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“WIJ” van Arnoud Holleman; tentoonstelling als prelude voor “Proeftuin Twente”

Op zaterdag 22 december 2001 om 16.00 uur opent de tentoonstelling “WIJ” van Arnoud Holleman in de 
Kunstvereniging Diepenheim aan de Grotestraat 17 in Diepenheim. WIJ vormt de prelude voor Proeftuin Twente, een 
ambitieus en omvangrijk onderzoek naar de culturele aspecten van planologie in deze regio dat de Kunstvereniging 
Diepenheim uitvoert in samenwerking met SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte). WIJ vindt plaats in de 
Kunstvereniging Diepenheim én in het Rijksmuseum Twente in Enschede

Wat is de identiteit van Twente? Dat is de centrale vraag die in het onderzoek Proeftuin Twente wordt gesteld. In het bijzonder 
gaat het om de vraag wat de specifieke kenmerken en eigenschappen van Twente zijn en hoe deze een rol kunnen spelen bij 
het ontwerpen van plannen voor de toekomstige inrichting. Proeftuin Twente gaat in mei 2002 van start. Echter, in de 
Kunstvereniging Diepenheim èn in het Rijksmuseum Twente in Enschede vindt alvast de prelude van Proeftuin Twente plaats. 
Arnoud Holleman maakte in het kader van Proeftuin Twente de tentoonstelling WIJ.

WIJ geeft geen antwoord op de vraag wat de Twentse identiteit is, maar onderzoekt welke krachten er spelen in het verlangen 
naar een streekeigen identiteit. Het gaat met andere woorden niet om de vraag, maar om het waarom van de vraag naar een 
Twentse identiteit. Arnoud Holleman schreef: 

“Proeftuin Twente past enerzijds in een lange traditie van denken over de eigen identiteit en het 
streekbewustzijn in Twente en anderzijds in een nationale en internationale context van herwaardering voor 
het lokale, het plaatsgebondene en het eigene. De focus van de tentoonstelling ligt op wie wij zijn en op de 
verschillende relaties die we met ons culturele verleden onderhouden. Als we ons afvragen wie we zijn en 
waar we vandaan komen richten wij de blik niet alleen op onszelf en op onze omgeving. We zijn ons ook 
bewust dat elke opvatting over het verleden en elke opvatting over culturele identiteit slechts verbeeldingen 
zijn. In ieder tijdperk creëert men een ander beeld van het verleden en een ander beeld van zijn eigen relatie 
tot het verleden. We nemen besluiten voor de toekomst en zien tegelijkertijd de betrekkelijkheid van ons eigen
gelijk. We kunnen ons daarom ook een voorstelling maken hoe men in de toekomst ons, onze daden en ons 
beeld van het verleden anders zal waarderen dan wijzelf.”

In het Rijksmuseum Twente zijn in het kader van WIJ in de bestaande opstelling van oude- en moderne kunst een aantal 
ingrepen gedaan waarin dit dubbele bewustzijn tot uitdrukking komt. Niet alleen de huidige collectie, ook de 
waarderingsgeschiedenis van de collectie wordt zo zichtbaar gemaakt..

In de Kunstvereniging Diepenheim wordt het begrip regionale identiteit in een zowel bevestigende als ontregelende presentatie 
onder spanning gezet. Arnoud Holleman maakte hiervoor gebruik van voorwerpen en tekeningen uit verschillende 
oudheidkundige collecties in Twente. 

“WIJ” van Arnoud Holleman is te zien van zaterdag 22 december 2001 t/m woensdag 6 februari 2002 in de Kunstvereniging 
Diepenheim aan de Grotestraat 17 in Diepenheim en in het Rijksmuseum Twente aan de  Lasondersingel 129 – 131 in 
Enschede.

Catalogus
Ter gelegenheid van “WIJ” verschijnt een catalogus. De uitnodiging voor ‘WIJ” is tevens omslag van de catalogus. De inhoud 
van de catalogus is gratis te downloaden van de website. U vindt de website op  www.kunstverenigingdiepenheim.nl 

 
Uitnodiging
U wordt uitgenodigd voor de opening van de tentoonstelling “WIJ” van Arnoud Holleman op zaterdag 22 december 2001.

Programma
16.00 uur ontvangst
16.30 uur opening door Tine Zevenhuizen
Aansluitend
Wilfried Lentz, directeur SKOR
Sjoerd Cusveller, stedenbouwkundige en schrijver van het plan van aanpak voor Proeftuin Twente
Hans Goedkoop, historicus en presentator van het NPS programma ‘Andere Tijden’
Vanaf 17.30 uur Twentse maaltijd á F 20.00.

Openingstijden
Zondag en dinsdag t/m vrijdag 12.00 uur t/m 17.00 uur
Zaterdag en feestdagen van 14.30 uur t/m 17.00 uur
’s Maandags, 25 december, 31 december en 1 januari gesloten
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Noot voor de redactie: voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tine Zevenhuizen. Telefoon 0547-352143 of E-mail 
info@kunstverenigingdiepenheim.nl
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