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kunst lijkt zich vooral in de stad te 
concentreren. 
de meeste kunstenaars wonen in de 
grote steden en daar bevinden zich 
ook de meeste galeries en de belang-
rijkste musea. kunstenaars zijn 

minder dan ooit aan een bepaalde plek verbonden, als nomaden trekken ze de 
wereld over, waarbij ze vooral de grote steden bezoeken om er te exposeren en 
te werken. toch ontstaan er steeds meer residencies in kleine plaatsjes en in 
afgelegen oorden. 
Zo ook in diepenheim. diepenheim heeft een zo goed als ongeschonden land-
schappelijke omgeving. Hier speelt het landschap nog de hoofdrol met de grote 
variatie aan groen van het coulisselandschap, van de bossen, de landgoederen 
met kastelen en hier en daar ook weidse uitzichten. met zes landgoederen rond-
om is het stadje verschoond gebleven van industriële ontwikkeling: het is het 
ideale landschap met akkers, bossen, landgoederen en kasteelparken. 

Naast het landschappelijke kent Diepenheim ook een rijk cultureel verleden dat zich 
voortzet in het heden met een rijk verenigingsleven. Diepenheim kent een eigen 
schuttersfeest, twee folkloristische dansverenigingen, een historische vereniging, 
een levende jachttraditie, een paasvuur comité, een rijke straattheater geschiedenis, 
een rijtuig- en arrensleevereniging, vier kastelen, een vogel-, konijnen- en pluimvee-
vereniging en een lokaal radiostation.

De Nederlandse bevolking lijkt nog steeds opgesplitst in Nederlanders en buiten-
landers. Waar in Londen iedere inwoner na tien jaar een Londenaar is, blijft in 
Nederland iemand met buitenlandse herkomst altijd een buitenlander. Soms lijkt het 
wel of de referentie voor Nederland nog steeds de jaren ’50 is. Wat dat betreft is 
Diepenheim heel erg Nederlands. Door middel van het volkskunstprogramma 
zoeken we aansluiting bij deze Nederlandse afkomst maar willen we de kunst ook 
als mixer en vragensteller gebruiken. We vinden het belangrijk om de volkskunst en 
-cultuur in te zetten als bindmiddel. 

Kunst heeft een bijzondere blik op volkskunst en -cultuur. Hedendaagse kunst voegt 
een extra laag toe aan volkskunst en brengt de volkskunst in een ander, groter 
verband. Wat voor ons oer-Hollands is, is voor een buitenlandse kunstenaar wellicht 

Arcadia, 

folklore, natuur en de buren 

in Diepenheim
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authentiek en fascinerend. De kunstenaarsblik zal deze bestaande lokale cultuur 
met nieuwe ogen bezien en het werk zal de volkskunst en volkscultuur een nieuwe 
context en interpretatie geven. Vanuit het lokale netwerk in Diepenheim worden 
het belang en de potentie getoond die kunstenaars vanuit de hele wereld vinden in 
traditie en ambacht. Ze laten zien hoe de kunst (opnieuw) een relevante rol in de 
maatschappij kan verwerven door zich te verbinden met lokale organisaties. Deze 
samenwerking zal een grotere verbondenheid genereren en de mogelijkheid van de 
kunst tonen om lokale, individuele thema’s en behoeften opnieuw te vertalen in 
betekenisvolle symbolen en beelden.

In de zomer van 2014 werd de publicatie Arcadia, folklore, natuur en de buren in 
Diepenheim gelanceerd. Hanne Hagenaars presenteert in deze publicatie een 
onderzoek naar de identiteit van het stadje Diepenheim, het is tevens opmaat voor 
de grote tentoonstelling in de herfst van 2015.

In de introductietekst schreef Hanne Hagenaars over het begrip nabuurschap 
(‘noaberschap’) en plaatste Diepenheim tegenover de grote stad. 

Midden in Diepenheim, in het hart van 
het stadje, staat een naoorlogs huis 
met de naam Arcadia in sierlijke letters 
op de gevel, tezamen met een afbeel-
ding van een rendier. 
Het ‘Arcadia’ op dit ene huis neemt 

heel Diepenheim in zijn utopische betekenis mee. De straten zijn schoon, de tuinen 
vol bloemen, de heggen geknipt, alles strak in de verf, geen armoe, niet zichtbaar 
althans, een ideale plek. Zo toont het zich. De rieten mand met levensmiddelen in 
de kerk is bestemd voor het buurstedje Goor. De natuur is idyllisch, mensen kennen 
elkaar, iedereen groet en het beroemde naoberschap (nabuurschap, de burenhulp) 
is een levend begrip, het is de ziel van de stad.
Als ik aanbel bij huize Arcadia mag ik natuurlijk binnenkomen en aan de keuken-
tafel vertelt de bewoonster over de naam Arcadia. Het huis hebben zij en haar man 
48 jaar geleden laten bouwen. De kale plek op de gevel vroeg om een versiering en 
omdat hun dochter Diana was genoemd, naar de godin van de jacht uit de Griekse 

