
kunstvereniging diepenheim  •   pagina 1

Herfsttentoonstelling 2015

Educatief project 1 

Arcadia
‘In een nieuwe jas’

herfsttentoonstelling kunstvereniging diepenheim 
(19 september – 29 november 2015), 
onderdeel van het tentoonstellingsprogramma 
‘uitzicht zonder eind’.
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voor de diepenheimers is de plaatselijke supermarkt een belangrijk gegeven, 
zoals voor elke dorpeling. de plaatselijke supermarkt ligt centraal in het dorp. 
Je haalt er je dagelijkse etenswaar als een vast ritueel. geordend staan de waren in 
de schappen, er is een duidelijke broodhoek en fruit- en groentekraam. 
iedereen volgt zijn eigen route met een lijstje in zijn handen. tussen de schappen 
maak je een praatje met je buren, een noabergesprekje. tussen de schappen of bij 
de kassa: bij de spar hoor je de laatste nieuwtjes. Je spaart bij de supermarkt de 
zegeltjes voor bruikbare goederen: handdoeken, borden of glazen. milieubewust 
zijn er geen plastic boodschappentasjes meer, of enkel tegen een vergoeding of je 
koopt er de jute geweven boodschappentas voor hergebruik. 

‘In een nieuwe jas’

Inleiding
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‘In een nieuwe jas’

Supermarkt-actie
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deze ondernemer denkt met de dorpsbewoners mee. heeft de buurman bonen 
over? dan legt hij ze bij de spar neer. Of als een oma teveel nieuwjaarsrolletjes 
heeft gebakken, dan liggen ze bij de spar als ‘koopje’. de achterdeur is open na 
sluitingstijd voor de plaatselijke verenigingen die de verse bolletjes brood of krat-
ten limonade nodig hebben. deze supermarkt is als een noaber. 

het educatieproject voor het ‘algemene publiek’ start in de supermarkt, waar we 
vele mensen zullen laten kennismaken met hedendaagse kunst en verder zullen 
betrekken in deze tentoonstelling. 

in de supermarkt liggen geregeld 
kleurplaten bij de kassa, voor kinderen 
en kleinkinderen. Wij denken dat dit 
een mooie plek is om een ander soort 
kleurplaat te neer te leggen dan 
gebruikelijk. 

We noemen deze kleurplaat een ‘dummy’ om associaties met een traditionele 
kleurplaat kwijt te raken. Zij zal bijvoorbeeld bestaan uit de contouren van een 
kunstwerk, die verder ingevuld moeten worden. 
de dummy ontwikkelen we met enkele kunstenaars uit de tentoonstelling Arcadia. 
dit zal vele noabers van 8 tot 88 jaar prikkelen en uitdagen om zelf creatief aan de slag 
te gaan, eens binnen te lopen bij de kunstvereniging of mee te doen aan een Open 
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Atelier. de dummy kan men inleveren bij kunstvereniging diepenheim; als dank voor 
de deelname kan men zich gratis aanmelden voor het deelnemen aan het Open 
Atelier. 
in de dummy hebben we een vorm gevonden waardoor iedereen kan meedoen. 
Het ontwerp van de dummy door de kunstenaar, gebruiken we zowel buitenschools: 
in supermarkt en Open Atelier, als binnenschools: binnen voortgezet en basisonder-
wijs. de mooiste kunstwerken zullen uiteindelijk weer terugkeren in de supermarkt in 
de vorm van ‘zegeltjes’.

basisonderwijs bovenbouw, 

voortgezet onderwijs 

onderbouw

2,5 uur

de dummy’s worden naar school gestuurd, de lesgevende docent kan deze opdracht 
gebruiken als voorbereidende opdracht bij het bezoek aan kunstvereniging 
diepenheim. Met het gemaakte werk komen de leerlingen naar kunstvereniging 
diepenheim. tijdens dit bezoek spiegelen en bespreken we hun werkstuk aan het 
werk van de desbetreffende kunstenaar en eventueel aan de andere aanwezige 
kunstenaars. de activiteit is geïnspireerd op het werk van performancegroep beyonce. 
daarnaast kijken we naar het hergebruik in het werk van Josh blackwell en de 
klederdracht in de tekeningen van Amy Cutler. 

