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Kunst.

Een dikke eik bij Huis Diepenheim met een lint eromheen, waarop staat ‘i am’. De vloer van een ruimte 

van Drawing Centre Diepenheim is een grote met houtskool getekende bedwelmende draaikolk. In het 

Gazebo kleuren alle soorten hosta’s dicht opeengeplant een driehoekig terrein in alle nuances groen. 

Een onheilspellend zwarte draaimolen staat dusdanig prominent in de tentoonstellingsruimte, dat je het 

gebouw bijna niet in kan. Zittend op een bankje in de boomtuin hoor je het ruisen van de eikenbladeren 

van héél dichtbij. Een groot geschilderd kindergezicht kijkt je aan: tegelijk zorgelijk en vertederend.

Vereniging.

Kunst laten ervaren op een plek waar dat misschien niet voor de hand ligt. Dat is altijd het idee geweest 

achter Kunstvereniging Diepenheim. Dit doen door de inzet van enthousiaste mensen, die daar ook 

plezier uit putten. Vrijwilligheid, maar zonder amateurisme, want waar het nodig is worden professionals 

ingeschakeld.

Er was eens een deskundige die zei dat we een stichting moesten worden, omdat het organisatorisch 

gezien handiger is. Dat hebben we niet gedaan, want wij zijn en blijven de Kunstvereniging.

Diepenheim.

Het stedeke is de mooiste plek voor de kunsten. Hier zie je kunstenaars aan het werk. Niet alleen in 

Diepenheim, maar ook voor Diepenheim. Naast de landgoederen en het landschap komen de mensen 

voor de kunst: galeries, horeca en de hele gemeenschap profiteren daarvan. Daarmee is kunst een 

economische drager geworden. Maar er is meer: de culturele wisselwerking van stad en land. Door het 

nieuwe Cultuurcentrum en de Werkplaats Diepenheim, waarin wij van harte participeren, is Diepenheim 

steeds meer een plek van ontmoeting van kunst en cultuur, van dichtbij en ver weg en van amateurs en 

professionals. Hieraan werken wij met enthousiasme.

Kunstvereniging Diepenheim 25 jaar!

Dat we nu al meer dan een kwart eeuw een belangrijke factor zijn in de kunstwereld, vervult ons met 

trots. En met dankbaarheid. Wij danken natuurlijk de founding fathers Harrie ten Dam († 2013) en Sepp 

Bader, alle vrijwilligers, leden, donateurs en de betaalde medewerkers door de jaren heen. Aangezien 

een club als de onze niet zonder financiële hulp van buitenaf kan overleven, danken wij ook de provincie 

Overijssel, de gemeente Hof van Twente, het Mondriaan Fonds en zijn voorgangers en de vele andere 

fondsen die ons gesteund hebben.

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier in dit jubileumboek!
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Het bestuur van Kunstvereniging Diepenheim    Voorwoord   Ten geleide 

Een oproep aan oud-exposanten van Kunstvereniging Diepenheim maakte een jubileumtentoonstelling 

met honderdvijfenzestig hier verzamelde bijdragen mogelijk. De kunstenaars en hun werken dragen dan 

ook dit boek, dat ten eerste een catalogus vormt en daarin tegelijk een belangrijk deel van de geschie-

denis van de Kunstvereniging blootlegt. De titel van tentoonstelling en boek, Veldwerk, is bedoeld de 

bestaanswijze van zowel kunstenaars als Kunstvereniging weer te geven, om redenen die raken aan 

hetgeen wordt verhaald in het gelijknamige stuk verderop in deze uitgave.

De geschiedenis van Kunstvereniging Diepenheim, alsmede de geschiedenis van Galerij 1881, is ook door 

de teksten van twee kunsthistorici toegankelijk gemaakt. De begeleidende foto’s en andere illustraties 

lopen met hun kronieken niet synchroon: ze tekenen het boek door de historie op eigen, beeldende wijze. 

Het meer recente verleden is in de bijdragen van de curatoren en de voormalige intendant toegelicht 

en bespiegeld. Een extra overzicht bieden de tijdlijnen, waarin de exposities worden beschreven, de 

openingssprekers worden genoemd, de menu’s en de nieuwe huiswijnen, evenals de speciale edities en 

multiples, en waarin alle publicaties van de Kunstvereniging in roodbruin zijn aangeduid. In de tijdlijnen 

vertellen, ten slotte, uiteenlopende betrokkenen in columns hun persoonlijke herinneringen.

Aan het voltooien van een boek gaan keuzes vooraf. De Commissie 25 heeft de grote lijnen uitgezet en de 

redactie de verdere uitwerking in deze toevertrouwd. De gemaakte afwegingen hadden telkens de opzet 

het 25-jarig bestaan van de Kunstvereniging zo goed als maar denkbaar luister bij te zetten. Noest werk 

krijgt in de kunsten niet zelden impuls en richting door spontane ingevingen en moge in dat licht gezien 

worden alles wat aan inhoud en vormgeving van dit jubileumboek niet nader kan worden beredeneerd.
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Je bent jong, goed opgeleid voor een zelfstandig bestaan en 
dan... Dan staan er twee wegen open, of je trekt de wijde 
wereld in, of je haalt de wijde wereld binnen. De wereld van 
de kunst, want daar ging het in dit geval om. Harrie ten Dam, 
architect in Hengevelde, en Sepp Bader, grafisch vormgever 
in Goor, zagen in 1979 kans het voormalig raadhuis in het ste-
deke Diepenheim te kopen. Het leek hun bij uitstek geschikt 
om er Harrie’s bureau te vestigen, een gedeelte te verhuren 
en... op de zolderverdieping een galerie te starten. Een gale-
rie... in Diepenheim, een plattelandsgemeente van 2000 in-
woners, op de grens van Twente en Achterhoek... hoe verzin 
je het? 

De provincie Overijssel kende in die jaren in elke grotere stad 
wel een door de gemeente beheerde tentoonstellingsruimte. 
Daarnaast waren er de nodige terloopse tentoonstellings-
plekken in bejaardenhuizen, gemeentekantoren of scholen. 
Liefst met uniform ophangsysteem en wissellijsten en in een 
enkel geval ook een vitrinekast. Bovendien staken hier en 
daar galerietjes de kop op die het echter zelden lang volhiel-
den. Wonder boven wonder bleek Galerij 1881, zo genoemd 
naar het jaartal in de gevel van het pand, wel degelijk levens-
vatbaar. En ja, geen galerie maar een galerij, geen semi-com-
merciële onderneming, maar net een beetje anders. 

Ten Dam en Bader bleken te beschikken over een vrienden-
kring van mensen die wel in waren voor zo’n avontuur en die 
altijd bereid bleken hand- en spandiensten te verrichten. Na 
een paar keer proefdraaien leek het tijd de zaak wat meer 
body te geven: er werd een bijeenkomst belegd met een twin-
tigtal potentiële leden/oprichters voor een Vereniging van 
Vrienden van Galerij 1881. Doel van dit alles: de kunst dichter 
naar de mensen brengen. De initiatiefnemers ontvouwden 
hun tentoonstellingsplannen en beantwoordden vragen. Op 
de vraag hoe zij een en ander financieel dachten te onderbou-
wen, werd het stil. Dat wisten ze eigenlijk nog niet, ze hadden 
binnen hun groep niemand met financiële expertise. De ver-
gadering ging uiteen, de initiatiefnemers zochten een financi-
eel onderlegde medestander en enige tijd later was de 
oprichting van de Vereniging van Vrienden van Galerij 1881 
een feit.

Deze gang van zaken is exemplarisch voor de levensloop van 
Galerij 1881, Beeld-en-Route, de Kunstvereniging Diepen-
heim en alle verdere activiteiten. Er was een groep van vrien-
den die durfden te dromen, vervolgens brainstormend met 
een biertje in de hand de mogelijkheden bespraken, er nog 
eens een nachtje over sliepen en dan tegen elkaar zeiden: dat 
gaan we dus doen. Jij benadert A., ik bel B. en jij kijkt of C. dit 

Galerij 1881 

en 

Beeld-en-Route
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Jan de Beud

project wil sponsoren. En zo raakte ik ook bij de kunst in Die-
penheim betrokken. Voorjaar 1983 kwam er een telefoontje 
met de mededeling en de vraag: er komt een beeldenroute in 
Diepenheim, wil jij een inleiding schrijven voor de catalogus? 

Voor de beschrijving van de geschiedenis van de Kunst-
vereniging Diepenheim kan ik dan ook gedeeltelijk uit eigen 
herinnering putten. In de jaren ’80 raakte ik nauw betrokken 
bij Beeld-en-Route, speciaal voor catalogusteksten en selec-
tiecommissie; als recensent schreef ik, achtereenvolgens 
voor de Twentsche Courant, Dagblad Tubantia en De Ros-
kam, tot 2006 talloze stukken over de tentoonstellingen. Maar 
herinneringen zijn vaak niet erg betrouwbaar en dus was ik 
blij te kunnen terugvallen op het archief en de talloze publica-
ties. En op de kennis en behulpzaamheid van de mensen, die 
al die jaren actief meegewerkt en gefeest hebben. Want hoe-
wel een serieus project, Diepenheim was ook altijd een feest. 

 
De eerste tentoonstellingen op de zolder van Galerij 1881 
waren bescheiden. Bij gebrek aan grote witte wanden was 
schilderkunst, die – juist in die jaren terug van weggeweest – 
steeds grotere formaten opzocht, niet zo geschikt. Sieraden, 
keramiek, kleinplastiek en werk op papier pasten beter. Men 
hanteerde de voor-elk-wat-wils-formule, ook de prijzen waren 
bescheiden. Uitgangspunt was steeds de kunst naar de men-
sen te brengen. Rond de galerij groeide de kring van betrok-
kenen: de Vrienden van Galerij 1881. Vrienden die als 
suppoost optraden, vrienden die hielpen met transport, vrien-
den die bestuurstaken op zich namen, vrienden die beschik-
ten over specifieke deskundigheden op gebied van financiën, 
vrienden die de subsidiemogelijkheden kenden en verken-
den, vrienden die sponsors binnenhaalden, vrienden binnen 
het gemeentelijk apparaat – de kunstlievende en immer 
enthousiaste burgemeester Wilte Mulder voorop. En heel 
belangrijk: er zaten ook kunstenaars bij, twee beeldhouwers 
zelfs uit eigen gemeente: Julia van Verschuer en de nog jonge 
kunstenaar Henny Zandjans. Hun deelname, kennis van 
zaken en enthousiasme heeft zeker bijgedragen aan de 
acceptatie onder de bevolking van dit – toch op z’n zachtst 
gezegd – opmerkelijke kunstproject. 

Allengs werden de plannen namelijk driester en al gauw ont-
stond het idee van een zomerse beeldententoonstelling langs 
Diepenheims dreven: Beeld-en-Route, op z’n Frans en/of op 
z’n Nederlands uitgesproken. Een combinatie van natuur en 
sculptuur. Een gouden kans voor de beeldhouwers om hun 
werk in een natuurlijke omgeving te presenteren, een kans 
voor het publiek om deze vorm van kunst in alle ruimte en de 
daarbij behorende vrijheid te kunnen ontmoeten. 
In 1983 was het zover en het werd een enorm succes. De 

Uitnodiging voor 
de opening van het 
‘oude’ raadhuis
en ontvangst gasten 
in de voormalige 
raadzaal

St. Nicolaas-
exposities voor 
zaterdag- en 
zondagschilders

De eerste èchte
tentoonstelling 
met tekeningen van 
Steven Scheffer. 
Eerste Galerijprent 
verscheen
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Culturele Raad Overijssel maakte mogelijk dat er een catalo-
gus verscheen met inleidingen en goede foto’s van alle 27 
beelden. De keuze van de beelden was overwegend conser-
vatief met bijdragen van de éminences grises van de Neder-
landse beeldhouwkunst, zoals Charlotte van Pallandt (1898), 
Pieter d’Hont (1917), Nico Onkenhout (1918), Jan Meefout 
(1915) en Titus Leeser (1903). Beelden die steeds gebaseerd 
waren op de menselijke figuur. Beelden uitgevoerd in brons 
of steen. Dat gold ook voor de werken van wat jongere deel-
nemers die hun opleiding in de naoorlogse jaren hadden 
genoten: Fioen Blaisse (1932), Jan Steen (1938), Nic Jonk 
(1928), Gooitzen de Jong (1932), Martin Stolk (1928). En zelfs 
voor de allerjongsten die de academie nog maar nauwelijks 
ontgroeid waren: Rien Derks (1950), Caius Sproncken 
(1958) en Henny Zandjans (1953). Slechts enkelen hanteer-
den een abstractere en vooral duidelijk gestileerde vormge-
ving: Piet Killaars (1922), Joop Hollanders (1944), Hans 
Rikken (1957). De geometrische abstractie, toen toch ook al 
een gevestigde vormtaal in de Nederlandse beeldhouw-
kunst, kwam slechts bij twee deelnemers aan bod: Sophie 
Gentenaar (1937) en Bert Meinen (1945). 