Noaberschap

(uit de publicatie ‘Arcadia’)

2



kunstvereniging diepenHeim  •   pagina 6

Herfsttentoonstelling 2015 – ‘Arcadia’

mythologie, kwamen ze uit op het gebied waar de godin heerste: Arcadia. Toen de 
naam eenmaal op de gevel stond, keek de overbuurman of hij het in Keulen hoorde 
donderen. ‘Hoe komen jullie aan die naam, zo heette het vroeger ook al.’
Om het verhaal precies in te vullen steek ik de straat over, maar de deur blijft dicht 
als ik aanbel. Ik loop om en op de achterdeur hangt een eigengemaakt houten 
bordje: ‘ik ben in de tuin’. Tussen de bloemen staat de oude meneer Gerrit. 
Hij legt uit: ‘Vroeger stonden aan deze kant van de straat huizen met de naam 
Arcadia, op oude foto’s is de naam nog te zien precies onder de dakrand.’

Op zondagavond een fiets huren... Ja, dat kan.
Op straat een mevrouw aanspreken en vragen of ze toevallig iemand kent die weet 
welke vlinders er in Diepenheim fladderen... Ja, die kent ze en dit is het adres.
Op een willekeurige dag aanbellen bij de kleinste bioscoop van Nederland en 
vragen om informatie... Welkom en er is thee en chocola.
Binnenlopen bij een werkplaats waar in de tuin een vogelhuisje voor 6 euro wordt 
aangeboden... Ga zitten, er is tijd voor een gesprek, en ja, een foto is ook prima.
Zo aardig zijn de inwoners van Diepenheim, zo extreem aardig. De deur draait naar 
binnen. Ik zet mijn Amsterdamse fiets op slot als ik in de Spar een biertje ga kopen, 
met een kettingslot zo stevig dat ik me schaam.

Wij buitenstaanders, stedelingen, Amsterdammers, vinden het wel eens te netjes, 
het noaberschap benauwend en de natuur te goed onderhouden. We houden van 
een zwart randje. Tegelijkertijd lijkt het zo aantrekkelijk dat je zonder dat je er iets 
voor hoeft te doen, enkel door te wonen op een plek, bij een gemeenschap hoort. 
Maar moet je er eigenlijk iets voor doen?
Het noaberschap is ontstaan in vroeger tijden toen mensen op elkaar aangewezen 
waren voor hulp bij de oogst, bij ziekte, bij dood en geboorte.
De buurvrouw checkt ’s morgens vanuit haar ooghoek of de gordijnen aan de 
overkant wel opengaan. Hier geen zieke zonder bezoek, geen oudjes die pas na 
dagen dood worden gevonden.
Ja, iedereen weet alles van elkaar. Natuurlijk, er is aangedikte roddel: ‘Ze weten 
meer dan de waarheid is’. Maar geruchten verplaatsen zich door de lucht en lossen 
op. Er blijft weinig zwarte pek achter, iedereen hoort erbij.
De bewoners zien weinig nadelen, een roddel is ook een praatje maken, en vooral, 
ik voel me niet alleen. De grote stad zakt door zijn voegen van eenzaamheid.

Ik bin zo bliej dat ik in Deep’n bin geboar’n
want doar verveel ik miej gin moment.
En wej wat ik het allermooiste vinne,
dat ze hier nog ‘noabers’ kent

(Dinie Teela: Ik bin zo bliej)

Maar je moet je wel aanpassen, het noaberschap kent ongeschreven regels. Tot de 
vorming van de gemeente Hof van Twente in 2001 was Diepenheim de kleinste 
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gemeente in Overijssel met een opper-
vlakte van 2644 hectare, 1024 woningen 
en 2754 inwoners. Het stadje drijft op 
tradities en de bijbehorende verenigin-
gen en het raamwerk wordt gevormd 
door de vrijwilligers. 

Oliebollen bakken, schoonmaken, de website onderhouden, koken voor de oudjes, 
suppoosten, dansen, een fancy fair organiseren. En: ‘Als je eenmaal op de lijst staat, 
kom je er niet meer van af...’.
Een gerucht vertelt dat een inwoner van Diepenheim zijn huis wilde verbouwen 
en daarvoor de twee plaatselijke architecten in dienst nam, want een voorkeur 
uitspreken zou niet goed vallen. Of de opknapbeurt van de Grotestraat, misschien 
vindt niet iedereen het even mooi. Daar blijf je stil over.
Te druk, geen tijd. In Diepenheim heb ik dat nog nooit gehoord (behalve af en toe 
bij de Kunstvereniging zelf). Altijd tijd om elkaar te helpen, dat is onderdeel van het 
wonen in een kleine gemeenschap.

