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Jubilerende kunstvereniqinq, dames en heren!

welkom in Diepenheim, het stedeke van kunst, kurtuur enkreativiteit. Namens het gemeentebestuur heet ik u werkom in
een oord, waarvan de plaatselijke \AA/ zegt, dat het is:Gastvriej, tussen Kasteel en Boerderiej.

wat de \AA/ ons daarbij onder ogen wi1 brengen is een
eeuwenoud gegeven. De gastvrijheid van het platteland, datin het geval van Diepenheim a1s bijzonderheid heeft: eengastvrijheid gekleurd door de tradities van haar vi-erkastelen, haar agrarische bevolking en het zijn van sted.eke
met eeur^renoude stadsrechten. waarschijnlijk is Diepenheim
daardoor een oord, waar altijd meer aan de hand is geweest,
dan alleen de zorg voor het dagelijks bestaan. Geen wond,er,
dat hler de muziekvereniging, die dit grebeuren opruistert,
reeds 90 jaar geleden ontstond, gieen wonder dat hier reed.s
meer dan 25 jaar een bloeiende folkloristi.sche vereniging de
waardevolle eeuwenoude plattelandscultuur levend houd.t en
een woNDER, dat de kunstvereniginq haar activiteiten nog
maar 10 jaar ontplooit. Langr zal ze leven!
Bestaat de kunstvereniglng inderdaad nog maar 10 jaar? Dooral haar activiteiten iÀ aè afgeropen jaien zou je d,enken d,at
de vereniging veel ouder was. Hebben wij inderdàad
tengevolge van haar activiteiten nog maar zo kort de naam
van de "Gemeente, die zoveel kunst in haar beleid heeft?',
Dan zijn het 10 jaren, waarin veel is gepresteerd, en waarvan
de gevolgen niet uitbleven.

De plaatselijke kunst en kultuur !.raren de aanleidingvoor mensen in kreatieve beroepen zi.ch in Diepenheim tevestigren. Kunst en kultuur waren ook de aanleld,ing voor hetMinlsterie van Economische Zaken en d,e provincie óverijssel
om fors met subsidie over de brug te komen waarmee d,e
Diepenheimse infrastructuur kon worden verbeterd.. En we
hebben aI weer ni.euwe ijzers in het subsidievuur!

sinds enigre tijd lopen daarom twee slogans in d,eze
gemeente synchroon:
Deepn gastvriej tussen kasteel en boerderiej en Diepenheim:
Stedeke van Kunst, Kultuur en Kxeativiteit

Voordat u zich gaat verbazen, hoe het mogelijk isgeweest, dat een kunstcentrum ontstond, ver van West encentraal Nederrand, achter de rJssel, meer dan één brug tever (trouwens, die film opnemen rondom de Deventer- en nogwel lJsselbrug \^ras maar kunst ! ) , dus voordat u zich gaat
verbazen, moet u zi.ch realiseren, dat kunst reeds inallerlei vormen en kombinaties hier ten prattelande bekend
',^ras.rk zal de probremati.ek met zin voor KUNST benaderen.

De landbouwvoorlichtingsdienst had in het verlengde van
van Goghs belangstellj-ng voor het leven op het Drentse en
Brabantse gemengde bedri j f aan het begin van deze eeur* d.e
Kunstwej.de uitgevond,en, die dankzij de toepassing van
kunstmest ook in onze contreien de mogelijkheid bood tot een
hogere melkproduktie dan in de dagen van de stier van potter
op de natuurweiden in het westen, voor mogelijk werd



grehouden. Daar de zeis in die dagen van nog een reinkapitalistische landbouwpoli-tiek door de lange werkd,agen nog
a1 eens ongelukken veroorzaakte, kwam er in talrijke
families een kunstbeen voor en sinds de jaren dertig was ook
het kunstgebit niet onopgemerkt gebleven. Zíj het, dat de
omschrijving valse tanden, di.e de Grote van Dale voor ditnuttig kunststuk geeft, rog in onze dagren doorgaans beterpast bij de gemiddelde hofhond dan bij de boerin. U ziethet. Het begrip kunst was hier bekend, voordat, zich een
kunstverenging openbaarde. Voor 1981 hiaren het daarbij
rustige dagen in Diepenheim. Kunst was kunst, soms was het
een behelpen en soms een uitkomst. Het verschil tussen kunst
en kitsch liet zich gemakkelijk omschrijven: Het één was een
kunstmiddel en het andere namaak. of zoals de greletterde
kippefokker, die de Lochemse Courant las, sprak: Kunst
verhoudt zich tot kitsch als mijn kunstmoeder tot mijn
schoonmoeder.

