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De Tuinen van Diepenheim 
zijn vrij te bezoeken. 
Vraag naar onze folder voor een 
compleet overzicht. 

Wandeling door Pieke Werner
In de herfst van 2014 is er de mogelijkheid om een 
wandeling te maken, uitgezet door Pieke Werner. 
Aan de hand van een boekje, enkele audio-aanwijzingen 
en een speciaal ontworpen hesje met gereedschappen 
neemt zij u mee de natuur in. Op deze manier wil zij een 
wereld ontsluiten die er (mogelijk) is: onder het opper-
vlak van de dingen, buiten de controle van de mensen 
die er wonen en schijnbaar heersen…
De wandeling start vanaf het Hoofdgebouw van 
Kunstvereniging Diepenheim.

Geniet van 
De Tuinen van Diepenheim.
Nieuw zijn de vier Non Urban Gardens.
Ga voor meer informatie naar 
www.thenonurbangarden.nl, 
Kunstvereniging Diepenheim of Herberg de Pol

Agenda

Kijk voor meer informatie op: www.kunstvereniging.nl

Monica Aerden
De tekeningen-installaties van Monica Aerden wekken 
de indruk van een toneelmatige setting. Er is sprake van 
één of enkele hoofdpersonen, die werkelijk of fictief een 
rol hebben gespeeld in het persoonlijke leven van de 
kunstenaar. 
De figuren zijn meestal poppen, koppen en grotesken, 
gravureachtige inkttekeningen van dieren zoals ezels en 
arenden en allerlei tekeningen die verwijzen naar 
uiteenlopende vormen van spel. Al deze fragmenten 
gaan in haar werk losse, vaak toevallige associaties met 
elkaar aan die als door een blinde regisseur met elkaar 
worden verbonden.

Kunstvereniging Hoofdgebouw

Diepvrieshuis tegenover Herberg de Pol



Deelnemende kunstenaars: 
Monica Aerden (Diepvrieshuis: zie kaart achterzijde)
Pedro Bakker
Jan Dietvorst
Roy Villevoye
Eiko Ishizawa
Renate Jacobs
Cuny Janssen
Chiaki Kamikawa (Drawing Centre: zie kaart achterzijde)
Friso Keuris
Wouter Klein Velderman
Charl Landvreugd
Marcel Reijerman
Fred Velders
Riette Wanders
Robbert Weide. 
Special guests in het Drawing Centre zijn 
Mariëlle Videler en Elke Baggen.

In het Drawing Centre zijn de kunstenaars 
Mariëlle Videler en Elke Baggen uitgenodigd om 
speciaal over het thema ‘Onschuld’ werk te maken 
voor Kunstvereniging Diepenheim. 
Vraag naar het speciale informatieblad!

Draagt een kind van ouders met een duister verleden een 
schuld met zich mee? Bestaat zoiets als erfschuld? 
Wordt de mens misschien dan toch met een schuld 
geboren? Zijn wij Nederlanders nu nog onderdeel van het 
slavernijverleden omdat onbekende voorvaderen bruut en 
onmenselijk hebben gehandeld? De geschiedenis deelt 
mensen op in goed en kwaad en deze etiketten gaan vele 
levens mee. 
De film After the Battle van Jan Dietvorst en Roy Villevoye 
speelt zich af op de voormalig slagvelden in Frankrijk en 
België die de herinnering van de Eerste Wereldoorlog diep 
in zich heeft opgezogen. De kiezels in de grond kunnen 
zich nog kristalhelder herinneren wie er het leven liet. 
Geschiedschrijving blijkt niet te scheiden van de persoon-
lijke levensloop van betrokkenen en de kinderen van 
betrokkenen en de kinderen daarvan. Op het strijdtoneel 
liggen nog vele duizenden soldaten die ooit als vermist 
werden opgegeven, maar nooit werden gevonden.

En wat gebeurt er als je moeder in een waas van gekte iets 
schadelijks doet en jij nog maar een kind bent? In een 
achtdelige serie Burnt Home tekent Pedro Bakker zijn 
autobiografie. De Friese klei vermengde zich op een 
doordeweekse dag met de as van het huis dat tot op dat 
moment de veiligste plek voor hem was. Hij werd deelge-
noot van de schuld van een ander. Vanaf het moment dat 
de fundamenten vlam vatten is Pedro Bakker in een klap 
‘oud’ en verdwijnt deze veilige omgeving uit zijn tot dan 
nog jonge bestaan. 