Een helderziende keek in haar glazen bol en zag een zwarte wolk van roddel om mij 
heen. De grote stad kent ook zo zijn gemeenschappen waar ‘ze meer weten dan de 
waarheid is’. Maar die roddel kent geen veiligheidsklep, de omarming van de 
gemeenschap waar je met en zonder roddel bij hoort. Het noaberschap is deel van 
de cultuur, een solidariteit die met de plek meekomt.
Maar toch is het diepgeworteld, de stedeling blijft graag in zijn stenen landschap, 
de Diepenheimer houdt van het dorpse. Ik blijf graag wonen in de stad, ik hou mijn 
angsten voor de begrenzingen van het sociale netwerk van een dorp, ik koester mijn 
vrijheid en neem een bepaald soort eenzaamheid op de koop toe.
Arcadia laat zien hoe Diepenheim zich aan de wereld toont en hoe de blik van 
buiten dit beeld opvangt. Arcadia is de opmaat voor het verder denken over stad en 
platteland, over gemeenschap en diversiteit (het kenmerk van de stad), over noaber-
schap en individualiteit.
Hoe het begrip noaberschap een plantje kan zijn dat overal kan bloeien... 
In de natuur van Diepenheim, waar het dartelt tussen de reeën en ‘oehoe’ roept met 
de uilen. In de goed onderhouden tuinen van Diepenheim, waar het groeit en bloeit 
omdat het zo goed wordt geknipt. En in de stadstuinen van de grote steden, tussen 
het onkruid en de eenzaamheid, waar het tegen de klippen op moet bloeien, maar 
ook het hardste nodig is.
Samen weven we verder aan het tapijt van de toekomst.



kunstvereniging diepenHeim  •   pagina 8

Herfsttentoonstelling 2015 – ‘Arcadia’

voor de tentoonstelling houden we dezelfde titel aan omdat deze zo precies 
past bij de kern van de tentoonstelling: over hoe een kleine stad /dorp zich 
toont naar de wereld, hoe het utopische nabuurschap hier nog levendig is. 
kunstenaars worden uitgenodigd om werk te maken met dit onderzoek als 
basis en inspiratie. Zij zullen worden gevraagd werk te realiseren in samen-
werking met de betrokkenen organisaties en aansluitend bij tradities. 
We denken dat het mixen van de lokale tradities met de blik van internationale 
kunstenaars voorbeeldstellend is.

Op deze wijze is het lokale een model voor het mondiale. Daarbij breiden we het 
oorspronkelijke onderzoeksterrein van volkskunst en volkscultuur uit: van traditie 
naar omgeving, samenleven en gemeenschap. Kern is een specifieke vorm van 
verbondenheid en gemeenschaps-gehechtheid in de kleine hechte gemeenschap in 
Diepenheim, namelijk in de levende cultuur van het noaberschap (nabuurschap): 
Gezamenlijke buren in een gemeenschap hebben de verplichting elkaar bij te staan 
in raad en daad indien dat nodig is. In een tijd waarin toenemende vrijheid en 
individualisering de maatschappij (en de kunst) maken tot een wereld van 
niet-verbonden eilanden. 

In het zoeken naar nieuwe vormen van verbondenheid en maatschappelijke 
structuren die een antwoord kunnen zijn op de onthechtheid van vrijheid en 
individualisering biedt zowel de verenigingsstructuur van de Kunstvereniging als 
het rijke verenigingsleven van de lokale gemeenschap een model voor samenleven. 
Zo is 70% (!) van de lokale bevolking lid van de Schutterijvereniging. Het nabuur-
schap is daarbij het leidende model. Nabuurschap is hier geen symbool van 
romantische verlangen naar het verleden, maar eerder een spiegel die de eigen 
positieve houding verduidelijkt en vragen stelt naar mogelijkheden en moeilijk-
heden in het zoeken naar mogelijkheden naar het werkelijk verbonden zijn met 
de ander.
Tegelijk kent deze burenhulp ook een schaduwzijde, die door de bewoners anders 
wordt ervaren dan door de stedelingen. In de expositie onderzoeken we het begrip 
nabuurschap. Nabuurschap lijkt verbonden met kleine gemeenschappen die een 
landschappelijk karakter hebben. Diepenheim ligt in een idyllisch landschap, alle 
cultuur en de tradities worden omarmd door het landschap. Is het landschap het 
grotere principe waarin iedere handeling uiteindelijk oplost of heeft het landschap 
ook invloed op het isolement, het vasthouden aan tradities?

