ofwel driedimensionale kunst waaraan bedrriven.

cÍemeenten. orqanisaties en insteiiinqen kunnen deelnemen l"s

een Drrmeur voor Nederiand. Het Ei van columbus. uitqebroed in

DÍepenheim. Met de Kunstwissel snridt de KunstverenisÍno

Dieoenheim het mes aan twee kanten. Orr de eerste nJaats worden

de moqeliikheden voor de deelnemende kunstenaars om zich
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zelfstandig een inkomen te verwerven door de Kunstwissel

vergroot en op de tweede plaats wordt de kunstdrempel, om dat

woord maar eens te gebruiken, voor bedrijven, instelli-ngen en

overheden verlaagd. Voor een bedrag van f. 5.000,-- kan er een

iaar lanq worden senoten van een kunstwerk in de directe

omqevinq. Een lonende investerÍnq, zo verzeker ik de iiier

aanvsezioe ondernemers. Kunst is immers in. In onze samenievincl

worcien Oe oeturci:en waarLllt bl}-ikt dat. aan kunSt een orotere

waarcie moet woroen Èoe<rekend steeds krachtiqer. In Eoenemende

ma1ie verwertt metr name oe beerdencle kunst z]-cn een posltle van

DeÈeken1s 1n onze maatSChaDDI-'l . HeÈ museumDezoek oroert, de

kunsÈurt,ieencenÈra hebben wachEiirsten -naast u ous, voordatr

net ook hler ecnE Storm cÍaat looen- en ook het OeOrrrfsleven

sEeekt steed.s meer oelO rn beetOende kunst. Voor het. corporate

rmaqe rs net heb§en van een tsrevmutn ot een Àrmando

ktaarblr-lkeliik van qroot bel-ano. Ik zou nl-et weten waarom ciat

niet Voor een werk van Bert. Èle].nen oi IularcÍreeË Zwetsioot,. om

maar eens thTee wriiekeurlse deeinemers aan cie Kuns-uwissei --€

noemen. ZOu kUnnen oei<len. AncÍSt VOOr evenEUele neqaÈleve

reacÈles moet u van z:-c'n atzelten. Kunst neeft net nu eenmaai

in zrc'n om oe Èonoen ios Ëe maj<en. Dat l-s ]ursE heÈ

aantrekkeiirke. Bovenclren meen rk vrrrwei zeker te weten clat

oeen van cie cieeinemers aan c1e Kunstwrsser zÍcn heeit
qespeclalrseer<l rn oe proouktie van immense

XotenkrtEen.. ..daar hoett u echt nlet bancr voor te zt-ln.

Dames en heren, met veel qenoeoen verklaar ik «le

tenÈoonstellinq KunstwÍssel voor cÍeopend. NÍet echier na het
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bestuur van de Kunstvereniging Diepenheim buitengrewoon veel

succes toe te wensen met deze nieuwe loot aan de a} zo

imposante Diepenheimse kunstboom.

Ik dank u voor uw aandacht.
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