Vijf jaar later zien we een heel ander beeld: de oudste deelne-
mers zijn vlak voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog gebo-
ren, het gros stamt uit de jaren ’50. De figuratie is praktisch 
verdwenen, hoewel in de titels soms wel duidelijk verwezen 
wordt naar een menselijke aanwezigheid, zoals bijvoorbeeld 
in Het offer van Frans Kerkhoff, Wagen van Tjibbe Hoog-
hiemstra of Was braucht die Frau van Tine van de Weyer. Het 

zijn veelal tijdelijke kunstwerken, gemaakt voor speciaal deze 
plaats. Vaak met de herinnering aan oeroude tijden, met 
mythische cirkels (Samuel Rachl, Installatie voor Diepen-
heim), een primitieve toren (Tije de Jong, zonder titel), een 
heilige plaats (Hans van Lunteren, Fyrkaten). Soms ook met 
een link naar een jonger verleden: de toegangspoort (Ope-
ning) van Wouter de Baat, in het water geplaatst, was een 
geval van beeldrijm. Zo’n poort zou zomaar afkomstig ge-

Brochure met 
de plannen voor 
een nieuwe 
beeldenroute

Tentoonstellingen 
op de zolder met 
keramische multiples 
van Jan van der Vaart 
en sculpturen van 
Jos Wong

Vanuit Galerij 1881 

een nieuw initiatief:

Werkgroep 

Architectuur

Tentoonstellingen 
over leven en werk 
van Jan Broeze 
(Elsen) in 
Galerij 1881 
en gemeentehuis 
Markelo



Eerste beeldenroute:
beeld van Nic Jonk 
van sokkel naar 
sokkel

Henny Zandjans:

Judith kreeg 
een vaste plek op 
het Looiersplantsoen

Beeld-en-Route:
catalogi
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weest kunnen zijn van een van de kastelen of buitenplaatsen 
rond Diepenheim. 

In de tussenliggende jaren is er veel gebeurd. Beeld-en-
Route is verrassend goed ontvangen, niet alleen in de provin-
cie, maar ook landelijk. De VVV pikt een graantje mee. Het 
landschappelijk schoon van de omgeving wordt nadrukkelijk 
aangeprezen in verbondenheid met de kunst. Er komt zelfs 
een NS-dagtocht: met de huifkar door Twente inclusief be-
zoek aan de beeldenroute en Galerij 1881. Bij de openingen 
werden landelijke kopstukken bereid gevonden te komen 
(minister E. Brinkman, de heren R. Oxenaar van de Estheti-
sche Dienst PTT en Wim Crouwel, directeur museum Boij-
mans Van Beuningen, de Belgische kunstbevorderaar Jan 
Hoet). Pierre Janssen, in brede kring bekend van TV, leidt 
meermalen een aandachtige schare bezoekers langs de 
beelden. Bij het bezoek aan de regio van Hare Majesteit 
Koningin Beatrix staat bijna vanzelfsprekend ook de beelden-
route op het programma. Er wordt een forum gehouden over 
kunst en kunstbeleid waar diverse landelijke politici aan deel-
nemen. Voor de bezoekers is er een fotowedstrijd, er zijn 
educatieve activiteiten en er is een kunstloterij. De Stedeker 
Daansers treden op bij openingen. De blik wordt steeds meer 
landelijk gericht, terwijl tegelijkertijd ook de lokale markt niet 

verwaarloosd wordt. Bezoekers uit de Twentse steden vin-
den zo’n zomers zondagmiddaguitje van een uurtje kunst en 
natuur heel aangenaam. Nog jaren na de laatste route klinkt 
de vraag: ‘en… komt er nog een beeldenroute dit jaar?’

 
Met de vijf achtereenvolgende edities van Beeld-en-Route is 
er inhoudelijk sprake geweest van een inhaalslag. Van het 
werk van de klassieke in de figuratie opgeleide beeldhouwers 
en de geometrisch-abstract georiënteerde beeldbouwers, 
naar beeldend kunstenaars die, opgegroeid met conceptu-
ele kunstvormen en door de Arte Povera ingebracht materi-
aalgebruik, nieuwe vormen van ruimtelijke kunst verkennen.

Voor sommigen gaat het echter te snel. Al bij de eerste edi-
tie was er sprake van sokkel nummer 29, een ludiek commen-
taar op de ‘moderne’ kunst. Een auto werd op z’n neus op 
een sokkel gezet. Een jaar later waren er zelfs twee creatieve 
reacties. Lood om oud ijzer en een parodie op de Bodem-
geestmeter van Bertus Halfwerk, een werk dat elders in de 
route stond. Bij de vierde editie worden de reacties grimmi-
ger: ‘... autowrakken en lappen. Dit is geen kunst, dit is een 
afwijking’, briesen enkele bewoners. Wij mogen geen auto-
wrakken op het erf laten staan en dan zetten jullie ze onder het 

Koningin Beatrix 
bezoekt de 
beeldenroute

Beeldenroute 1987.
Wouter de Baat
Opening

Beeldenroute 1986.
Hetty van der Kloot
Losse elementen
en Sien van Meurs 
Boom-object (rechts)

Pierre Janssen
met een serie van 
drie drukbezochte 
kijkverhalen

mom van kunst in ons mooie stadje. Het bewuste kunstwerk, 
Monument voor Utopia van Adri de Fluiter dat juist vraagte-
kens zet bij de aanbidding van de heilige koe, wordt verplaatst 
naar gemeentegrond. Er vindt een pittig evaluatiegesprek 
met een twintigtal verontwaardigde buurtbewoners plaats. 
De krant is er als de kippen bij en geeft de meningen met 
smaak weer. ‘Er is gesteld dat het de bedoeling was dat som-
mige beelden oerinstincten opwekken. Nou dat is dan gelukt’ 
en ‘Er is te weinig rekening gehouden met het natuurschoon 
en de gevoelens van de Diepenheimers. De grenzen zijn be-
reikt’. Dat laatste klinkt als een dreigement. Er wordt gepraat, 
de burgemeester speelt zijn rol van bemiddelaar en het 
bestuur van Beeld-en-Route vraagt begrip voor het feit dat 
ze, aangezien ze met louter vrijwilligers werken, niet alles 

tevoren kunnen uitleggen en bespreken. Dat kunst voor ver-
hitte gemoederen kan zorgen is echter altijd zo geweest en 
dat zal ook zo blijven. 

Dit soort gebeurtenissen wordt breed uitgemeten in de 
toen nog alom aanwezige pers. In de jaren ’80 werkten zowel 
de Twentsche Courant als Tubantia met een hoofdeditie met 
een aparte kunstredactie, een streekeditie met een lokale 
redactie en een weekendbijlage met ruim aandacht voor 
natuur en cultuur. Daarnaast waren er nog de huis-aan-huis-
bladen. En hoewel er vaak meesmuilend gedaan wordt over 
plaatselijke ‘sufferdjes’, heeft de kunst in Diepenheim er al-
leen maar baat bij gehad. Zoveel publiciteit is een ongekende 
luxe; werkelijk alle gezichtspunten kregen volop aandacht. 
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gen, keuken, lift, berging, dienstruimten. Een andere wens 
zijn podia zowel binnen als buiten voor optredens, muziek 
etc. En ja, dan moet de tuin natuurlijk ook nog expositiemoge-
lijkheid bieden. Maar de belangrijkste eis is toch wel de vol-
gende: de kunst staat voorop, de tentoonstellingen bepalen 
de sfeer van het gebouw; architectuur en inrichting hebben 
een dienende functie. 

Dan is er natuurlijk ook het bestemmingsplan. Dat schrijft 
een verschillende goothoogte voor (rechts 450 cm, links 330 
cm) en er moet worden gebouwd in rooilijn. Bovendien moet 
de rechterhoek afgeschuind zijn in verband met het zicht op 
de Raadhuisstraat. 

Architectenbureau Ten Dam/De Leeuw komt met een ont-
werp voor een gebouw met een totale inhoud van 2320 m³, 
bestaande uit een souterrain met audiovisuele ruimte van 111 
m², een begane grond met 251 m² expositieruimte en 111 m² 
ontmoetingsruimte en een verdieping met 95 m² expositie-
ruimte. De architect laat weten uitgegaan te zijn van het feit 
dat de binnenruimte ondanks beperkte omvang van het 
gebouw zo groot mogelijk moet lijken. De gehele ruimte moet 
niet in een blik te overzien zijn, maar wel een ruimtelijk geheel 
vormen met plekken van verschillende kwaliteiten om aan de 
eisen van de gebruiker te voldoen. 

De verwachtingen zijn hooggestemd. ‘Diepenheim krijgt er 
nog een kasteel bij’, kopt de Twentsche Courant. Een eigen-
tijdse versie, dat wel. De vormgeving moet sober zijn, maar 
wel degelijk een ‘statement’. Niet voor niets hebben de leden 
van de werkgroep architectuur zich in de voorgaande jaren 
middels een lezingenreeks verdiept in hedendaagse archi-
tectuur met o.a. lezingen van Piet Blom en Carel Weeber. 

De titel die Seakle Bos (1952-1995) meegaf aan zijn bijdrage 
aan de vijfde beeldenroute ...een wandeling van herkenning 
naar ontmoeting naar verbeelding naar herinnering naar... vat 
in één poëtische regel samen wat de bezoeker in Diepenheim 
kon ervaren. Een smalle laan in het bos, een scherpe krom-
ming en dan een open plek waarin met natuurlijke materialen 
een ruimte is afgepaald rond een teken. Een sacrale plek die 
de kijker mag invullen met zijn eigen associaties en gedach-
ten. Maar het is natuurlijk vooral Seakle’s verbeelding van het 
creatief proces zoals zich dat bij hem afspeelde. Hij werkte 
veel met natuurlijke materialen, intuïtief, zoekend en vindend, 
terughoudend waar het zijn eigen ingrepen betrof. Zijn werk 
getuigde van zijn eigen persoonlijke wandeling langs de gren-
zen van waarneming, ervaring, emoties en herinnering. 

Voor alle betrokkenen bleef het landschap van Diepenheim 
de herinnering aan de opeenvolgende beeldenroutes bewa-
ren. De kunst had menige plek betekenis gegeven. En hoe-
wel deze vijfde editie de laatste was, de herinnering aan de 
beeldenroute zou nooit meer uit het geheugen van het Die-
penheimse landschap verdwijnen. 

Het dreigement van de verontwaardigde burger dat de 
grenzen bereikt zouden zijn wordt overigens lachend terzijde 
geschoven. Voor Beeld-en-Route zijn de grenzen allerminst 
bereikt. En dan gaat het niet alleen om de vrijheid van de kun-
stenaar; die staat als een huis. Wat de vrienden bezighoudt is 
hoe verder te gaan.

In de vijf jaar dat de route georganiseerd werd, is het aantal 
beeldenroutes en beeldentuinen in Nederland fors toegeno-
men. Aan verscheidenheid geen gebrek. Door de ervaringen 

met en van de kunstenaars gaan de gedachten twee kanten 
op. Werken op locatie in en met het landschap, verdient meer 
mogelijkheden, tijd en concentratie. En aan de andere kant: 
deze kunstenaars werken niet meer voor de eeuwigheid, zij 
maken tijdelijke beelden met tijdelijke materialen en die zijn 
meestal niet weerbestendig. Voor hun installaties is een 
ander soort ruimte nodig. In concreto betekent het dat de 
route als zodanig wordt vervangen door projecten op buiten-
locatie, waarbij één kunstenaar zijn idee kan uitbouwen. 
Daarnaast zou er een nieuwe binnenruimte moeten komen, 
speciaal gericht op de presentatie van ruimtelijk werk.

Al in ’85 wordt er gebrainstormd over een nieuwe ruimte. Er 
wordt gedroomd over een aanbouw op een leeggevallen per-
ceel naast Galerij 1881. Er wordt met de burgemeester ge-
sproken en er worden schetsen gemaakt. Uiteindelijk dient 
zich een andere oplossing aan. Door een brand in Lunch-
room Christina, gevestigd in het voormalig hotel De Zwaan, 
dat net als Galerij 1881 aan de Grotestraat ligt, maar dan aan 
de andere kant van de Raadhuisstraat, komt er een geschikt 
terrein vrij. Hier kan een volwaardig kunstgebouw verrijzen. 
Alles gaat nu snel: de wensen van de vrienden zijn al diverse 
malen doorgesproken. Het gebouw is hoofdzakelijk bestemd 
voor het exposeren van ruimtelijk werk, dat sterk kan variëren 
in grootte. Belangrijk is dat de ruimte verschillende sferen 
kent. Er moet natuurlijk gedacht worden aan zaken als een 
balie, toiletten, ontmoetingsruimte, audiovisuele voorzienin-
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publiek het wonder van de groei met eigen ogen kan zien 
en volgen, anderzijds in statische beelden in hout, brons of 
beton. Het in beton gegoten beeld Knop schenkt hij na afloop 
van zijn project in Diepenheim aan de gemeente. De gemeen-
teraad aarzelt aanvankelijk het te aanvaarden; een raadslid 
waarschuwt voor betonrot. Nu, in 2015, staat het er nog 
steeds, de voorbijganger wijzend op de onwrikbare wetma-
tigheid van de natuur. Dat men in Twente nog steeds beelden 
kan treffen die eens deel uitmaakten van Beeld-en-Route, 
zegt wel wat. Niet alleen in Diepenheim werd de openbare 

ruimte verrijkt met beeldhouwkunst, ook kunstcommissies in 
plaatsen als Almelo, Goor, Borne en Oldenzaal deden hun 
voordeel met de voorselectie die Diepenheim bood. 