De tentoonstelling
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de tentoonstelling vindt plaats in 
het vernieuwde hoofdgebouw aan 
de grotestraat en het drawing 
Centre diepenheim, de twee hoofd-
locaties van de kunstvereniging. 
daarnaast wordt een aantal werken 

buiten gerealiseerd, zij zullen de twee gebouwen met elkaar verbinden. in een 
paar kleine gebouwen worden visies van steeds een kunstenaar gepresenteerd. 

Voor de tentoonstelling is het van groot belang om in de verschillende ruimten 
het thema van de tentoonstelling te activeren door een speciaal tentoonstellings-
ontwerp. Het onderwerp van de tentoonstelling zal niet enkel rationeel worden 
benaderd, maar tot in het fysieke doordringen dankzij ingrepen in de bestaande 
ruimten. We willen een totaalervaring realiseren waarbij de curatoren samenwerken 
met een architect/ontwerper die de ruimte in het Drawing Centre zal aanpassen aan 
het gevoel dat we willen overbrengen. De gemeenschapszin en natuur worden in 
het hoofdgebouw van de Kunstvereniging door het ontwerp samen gebracht en als 
een ‘open veld’ gepresenteerd. 
In het Drawing Centre zal er een minder overzichtelijke ruimte worden verwezen-
lijkt, waardoor de bezoeker de controle en de benauwde kanten van het nabuur-
schap niet enkel door kunstwerken, maar ook door architectonische ingrepen zal 
ervaren. Dit doen we niet heel prominent maar meer in het ‘onbewuste’. 
De opbouw van de tentoonstelling speelt daarnaast een prominente rol bij ‘Arcadia’ 
door het verhaal over het nabuurschap te vertellen op een minder rationele wijze 
en door de bezoeker te begeleiden bij het ervaren van de thematiek. Het spreekt 
voor zich dat het ontwerp voor de ruimte aanvullend is op de kunstwerken en deze 
niet zal overschreeuwen.

De opbouw van Arcadia

4
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in het hoofdgebouw worden werken getoond van kunstenaars die het gegeven 
‘nabuurschap’ onderzoeken. daarin wordt de hechtheid van een gemeenschap 
benadrukt, maar ook het leven in de natuur. de huiselijkheid en uniformiteit, 
de gewoonten, rituelen en gedragingen worden onder de loep genomen. 
de zaal zal zo worden getransformeerd dat de werken ideaal tot hun recht 
komen. de bedoeling is dat de bezoeker een totaalervaring beleeft, lopend door 
de ruimte. de kunst die zal worden getoond is een combinatie van bestaande 
werken en kunst, speciaal voor de tentoonstelling gemaakt. 

Amy Cutler

Van deze oorspronkelijk Amerikaanse 

kunstenaar willen we verschillende 

tekeningen tonen die op een intieme en 

empathische wijze reflecteren op het leven 

binnen een kleine gemeenschap. 

Cutler vertelt aan de hand van haar 

tekeningen menselijke verhalen op een 

poëtische wijze, waarin vaak ambacht, 

arbeid, poëzie en een bosrijke omgeving 

een rol spelen. De beelden zijn dromerig, 

als in volwassen sprookjes. 

De echte mens wordt getoond. Het werk 

van Amy Cutler toont meestal groepen vrouwen in folkloristische kledij, de haren opgestoken. 

Hierin belicht zij op invoelende manier de belangrijke rol van vrouwen binnen een gemeen-

schap. Amy Cutler werkt en woont momenteel in Zweden, waar folkloristische kunst en 

folkloristische beeldmotieven een belangrijke rol vertolken binnen de kunst.  

Said Atabekov 

We maakten voor het eerst contact met de prachtige foto’s van Atabekov tijdens Art Basel. 

Hij werkt en woont in Kazachstan, een land dat voor hem als grote inspiratie dient. Zijn werk 

spreekt weliswaar een andere taal, maar gaat ook in op thema’s rondom gemeenschappen en 

folklore. De dorpen in Kazachstan krijgen in korte tijd met allerlei verschillende volksleiders, 

geloven en denksystemen te maken. Vanuit de optiek van een gemeenschap toont hij deze 

veranderingen op een krachtige en eigen manier. Het is belangrijk om in de tentoonstelling 

andere vormen van volkskunst te tonen, afkomstig uit verschillende windstreken. 

Kunstenaars 

in het hoofdgebouw
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Atabekovs werk verbindt verschillende 

gemeenten in de wereld. 

In deze tentoonstelling verbindt hij 

Diepenheim aan Kazachstan en andersom. 

Zo kan kunst verschillende werelden moeite-

loos in elkaar over laten vloeien. 

Dat zal gebeuren aan de hand van zijn werk, 

waarbinnen de ingetogenheid en kracht overeenkomsten vertoont met folkloristische kunst 

van over de hele wereld.  