Wat zou je tegenwoordig als klederdracht kunnen bestempelen? 
Zit er betekenis achter bepaalde kleding, zoals dat bij klederdracht het geval is?

‘In een nieuwe jas’

Onderwijs
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Met witte tyvek-stof maken we in de workshop een hedendaags mode-item. 
We richten ons op de schouderpartij en daarboven. Wordt het een hoedje met een 
sluier, kraag of meer halssieraad? samen kijken we naar de voorbeelden van belang-
rijke mode items die we tot nu toe alleen kennen in de klederdracht. 
Het wit van de tyvek-stof refereert aan de bekende oude klederdracht kragen en 
kanten mutsen, het materiaal leent zich daarnaast voor vele technieken. 
bij het bewerken van dit materiaal kan je denken aan oude ambachten als knipkunst, 
weven, het knopen op zich en het naaien. Als extra materiaal zijn ijzerdraad, garens, 
touw en linten aanwezig om op de stof aan te brengen. Je kan patroontjes of dessin 
gaan knippen in het materiaal en het geheel aan elkaar bevestigen door te naaien en 
te plakken. in stroken, plooien en nieuwerwetse kantenknipsels stel je jouw mode 
item samen tot een origineel stuk. Aan einde van de workshop bespreken we 
gezamenlijk alle gemaakte items. 

Leerdoelen

• leerlingen kunnen reflecteren op hun eigen werk, dat van anderen en het werk 
 in de tentoonstelling.
• leerlingen vormen hun mening over klederdracht en hedendaagse mode-
 kenmerken.
• leerlingen maken een mode item geïnspireerd op hedendaagse kunst en 
 hun eigen idee over mode. 
• leerlingen leren creatief te werken met materiaal van weinig waarde. 
• leerlingen maken kennis met hedendaagse kunst en beantwoorden hun vragen  
 over de werken uit de tentoonstelling.
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Het Open Atelier is toegankelijk voor 
iedereen tussen de 8 – 88 jaar. 
deelnemers nemen hun werk in de 
vorm van een dummy mee naar de 
kunstvereniging, hoewel je ook zonder 
dummy kan meedoen aan het Open 
Atelier. Het werk van de deelnemers 
wordt besproken en gespiegeld aan het 
werk uit de tentoonstelling Arcadia. 

de activiteit is geïnspireerd op het werk performancegroep beyonce. daarnaast kijken 
we naar het hergebruik in het werk van Josh blackwell en de klederdracht in de 
tekeningen van Amy Cutler. 
Wat zou je tegenwoordig als klederdracht kunnen bestempelen? 
Zit er betekenis achter bepaalde kleding, zoals dat in klederdracht het geval is? 

Met witte tyvek-stof maak je in de workshop een hedendaags mode-item. 
We richten ons op de schouderpartij en daarboven. Wordt het een hoedje met een 
sluier, kraag of meer halssieraad? samen kijken we naar de voorbeelden van belang-
rijke mode items die we tot nu toe kennen in de klederdracht. 
Het wit van de tyvek-stof refereert aan de bekende oude klederdracht kragen en 
kanten mutsen, het materiaal leent zich daarnaast voor vele technieken. bij het 
bewerken van dit materiaal kan je denken aan de oude ambachten, als knipkunst, 
weven, het knopen op zich en het naaien. Als extra materiaal is ijzerdraad, garens, 
touw en linten aanwezig om op de stof aan te brengen. Je kan patroontjes of dessin 
gaan knippen in het materiaal en kun je het geheel aan elkaar bevestigen door te 
naaien en te plakken. in stroken, plooien en nieuwerwetse kantenknipsels stel je jouw 
mode item samen tot een origineel stuk. 

Aan einde van de workshop bespreken we gezamenlijk alle gemaakte items. 
Met alle deelnemers besluiten we samen welke mode item het meest creatief is. 
een foto van dit werk wordt gedrukt op spaarzegels die bij je boodschappen krijgt 
bij de plaatselijke supermarkt. Heb je een volle spaarkaart? dan ontvang je een 
kunstgerelateerd object uit de collectie van kunstvereniging diepenheim.