En terwijl Buismans wilgen voorspoedig groeien en zijn 
groeiwerken vorm krijgen komt de oplevering van het gebouw 
in de Grotestraat met de dag naderbij. In september 1990 
kan de feestelijke opening plaatsvinden. Galerij 1881 met – 
en vooral dankzij – alle vrienden gaat verder als Kunstvereni-
ging Diepenheim. 

Ondertussen gaat het programma gewoon door. Op de zol-
der van de galerij de tentoonstellingen, die in toenemende 
mate verzorgd worden door beeldhouwers die eerder aan de 
route meededen. En in de ruimte van het landschap van Die-
penheim de buitenprojecten. Een vastomlijnd programma is 
er niet. Kansen zien en benutten dat is de kracht van Diepen-
heim. Het zijn vooral Sepp Bader en Lisette Pelsers, die de 
kunstenaars binnenhalen.

Sepp vertelt hoe Ulrich Rückriem in beeld kwam: ‘Deze 
Duitse beeldhouwer maakte in die jaren internationaal furore 
onder meer door deelname aan de Dokumenta in Kassel. We 
hoorden dat hij was uitgenodigd voor een nieuwe grootscha-
lige sculptuur in het beeldenbos van museum Kröller Müller 
en probeerden hem te bewegen om ook een uitstapje naar 
Diepenheim te maken. En waarempel... na veel inspanningen 
lukte dat. Rückriem koos de paden-structuur rond het Huis te 
Diepenheim als uitgangspunt voor zijn Project Diepenheim 
Van steen tot steen. Zeven stèles met eenzelfde maat en 
deling. Maar het moest wel Fins graniet worden, met een wat 
lichte tint’. 

Dat betekende dat de Diepenheimers een oplossing moes-
ten bieden voor het transport van de steengroeve in Finland 
naar de plaats van bestemming en de plaatsing van de lood-
zware stenen. Een kolfje naar de hand van de vrienden Spek 
& Kluk (Spekreijse en Klarenbeek). Hun verhalen komen in 
columns elders in dit boek aan bod.
En zo stonden in de zomer van 1988 de zeven stèles in het 

bos van het Huis te Diepenheim. Mysterieus voor de een, een 
duidelijk verhaal over het winnen van de steen voor de ander. 
Een ontmoeting van mens en natuur.

In het voorjaar van ’89 richt de Chinees-Romeinse kunste-
naar Wang Po Shu een ‘tuin’ met negen boomstammen in 
Diepenheim in. Ook nu verlenen de vrienden hand- en span-
diensten. Wang Po Shu komt binnen via Martha Haveman, 
die met haar Enschedese galerie Beeld & Aambeeld het tien-
jarig bestaan viert en daar verwante organisaties in mee laat 
delen. In de zomer is er een project waaraan tien beeldhou-
wers deelnemen: Aanzichten. In dit geval is het niet in de eer-
ste plaats de relatie met de natuur, die gezocht wordt. De 
kunstenaars richten zich op het kenmerkende landschap van 
de Diepenheimse samenleving: kerk, tuin, boerenerf, bos, 
kapsalon, opslagplaats van de landbouwcoöperatie, buiten-
plaats en begraafplaats. Een reeks kaarten van de gereali-
seerde aanzichten met teksten van Lévi Weemoedt begeleidt 
dit project. 

Een jaar later realiseert Sjoerd Buisman een zogenaamd 
groeiwerk. In april plant hij op een bepaalde grondvorm wil-
gentakken, die vervolgens uitlopen en zo het kunstwerk vor-
men. De factor tijd als onlosmakelijk onderdeel van de ruimte. 
Buisman laat zich inspireren door in de natuur voorkomende 
groeipatronen en de wiskundige formulering daarvan. Dit 
maakt hij enerzijds zichtbaar door groeiprojecten waar het 
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David Bade

Een nieuw gebouw, een nieuwe naam: Kunstvereniging Die-
penheim. Als een nieuw begin kun je het niet beschouwen, 
eerder als het bereiken van de volwassenheid. Inhoudelijk 
sluit het programma naadloos aan bij wat de jaren ervoor 
werd ontwikkeld. Alles wat in de voorgaande periode op de 
rails is gezet, kan zich nu op volle stoom verder ontplooien. 
Het motto blijft kunst dichter bij de mensen brengen, waarbij 
het primaat bij de actuele kunst ligt en de focus op ruimtelijk 
werk. De kunst die aangeboden wordt is meestal niet direct 
voor iedereen te vatten. Vandaar ook dat de kunstenaar altijd 
gevraagd wordt zelf zijn werk te komen toelichten. Daarbij 
wordt steeds duidelijker dat deze kunstenaars op zoek zijn 
naar nieuwe wegen om hun creatieve rol in de maatschappe-
lijke ontwikkelingen vorm te geven. De Kunstvereniging gaat 
in toenemende mate samenwerken met het Praktijkbureau 
Beeldende Kunstopdrachten van de Mondriaan Stichting.

Het tentoonstellingsgebouw kwam in 1990 met financiële 
steun van de gemeente (toen nog Diepenheim), provincie 
Overijssel en de Rijksoverheid in het kader van het project 
Hof van Twente (sinds 2000 de naam van de samengevoegde 
gemeenten Goor, Markelo, Diepenheim, Delden en Ambt 
Delden). De vereniging bracht met steun van leden en dona-
teurs, Anjerfonds en vele sponsors het geld voor de inrichting 
bijeen. De organisatie in Diepenheim heeft in de voorgaande 

jaren een indrukwekkend netwerk opgebouwd, zowel binnen 
de kunstwereld als bij fondsen en overheidsinstellingen. 

Het nieuwe gebouw biedt kansen en uitdagingen te over. 
Voor de kunstenaars die de ruimte zullen inrichten met hun 
werk, maar ook voor de leden van de Kunstvereniging. Er zijn 
lezingen en cursussen kunstgeschiedenis, architectuur en 
literatuur, films, video en andere activiteiten. Een vier maal per 
jaar verschijnend bulletin houdt een ieder op de hoogte. Er 
zijn heldere afspraken gemaakt omtrent de indeling van het 
programma: vier hoofdtentoonstellingen per jaar van steeds 
zes weken, beginnend bij de aanvang van de seizoenen. 
Altijd gewijd aan ruimtelijk werkende beeldend kunstenaars, 
waarbij het begrip ruimte vele gedaanten kent. 
In de tussenliggende perioden is de beurt aan andersoortige 
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een vrijwilligersorganisatie met een professioneel niveau van 
werken. Onder de ruim 440 leden en donateurs van het 
moment van verschijnen van het rapport (1998) – waarvan 
100 actief als vrijwilliger – telt zij o.a. een architect, bedrijfs-
kundige, constructeur, galeriehouder, grafisch ontwerper, 
kunsthistoricus, tekstschrijver, vrachtwagenchauffeur, kun-
stenaars. Het bestuur bestaat uit 11 personen, 3 daarvan vor-
men het dagelijks bestuur. Er zijn zeven werkgroepen actief:
- Tentoonstellingen, lezingen, excursies beeldende kunst
- Idem architectuur
- Locatieplan
- Educatie, algemene excursies, literatuur, muziek en 
 openingen
- Uitvoering en plaatsing tentoonstellingen en objecten
- Public relations en sponsoring
- Suppoosten

Over de financiële middelen lezen we dat de eerste zes jaar 
van haar bestaan de jaarlijks omzet gemiddeld ƒ 220.000 be-
droeg. Daarvan was grofweg twee derde bestemd voor het 
opzetten en uitvoeren van tentoonstellingen en een derde 
voor huisvesting- en bedrijfskosten. Aan de batenkant zien 
we één derde eigen inkomsten (leden/sponsors, kunstbe-
middeling, verkoop publicaties), twee derde komt voor reke-
ning van subsidiënten (zowel gemeentelijke, provinciale, lan-
delijke als Europese gelden).

Sinds 1984 functioneert vanuit de Vereniging Vrienden van 
Galerij 1881 een werkgroep architectuur die cursussen, le-
zingen (o.a. Piet Blom, Carel Weeber, Francine Houben, 
Winy Maas, Gunnar Daan, Ben van Berkel en John Körme-
ling) en excursies organiseert. Later worden deze activiteiten 
ondergebracht in de Stichting Arch van de Kunstvereniging 
met als doel de kennis van en interesse voor (hedendaagse) 
architectuur in Twente/Oost-Nederland te bevorderen door 
middel van lezingen, discussies, tentoonstellingen, prijsvra-

presentaties: educatieve tentoonstellingen, presentaties van 
kunststudenten, laureaten voor een prijs of een afscheidsten-
toonstelling voor burgemeester of gedeputeerde.

Een nieuw project is de Kunstwissel. Een selectie van beel-
den van voornamelijk Overijsselse kunstenaars wordt te huur 
aangeboden aan de bedrijven die op die wijze kantoor of kan-
tine met kunst kunnen aankleden. Publieksparticipatie blijft 
een aandachtspunt. In het juryrapport van de Cultuurprijs van 
de provincie Overijssel 1992 wordt het geheim van Diepen-
heim als volgt verwoord : ‘De opmerkelijke prestaties van de 
Kunstvereniging Diepenheim zijn voor een belangrijk deel te 
danken aan een uitzonderlijke combinatie van een actief en 
inventief verenigingsbestuur, een enthousiaste inzet van een 
groot aantal vrijwilligers, een daadwerkelijke en continue 
steun van gemeentebestuur, plaatselijke grond- en huisbezit-
ters en bedrijven en een ongewoon grote belangstelling en 
medewerking van de bevolking’.

Een willekeurige greep uit de gastenboeken, die bij elke 
tentoonstelling trouw bij de ingang gelegd worden, laat zien 
dat niet alle bezoekers onverdeeld enthousiast zijn: ‘Ik was 

blij dat ik weer buiten was’, ‘Wat een verschrikkelijk beeld, 
helaas conform de realiteit. Niet zo best voor mijn vakantie-
stemming’, ‘Mooi gebouw. De kunst is niet zo mooi. En er is 
een lift, daar kan je leuk in spelen’, ‘Dit is toch helemaal niks, 
ondanks het fraaie verhaal’, ‘reaktieve (sic) kunst hoeft van 
ons niet opgehangen te worden’. Maar ook: ‘Onverwachte 
verrassing’, ‘Ik was er weg van’ en ‘Het was de moeite waard 
om er 160 km voor om te rijden’. 

Dat laatste doet een toenemend aantal bezoekers, gemid-
deld zo’n 15.000 per jaar, in 1997 zelfs 22.000. Een jaar later 
kan men de 100.000ste bezoeker verwelkomen. De vrijwillige 
suppoosten houden het allemaal nauwgezet bij. Soms komen 
er hele schoolklassen, in de vakanties vaak gezinnen met kin-
deren. Deze cijfers zijn ontleend aan het rapport Namen en 
Feiten, Titels en cijfers, in 1998 opgemaakt door Freek Bloe-
mers teneinde achtergrondinformatie te kunnen bieden aan 
subsidiegevers en sponsoren. Over de gehele eerste zeven 
jaar blijkt een indrukwekkende activiteit.
Kunstvereniging Diepenheim afficheert zichzelf terecht als 
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worden. Overigens verlopen die openingsbijeenkomsten 
volgens een vast, maar vrij in te vullen stramien: een ope-
ningswoord, een inleiding, een drankje van het huis. Verdere 
drankjes afrekenen bij de bar. Zo blijft de kas van de vereni-
ging gezond. 

Binnen en buiten
Binnen het gebouw gaat het dus om de vier hoofdtentoon-

stellingen, hoofdzakelijk van actueel ruimtelijk werk. Buiten 
zullen diverse projecten op locatie plaatsvinden. De beeld-
houwers van weleer zijn verkenners, of zelfs manipulator, van 
de ruimte geworden. Een ruimte die zich in lengte, breedte en 
hoogte, maar ook in lucht, water en energie aftekent. Of in het 
sociaal verkeer, de tijden van weleer, of juist die van de toe-
komst. Tussen feit en fictie liggen geen duidelijke scheidslij-
nen, het terrein van de fantasie is grenzeloos en eindeloos. 
Ook andere grenzen behoren definitief tot het verleden. De 
nieuwe media brengen nieuwe mogelijkheden. En waarom 
zou een kunstenaar geen gebruik mogen maken van de mate-
rialen die hij in zijn dagelijkse omgeving treft? Waarom ervaart 
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gen, publicaties en restauratieprojecten. Zo werd een van de 
zes vakantiewoningen die ontworpen waren door Gerrit Riet-
veld op camping Hessenheem in Markelo gered. In 2007 is 
dit bescheiden, maar zeer kenmerkende, monumentje ver-
plaatst naar het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. 
In 1999 hebben Chris Hein (Stichting ‘Over Ruimte’, Con-
cordia Kunst en Cultuur Enschede) en Joop Hoogeveen 
(Stichting Arch Diepenheim) op initiatief van eerstgenoemde 
bewerkstelligd dat beide stichtingen werden samengevoegd 
tot een nieuwe stichting ‘Architectuurcentrum Twente’ (ge-
vestigd in Enschede).