Pas na l-981 zijn we in Diepenheim serieus gaan
discussiëren over kunst. De beeldenroutes en de exposities
in Galerij L881 en daarna in de ni.euwe Galerij hebben menige
tong los gemaakt. En zie: het historisch stedeke met zijn
kultuur bleek een goede voedingsbodem voor de kunst grezien
als kunstuiting. Daar zí1n de Diepenheimers het met elkaar
over eens. Daarover heeft de nationale pers intussen a1 een
aantal jaren lovend geschreven en hebben kunstaanschouwers
uit het here rand lovend gesproken. Mijn mooiste herinnering
aan 10 jaar kunstverenÍging in Diepenheim is de
beeldenroute, waarbij in de kom de kunstwerken op rocatie
werden gemaakt. Niet alleen werd op straat de discussie met
de kunstenaar aangegaan over waar hi j mee bezig Í./as, niet
aI1een werd hem rijkelijk koffie aangereikt, ook de helpende
hand werd hem geboden a1s het werk voor een paar handen evenof, zelfs voor langere tijd teveel werd. Kunstenaars breken
ook mensen van vrees en bloed en de buurten gingen zichidentificeren met hun kunstwerk.

Overigens niet altijd was de gemeenschap voor 100 t
over het gebodene te spreken. I'Autowrakken", van de
overigens zeer vredelj.evende mens Arie de Fluiter, leid.dentot hevige protesten. De er opvolgende twj.stgesprekken viapers en radio maakten echter het aantal bezoekers aan de
beeldenroute a11een maar groter. Ten sLotte heeft een
groeiend wederzijds respect in Diepenhej-rn tot groot
resultaat geleid met voor mij persoonlijk nog altijd a1s
hoogtepunt de opening van de nieuwe galerij nu bijna eenjaar geleden. Het opvallende, door een Diepenheims bedrijfin de sfeer van Kreativiteit (het architectenbureau Ten
Dam/De Leeuw) ontworpen witte gebouw waarin wij ons thans
bevinden. Het is een voor zijn doel uitermate geschikt
grebouw. En aI moet een percentage Stedekerlingen nog immer
vrennen aan de speci-fieke vormgeving, iedereen is er we1
trots op, dat zí1n Stedeke zich zo parmantig presenteert in
de wereld van Kunst, Kultuur en Kreativiteit.

Zonder kunstvereniging zou dat niet bereikt zijn en het
is daarom op zijn plaats hier een woord van waarderinqr



naJnens Gemeenteraad en B. en W. uit te spreken. Toegevend,
dat ik zelf een giroot supporter van het kunstgebeuren ben,
kan ik u mededelen dat tot mijner en meerderer mensen
vreugde onze Raad de meer dan 100 jaar oude uitspraak van de
qrrote (hij mag dan liberaal geweest zl)n) staatsman
Thorbecke hooghoudt: 'rKunst is geen regerinqrszaak"; en di-e
uitspraak uitlegt zoals het behoort: De Raad matigt zich
geen oordeel aan over al of niet van kwaliteit zijn van de
kunst. Hij steunt haar echter well Daarom durf ik hier ook
te zeggen, dat de kunstvereniginq ons in de afgelopen 10
jaar een hoop geld heeft gekost. Doch ik verzeker u, de
tegenpresentatie: Diepenheim als Stedeke van Kunst, Kultuur
en Kreativiteit is dat waard gebleken. Over de
kunstinhoudelijke kant hebben de spreekpers zowel a1s de
nationale pers a11een maar lovend geschreven en dat was
immers het doel waarnaar wij streefden (a1 zí)o dat dan weer
geen woorden uit een strijdli-ed van Thorbecke).