‘In een nieuwe jas’

Open Atelier – 

(van 8 tot 88 jaar) – 2,5 uur
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Herfsttentoonstelling 2015

Educatief project 2 

Arcadia
‘Wassen en weven’
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deze educatieve activiteit legt een verbinding tussen het thema huiselijkheid en het 
voor diepenheim van oudsher bekende beeld van de wasvrouwen op de bleek.
deze locatie bevindt zich tussen het Cultuurcentrum Herberg de pol en Werkplaats 
diepenheim. daarnaast zal er bij de introductie op de activiteit aandacht worden 
besteed aan de textielindustrie, in de omgeving van goor en diepenheim voort-
gekomen uit de vele thuisweverijen. 
deze activiteit is gebaseerd op het werk van Anna scalfi en Amy Cutler, te zien in de 
tentoonstelling Arcadia.

eerst krijgen de leerlingen een korte uitleg over de inhoud van de tentoonstelling. 
daarnaast wordt de context geschetst, het verhaal van de was die werd gedaan op de 
bleek, toen nog uitsluitend door de vrouwen uit de gemeenschap. Afhankelijk van de 
doelgroep en onderwijssoort wordt ook iets verteld over de geschiedenis van de 
weefindustrie. Aan het eind van de activiteit worden de werken van de deelnemers 
besproken. 

de tentoonstelling Arcadia is het resultaat van een onderzoek naar de verschillende 
aspecten van het noaberschap zoals: 
• hechtheid van een gemeenschap;
• het leven in de natuur;
• de huiselijkheid;
• de uniformiteit;
• sociale controle;
• de gewoonten en rituelen;
• gedragingen.

‘Wassen en weven’

• voortgezet onderwijs -    

 onderbouw;

• basisschool 

 groepen 6, 7 en 8;

• basisschool onderbouw   

 (materialen vereenvoudigen)

2,5 uur
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‘Wassen en weven’

Wassen

vroeger was het wassen onderdeel van 
het huiselijke leven. 
Men was de hele dag bezig met de was: 
het opwarmen van het water in de 
wastobbe, het wasgoed uit de kuipen 
halen, het wegboenen van vlekken 

met borstels, het sjouwen van de was naar het bleekveld door de wasvrouwen, en 
vervolgens werd de was daar op het gras uitgespreid. 
vanuit de bleek werd er af en toe water op de was gesprenkeld zodat de zon ervoor 
kon zorgen dat de was mooi wit werd.
deze taak is tegenwoordig niet meer alleen voorbehouden aan de vrouw. 
Ook is het is geen dagtaak meer, maar een van de vele huishoudelijke klusjes die 
moeten gebeuren. Het liefst nog even tussen als onze drukke activiteiten door. 

Aan de hand van de tentoonstelling worden deze thema’s besproken. Het thema 
‘huiselijkheid’ en de kunstenaars die hier iets mee gedaan hebben, worden eruit 
gelicht en ook daar vertellen we een en ander over. 
Het betreft met name het werk van Anna scalfi en Amy Cutler. vervolgens zijn er twee 
activiteiten waarop in dit educatieve project nader wordt ingegaan, beiden met een 
historische basis: wassen en weven.
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‘Wassen en weven’

Weven

Al in het begin van de 16e eeuw 
beoefenden veel bewoners in de 
huidige Hof van twente het huisweven 
in het kader van de zelfvoorziening. 
Het weven van fijn linnen en het 
verhandelen ervan had zijn oorsprong 
in Almelo.
de bloeiende textielindustrie in twente 
nam een extra vlucht doordat de engels-
man thomas Ainsworth in het begin 

van de 19de eeuw de verbeterde versie van de snelspoel introduceerde. Onder zijn 
leiding werd in de weefschool van goor het nieuwe weven geleerd. Met het bouwen 
van een fabriekje in goor en omstreken veroverde de snelspoel twente. 
de twentse linnenindustrie was bloeiend. de nederlands Handelsmaatschappij 
besloot helaas de weefschool in 1836 te sluiten, maar dat neemt niet weg dat 
Ainsworth een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de twentse textielindustrie en 
de welvaart van de regio.

