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Lente, zomer, herfst en winter. Een

jaar tang exposeert Mirjam de Zeeuw

in de Culturat Boxes. Met het vereni-

gingsleven als ingang zocht de kun-

stenaar contact met inwoners van

Diepenheim. Zij vroeg hen naar het

gebruikvan btoemen in hun interieur.

Met deze informatie als uitgangspunt

ontstond een fotoserie van bloemen

die geassocieerd kunnen worden met

de jaargetijden: seringen voor de

lente, dahlia s voor de zomer, chrysan-

ten voor de herfst en kerststerren voor

de winter. Samen met een aantaI

Diepenheimers realiseerde Mirjam de

Zeeuw een bijzondere sociaalsculp-

tuur met als titel Verenigen.

Het begon al[emaaI in 1995 toen Arno

van der Mark zijn Cultural Boxes

plaatste op het braaktiggende terrein-

tje naast het oude gemeentehuis van

Diepenheim. De Diepenheim Tapes/

Types, zoals ze officieel heten, bestaan

uit acht staande vitrines van gespoten

metaaI op een kleine sokkel. Achter

het gtas aan de voorzijde kan tweedi-

mensionaaI werk worden getoond.

ln eerste instantie voorzag Arno van

der Mark de vitrines van posters in

verschi[[ende kleuren met daarop in

zwarte letters de initialen van leden en

donateurs uit het adressenbestand

van de Kunstvereniging Diepenheim.

De CulturaI Boxes waren voorVan der

Mark echter geen doel op zich, maar

een midde[ voor het presenteren van

ideeën op het gebied van [andschap-

petijke of culturele ontwikkelingen in

Diepenheim. Hij gaf de Kunstvereni-

ging de vrijheid om de boxes tetkens

opnieuw ter beschikking te ste[len aan

derden. Dit kunnen kunstenaars zijn,

maar eventueet ook anderen die met

deze thematiek uit de voeten kunnen.

De acht vitrines zijn een vaststaand

gegeven. maar de invu[[ing en zelfs de

plek kan veranderen.

Verenigen De vier seizoenen van Mirjam de Zeeuw

Zes jaar na invutting doorArno van

der Mark kregen de Diepenheim

Tapes/Types een vervolg. De Kunst-

vereniging Diepenheim nodigde ach-

tereenvolgens Fortuyn/O'Brien, Kari n

Peulen en Mirjam de Zeeuw uit om de

CulturaI Boxes een jaar [ang van een

nieuwe invulting te voorzien en even-

tueel te verplaatsen. Fortuyn/O' Brien

koos er in 2001 voorom de boxes

naast het oude gemeentehuis te [aten

staan. Naar aanteiding van haar

betrokkenheid bij de reconstructie van

de Grotestraat, toonde zij in de

CulturaI Boxes een gefragmenteerd

beeld van de plattegrond van de straat

en gaf het de titel Portret van een

straat. Karin Peuten nam het kunst-

zinnige en culturele leven van Diepen-

heim als uitgangspunt. Gekoppeld aan

een locatie kreeg elke box een typisch

Diepenheims thema. Bezoekers kon-

den aan de hand hiervan reageren op

de bijbehorende website.

Met het project VereniOen ging Mirjam

de Zeeuw uit van het sociaa[-culturele

leven van Diepenheim. Zij zocht con-

tact met verschillende vereni gi ngen

en benaderde acht leden met hetver-

zoek om bij hen thuis foto's te mogen

maken. ln nauwe samenspraak met

hen ontwikketde zij door middelvan

fotografie vier tweeluiken waarin het

interieurcentraaI staat. Haar onder-

zoek spitste zich toe op het gebruik

van bloemen bij de mensen thuis of op

het werk. Voor elk tweeluik fotogra-

feerde zij bloemen behorende bij een

van de vier seizoenen. De acht foto's

werden paarsgewijs geëxposeerd in

de CulturaI Boxes die op vierverschil-

lende plaatsen in Diepenheim staan

opgesteld, bij de jeugdsoos Why don't

Cha, bij de waterpomp op de hoek van

de Grotestraat en de Hagen, op het

braaktiggende vetdje naast het oude

gemeentehuis van Diepenheim en

aan de Borculoseweg, vtakbij het

kruispunt.