Sander Breure en Witte van Hulzen  

Van het Nederlandse performance duo 

Witte en Sander wordt de film March 

Fanfare March, Roll Fanfare Roll uit 2008 

getoond in de kelder. De film toont de 

fanfare van Velp in een 90 minuten durende 

film. De fanfare speelt een melodie en loopt 

een choreografie ontwikkeld door de twee 

kunstenaars. Ze passeren kerken en huizen, 

dorpsstraten en pleinen al dansen en lopend 

waarbij de muziek zich steeds aanpast aan 

de sfeer of plek. 

De muzikanten zijn gekleed in traditionele 

fanfare-kledij. De film toont het gezellige 

karakter van nabuurschap. Een vereniging, 

de samenkomst, en uniformiteit. Ook in Diepenheim vindt men elkaar in verenigingen en clubs, 

het kenmerkt de gezelligheid en het sociale leven van de bezoekers op het platteland. 

Alexander Tovborg  

Deze Deense kunstenaar wordt uitgenodigd 

om naar Diepenheim te komen om werk 

speciaal voor de tentoonstelling te maken. 

In zijn schilderijen en sculpturen vertelt hij 

persoonlijke verhalen op een expressionis-

tische en semi-abstracte wijze. Hij gaat op 

zoek naar de innerlijke verlichting waarop 

hij probeert aan te sluiten op de oude 

tradities binnen een gemeenschap. 

Via rituelen en geloof weten mensen elkaar 

altijd te vinden. Dit zorgt voor een sterke 

verbinding tussen groepen mensen. 

Met zijn kunst probeert Tovborg manieren te vinden om mensen samen te brengen en een 

sterke innerlijke relatie te creëren. Hij weeft elementen uit verleden, heden en toekomst door 
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elkaar en vertelt verschillende verhalen en gebeurtenissen binnen één werk. Ook onderzoekt 

hij de archetypes en stigma’s binnen kleine gemeenschappen. Inner enlightment is zijn 

motivatie voor het maken van deze prachtige kunst.

Josh Blackwell   

Het werk van de Amerikaanse kunstenaar 

Blackwell toont ambacht en folklore in 

combinatie met de hedendaagse werkelijk-

heid van wegwerpmaterialen en consump-

tie. Het is alledaagse folklore op een 

schitterende en letterlijke wijze vertaald. 

Op dunne gekleurde plastic zakjes weeft en 

schildert Blackwell oude geometrische 

patronen die stammen uit de moderne 

kunst en volkscultuur. Hiermee verheft hij 

het dagelijkse tot kunst. Er zullen meerdere 

werken van hem getoond worden.

Crystal Z. Campbell  

Het werk van Campbell kenmerkt zich door 

ordening en ritme. De van oorsprong 

Amerikaanse kunstenares doorliep de 

tweejarige residency aan de Rijksakademie 

en is nog steeds woonachtig in Amsterdam. 

Tijdens haar laatste presentatie op de 

Rijksakademie toonde ze onder andere een 

ordening van keramieke fossielen, uit de 

natuur, haar eigen leefomgeving, haar 

atelier. Als schatten werden zij geordend. 

Het werk toont een ritmisch geheel binnen 

een chaotische wereld: die van de natuur en die van het atelier van een kunstenaar. 

Liefdevol wordt het op kleedjes gepresenteerd. Binnen haar werk is er een duidelijke link te 

maken naar hetzelfde contrast in Diepenheim. Enerzijds een uiterst geordend stadje, waar de 

vensterbanken ritmische overeenkomsten vertonen, maar de strakke tuinen worden omkleed 

met de wildernis van bos en bladeren, wind en regen. Campbell legt de relatie tussen beiden 

bloot.

Anna Scalfi

De Italiaanse Kunstenaar Scalfi maakte een bijzondere installatie met wasmachines. In een 

lange rij staan deze de kleren uit een dorp te wassen. Soms midden op een stadsplein, soms op 

straat, maar nog nooit eerder in een museumgebouw. De installatie werd alleen nog maar in 
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Italië vertoond. Voor veel mensen is een 

wasmachine een doorn in het oog binnen 

het huishouden. Een lelijk ding dat het liefst 

wordt weggestopt achter een deur naast de 

meterkast. Echter, het wassen van kleren 

staat symbool voor de huiselijkheid van een 

gezin. Het drogen van de was aan een 

waslijn als teken van huisvlijt en het vouwen van de was als dagelijks terugkerend ritueel. 

Tevens staat wassen symbool voor nabuurschap, waarin de kleding een mate van uniformiteit 

vertoont, maar waar men de vuile was niet buiten hangt. We willen de installatie met de 

wasmachines graag in een lange lijn binnen de tentoonstelling presenteren en er een perfor-

mance aan koppelen, waarin de bewoners van Diepenheim in het weekend met hun was naar 

het museum kunnen komen.