Zo te zien wordt er in de verschillende werkgroepen hard 
gewerkt en creatief geopereerd. Ieder draagt zijn steentje bij. 
Plannen en ideeën te over. Want het houdt niet op bij het 
inrichten van tentoonstellingen of het plaatsen van beelden in 
de openbare ruimte. De tentoonstellingen worden steeds 
begeleid door inleiding van de kunstenaar, toelichting van 
kunsthistoricus, door muziek, poëzie, literatuur en niet in de 
laatste plaats door de publicaties. Afgezien van het driemaan-
delijks bulletin, waarin de verschillende activiteiten worden 
aangekondigd en toegelicht, probeert de Kunstvereniging 
samen met de exposant te komen tot een publicatie of de uit-
gave van een prent of multiple. Voorwaarde is dat de kunste-
naar daar zelf in participeert en dus ook zelf op zoek gaat naar 
financiële bronnen. Het gevolg is een reeks onderling uiterst 
verschillende publicaties, variërend van een gebonden boek 
tot een setje ansichtkaarten. Soms in samenwerking met 
musea of andere organisaties, zodat duidelijk wordt dat het 
‘optreden’ in Diepenheim deel uitmaakt van een langere ke-
ten in de ontwikkeling van het werk van een kunstenaar. Altijd 
tot in de puntjes verzorgd door grafisch vormgever Sepp 
Bader. En altijd voorzien van puntgave foto’s gemaakt door 

de kunstenaar zelf of een vakfotograaf. Voor het bulletin zal 
ook grafisch vormgever Tjeerd Willem Droogers zijn inspan-
ning leveren. 

En omdat kunst alle zintuigen beroert mogen ook de smaak-
papillen niet worden veronachtzaamd. Het trio kunst, spijs en 
drank is niet weg te denken uit het Diepenheims kunstleven. 
Kunstenaars bepalen zelf het menu bij de openingen en er 
komt een Verenigingswijn met kunstenaarsetiket, waarbij 
voor de lancering van de eerste editie zelfs Wina Born naar 
Diepenheim afreist. Dit feit vond overigens al plaats in 1986 
bij het eerste lustrum van de vrienden van Galerij 1881. Het 
etiket was ontworpen door Jan Mensinga en Harr Scheffer, 
die dat jaar ook de Galerijprent voor hun rekening namen. Het 
wijnproject bleek zeer in de smaak te vallen en wordt dan ook 
tot op heden regelmatig met nieuwe wijnen en nieuwe etiket-
ten aangevuld. 

Bij het tweede lustrum in 1991 kwam Cécile van der Heiden 
met een totaalontwerp voor logo, briefpapier en enveloppe, 
uitnodiging, taartjes en gebak, tafelkleden met servetten, wij-
netiket, een spelletjesmiddag met oud-Hollandse spelen en 
natuurlijk een feestelijke maaltijd.

Voor de etentjes bij de opening van de tentoonstellingen zijn 
alle menu’s uit de wereldkeuken inmiddels wel voorbij geko-
men, van raasdonders met spek, mosselen, moos (Twents 
voor boerenkool) of zuurkool met rookworst, tot Italiaans, 
Mexicaans, Thais en Vietnamees. Men moet zich tevoren 
opgeven, zodat duidelijk is op hoeveel eters gerekend kan 

het publiek sommige materialen als vies of waardeloos en 
andere als hoogstaand en bij uitstek geschikt voor kunst? Is 
het niet juist de taak van de kunstenaar zonder vooroordelen 
te werk te gaan, de blik te richten op mogelijkheden die niet 
eerder in beeld waren? In Diepenheim blijkt keer op keer dat 
de ruimte van de kunst een uitdijend heelal is.

Terug naar 1990. Voor de openingstentoonstelling is Jan van 
Munster uitgenodigd, een beeldhouwer met een respecta-
bele staat van dienst zowel op gebied van autonoom werk als 
in de opdrachtsfeer, binnen en buiten. Hij verkent en temt de 
nieuwe ruimte met licht en energie. Zijn vormgeving is terug-
houdend, zijn materialen glad en gepolijst (glas, neon, metaal, 
graniet), de concentratie juist daardoor groot. Een plus en 
een min zijn voldoende om energie op te wekken. Ook een 
magnetisch veld is een vorm van ruimte. Actuele kunst met de 
middelen van de technicus en een blik op de toekomst. 

Op deze gedurfde aftrap volgt een buitenproject dat esthe-
tisch gezien de absolute tegenpool van de openingstentoon-
stelling vormt. Hier geen gepolijste vormgeving, maar ama-
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teuristische bouwsels van sloophout. Qua toegankelijkheid 
scoort het echter vele malen hoger; het is een uiterst ge-
slaagde uitvoering van een project waarbij de publiekspartici-
patie centraal staat.

Het verleiden van het publiek met eten en drank bij een ope-
ningsmanifestatie is beproefde methode, maar er zijn natuur-
lijk ook andere wegen. De educatieve benadering, zeg maar 
de methode Pierre Janssen, waarbij een bekend persoon uit-
leg geeft en zijn enthousiasme deelt met zijn publiek is een 
goede mogelijkheid. De kunstenaar die zijn creatieve proces, 
zijn verhaal, zijn keuze voor bepaalde materialen en technie-
ken toelicht eveneens. Maar de verbinding daadwerkelijk tot 
stand brengen, hoe doe je da?

Pjotr Müller vond het antwoord. Voor het buitenproject dat 
hij die herfst en winter uitvoerde, zocht hij tien bewoners, met 
tuin of groenstrook voor de deur in het centrum van Diepen-
heim, die bereid waren te participeren. Zijn summiere ont-
werp bestond uit schetstekeningen van houten huisjes voor 
elk betreffend perceel, die door de deelnemers van sloop-
hout in elkaar getimmerd moesten worden. Dit idee slaat aan. 
Bewoners nemen hamer en spijkers ter hand en werken zich 
hele middagen in het zweet. De immer opgewekte Pjotr Mül-
ler spoort aan, wijst en helpt, maar laat de uitvoering aan de 
bewoners over. Buren komen nieuwsgierig kijken en leveren 
commentaar. De beste stuurman staat ook in Diepenheim 
aan wal. Maar als Pjotr Müller later een soortgelijk project in 
Enschede in Rijksmuseum Twenthe realiseert, komen er en-
kele Diepenheimse timmeraars de vrijwilligers ter plaatse met 
de opgedane ervaring ondersteunen. Dit voorbeeld van 
daadwerkelijke publieksparticipatie wekt landelijk de aan-
dacht. Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten van de 
Mondriaan Stichting, waar Pjotr Müller juist in die tijd als advi-
seur mee verbonden raakt, zal in toenemende mate gaan 
samenwerken met Diepenheim. Ook met de opvolger van het 

Praktijkbureau, Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) 
zullen nauwe betrekkingen blijven bestaan.

In 1992 wordt de goegemeente opgeschrikt door de plaat-
sing van een lange mast met daarop in een krans van kleurig 
neonlicht het woord NIEUW. De meningen zijn uiteraard ver-
deeld, maar het meest opmerkelijke is dat werkelijk iedereen 
een mening heeft. Hoewel het woord zelf geen aanleiding tot 
misverstanden geeft, is de betekenis ervan op deze plek voor 
velerlei uitleg vatbaar. Velen vragen zich af of dit nu wel kunst 
is of eerder een reclame-uiting. Detoneert dat moderne ge-
bouw van de Kunstvereniging niet al voldoende in het oude 
vertrouwde straatbeeld? Is het nou nodig de kunst, waar toch 
nog altijd een geur van verhevenheid omheen hangt, met 
zulke ordinaire middelen aan te prijzen? John Körmeling is de 
kunstenaar achter het kunstwerk, dat vele jaren zal blijven 
staan. Natuurlijk heeft zijn boodschap, want zo mag je dit 
kunstwerk wel karakteriseren, meerdere lagen. Behalve dat 
het als een marktkoopman de voorbijganger toeroept: ‘komt 
dat zien – hier moet je wezen, hier moet je zijn’, refereert het 
ook aan zin en onzin van de eis tot vernieuwing, die in de 
kunstwereld maar al te vaak dwingend gehanteerd wordt. 

Plan Hosper, pleidooi voor verandering
In de publiciteit rond de kunst in Diepenheim wordt vaak 

gewag gemaakt van het landelijk karakter, de schoonheid van 
de omgeving met zijn kastelen en de overzichtelijke gemeen-
schap. Maar in de praktijk beginnen ook de gebreken op te 
vallen. Een echt centrum bijvoorbeeld ontbreekt. En het 
wegenplan is ook niet ideaal. Er is behoefte aan een toe-
komstvisie, waarin wonen, werken, recreatie, toerisme, land-
schap en natuur een plaats krijgen. Het Praktijkbureau houdt 
zich bezig met juist deze ontwerpproblematiek en staat een 
universele benadering voor. Wie kunst naar de mensen wil 
brengen kan niet meer volstaan met een mooie tentoonstel-
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ling, een boek of een incidenteel kunstwerk op een plein of in 
een park. Kunst in de openbare ruimte vraagt een relatie tot 
de ruimtelijke en sociale omgeving. Er dient een inhoudelijke 
samenhang tussen de kunstwerken onderling te ontstaan, 
het gaat om het aanscherpen van de relatie beeldende kunst, 
architectuur, landschapskunst en stedenbouw. In Diepen-
heim zouden de spelers moeten zijn: bevolking, Kunstvereni-
ging, landschapsarchitecten, kunstenaars, gemeente en rijk. 
Dit laatste in de gedaante van het Praktijkbureau voor Beel-
dende Kunstopdrachten. 

Vanaf 1993 zal Bureau Alle Hosper (landschapsarchitectuur 
en stedenbouw) een integrale visie op het landschap van 
Diepenheim ontwikkelen. Met inbreng van beeldend kunste-
naars Irene Fortuyn, Arno van der Mark en Urbain Mulkers. 
Men spreekt over een Masterplan, een denkmodel, een 
‘kritisch vehikel’ om beeldende kunst, architectuur en land-
schapsarchitectuur met elkaar in relatie te brengen. Voorals-
nog is de taal ambtelijk en weet het publiek ook niet erg wat 
ervan te denken. Ruimtelijke ordening blijkt een begrip dat 
de aloude lokale structuur verre te boven gaat. Dit resulteert 
in het plan Hosper, dat een uitgebreide analyse geeft van 
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landschap en bebouwing en een pleidooi voor verandering 
inhoudt. Met een presentatie, publicaties en een openbaar 
debat worden de bevindingen met de bevolking gedeeld. 
Enkele prikkelende stellingen moeten het publiek uit zijn com-
fortzone trekken. Hier een selectie:
- Het Diepenheimer landschap wordt een aftakelend open-

luchtmuseum als er geen ruimte wordt gelaten aan veran-
deringen. 

- Het Diepenheimer landschap is prachtig, het stedeke ziet 
er niet uit.

- Door in te spelen op de (ruimte en tijd)kenmerken van de 
situatie, kan kunst iets wezenlijks toevoegen aan de bete-
kenis van het landschap.

Het landschapsplan van Hosper (gepresenteerd als Diorama 
Diepenheim met tentoonstelling, vouwblad en debat) gaat in 
op het landschap als spiegel van de samenleving en neemt 
de lezer mee naar de ijstijden waarin natuurkrachten het land-
schap vormgaven. Vervolgens zien we hoe de woeste gron-
den worden ontgonnen, hoe als gevolg van het feodale bestel 
machtslijnen door het landschap worden getrokken; de oprij-
lanen van de kastelen rond Diepenheim getuigen daar nog 
van. De versterkte huizen worden groter en mooier, aanleg 
van tuinen en parken toont de welvaart en een leven van genot 
voor de elite. De kleine luiden bevolken het stedeke, voor-
zien in de behoefte aan onderwijs, ambachtslieden en win-
kels voor de grote boerengemeenschap rondom. Die wereld 
loopt op z’n eind: democratisering en emancipatie hebben 
hun werk gedaan, het is tijd voor nieuwe landschappen. De 
kastelen en hun tuinen worden beschermd en bevroren door 
hun status van monument. De verhouding tussen statische 
en dynamische krachten in het landschap mag veranderen. 