Mevrouw Cecile van der Heiden.
Neemt u me niet kwalijk a.u.b. dat ik eerst een paar (nou ja
paar.... ) woorden heb gericht tot de kunstvereniging. Dat te
doen bij haar jubileum was voor mij meer dan een
plichtpleging en dat zult u inmiddels hebben begrepen.

Gaan grote gebeurtenissen gepaard met vooruitgeworpen
schaduwen, prettÍge gebeurtenissen worden ingeleid door
grote affiches naar uw werk.Althans zo is het ons in de
afgrelopen tijd gebleken.Door u is Diepenheim voorbereid op
de gebeurtenissen van vandaag.

Het verheugt het gemeentebestuur, dat de
kunstvereniging u heeft uitqrenodigd voor deze feestelijke
expositie. Uw werk past bij feest, door het enthousiasme,
dat het door zí)a kleurigheid uitstraalt. Toen de heer Bader
mij vertelde dat u zou exposeren, moest ik terugdenken aan
uw werk bij een boerderij in het Westerflier, waar in het
kader van de beeldenroute met de titel:'t Aanzichten" u
qeitjes had gekozen als levende entourage voor uw werk. Ooit
hoop ik van u te horen of er enige relatie bestaat tussen de
tweehoevigen van toen en de entourage van vijfhoevigen van
hed.en. Overigens uw werk heeft heel kenmerkend in zich de
toeschouwer te doen verzuchten: Hoe doorgrond ik de
bedoeling van de kunstenares? Bedoelt ze nu de chaos te
verbeeld,en? Maar dat kan ni.et, de chaos stel ik mij niet za
vrolijk gekleurd voor. Kan ik dan een boodschap zoeken of
een mededeling in al die door en langs elkaar lopende
figuren? Bij sommi.ge van de werken denk ik aan in verf
veranderde wandkleden. Trouwens boodschap of geen boodschap,
wat kan het mij ook schelen, voor mij spreekt vooral uit de
werken iets blijigs, iets spontaans dat vrolijk maakt.
Het is fijn, dat u weer in Diepenheim exposeert en wi-j
wensen u veel succes!

Dames en heren, wat mij het meest in de kunstverenigingr
bevalt is, dat ze niet zwaarwichtig doet. Dat ze in staat is
Iuchtig feest te vieren met kunst en vlj.egnuerk. ( Ik ben
benieuwd rnet wat voor kunstgreep de heer Jan Tellmann, die
zojuist zo mooi tot ons geblazen heeft, van het dak tot de
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aard.e is teruggekeerd). Ze zLJn tot alles in staat en Zo zal-
het vandaag ook gaan. Er wacht ons nog een lang en
gevariëerd programma. Wij zullen ons op dit jubileumfeest
niet vervelen.

Wijze mensen hebben in vroegere jaren ontdekt en er een
zegswijze van gemaakt, dat het een grotere kunst is te
zw;jgen dan te spreken. Ik wil mij dan ook nu aan voormeld.e
kunsi wijden en a1s u denkt, dat daar geen kunst aan is,
hebt u het mis. Bestuurders moeten vaak hun kunsten vertonen
d.oor het woord. Dat hoort bij hun baan. Voor sommige, zoals
de burgemeester van Diepenheim is dat af en toe een
kunstbaan. Dan vooral moet je oppassen, dat je niet op grlad
ijs raakt, €x mag geen kunstmatig verhaal ontstaan-
Dàarom is het beter nu te stoppen. De kunstvereniging en
cecile van der Heiden heb i.k de beste wensen van het
gemeentebestuur doen toekomen. Het is een goed gebruik, dat
Àen aan het einde van een voordracht een oprechte wens doet
toekomen. Daar gaat ie dan!

Dames en heren, gasten van de kunstvereniging, ik $/ens
u al1en een prettige middag in Diepenhei-m, dat een opvallend
centrum is vàn kunst, kultuur en kreativiteit tussen kasteel
en boerderiej. Veel Plezier! I
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