Teun de Graaf 

Teun de Graaf is een jonge Rotterdamse 

kunstenaar. 

In een van zijn installaties / performances 

presenteert hij in een sollicitatiebrief zijn 

zoektocht naar enthousiastelingen die 

samen met hem een fanfaregezelschap 

willen beginnen. Hierin onderzoekt hij in 

hoeverre er behoefte is aan nabuurschap 

binnen de context van een grote stad als 

Rotterdam. 

Hij refereert hiermee ook aan de lompheid 

en het gebrek aan empathie die hij in zijn 

eigen leven tegen komt. Hebben mensen 

net als in de kleinere gemeenten ook 

behoefte aan de veiligheid en warmte van 

een muziekvereniging? We willen Teun de 

Graaf uitnodigen om naar Diepenheim te 

komen om een samenwerking aan te gaan 

met de Schuttersvereniging. Uit deze 

samenwerking zal een nieuw werk / nieuwe 

performance voortvloeien die in de Kunst-

vereniging zal worden getoond. 

Ruben Cabenda 

Ondanks dat hij er niet graag over spreekt, is de overstap van Suriname naar Nederland voor 

Cabenda een groot probleem geweest. Het is een enorme overgang van een religieuze naar 

een seculaire cultuur. Deze transfer naar een andere wereld heeft het werk van Cabenda sterk 

beïnvloed. Hij laat zien hoe het voelt om met andere normen en waarden, denksystemen en 
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overtuigingen een gemeenschap te betre-

den. Het werk toont de openheid waarmee 

Cabenda op ons toetreedt en de zoektocht 

naar zijn identiteit en de identiteit van zijn 

kunst. In zijn werken is zijn herkomst op een 

schitterende manier verweven met zijn 

huidige realiteit. De poëzie en symboliek 

van Winti hebben een plaats binnen de invloeden die hij meekreeg op de Rietveld Academie. 

Het vertelt met zijn kunst het verhaal van een vreemdeling in een nieuwe communiteit. 

Het werk van Cabenda is hierdoor van essentieel belang voor de verschillende invalshoeken 

binnen een tentoonstelling over nabuurschap.

Kunstenaarsinitiatief 
Beyonce  

Dit collectief bestaat sinds 2012 uit zes 

jonge Amsterdamse kunstenaars: 

Lot Meijers, Elke Baggen, Lukas Hoffmann, 

Susan Kooi, Nikki Oosterveen en Johanna 

Illerhag. Zij beheren een eigen ruimte in 

Amsterdam waar tentoonstellingen worden 

gemaakt. Ook houden ze een mode-blog bij 

onder de naam ‘jongens van de wereld’ en 

worden er bijzondere feesten en performan-

ces georganiseerd. Met al hun bijdragen aan 

de kunstwereld tonen zij een alternatieve 

kijk op stigma’s en uitgangspunten. 

Zo ook hun blik op mode en de modeshow. 

De Kunstvereniging wil dit collectief uitnodigen om na te denken over een hedendaags alter-

natief voor klederdracht binnen een gemeenschap. Hieruit zal een voorstel voor een kleding-

stuk / pak / performance komen dat uitgewerkt zal worden en gepresenteerd in de Kunst-

vereniging tijdens de expositie.

een lint van kunstgebouwen slingert zich tegenwoordig een weg door diepen-
heim. met aan de ene kant het hoofdgebouw van kunstvereniging diepenheim. 
daartussenin liggen o.m. Het ottenhuis (een gerenoveerd twents ‘los hoes’, 
waar vroeger mensen en vee in één ruimte leefden), Cultuurcentrum Herberg de 

Kunstenaars 

in de buitenruimte

6
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pol en Werkplaats diepenheim, met slaap- en werkruimtes voor 14 kunstenaars. 
om de buitenruimte een verbinding te laten vormen tussen Hoofdgebouw 
enerzijds en drawing Centre anderzijds zal het aantal werken in de buitenruimte 
worden gerealiseerd.

Yair Callender   

Callender is een jonge Haagse kunstenaar 

die uiteenlopende sculpturen maakt. In 2012 

maakte hij een jaar lang iedere maand een 

sculptuur voor Studium Generale aan de 

Koninklijke Academie in den Haag, dat 

wordt georganiseerd door Hanne Hagenaars 

en Heske ten Cate. Zodoende hebben zij 

kennis met hem kunnen maken en zijn 

vermogen om op een zeer treffende wijze te 

reflecteren op een bepaald onderwerp of thema. Als kunstenaar is hij sterk maatschappelijk 

betrokken. Zijn beelden kenmerken zich door hun monumentale expressionistische beeldtaal, 

waarin een dromerige wereld schuil gaat. Voor de tentoonstelling wordt Callender uitgenodigd 

om een kunstwerk te maken tegenover het strakke huis in Diepenheim dat de naam Arcadia 

draagt. Hij zal reflecteren op de mythologische betekenis van Arcadia en een link maken met 

Diepenheim. Gedurende drie maanden zal het werk buiten blijven staan als kunstwerk in de 

openbare ruimte. 