Toen Mirjam aan Hennij Tellmann

vroeg wat voor haar typische voor-

jaarsbloemen waren reageerde zij

spontaan,'Seringen natuurlijk'. ln

haar achtertuin staat een seringen-

boom waaraan ieder voorjaar prachti-

ge paarse bloesems komen. Hennij is

actiefvoor de locale radiozender

Hofstreek FM, hetvoormalige radio

Reggestad, waar ze meewerkt aan het

programma de Hofhouding.0p de

overloop van de famitie Tellmann

hangt een grote wereldkaart. 0p een

kastje staat een vaas met witte serin-

gen. Devaas, gedecoreerd met

scheepjes, is afkomstig van het oude

kastste[ dat nog van de oma van haar

man is geweest. ln dergelijke vazen

werden van oudsher geen bloemen

gezet, maarstonden te pronk op de

kast.

Een rijtje uniformpetten op de kapstok

in de gang getuigt van het feit dat de

gehele famitie Tetlmann, bestaande uit

zes personen, speelt bij de Diepen-

heimse Harmonie. Ook het muziekno-

tenbehang op de staapkamervan één

van de kinderen weerspiegelt de

betangstetting voor muziek. Het boe-

ket seringen op de foto staat in een

vaas die eveneens behoort tot een

kaststel. Het hout waarvan de stoof

gemaakt is, is afkomstig van een

boom uit haar ouderlijk huis. Twee

exemplaren werden ervan gemaakt,

één voor Hennij en één voor haar zus.

Hennie Heuvelink, is medewerkster

van de VW Diepenheim dat gevestigd

is in het zogeheten Plumershuuske,

een piepklein boerderijtje in het cen-

trum van Diepenheim, genoemd naar

de familie Pluimers die er ooit woon-

de. 'ln hetvoorhuis staat nog het oude

kolenfornuis waar ooit de maattijd op

bereid werd en die zorgde voor ver-

warming', vertelt ze. De oude haard-

tegels van de schouw vormen de ach-

tergrond. Voor Hennie waren dahlia's

de bloemen die het meest bij de zomer

horen. Ze staan in een koperen pot op

het fornuis,

Diny Olydam is tid van de Plattelands-

vrouwenvereniging en bovendien zeer

actief voor de jaarlijkse fanryfairvan

de Hervormde kerk in Diepenheim.

De dahtia s komen uit haar eigen tuin.

Ook bij Diny staan ze op de kachel, in

een sierlijk zwart vaasje gedecoreerd

met geabstraheerde bloemmotieven.

0m te voorkomen dat de vaas kringen



achterlaat op de kachel staat het op

een zilveren onderzettertje. Zowel de

vaas als de onderzetter zijn gekregen

van een kennis en moeten votgens

Diny ataardig oud zijn. De tegels in de

schouw zijn afkomstig uit de boerderij

van haar opa. Toen de boerderij zo'n

vijfendertig jaar geleden werd afge-

broken zijn de tegels uit de schouw

gehaatd. Aanvankelijk werden ze ver-

werkt in een tafelblad, maar later kre-

gen ze hun oorspronkelijke functie

terug in deschouwvan de boerderij

van de famitie 0tydam.

Evenats Hennij Tettmann is Diny

Reurink actief bij Hofstreek FM.

Zij doet de regie bij het programma de

Hofhouding dat op de zaterdag wordt

uitgezonden. De foto is genomen in de

halvan de boerderij waar de famitie

Reurink alvier generaties woont en

werkt. Als vaas voor de chrysanten

dient een zogeheten karnemelkbusje.

Ats de metk naar de melkfabriek was

gebracht kon de boer, ats hij dat witde,

de karnemelk weerterug krijgen.

0p de melkwagen was hiervoorvaak

geen plaats meer, daarom werden

deze busjes aan de zijkant van de

wagen gehangen. Nummer I 75, het

nummer waaronder de boerderij van

de Reurinks bekend was bij de metk-

fabriek, is nog op de bus te lezen. Toen

omstreeks het einde van de jaren vijf-

tig, het begin van de jaren zestig het

karnemelkbusje samen met de gewo-

ne melkbussen werd afgedankt, heeft

Diny het laten verkoperen.

De dochtervan Diny Otydam, Jolanda

woont op hetzelfde erf als haar ouders.

Zij is lid van paardrijvereniging LR en

PC Diepenheim. Ook op deze foto

staan de chrysanten in een melkbus.

Ter gelegenheid van het vijfenveertig-
jarig huwetijksfeest van de opa en

oma van Jolanda werd er door een

kennis een afbeelding van hun boer-

derij op geschilderd. 0p de achter-

grond, tussen de bloemen door, is één

van de halfronde ramen te zien van de

woning.

De winter is bijna synoniem aan de

kersttijd. 0m in die donkere dagen wat

kteur in huis te brengen halen veel

mensen een kerstster in huis. Rikie

Zandjans is suppoost bij de Kunst-

vereniging Diepenheim. Het groene

kteedje werd nog door haar moeder

geborduurd met rode en witte sterren.