John Körmeling
Nieuw

Piet Tuytel

Roos Theuws

maar het plein voor café-restaurant Boonk zou het nieuwe 
centrum kunnen vormen. Wegen worden verlegd en de ver-
keersstromen geordend. Het plein vraagt om inrichting, het 
moet ruimte bieden aan weekmarkt en terrassen en evene-
menten. Het moet een plaats worden waar eigen bevolking 
en toerist graag verpozen. Daar zijn kunstenaars voor nodig. 
En daar kan de Kunstvereniging zijn inbreng kwijt. Irene For-
tuyn-O’Brien zal een rol spelen bij de inrichting van het plein, 
het ‘straatmeubilair’ (1996) en de reconstructie van de Gro-
testraat (opening 2001). Op het gebied van kunst in de open-

bare ruimte maakt Diepenheim in de jaren ’90 onafhankelijk 
van het grote kunstgebeuren een geheel eigen en opmerke-
lijke ontwikkeling door. Na het timmerproject van Pjotr Müller 
(1991/92), volgen de lettertuin Azart van Rombouts/Droste, 
de Cultural Boxes van Arno van der Mark (1995), de aanplant 
van 10 ceders op de Joodse begraafplaats, en de slang in de 
boom van de tuin van de Kunstvereniging van Joseph Semah 
(1995) en het Gazebo van Urbain Mulkers.

Arno van der Mark en Urbain Mulkers vonden hun weg naar 
Diepenheim in het kader van de Euregio Kunstroute: Diepen-
heim – Haaksbergen – Schöppingen – Ahaus. De Europese 
Gemeenschap verleende subsidie. Voor beide kunstenaars 
zou het een meerjarige verbintenis met de Kunstvereniging 
worden. Arno van der Mark bedacht de Cultural Boxes, een 
soort reclamezuil, formeel verwant met abri en parkomheinin-
gen. Invulling en plaats kunnen veranderen. De eerste plaat-
sing was op het braakliggende terrein naast de voormalige 
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Vigerende bestemmingplannen zijn gebaseerd op beper-
kingen en belemmeringen, aldus plan Hosper. Maak delen 
van het landschap dynamisch, als een instrumentarium voor 
vrijheden, een voedingsbodem voor metamorfoses, zodat 
nieuwe landschappen kunnen ontstaan. 

Stedenbouwkundig gezien is er behoefte aan een centrum. 
De kerk heeft door zijn ligging nooit die rol kunnen spelen, 
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nen. De hosta werd door Philipp Franz von Siebold (1796-
1866) vanuit Japan in Nederland geïmporteerd en van daaruit 
verspreid over Europa. De collectie in Diepenheim zal tal van 
variëteiten herbergen. En dus alle nuances groen die je maar 
kunt bedenken en in de bloeitijd bovendien vele tinten van wit 
tot paars. Het Gazebo past in Hospers plan dit gebied leeg 
(dat wil zeggen onbebouwd) en groen te laten. Maar – het lijkt 
een klein plaagstootje van Mulkers – hij plaatst al dat groen 
wel in een rode lijst; de tuin wordt beschut door een haag van 
rode beuken. 

Het project past wonderwel in Diepenheim. Het ligt vol-
doende dicht bij de bebouwing voor de avondwandeling van 
de bewoners; goed onderhouden wandelpaden lokken ook 
de toerist. De voorbereidingen vragen een hoge graad van 
participatie; er wordt geharkt en geschoffeld, men adopteert 
planten, en kweekt stekken op. Gedurende de aanlegfase 
(1996-1999) is er een hostatentoonstelling en de planten rei-
zen langs botanische tuinen in Nederland. Er is volop samen-
werking met de eigenaar van het perceel, het waterschap 
Regge en Dinkel (aanvankelijk stond er een waterzuiverings-
installatie), en met de gemeente. Het heeft alles waaraan een 
kunstwerk in de openbare ruimte zou moeten voldoen: met 
de tijd wortelt het in de aarde, maar ook in de gemeenschap. 
Vooral bij al die vrijwilligers die hebben meegewerkt en de 
tuin nog steeds onderhouden. En natuurlijk bij de buurtbewo-
ners die regelmatig hun rondje Gazebo maken. Mulkers ver-
bleef in die jaren vaak en graag in Diepenheim. ‘Diepenheim 

is een plek van alle tijden en dat weten de Diepenheimers’ is 
een veelzeggende uitspraak van hem.

De inrichting en reconstructie van de Grotestraat is recht-
streeks voortgekomen uit het plan Hosper. Ook het project 
Proeftuin Twente heeft hier zijn wortels. Evenals de huidige 
situatie met het inmiddels verbouwde gebouw van de Kunst-
vereniging, de restauratie van het Ottenhuis, Diepvrieshuis, 
Herberg de Pol en de tuinen van herman de vries. Dit alles 
zou zonder het onderliggend stedenbouwkundig plan Hos-
per ondenkbaar zijn geweest.

Honderdmaal een omgetoverde tentoonstellingsruimte
Bij het 10-jarig bestaan van de Kunstvereniging kregen de 

veertig exposanten, die tot dan de ruimte met hun werk 
bevolkt hadden, het verzoek een jong talent naar voren te 
schuiven. Nu, bij het 25-jarig bestaan werd aan ruim twee-
honderd voormalig exposanten gevraagd een tekening in te 
zenden voor expositie en opname in dit boek. Tweehonderd? 
Vier maal vijfentwintig is toch honderd? Ja, maar hoewel het 
ritme van de seizoenen is aangehouden hebben de solo’s de 
laatste jaren regelmatig plaatsgemaakt voor groepstentoon-
stellingen. 

Al die kunstenaars, in elk geval zij die met eigen werk de 
ruimte moesten vullen, trokken naar Diepenheim, bekeken 

Galerij 1881. De plaats waarvoor de eerste plannen voor een 
eigen gebouw ontwikkeld werden. Je kon er als inwoner van 
Diepenheim niet omheen, het was al jarenlang een gapend 
gat in de rooilijn. De invulling van de Cultural Boxes met louter 
hoofdletters en punten bleef voor de argeloze voorbijganger 
een onoplosbaar raadsel. Niet voor de leden van de Kunst-
vereniging zelf. De letters zijn namelijk hun initialen, geplukt 
uit de ledenlijst. Geen reclameboodschap van een commer-
ciële partij, maar heel democratisch de initialen van hen die 
de Kunstvereniging maken. In wezen een eerbetoon, maar 
dan wel versluierd.

Waar de bijdrage van Van der Mark nogal cerebraal is, komt 
Mulkers met een totaal tegengesteld idee. Ook hij heeft zich 

verdiept in het plan Hosper. Het stedenbouwkundig jargon 
spreekt van rood voor bebouwing en groen voor landschap. 
Mulkers kiest voor de groene zone in Hospers plan, de ruimte 
die om metamorfose vraagt. Hij vindt een tuitvormig perceel 
langs de Regge, net buiten de bebouwde kom. En ja, het was 
hem ook opgevallen dat er veel groen en weinig rood in Die-
penheim te vinden is. Het inspireert hem tot de aanleg van het 
Gazebo, een tuinkamer vol hosta’s. Het woord gazebo zou 
een samentrekking zijn van het Engelse gaze en het Latijnse 
videbo en als zodanig in de Amerikaanse 18e- en 19e-eeuwse 
cultuur een zomerhuis in een parkachtige omgeving beteke-
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anonieme, foto’s van kaptafels vol flesjes, potjes, borstels, 
sieraden overschreed zij de grenzen tussen low en high cul-
ture ruimschoots. Ook Joke Robaard (1996) vond een manier 
de Diepenheimse bevolking op een bijzondere manier bij 
haar tentoonstelling te betrekken: zij nodigde leden en kinde-
ren van leden van de plaatselijke rijvereniging uit om vooraf-
gaand aan de tentoonstelling deel te nemen aan een georga-
niseerde verkleedpartij. Zelf bracht zij de attributen en kleren, 
die onderdeel van haar installatie zouden vormen in. Het bleef 
echter niet bij het verzoek aan de mensen van de rijvereni-
ging. De uitnodiging betrof uitdrukkelijk ook een paard! Het 
hele feest werd door Robaard fotografisch vastgelegd en de 
foto’s maakten vervolgens weer deel uit van de expositie.

Liet Heringa (1998) koos ervoor het proces van wording 
van haar kunstwerk zichtbaar te maken. Zij plaatste een bijna 
drie meter hoog keramisch object, dat zij kort te voren in het 

Europees Keramisch Werkcentrum in Den Bosch had ge-
maakt, centraal in de ruimte. Het is van een matzwarte gla-
zuur voorzien. Heringa gaat het, met in gedachten de Indiase 
rituelen die zij op een recente reis zag, te lijf met vaseline en 
rode pigment, een actie die zij in de loop van de tentoonstel-
ling zal herhalen. Zij probeert haar kunst te ontdoen van het 
onveranderlijke van het in materie gestolde beeld. Haar drijf-
veer ligt in de eerste plaats bij het proces. 

Als er één ding is dat al deze kunstenaars duidelijk maken, 
is het wel dat het onderzoek of de weg naar het kunstwerk 
een overheersende rol is gaan spelen. Heringa stelt het 
publiek in de gelegenheid getuige te zijn van het ontstaans-
proces dat zich gewoonlijk in de beslotenheid van het atelier 
afspeelt. Dat kunst en leven niet te scheiden zijn, bleek nog 
duidelijker toen Maria Roosen een jaar later in de Kunstver-
eniging neerstreek. Omdat ze juist in die tijd haar huis uit 
moest, richtte zij de ruimte in met haar bed, tafel, stoel en tv en 
natuurlijk haar vele prachtige glaskunstwerken. Home is 

het gebouw van binnen en buiten en bedachten hoe zij hun 
werk daar een plaats zouden kunnen geven. Hoe zij optimaal 
gebruik zouden kunnen maken van de ruimte, welk aspect 
van hun werk zij wilden tonen. Gingen zij het podium als sok-
kel gebruiken, de erker als laboratorium, de vide voor een 
werk dat vrij in de ruimte kon hangen? Zouden zij hun meest 
recente werk presenteren in combinatie met een ter plaatse 
gemaakte installatie? Een reeks schetsen en voorstudies 
wellicht? De resultaten van een reis of werkperiode elders? 
Of zouden zij werk kunnen maken dat geënt was op Diepen-
heim zelf? Zou de tentoonstelling in een of andere vorm kun-
nen worden vastgelegd in een publicatie? Alle mogelijkhe-
den zijn de afgelopen jaren wel uitgediept. Krijn de Koning 
(1996) zoekt een daadwerkelijke omgang met de architectuur 
door bouwkundige elementen als vloeren, muren en door-
gangen als beeldend materiaal te beschouwen. Cor van Dijk 
benadrukt juist de heldere architectuur met zijn uitgewogen 
minimale sculpturen (2002/2003). Anderen slaan aan het 
inrichten en verbouwen om de gewenste sfeer rond hun werk 
te scheppen. Mari Boeyen (2003) doorbrak de wanden met 

spiegels en fotopanelen, terwijl Marinus Boezem (1993) juist 
schuin tegenoverstaande spiegels plaatste om binnen de 
bestaande ruimte een eigen plek voor zijn werk te benadruk-
ken. 

Leo Vroegindeweij (2000) ziet het gebouw als een kas en de 
Kunstvereniging als kweker. Cornelius Rogge (1990) daar-
entegen gebruikte de ruimte als ‘stalling’ voor zijn enorme 
wagens. 

Ook buiten de fysieke grenzen van het gebouw lokt de 
ruimte. Zo probeerde Mirjam de Zeeuw (1993/94) de Die-
penheimse huiskamers te verbinden met haar tentoonstelling 
in het gebouw door haar foto’s van kaptafels gedurende de 
loop van de expositie acht maal wekelijks paginagroot te 
publiceren in het huis-aan-huisblad, terwijl foto’s van Diepen-
heimse interieurs deel uit maakten van haar presentatie in de 
Kunstvereniging. Met de toch wel heel intieme, tegelijkertijd 
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afkomstig van het Leger des Heils en voorzien van keurig uit-
geknipte ronde gaten. Voor dat knipwerk had zij een legertje 
textielvaardige handen uit de Diepenheimse bevolking gemo-
biliseerd. Vanaf de galerij kon men een blik in deze duistere 
poel van verval werpen, waarbij dan ook nog eens het eigen 
gelaat in het water spiegelde. Alle mogelijke associaties kwa-
men voorbij, het morele appel was voor ieder verstaanbaar.

Tot zover een tamelijk willekeurig greep uit de tentoonstel-
lingsproductie van de Kunstvereniging door de jaren heen. 
De eerste tijd waren het voornamelijk solotentoonstellingen 
van veertigers. Kunstenaars met een gevestigde praktijk en 
een indrukwekkende lijst van tentoonstellingen, aankopen en 
opdrachten in de openbare ruimte. Vaak ook als docent ver-
bonden aan een academie. De wens om ook een jongere 
generatie binnen te halen bestaat zeker, maar de aarzeling of 
een pas afgestudeerde voldoende niveau, ervaring en be-
staand werk heeft voor een dergelijke grote presentatie 
vraagt om een andere formule dan de gebruikelijke solo, 
waarbij de kunstenaar zijn gang kan gaan. Op voorstel van 

(1997), Peter Buggenhout (1999/2000). En Koen van Meche-
len natuurlijk, met zijn kippen, maar dat was een buitenproject 
(2006). 