Wouter Klein Velderman 

Beeldend kunstenaar Wouter Klein Velder-

man zal een boom bekleden op de route 

van de Kunstvereniging naar het Drawing 

Centre. Het is een bestaand werk van Velder-

man, genaamd Masking Wood. 

Het is een immense kunststoffen jas om een 

boom, die doet denken aan een raket die 

bijna opstijgt, of de geborgenheid van een 

klein huis. Als een vacuüm om een boom, 

herinnert Velderman de nietsvermoedende 

voorbijganger stil te staan bij de schoonheid 

van de natuur. Hij vraagt de kijker zich te 

verwonderen over de oude eik of een slanke dennenboom. De voorbijganger kan onder het 

doek kijken en ziet dan een zwarte gang waar boven het daglicht de kruin benadrukt, als ware 

het en donkere gang naar de hemel. 

Het is een symbolisch werk dat het thema van de Kunstvereniging naadloos verbindt aan het 

thema in het Drawing Centre. Het zorgt tevens voor een vervreemdend effect in de natuur die 

zowel liefdevol als surrealistisch en claustrofobisch aandoet.
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Gijs Frieling  

Voor de tentoonstelling zal beeldend 

kunstenaar en muralist Gijs Frieling worden 

uitgenodigd om op de ambivalentie rondom 

het begrip nabuurschap te reflecteren 

middels een installatie in de openbare 

ruimte tussen de Kunstvereniging en het Drawing Centre in. Hierbij onderzoekt hij de regels 

binnen het nabuurschap en vraagt hij zich af wie er binnen en buiten een gemeenschap vallen. 

Net buiten Diepenheim staat een groot huis waar seizoen-arbeiders wonen uit Polen, Roeme-

nië en Joegoslavië. Horen deze mensen bij de gemeenschap of zijn zij een geïsoleerd gezel-

schap binnen een hechte cultuur? 

Via een stellage / muur op palen wil hij de openheid en geslotenheid benadrukken van het 

nabuurschap. Er zullen elementen in voor komen die refereren naar zowel Diepenheim als 

Polen en andere landen uit Oost-Europa. De beeldtaal van Frieling is sterk folkloristisch en 

kenmerkt zich door vrolijke motieven en helder kleurgebruik. Hij laat zich inspireren door 

folkloristische beeldtaal uit het noorden van Europa. Ook dit werk verbindt thematisch de twee 

thema’s in de Kunstvereniging en het Drawing Centre.

Zoals in de inleiding staat beschreven is er een discrepantie tussen hoe de 
bewoners van een kleine gemeenschap en de bewoners van de stad aankijken 
tegen het nabuurschap. stedelingen ervaren het wonen in een dorp als 
benauwend, ze ervaren het systeem van nabuurschap als een gebrek aan 
privacy. ieder verschijnsel kent z’n positieve en negatieve kanten. 
stedelingen hechten veel waarde aan hun vrijheid, ze waarderen de verschil-
lende groepen die in een stad leven. uit onderzoek blijkt wel dat in een stad 
veel meer eenzaamheid heerst, dat is dan de prijs die betaald wordt voor de 
individualisering. 
in het drawing Centre zal de andere kant van het nabuurschap in kaart worden 
gebracht, een soort onbewuste waarin zich de benauwenis verzamelt die het 
wonen in een dorp met zich mee kan brengen. Want als je steeds je mening niet 
kunt uiten, als je je steeds moet conformeren aan de groep, stapelt er zich dan 
onderhuids niet iets op? de ruimte krijgt extra muren zodat er weinig afstand 
tot de werken is waardoor er een beklemming optreedt die op meerdere 
manieren invoelbaar is.

Kunstenaars 

in het Drawing Centre

7
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Paul Kooiker   

Voor de uitgave van Arcadia leverde 

Paul Kooiker al een schitterende kunste-

naarsbijdrage aan de hand van zwart-wit 

fotografie gemaakt in Diepenheim. 