Nog attijd wordt het rond de kerst

gebruikt. Het tafettje diende ooit als

naaitafettje. Het btad kan worden

opgektapt en eronder is ruimte voor

ktosjes garen. naalden en spelden.

Ook let Pothof is suppoost bij de

Kunstvereniging. Het mandje waar de

plant in staat werd door haar man

gemaakt. Ook het tadetafettje is hand-

gemaakt. Het rode kteedje komt uit

Fintand en wordt door let a[[een in de

kerstperiode gebruikt. Eigentijk is het

een placemat. let kreeg er ooit vijf

cadeau van een Finse uitwissetings-

student die bij de famitie logeerde.

Seringen, dahtia's, chrysanten en

kerststerren. Mirjam de Zeeuw foto-

grafeerde ze in het interieur. Een jaar

[ang worden ze buiten, in de Cuttural

Boxes. geëxposeerd en vormen zo een

beeldend contrast met de veranderin-

gen in de [andschappetijke omgeving

van Diepenheim.

Vierseizoenen [ang werkte Mirjam de

Zeeuw intensief samen met inwoners

van Diepenheim, met mensen die

actief zijn in diverse verenigingen en

die op allertei manieren hun steentje

bijdragen aan het culturele teven. Zij

gunden haar een kijkje in hun bestaan.

Via hen kwam de kunstenaarveel te

weten over hoe zij omgaan met hun

interieur en met de voorwerpen die

belangrijk voor hen zijn en die deel uit

maken van hun eigen geschiedenis.

De foto's die zij maakte zijn niet zo-

maar stillevens van bloemen, zij ver-

tetlen iets over de mensen zelf en de

sociale context waarin zij zich

bewegen.

Tine Zevenhuizen

Me,t dank aan...

Sepp Bader

Tjeerd Wittem Droogers

Harrie ten Dam

Marianne Eiferink

Henk Kamperman

Witty Spekreyse

Jan Klarenbeek

S-Cotor singel

De heer Meijerink

Hans Mosman

Mevrouw Brinkman

De heer en mevrouw Nijenhuis

Hennie Heuvelink

VW Diepenheim

Familie Olydam

Familie Te[[mann

De heer en mevrouw Pothof

De heer en mevrouw Reurink

Rikie Zandjans



Kunstveren i gin g Drepen hei m

De Kunstvereniging Diepenheim bestaat

sinds februari 1990. Een kleine tien jaar

eerder, in 1981 , werd op initiatief van parti-

culiere kunsttiefhebbers de vereniging

Vrienden van Gaterij 
,l881 

opgericht. Als

tentoonstel[ingsruimte diende de zolder

van het voormalige gemeentehuis van

Diepenheim, gebouwd in '1881.

Enke[e jaren later ontstond de stichting

Beeld-en-Route, die gedurende de zomer-

maanden beeldenroutes organiseerde in

en om Diepenheim. ln I990 werden de

twee initiatieven samengevoegd tot de

Kunstvereniging Diepenheim.

De Kunstvereniging Diepenheim richt zich

op het exposeren van hedendaagse

ruimtelijke kunst. Jaartijks organiseert zij

vier hoofdtentoonste[[ingen van in principe

één kunstenaar. Daarnaast vinden ver-

schittende kleine tussententoonstellingen

en andere activiteiten ptaats.

Naast tentoonstellingen in het eigen

gebouw houdt de Kunstvereniging zich

bovendien bezig met kunst en openbare

ruimte. De Diepenheim Tapesfiypes van

Arno van der Mark, het Gazebo van

Diepenheim van Urbain Mulkers en

Portret van een straat van Bureau Alle

Hosper en Fortuyn/O'Brien zijn daar

voorbeelden van. Het doeI is om deze

activiteiten in de toekomst verder uit te

breiden.

Portret van een straat

The Vi[[agers

Grotestraat

Kunstveren i gin g Drepen hei m

Grotestraat l7

7e78 AA Diepenheim

f 05t+7 352143

F 0547 351451

E inÍo@kunstverenigingdiepenheim.nt

www.kunstveren igingdiepenhei m.nI

Verenigen

Dit is de vijfde uitgave in een serie

vouwbtaden over buitentocaties,

geïn itieerd door de Kunstvereni gi ng

Diepenheim.

Eerder verschenen De Lettertui n,

Het Gazebo van Diepenheim. Porlret

van een straat en A.G.0.P. deet 3.
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(unstvereni ging Diepenheim

Grotestraat I 7

A.G.0.P. deet 3
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Het Gazebo

0ude Goorseweg

De Lettertuin

Looierspta ntsoen

Komende uit de richting

Lochem > A

Markelo > B

Goor > C

Hengevelde > D

Neede > E

Borculo > F