De tentoonstelling met buitenproject van Jan Fabre (1994, 
Het graf van de onbekende computer) kreeg nog een staartje. 
Toen enkele jaren later de Städtische Galerie in Nordhorn 
een indrukwekkende expositie met voornamelijk ‘insecten-
werk’ van Jan Fabre binnenhaalde, kreeg Diepenheim de pri-
meur van de film De Ontmoeting. Het betrof een videofilm die 
Jan Fabre samen met Ilya Kabakov gemaakt had over hun 
treffen in New York in de gedaante van respectievelijk kever 
en vlieg. De videofilm die een gesprek over leven en kunst 
tussen beide insecten/kunstenaars laat zien, werd meerdere 
weekeinden gedraaid in de Rozenboomkamer aan de Gro-
testraat.

Een paar jaar later kwam Berlinde De Bruyckere. Zij wist 
de Kunstvereniging om te toveren tot een kijkje in de hel. Ze 
verduisterde de grote ruimte op de begane grond en liet de 
vloer onder water zetten. In het water plaatste ze bedden met 
dikke stapels dekens erop. Dekens in alle kleuren en maten 

where the heart is, was de titel. Maria Roosen zelf was het 
hart van haar tentoonstelling. Toegankelijker kan bijna niet. 

Martina Klein, schilder van monochrome doeken, die teza-
men echter een uiterst kleurrijk beeld opleveren, wist de 
ruimte met kleur te bespelen (2004). Het betrof een gecombi-
neerde presentatie in Rijksmuseum Twenthe en Diepenheim. 

Dat was vaker het geval. De selectiecommissie bestaat door 
de jaren heen uit Lisette Pelsers (kunsthistorica), Anne Sem-
ler (beeldend kunstenaar), Arno Kramer (beeldend kunste-
naar) en Sepp Bader (grafisch vormgever). Lisette werkt als 
conservator op het museum, Arno is docent op de academie 
in Enschede, de AKI. Veel van de kunstenaars die naar Die-
penheim komen hebben dan ook contact met een van beide 
instituten. Zo exposeren mededocenten als Helen Frik en 
Hans Hovy. Met het museum waren er diverse dubbelten-
toonstellingen, soms bij wijze van vervolg, soms gelijktijdig. 
Adam Colton, Cornelius Rogge, herman de vries, Joseph 
Semah, Nicolas Dings, Sjoerd Buisman zijn enkele van de 
vele voorbeelden. Maar het zijn niet uitsluitend Nederlandse 
kunstenaars, de contacten reiken verder. Via Jan Hoet, die 
indertijd in Gent het inspirerende Chambres d’Amis (1986) 
georganiseerd had, en vervolgens als spreker bij de Diepen-
heimse beeldenroute was uitgenodigd, kon de blik tevens op 
België worden gericht. Het zijn niet de minsten geweest die 
met hun werk naar Twente kwamen: Guy Rombouts & Mo-
nica Droste (1993), Jan Fabre (1994), Berlinde De Bruyckere 
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in een wereld die zich uitstrekt buiten de begrenzing van het 
gebouw tot ver in het uitdijend heelal van de kunsten. 

Groene oortjes, gele blaadjes 
In mijn huis zwerft een groen oor. Bij navraag is dat bij veel 

Diepenheimse kunstvrienden het geval. Nu eens ligt het op 
een kastje, dan verdwijnt het in een lade of doos, en dan duikt 
het weer op. Het is een lelijk ding, een zuurtjesgroen oor van 
gips. Maar je gooit het niet weg, het is immers kunst. De kun-
stenaar gaat schuil achter de afkorting AGOP, Anoniem 
Groene Oortjes Project. Deel 1 werd in 1997 in Amsterdam 
gelanceerd, deel 2 in 1999 in New York en deel 3 was dus in 
2000 bij het tweede lustrum van de Kunstvereniging. Het is 
uitgedeeld onder de vrienden. Of er nog een vervolg geweest 
is weet ik niet, het doet er ook niet toe. De eerste keer dat het 
halfvergeten object plotseling opdook, schoten mij woorden 
als ‘Der Feind hört mit’ in gedachten. Maar inmiddels geef ik 
er een andere interpretatie aan. Zou het niet zo kunnen zijn 

dat het oor juist vraagt te luisteren naar de kunst? Luister, 
hoor, kijk, zie, stel je open, schort je oordeel even op. Kunst 
dichter bij de mensen brengen, van meet af aan de missie van 
de Kunstvereniging, betekent natuurlijk ook andersom de 
mensen dichter bij de kunst brengen. Daarvoor dienden dan 
weer de gele blaadjes. ‘Beste Diepenheimers’, schreef voor-
zitter Harrie ten Dam in de eind jaren negentig van tijd tot tijd 
verschijnende nieuwsbrieven. Het betreft voornamelijk me-
dedelingen voor de bewoners van Diepenheim. ‘Vrijdag 14 
mei gaan Spek (Willy Spekreijse) en Kluk (Jan Klarenbeek) in 
België de duizend verschillende hosta-soorten ophalen en 
zaterdag vanaf 9.00 uur gaan ze op aanwijzing van de kunste-
naar de grond in’. Kom kijken, kom helpen, beleef het mee. In 
een andere aflevering gaat het over de theatergroepen die 
Diepenheim aandoen: ‘Vorig jaar zomer was het groot feest 
met de Dogtroep. Zo’n zelfde feest staat ons weer te wach-
ten… We doelen op de komst van theatergroep Vis à Vis uit 
Amsterdam, die op weg naar Berlijn ruim een week in Die-
penheim zal zijn. Drie dagen zal de groep try-outs houden van 
haar nieuwe voorstelling Mirage’. Dat deze groepen naar 
Diepenheim komen is te danken aan de bemiddeling van Jan 
Eijsink, de motor achter het dan zes jaar oude theaterfestival 
Overijssel op Straat. Dat er nu in 2015 een Werkplaats, een 
theaterzaal en gastenverblijven gerealiseerd zijn, alles in 
nauwe samenwerking met de Kunstvereniging, mag in tijden 
van krimpende cultuurbudgetten niets minder dan een won-
der heten. Tegelijkertijd is het weer een voorbeeld van hoe de 
dingen in Diepenheim gaan: dromen, aanpakken, kansen 
creëren en kansen grijpen.

Arno Kramer kwam er een intensieve samenwerking met de 
afdeling beeldhouwen van de AKI tot stand. Onder de krach-
tige titel Windkracht 10 kregen tien pas afgestudeerden de 
kans een nieuw werk (van na het examen dus) te exposeren. 
Het mes sneed aan twee kanten: voor de aanstormende 
talenten een aansporing niet in het spreekwoordelijke zwarte 
gat te verdwijnen, voor het publiek een goede gelegenheid te 
zien wat er zoal op de academies broeide. Vanaf 1995 zijn er 
in de tussenperiodes regelmatig groepstentoonstellingen 
met de titels: Windkracht 10, AKI Beeldhouwen, Jonge 
Beeldhouwers Enschede/Kampen en in samenwerking met 
de provincie de Overijsselse Junior Beeldende Kunstprijzen. 
Later heet dit laatste initiatief AanZet! en is de doelgroep uit-
gebreid tot startend talent uit Oost-Nederland, een logisch 
gevolg van de samenvoeging van de academies van Kam-
pen, Enschede en Arnhem tot ArtEZ.

Kijkers die regelmatig terugkeerden hebben door de jaren 
heen een voortreffelijk beeld gekregen van hoe actuele kunst 
de ruimte kan bespelen. De Kunstvereniging onderging hon-
derdmaal een metamorfose en bood honderdmaal een inkijk 
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heidkamer: een kast vol opgerolde meters linnen centraal op 
de tentoonstelling. Zo’n kast ademde de trots en weelde van 
de huisvrouw en moest genoeg inhoud hebben om daarmee 
een leven lang een groot gezin van stof voor kleding, bedden-
goed en tafellakens te voorzien. Maar… Holleman liet de kast 
half leeg. Dat beeld – het is voorbij, tijden veranderen en wij 
ook – sloot aan bij het gevoel dat de nieuwe eeuw definitief 
was aangebroken.

Terwijl het werk gewoon doorging en er de ene na de andere 
mooie, gedenkwaardige of juist wonderlijke tentoonstelling 
te zien was, werd er al volop gefilosofeerd over hoe verder te 
gaan.

Energie viel te putten uit bijvoorbeeld de tentoonstelling van 
de dynamische David Bade met zijn studenten van de Bremer 
kunstacademie. Hij nodigde ze uit met de woorden, die 
tevens de titel van de tentoonstelling zouden vormen, Schlaf-
plätze werden arrangiert. Ze kwamen een keer kijken en keer-
den een week voor de tentoonstelling begon terug met tent-
jes en slaapzakken. Verder was het recept: inspiratie opdoen 
in het dorp en omgeving, improvisatie wat de te gebruiken 
materialen aangaat en aan het werk maar. Het resultaat een 
buitengewoon vitale presentatie, Diepenheim in alle opzich-
ten waardig. 

leiding van dat laatste lezen we teksten in de trant van: ‘…het 
ligt er al, het moet alleen wakker gekust, opengesteld, binnen 
bereik van de historische ervaring gebracht en hier en daar 
gecomplimenteerd met nieuwe kortsluitingen, trots vormge-
geven als 21ste-eeuwse artefacten’. Het is alsof de schrijver 
Diepenheim en de Kunstvereniging voor ogen had, want het 
is precies dat wat er in het laatste decennium van de 20ste 
eeuw aan de orde was geweest. 

Wat Proeftuin Twente weer allemaal in gang zette, leest u in 
de volgende bijdrage.

 
Maar om terug te komen op WIJ. Alleen al de titel zette aan tot 
denken. Wie zijn wij? En wie zijn zij dan? Wij protestanten en 
zij katholieken? Wij het volk en zij de elite? Wij van het ste-
deke en zij van de steden? Wij Twentenaren en zij Hollan-
ders? Of wij autochtonen en zij allochtonen? Net als het 
woord Nieuw tien jaar eerder zorgde het voor voldoende 
gespreksstof. Maar het mooist van het project was het ico-
nisch beeld dat Holleman van dat hele idee van een Twentse 
identiteit schiep. Hij zette het pronkstuk uit de Twentse Oud-

ting van de processen die in de Diepenheimse praktijk al jaren 
aan de gang zijn. Het is dan ook geen toeval dat in Diepen-
heim de aftrap wordt gegeven voor een veelomvattend pro-
ject: Proeftuin Twente. In december 2001 opent bij wijze van 
prelude de tentoonstelling Wij van Arnoud Holleman, in 2004 
volgt de slotpresentatie, wederom in Diepenheim. In de tus-
senliggende tijd hebben de projectcoördinatoren Mariecke 
Siezen en Joop Hoogeveen in 14 gemeenten in Twente een 
kunstenaar aan het werk gehad. Fotografen, schrijvers, mu-
sici, beeldend kunstenaars gingen op zoek naar de culturele 
identiteit van Twente. Een archiefdoos van zeker 60 cm breed 
met daarin keurig op rij de verschillende publicaties die uit de 
inbreng van de kunstenaars voortvloeide, staat in de Kunst-
vereniging en is voor iedere bezoeker te raadplegen. Waar 
het allemaal toe zou kunnen leiden, lezen we in het slotrap-
port. Uit aandachtspunten als bewoonbaarheid, bereikbaar-
heid, bekijkbaarheid en bekijkwaardigheid blijken de invals-
hoeken van gebiedsontwikkeling, identiteit van bevolking en 
streek, historisch belang en toeristisch potentieel. Naar aan-

WIJ
Met de viering van het tweede lustrum is de 21ste eeuw 

voor de Kunstvereniging begonnen. Een nieuw avontuur ligt 
in de week. Het Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrach-
ten, waarmee de afgelopen tien jaar veel is samengewerkt, 
heeft een opvolger gekregen: Stichting Kunst en Openbare 
Ruimte, kortweg SKOR, gefinancierd door het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (1999-2012). ‘SKOR 
richt zich op de wisselwerking tussen kunst, op-drachtgever, 
locatie en publiek en legt daarbij relaties met ontwikkelingen 
binnen nieuwe media, architectuur, stedenbouw en land-
schapsarchitectuur’. Het klinkt als een ambtelijke samenvat-
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achter de Kunstvereniging. Steeds opnieuw slaagt U erin 
een groep van ruim vijftig vrijwilligers te motiveren. Dankzij u 
en uw volontairs is het stedeke Diepenheim een venster op 
de culturele wereld geworden. Uw zilveren anjer is daarom 
ook een beetje voor uw hulptroepen – en voor uw vriend 
Sepp.”

Een van de geheimen van Diepenheim is ongetwijfeld vriend-
schap. Vriendschap binnen de groep gecombineerd met een 
open mind naar buiten. Harrie ten Dam is in 2013 overleden. 
Sommigen van de vrienden van weleer hebben door leeftijd, 
gezondheid, loopbaan of verhuizing moeten afhaken. Ik denk 
aan Guusje van Driel, Bob van Loon, Lisette Pelsers. Het 
aantal vrijwilligers varieert door de jaren, is ook sterk afhanke-
lijk van de buitenprojecten. Maar wie de foto’s uit de jaren ’80 
bekijkt ziet gezichten die ook in 2015 nog, of soms weer, 
actief zijn. Sepp Bader, Ton Besling, Marinus Aaftink, Bea 
Schinkel, Anne Semler, Joop Hoogeveen, Jan Eijsink, Arno 
Kramer.