Extreem ingezoomd op details; stoeptegels, 

hortensia’s, bewegwijzering. Als ware de kunstenaar een rechercheur die de ruimte nauwgezet 

inspecteert. De foto’s zijn groezelig, soms bijna viezig, maar tonen wel de schoonheid van 

Diepenheim. Daarmee wordt het thema zowel positief als negatief benaderd en treedt de 

toeschouwer de wereld hoe Kooiker hem ziet binnen. Het is de bedoeling dat deze serie 

uitgebreid wordt, dat er een smalle gang komt in het Drawing Centre waar de bezoeker 

doorheen kan lopen, omringt door de foto’s van Paul Kooiker, om de schoonheid en de 

benauwdheid fysiek te ervaren. Het moet een totaal-ervaring zijn die je brengt naar een ander 

niveau van kijken. De fotoserie die Paul Kooiker zal maken voor Diepenheim wordt wellicht 

afgewisseld met bestaande zwart-wit fotografie van de kunstenaar.

Marliz Frencken    

Van Marliz Frencken worden haar bijna 

honderd piëta’s tentoongesteld. Het is een 

oud thema uit de kunstgeschiedenis, een 

klassiek beeld: de moeder der moeders met 

de zoon der zoons. De piëta staat voor 

moederliefde, de innige band. Het verwijst 

op een symbolische manier naar het gezins-

leven. De beelden van Marliz Frencken 

hebben echter een ambivalent karakter. 

Levenloos hangt het dunne lichaam van de 

zoon in de slanke armen van de moeder, die 

dikwijls met holle ogen de beschouwer aanstaart. Soms met wanhoop, soms met een vreemde 

glimlach, soms met gebrek aan emotie. Door het tonen van heel veel piëta’s worden er heel 

veel banden getoond, allen anders, allen uniek. Het toont de diepste verbondenheid op een 

duistere manier.

Marc Pantus     

Marc Pantus is een kunstverzamelaar die al 

zijn hele leven glazen stolpen verzamelt met 

de kruisiging van Jezus eronder. 

De beelden zijn op miraculeuze wijze in het 

glas opgebouwd, net als de veel bekendere 

schepen in een glazen fles. 

Voor de tentoonstelling stelt Marc Pantus 
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tien stolpen ter beschikking, die op een rake wijze het gesprek aangaan met de piëta’s van 

Marliz Frencken. De kruisiging staat voor een offer voor de mensheid, 

het geven van je leven voor de vrijheid van anderen. Altruïsme. De glazen stolpen, veelal 

afkomstig uit Mexico beschermen dit gebaar, maar treken het ook vacuüm. Weer laat het je op 

twee manieren kijken en dragen de beelden verschillende betekenissen met zich mee binnen 

deze context. De stolpen zullen dienen om beide ruimtes in het Drawing Centre te verbinden. 

Lisa Couwenbergh      

Couwenbergh maakt schilderijen van 

donkerbruine kasten, van houtstructuren, 

kleden voor op de vloer, uitstulpingen die 

uit de wand komen en installaties. 

Een huiselijke maar benauwde sfeer dragen 

ze uit. Na het opgroeien in een gezin met 

lieve ouders, maar die wel leven volgens het 

patroon van hoe het hoort kiest Lisa als 

kunstenaar voor de vrijheid. ‘Al die normen, 

hoe je moet denken, hoe je te gedragen, de 

dwang, ik mocht niet zijn wie ik was, de kleren dragen die mijn moeder uitkoos. Veel vragen 

bleven onbeantwoord, daar werd schichtig over gedaan en die bleven liggen. Als puber liep ik 

weg, niet dat ik slechte ouders had, maar dat verlangen naar vrijheid werd te groot. 

Ik was opstandig en heb me losgemaakt, ik wilde dat voor mezelf niet.’ In haar werk komen 

de burgerlijke verwijzingen samen met de drang naar vrijheid. Je zou het kunnen samenvatten 

met de titel van het boek van Jeanette Winterson, ‘Why be happy if you could be normal?’

Felix Burger 

Voor de Rijksakademie Open 2014 bouwde 

de Duitse kunstenaar Felix Burger een zeer 

imposante installatie die je het gevoel gaf 

een toeschouwer te zijn die in het holst van 

de nacht tegen een bijzonder wonder aan 

loopt. De installatie bestaat uit gipsen 

koppen. Deze koppen zijn verbonden aan 

tientallen snoeren en draden. De monden 

gaan open en dicht. Er komt uit iedere 

mond een ander zanggeluid. Deze geluiden vormen samen de Matthäus Passion. 

Burger toont hiermee zijn duistere binnenwereld, zijn wensen, behoeften, instincten. 

De kluwen aan draden en geluid geven de chaos weer, maar uiteindelijk wordt een van de 

meest dramatische koorwerken van Bach ten gehore gebracht. Het is van een enorme tegen-

strijdigheid. Het toont het diepste innerlijk, de kale ziel zoals hij is. Voor het Drawing Centre 

wordt hij uitgenodigd deze installatie opnieuw op te bouwen, passend binnen de vormen van 

de tentoonstellingsruimte.
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