Gedurende de loop van het leven vergaat de onschuld. Als 
op een landkaart bestaat er de mogelijkheid momenten 
met spelden vast te prikken. 
Fred Velders’ leven veranderde ingrijpend bij het verlies 
van zijn dochter. Hij maakte tientallen sieraden en boeken 
voor haar, om haar geest in leven te houden, haar te eren 
en te vieren alsof de dood nooit toesloeg. In de trui en de 
sieraden is devotie gevangen, ieder beeld als altaarstuk 
voor een levendige herinnering aan haar bestaan.

Kunstenaar Renate Jacobs besloot ons gesprek over 
onschuld met de woorden: ‘Ach moeder natuur vindt het 
allemaal niet zo belangrijk. De natuur gaat door, met knop-
pen bloemen en verval. De mens heeft goed en kwaad in 
zich, maar de natuur dekt uiteindelijk alles toe. De natuur 
absorbeert al onze gedachten, neemt de mensen weer in 
zich op en gaat door, de zon, de maan, de aarde maken hun 
jaarlijkse wentelingen onafhankelijk van wat wij doen.’

Een baby wordt geboren, even onschuldig als het land-
schap in de sneeuw, maar naar mate het leven voortschrijdt 
stapelen de zonden zich op. Schuld kleeft aan de handen 
van de mens, de denkende mens, zijn geweten, zijn 
bewustzijn. De mens draagt de consequenties van al zijn 
handelen. 

Friso Keuris stelt in zijn installatie Herzschlag een doods-
portret van een pas geboren baby centraal. Deze baby heeft 
niets kunnen doen dat als kwaad kan worden opgevat. 
Om het doodsportret heen weeft hij een familiegeschiede-
nis die verschillende levens en gebeurtenissen met elkaar 
verbindt. Het is een zeer intieme inkijk in het bestaan van 
de kunstenaar. ‘Met het samenbrengen van beelden wil ik 
de vlekken van het geheugen bijeen brengen zodat er een 
landschap van het verleden ontstaat.’

In de tentoonstelling wordt het menselijk handelen afge-
wisseld met beeltenissen van de natuur. Zachte Japanse 
bloesem, roze rozen, zwarte bloemen, als ademhaling in de 
menselijke geschiedenis, als deken die ’s avonds de mens-
heid weer instopt in afwachting op een nieuwe dag.

‘Het intrigerende van een landschap is dat het onverschillig 
is,’ aldus Cuny Janssen. Wat er ook gebeurt, de natuur 
groeit door, zoals de mensheid ook altijd doorgaat. Alles in 
de natuur is biologisch bepaald, misschien zelfs voorspel-
baar, en toch worden we door de aanblik ervan enorm 
geraakt. ‘Ik zoek in landschappen – soms heel lang – naar 
de energie van de schepping. Soms is er een ogenblik, een 
boom, een patroon, vaak ook een soort licht, waarop ik een 
vorm van herkenning heb, van iets dat niet te bevatten is. 
Zoals mijn dochter van twee een plantje kan oppakken en 
ernaar kijken zonder naar betekenis te zoeken, zo probeer 
ik dan een directe verbinding te krijgen met dat mysterie.’

Een landschap kan geen schuld dragen. Zeker niet in de winter, als het landschap bedekt 
is met een maagdelijk wit tapijt van sneeuw, dan is het een icoon van totale onschuld. 
Als harde geluiden verzachten tot doffe plofgeluiden en alles zacht op aarde landt. Le-
lieblank, wit, de kleur van het onbeschreven open vlak positioneert zich tegenover het 
duister en uiteindelijk alles absorbeert. Een landschap kan enkel herinneren, niet oorde-
len. De natuur waait immer de witte vlag. 
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Curatoren: Heske ten Cate en Hanne Hagenaars

Cuny Janssen • ‘Amami Island’ Japan • 2007 • 56 x 48 cm

Monica Aerden • ‘Wolf blijkt echt een wolf’ • 2014 • inkt, potlood en krijt op papier

Chiaki Kamikawa