Inhoud activiteit

Als educatie-activiteit worden de 
deelnemers uitgedaagd om hun 
verbeelding weer te geven van het 
huiselijke ritueel weven. 
Aan de scholen die meedoen wordt 
gevraagd of de leerlingen een lege 
kartonnen wasmiddelendoos willen 
vullen met oude lappen. 
verder zal er bij kunstvereniging 
diepenheim een ‘materialen-buffet’ 
klaarstaan. Ook liggen er voorbeelden 
van oude weefpatronen. er kan gewerkt 
worden met verschillende materialen 
zoals stoffen van linnen, katoen en wol. 
Maar ook met een variatie van de 
huidige wegwerpmaterialen zoals 
plastics en verschillende soorten zachte 
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materialen van kunststof. de leerlingen kunnen zelf hun materialen kiezen, de kleuren 
en het formaat. de activiteit zal bestaan uit het opspannen van het touwwerk (zo 
mogelijk op de wasmiddelen-doos), het scheuren van stroken en het weven van deze 
materialen op het raamwerk. 

ter inspiratie dienen de kunstwerken uit de tentoonstelling en de oude weefpatronen.

Optioneel
vervolgens kunnen de geweefde lappen bewerkt worden en/of ‘te heet’ gewassen 
worden in de wasmachines van de installatie van scalfi. Op deze manier wordt er een 
verbinding gemaakt worden met de performance van Anna scalfi.

de kunstwerken worden gezamenlijk gepresenteerd. tijdens deze presentatie wordt 
aan de leerlingen gevraagd met welk werk van de tentoonstelling zij de meeste 
affiniteit hebben en waarom. verder de vraag: 
welk werk van welke kunstenaar sluit het beste aan bij jouw resultaat en waarom?

Presentatie

• de resultaten zullen buiten aan lange waslijnen gepresenteerd worden op 
 de voormalige bleek.

Optioneel, bij slecht weer
• de doeken, objecten in lange rijen op de grond presenteren; net als de opstelling  
 van de wasmachines van Anna scalfi.



kunstvereniging diepenheim  •   pagina 12

eduCAtieF prOJeCt 2 – herFst 2015 – ‘Wassen en weven’

Leerdoelen

• leerlingen kennis laten maken met hedendaagse kunst;
• leerlingen kunnen een alledaagse activiteit vertalen in iets bijzonders;
• leerlingen kunnen reflecteren op hun eigen gemaakte werk en dat van anderen;
• leerlingen maken eigen keuzes mbt de materialen;
• leerlingen leren kunst eigen te maken door het stellen van vragen over 
 kunstwerken;
• leerlingen verbindingen laten leggen tussen historische- en huidige huiselijke  
 rituelen.

Het Open atelier is toegankelijk 
voor iedereen van 8 tot 88 jaar.

tijdens dit Open Atelier zal worden samengewerkt met de historische vereniging 
Old Deep’n. leden van deze vereniging zullen bij wijze van introductie informatie 
geven over de historie van ‘de bleek’, de historische plek in het stadje waar vroeger 
de was werd gedaan en gebleekt. 
deze plek is tegenwoordig nog steeds herkenbaar. Ook zal wat meer worden verteld 
over de voorlopers van de weefindustrie, die met name in het buurstadje goor tot 
bloei is gekomen (en weer is verdwenen). in diepenheim bleef deze vorm van 
industrie beperkt tot huisvlijt, in de vorm van huisweverijen.
Op deze wat uitgebreidere historische component na, zal het Open Atelier zich qua 
opbouw spiegelen aan de educatieve variant voor het onderwijs.

‘Wassen en weven’

Open atelier

van 8 tot 88 jaar – 2,5 uur
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 Colofon

kunstvereniging diepenheim
grotestraat 17
7478 AA diepenheim
intendant: 
michiel van der kaaij

Curatoren: 
hanne hagenaars en heske ten Cate

projectteam:
ingeborg Wind, productie
Frits rietman, techniek
gerry voskamp, algehele ondersteuning en coördinatie suppoosten 
rob Baas, pr & marketing

Werkgroep educatie:
Janine eshuis
marianne Jonkhans
Aafke nibbelink
myriam knol 
Wieke teselink
ingeborg Wind

voor meer informatie: 
michiel van der kaaij
m.vanderkaaij@kunstvereniging.nl
06 - 174 159 97
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