In 2007 heb ik Twente verruild voor Zuid-Holland. Voor het 
vervolg van het verhaal neemt Jet van der Sluis, collega-
kunsthistorica, de rol van verteller van mij over. Voor mij was 
het schrijven van dit verhaal niets minder dan: een wandeling 
van herkenning naar ontmoeting naar verbeelding naar herin-
nering naar... 

Maar zoals bij iedere wandeling geldt ook hier: je kiest een 
pad en laat daarmee vele andere paden links liggen. Voor het 
overzicht van al die exposities, buitenprojecten en uitgaven zij 
verwezen naar elders in dit boek.

Peggie Breitbarth
Wassenaar voorjaar 2015

Onder het hoofdje vitaal en gedenkwaardig viel zeker ook de 
tentoonstelling van de nestor van de Nederlandse beeld-
houwkunst, de toen 75-jarige Carel Visser, die gedurende 
zijn lange loopbaan zijn bewonderaars steeds weer voor ver-
rassingen stelde. Als geen ander zocht hij in zijn atelier de 
artistieke vrijheid van experimenteren, combineren, uitprobe-
ren en vinden.

Bij het buitenproject Zes kunstwerken op locatie (2006) 
stond een onderzoekende en nieuwsgierige mentaliteit zelfs 
centraal. Ricardo Brey, Hans op de Beeck, Huang Yong 
Ping, Sara Rajaei, Joseph Semah en Koen van Mechelen. Zij 
manifesteren zich onomstotelijk als beeldend kunstenaar, 
maar bewegen zich op terreinen als wetenschap, geschiede-
nis, religie, poëzie en kippenfokkerij. Het werd als vanouds 
een wandeling door en rond Diepenheim met locaties en 
kunstwerken die verrasten, verbaasden, verwonderden en 
betoverden. En daarin kan men een van de opmerkelijke kan-
ten in het karakter van de Kunstvereniging herkennen. In alle 
activiteiten loopt er steeds een natuurlijke lijn van de dromen 
van de jaren ’80 naar de realiteit van vandaag. 

Of de samenleving van Diepenheim door de jaren heen wel 
bestand zou blijven tegen zoveel kunst, is wel eens meesmui-
lend gevraagd door, vermoedelijk jaloerse, bestuurders uit 
andere gemeenten. Gezien de vestiging van diverse kunste-
naars en galeries moet het antwoord luiden, dat men van 
kunst nooit genoeg krijgt. Een jaarlijks terugkerend evene-
ment dat nu alweer tien jaar loopt is Kunstmoment, een tien-
daagse kunstmanifestatie waaraan alle in Diepenheim geves-
tigde kunstenaars, galeries, winkelbedrijf, VVV en horeca 
meedoen. Ja, ook de Kunstvereniging is betrokken, maar het 
initiatief ligt bij de andere partijen en dat is het beste bewijs 
voor de stelling: van kunst krijg je nooit genoeg.

Het geheim van Diepenheim
In 2006 mag, in aanwezigheid van H. M. de Koningin Bea-

trix, Harrie ten Dam de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds in ontvangst nemen. Deze prestigieuze onder-
scheiding die het fonds uitreikt als blijk van waardering voor 
jaarlijks maximaal vijf personen, die ‘... in enigerlei vorm van 
onverplichte arbeid uitstekende verdiensten voor de Neder-
landse cultuur ...’ hebben geleverd. In het laudatio, uitge-
sproken door de voorzitter van het fonds mr. I. W. Opstelten, 
wordt zijn stimulerende rol als oprichter en voorzitter van de 
Kunstvereniging Diepenheim benadrukt: ‘U bent, meneer 
Ten Dam, de beminnelijke en te bescheiden stuwende kracht 
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Pedro Bakker

Zoals bekend werd er al in 2006 zeer terecht aandacht be-
steed aan 25 jaar Kunst in Diepenheim. Sinds dit officieuze 
zilveren jubileum is er nog geen tien jaar verstreken, maar 
inmiddels heeft het stedeke een indrukwekkende metamor-
fose ondergaan. Wie nu in Diepenheim rondloopt, kan alleen 
maar een diepe buiging maken voor alles wat er in het afgelo-
pen decennium is gerealiseerd. 

In de oude Galerie Nijehove aan de Kuimgaarden is inmid-
dels een Drawing Centre van wereldklasse gehuisvest en het 
hoofdgebouw van de Kunstvereniging werd grondig gereno-
veerd. In het kader van het ambitieuze project KunstWerk 
Diepenheim is een aantal vervallen historische panden opge-
knapt en verbouwd, waarbij het hele gebied rond de oude 
stadsbleek een grondige facelift onderging. De gemeen-
schap beschikt nu over een multifunctioneel cultureel cen-
trum annex bibliotheek en de Kunstvereniging Diepenheim 
en de stichting Kunsten op Straat kregen samen een prach-
tige werkplaats plus een aantal studio’s voor theatermakers, 
acteurs en beeldend kunstenaars die langere tijd in Diepen-
heim willen verblijven. Voortbordurend op het Gazebo-pro-
ject van Urbain Mulkers is er in de directe omgeving inmid-
dels nog een aantal bijzondere tuinen ingericht, waarbij de 
landschapsinrichting zelf de functie van kunst in de openbare 
ruimte vervult. 

Diepenheim is misschien qua uiterlijk veranderd, maar de 
ambitie om op basis van uitdagende en vernieuwende kunst 
uit te groeien tot een Gesamtkunstwerk waar internationale 
kunstenaars zich creatief door uitgedaagd voelen en waarin 
het voor bezoekers en streekbewoners prettig dwalen en 
vertoeven is, is onverminderd gebleven. In dit jubileumjaar 
wordt daarom niet alleen gejubeld, maar ook alvast vooruit-
gekeken. De nieuwe stichting De Heerlijckheid Diepenheim 
beijvert zich vanaf nu om nog meer kunstliefhebbers en dag-
recreanten een prikkelend en inspirerend verblijf te bieden.

Ongeveer twee jaar nadat ik Peggie Breitbarth opvolgde als 
kunstbeschouwer bij het Twentse weekblad De Roskam, 
vroeg de hoofdredacteur van Beeldenmagazine (een kwar-
taalblad voor driedimensionale kunst) me om de ambitieuze 
plannen van de Kunstvereniging eens kritisch tegen het licht 
te houden. Uiteraard kende ik het karakteristieke gebouw 
waar ik, sinds onze verhuizing naar Twente, al menige, memo-
rabele expositie had gezien. Maar pas sinds deze schrijfop-
dracht ben ik me gaan verdiepen in de overkoepelende visie 
achter de overstelpende hoeveelheid activiteiten die de 
Kunstvereniging ontplooit: exposities, kunst in de openbare 
ruimte en diverse spraakmakende projecten. 
Bij dit eerste ‘officiële’ bezoek als journalist in 2009 werd me 

Diepenheim in 2015:

een indrukwekkende metamorfose

Jet van der Sluis
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Het jaarverslag van de Kunstvereniging vermeldt dan: ‘De 
ontwikkelingen in 2008 hebben ertoe geleid dat begin 2009 
tussen de gemeente Hof van Twente, Stichting Cultureel Erf-
goed Hof van Twente, stichting Kunsten op Straat en de KvD 
een hechte samenwerking is ontstaan onder de werktitel 
“KunstWerk”.’ Dit ambitieuze plan, dat voorzag in alle voor-
zieningen die anno 2015 daadwerkelijk gerealiseerd zijn, 
kreeg in 2009 groen licht in de gemeenteraadsvergadering. 

De Kunstvereniging was in datzelfde jaar bezig met een 
professionaliseringsslag: het bestuur had zojuist voor de 
tweede keer een zakelijk leider aangesteld in de persoon 
van Jan Eijsink, destijds ook directeur van Kunsten op Straat, 
die overigens al snel werd opgevolgd door Ingrid Bosman. 
Gesteund en gestimuleerd door de toenmalige burgemees-
ter Hans Kok wist de Projectgroep KunstWerk – mede door 
de loyale steun van gedeputeerde Dick Buursink – in 2010 
een bedrag van maar liefst 9 miljoen aan provinciale en ge-

meentelijke subsidie veilig te stellen voor het ambitieuze pro-
ject KunstWerk, dat hierna gefaseerd is uitgevoerd. 

Dit voorbeeldige samenspel tussen Kunstvereniging Die-
penheim, Stichting Kunsten op straat, Stichting Cultureel 
Erfgoed Hof van Twente, de gemeente Hof van Twente en het 
Waterschap Regge en Dinkel stond aan de wieg van het Dra-
wing Centre Diepenheim (2011), de aanleg van de tuinen van 
herman de vries (2011), de renovatie van het pand van de 
Kunstvereniging (2012), de herontwikkeling van het Otten-
huis en het Diepvrieshuis (2013), de verbouwing van de histo-
rische panden de Maalderij en Herberg De Pol tot één groot 
multifunctioneel gemeenschapsgebouw (2014) en tenslotte 
de Werkplaats Diepenheim (eind 2014) in het oude cultureel 
centrum. Hiermee kreeg de stichting Kunsten op Straat, de 
organisatie die verantwoordelijk is voor al het straattheater in 
de provincie Overijssel, de beschikking over een prachtige 

al snel duidelijk dat de ambities inmiddels veel verder reikten 
dan het exposeren van – veelal site-specific – driedimensio-
naal werk. In het vigerende beleidsplan was sprake van: ‘Een 
presentatieplek, annex laboratorium voor hedendaagse en 
actuele kunst, cultuur en openbare ruimte’ en werd boven-
dien de wens uitgesproken om ‘… de cultuurparticipatie, 
waarbij ook de culturele verenigingen, de bevolking en het 
onderwijs in de regio worden betrokken (te) stimuleren en 
(te) vergroten’. Dat laatste is tegenwoordig een onvermijde-
lijke voorwaarde van gemeente en provincie om in aanmer-
king te komen voor allerlei subsidietrajecten.

Achter de schermen werd er op instigatie van Harrie ten 
Dam al sinds 2003 gewerkt aan een masterplan dat op twee 
doelen mikte: ten eerste was het essentieel om Diepenheim 

als stadje levendig en leefbaar te houden en ten tweede was 
het voor de Kunstvereniging van levensbelang om meer be-
zoekers te trekken. Als eerste strategische stap werd in 2004 
de Stichting Cultureel Erfgoed Hof van Twente opgericht, die 
er in 2006 in slaagde het Ottenhuis en het Diepvrieshuis aan 
te schaffen, vooral ook om de verkrotting van de omgeving 
rond Hotel-Café De Pol tegen te gaan. Toen de plannen voor 
een multifunctioneel cultureel centrum steeds concreter wer-
den, heeft vervolgens de gemeente in 2008 de opstallen van 
deze oude herberg aangekocht. 
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term volkscultuur ook associaties oproept met ‘Blut und 
Boden’, ‘Eigen volk eerst’ en tuttige kitsch, lijkt door kunste-
naars eerder het verlangen uitgedrukt te worden naar een 
opgerekt idee over de identiteit van een volk”.

Binnen de volkskunst en volkscultuur herkennen zij vooral 
een vorm van directheid en oprechtheid die het vermogen 
heeft de beschouwer ongefilterd in het hart te raken. In hun 
ogen heeft de volkskunst anno 2009 juist een mondiaal karak-
ter waarbinnen ‘…culturen, geplakt, geknipt, gemixt en ge-
sampled worden’. Ze hebben, zo lijkt het, hun buik vol van het 
relativisme en conceptualisme van het (post)moderne, con-
temporaine kunstklimaat en beschouwen volkskunst als ‘…  
een effectief middel om de officiële kunst open te breken’. 

Het volgende en laatste citaat maakt duidelijk waarin de 
grootste aantrekkingskracht van die volkskunst voor hen 
schuilt: ‘Maar boven alles onderkennen veel kunstenaars dat 
volkskunst en volkscultuur zich in de eerste plaats verhouden 
tot het leven. In hun pogingen zich te verhouden tot de belang-
rijke en tijdloze thema’s van het leven als liefde, hoop, angst 
voor de dood en geloof bieden volkskunst en volkscultuur 
hun een handvat om op een directe manier zonder pretenties 

en ingebed in rituelen vorm te geven aan deze onderwerpen.’
Wie op basis van deze uitgangspunten laagdrempelige en 

makkelijk toegankelijke tentoonstellingen verwachtte, kwam 
echter dikwijls bedrogen uit. In de afgelopen jaren hebben zij 
een groot aantal interessante en prikkelende exposities gere-
aliseerd, maar in sommige concepten werd de link met de 
volkskunst of volkscultuur mij niet altijd even duidelijk. 

De expositie Ginds aan de einder waar de Eenoog rouwt 
(2010) van Henrik Schrat liet in ieder geval zien dat het wel 
degelijk mogelijk is om eigentijdse thema’s te verbeelden in 
een idioom dat ontleend is aan de volkskunst. Schrats werk 
gaat terug op de traditie van knipsels en silhouetten, zowel in 
hout als papier. Door de combinatie van actuele onderwer-
pen met deze traditionele techniek, krijgt zijn beeldtaal een 

werkplaats plus een aantal woon/werkplekken voor artists-
in-residence, helemaal in lijn met het (door de Kunstvereni-
ging aangedragen) idee dat onderzoek en experiment essen-
tieel zijn voor het met de unieke locatie Diepenheim verbonden 
maakproces. 

Exposities
De Kunstvereniging zelf maakte rond 2009 inhoudelijk een 

ommezwaai. In de aanloop naar de opening van het Drawing 
Centre Diepenheim (waarover later meer) kwam er niet alleen 
steeds meer aandacht voor tweedimensionaal werk, maar 
ook het tentoonstellingsbeleid veranderde. 
De tentoonstellingscommissie werd teruggebracht tot vier 

leden: Sepp Bader, Arno Kramer, Gijs Assmann en Hanne 
Hagenaars. Waarbij aan de laatste twee gevraagd werd om 
als curator inhoudelijk een nieuwe koers uit te zetten, in prin-
cipe tot 2013. 

Verrassend genoeg, maar tegelijkertijd in lijn met het stre-
ven naar een hogere cultuurparticipatie, maakte dit duo 
volkskunst en volkscultuur tot de centrale thema’s van hun 
exposities van ruimtelijke kunst. In de inleiding op hun eerste 
expositie Backyard (2009) staat een soort ‘mission state-
ment’. Uiteraard is het tweetal niet blind voor de onaange-
name connotaties die het begrip volkskunst ook met zich 
meebrengt, maar zij beogen juist het tegenovergestelde van 
een eng nationalisme. In hun eigen woorden: “Hoewel de 
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Quant en rollen linnengoed plus baaien onderrokken uit het 
Oranjemuseum. In een wonderlijke verbintenis met allerlei 
door de kunstenaar zelf verzamelde objecten, gerangschikt 
op overeenkomst in vorm, textuur of kleur, ontstonden als 
vanzelf allerlei associatieve dwarsverbanden en kreeg het 
alledaagse een context van verbeelding. Wat te denken van 
een roosvenster gemaakt van in een cirkel gegroepeerde 
mattenkloppers of een deelverzameling van allerlei ambach-
telijke borstels en vegertjes van over de hele wereld? Van der 
Hoeven bracht relaties aan tussen objecten uit heel verschil-
lende culturen, maar smeedde daar toch een aantrekkelijke 
visuele eenheid uit. In het door hem geschapen Huis van ver-
loren en vergeten en teruggevonden dingen bleven de bezoe-
kers opvallend lang ronddwalen, niet alleen door het feest 
van herkenning, maar vooral door een moeilijk te definiëren 
vorm van erkenning. 

Het tijdperk Hagenaars/Assmann wordt afgesloten met de 
publicatie Arcadia en een gelijknamige tentoonstelling in de 
herfst van 2015. De publicatie bestaat uit een onderzoek in 
woord en beeld naar de meerwaarde van het leven op het 

verfrissende directheid: zijn werk is toegankelijk, maar tege-
lijkertijd gelaagd. Ook de expositie Educational model (2011) 
van Eva Kotátková beschouw ik als een hoogtepunt. Haar 
referenties aan de verloren kinder- en schooljaren waarin je 
identiteit wordt gevormd, raakten bij veel bezoekers een 
gevoelige snaar. Door haar voorbeeldige samenwerking met 
het Schoolmuseum in Ootmarsum kwam de beeldtaal voor 
veel bezoekers heel dichtbij, maar dit ging niet ten koste van 
meer onderhuidse thema’s als repressie en rigide conditio-
nering als vaste ‘waarden’ in het vormingsproces. Bij de 
geestige openingsperformance waren bovendien leerlingen 
van de basisschool (en daarmee dus ook hun ouders) betrok-
ken.

Ik noem Eva Kotátková overigens ook om een andere re-
den: een enorme verdienste van Hagenaars en Assmann is 
dat ze een heel goed oog hebben voor aanstormend interna-

tionaal talent. Deze kunstenares uit Praag had in 2011 een 
solo in Diepenheim en in 2013 een grote presentatie binnen 
de hoofdtentoonstelling Het Encyclopedisch Paleis tijdens 
de Biënnale van Venetië! 

Als ze terugkijken op hun gedeelde curatorschap zijn zij 
vooral trots op het feit dat ze met hun sturende opdrachten 
veel kunstenaars gestimuleerd hebben nieuwe stappen in 
hun artistieke ontwikkeling te maken. Een voorbeeld hiervan 
is de expositie van Ernst van der Hoeven in 2013. Van deze 
kunstenaar wisten ze dat hij een obsessief verzamelaar is en 
in hun opdracht hebben ze hem uitgedaagd om zijn eigen col-
lectie van ‘verloren, vergeten en teruggevonden dingen’ te 
verbinden met bestaande verzamelingen uit Diepenheim: 
onder meer de collectie opgezette insecten van de huisarts 
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de basisschool, de harmonie, de majorettes en opvallend 
veel trotse volwassenen met de meest mooie ‘lampions’. De 
rest van het dorp was uitgelopen om de feeërieke optocht in 
het avondlijke duister te aanschouwen, samen met veel 
Twentenaren van elders. Over publieksparticipatie gespro-
ken!

Een bijzondere vermelding verdient in mijn ogen ook de ten-
toonstelling i am die de Kunstvereniging in september 2011 
organiseerde ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag 
van herman de vries. Vooral omdat het werk en het gedachte-
goed van deze kunstenaar zo prachtig bleken aan te sluiten 
op de natuur zoals die zich in het landschap rondom Diepen-
heim heeft ontwikkeld. 

Essentieel voor het oeuvre van deze kunstenaar, die in 1998 
ook al in de Kunstvereniging exposeerde, is de relatie tussen 
mens en natuur. Een natuur waarvan wij deel uitmaken, maar 
in wie we tegelijkertijd onze meerdere moeten erkennen. 
Steeds weer weet hij die relatie, vaak met minimale beeld-
middelen, op scherp te stellen. Zo bestond het titelwerk van 
de tentoonstelling uit niet meer dan de tekst i am bevestigd 
rond de stam van een oude eik, een ijzersterk beeld dat onze 
antropocentrische filosofie in één blik omverblaast. 

De verbluffend vitale expositie bestond uitsluitend uit wer-
ken op locatie. De landgoederen en buitenplaatsen die het 
stadje omringen, de houtwallen en de bossen vormden het 
spannende decor voor een zoektocht naar zijn werk dat op de 
meest geheimzinnige plekken ‘verstopt’ was. Zo stond het 
werk in process II (2011) letterlijk verdekt opgesteld in een 

bunker in het bos achter kasteel Het Weldam. Een verweerd 
hakblok, een oeroude steen en een paardenschedel transfor-
meerden in deze unheimische setting tot een prachtig vani-
tassymbool. Indrukwekkend was ook de installatie human life 
in de oude keuken in het souterrain van havezate Het Weg-
dam. Op de plavuizen vloer stonden 38 kleischaaltjes met 
allerlei levensmiddelen, afkomstig van de markt van Kath-
mandu. Eén schaaltje was gevuld met geestverruimend hen-
nepzaad. Bovendien stond er ook een schaaltje met aarde en 
een glazen bakje met water. Waarmee human life in alle basis-
behoefte van ons aardse leven voorziet: voedsel voor lichaam 
en geest.

Dat de visie van herman de vries aansluit bij wat er leeft bin-
nen de Kunstvereniging blijkt ook uit de aanleg van de door 
hem ontworpen vlinder-, winter- en seringentuin; tuinen die 
in 2012 zijn geopend. Daarnaast is zeer recent zijn Fechner 

platteland, zonder randstedelijke vooroordelen, maar ook 
zonder oogkleppen voor de beperkingen van het bestaan 
binnen een hechte gemeenschap als Diepenheim. 

Zelf hebben deze curatoren de onderlinge verbondenheid 
en de betrokkenheid binnen de Kunstvereniging in ieder 
geval ervaren als een warm bad. Ze kijken dan ook met enige 
nostalgie terug op de afgelopen jaren, waarin de huisvesting 
nog wat ‘rauwer’ en de organisatie misschien iets minder 
strak gestructureerd was, waardoor er vaak een sfeer van 
vrijheid en vrolijke anarchie ontstond, zoals te zien is in hun 
beeldverslag elders in deze uitgave. Nu de focus van volks-
kunst verlegd wordt naar het thema natuur, als nieuw speer-
punt (zoals verwoord in het beleidsplan Uitzicht zonder eind) 
dreigt in hun ogen het gevaar dat de beleving van de bezoe-
ker belangrijker wordt dan de inleving. Empathie is voor hen 
een essentiële en onmisbare emotie die naar hun overtuiging 
teweeg gebracht kan worden door kunst die dicht bij het 
leven staat.

Van een heel andere orde, maar wel prachtig passend bij de 
door Hagenaars en Assmann geïntroduceerde thematiek, 
was de door Kunsten op Straat geïnitieerde Lichtprocessie in 
2011, het eerste evenement in het kader van KunstWerk Die-
penheim. 

De Engelse kunstenaar Dan Fox gaf gedurende een aantal 
weken lessen aan de basisscholen en workshops voor ver-
enigingen en particulieren waarin hij zijn cursisten inwijdde in 
de bijzondere manier waarop hij figuratieve lichtobjecten 
maakt van natuurlijke materialen als rijshout en papier. De 
optocht laat in de herfst vormde het sluitstuk van dit project 
en hieraan deed echt bijna het hele dorp mee: kinderen van 
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lijke kunst, al dan niet in de openbare ruimte. Maar pas in het 
jaarverslag 2007 staat een eerste voorzichtige aanduiding 
van de richting waarin gedacht wordt. Onder het kopje 
‘Beleidsvoornemens 2008’ vinden we de volgende, nog wat 
aarzelende formulering: “Onderzocht wordt een eventuele 
uitbreiding van het gebouw onder de bestaande tuin om 
plaats te maken voor een speciale expositieruimte voor teke-
ningen.”

Al in het jaar daarop blijkt deze bescheiden ambitie fors bij-
gesteld te zijn, getuige het jaarverslag dat vermeldt: ‘Ten-
slotte werd met ‘‘Preludium” een start gemaakt met de activi-
teiten van het Drawing Centre Diepenheim’. 

Die ommezwaai heeft natuurlijk zijn geschiedenis. Alhoe-
wel Arno Kramer op dat moment niet meer officieel tot de ten-
toonstellingscommissie behoorde, verstoutte hij zich toch 
om nog één keer een tamelijk vermetel plan voor te leggen 
aan het Bestuur van Kunstvereniging. Hij kwam met het voor-
stel om Diepenheim nog steviger op de kaart te zetten door 
middel van een Drawing Centre. Tot zijn verbazing omarmde 
het toenmalige bestuur dit idee van harte en werd het verder 
uitgewerkt. 

Een Drawing Centre in Diepenheim… of all places. Daar-
voor moet je wel groot durven denken, want tot dusverre was 
een dergelijk instituut dat zich uitsluitend op de discipline 
tekenen richt alleen in de twee artistieke ‘hotspots’ Londen 
en New York te vinden. Toch werden de plannen steeds con-
creter, met name omdat de Kunstvereniging hiermee twee 

monument, de waterlelies, aan de Nijenhuizerlaan feestelijk 
ingewijd. Dit kunstwerk bestaat uit een vijver met witte water-
lelies, aangelegd in de slotgracht van de voormalige havezate 
Peckedam. Vanaf een houten steiger kan het publiek de bloe-
men van dichtbij bewonderen. De kunstenaar liet zich hierbij 
inspireren door het boek Nanna, oder über das Seelenleben 
der Pflanzen van de Duitse natuurwetenschapper en filo-
soof Gustav Theodor Fechner, waarin deze zijn ontroering 
beschrijft als hij na een ernstige oogziekte de schoonheid van 
de waterlelies opnieuw kan waarnemen. Een intense erva-
ring waartoe ook dit ‘monument’ uitnodigt.

Het hoeft geen betoog dat de Kunstvereniging bijzonder blij 
is met het feit dat juist deze kunstenaar ons land in 2015 verte-
genwoordigt op de Biënnale van Venetië.

Drawing Centre Diepenheim, tekenend voor het elan 
van de Kunstvereniging
Eén van de speerpunten in het beleidsplan 2005-2008, 

getiteld Grenzen over = meer dan de som der delen, was ‘het 
publieksbereik vergroten en verbreden’. Er werd binnen de 
Kunstvereniging uitdrukkelijk gezocht naar een inhoudelijke 
verbreding ten opzichte van de gekozen specialisatie ruimte-

vliegen in één klap zou kunnen slaan. De aandacht voor een 
heel andere discipline dan de beeldhouwkunst (in de breed-
ste zin van het woord) zou nieuwe belangstellenden naar Die-
penheim kunnen halen en bovendien zou Diepenheim zich 
hiermee binnen het totale kunstaanbod van Nederland weten 
te onderscheiden, omdat er nergens in ons land een kunstin-
stelling is te vinden die zich uitsluitend met hedendaagse 
tekenkunst bezighoudt.

Voor Arno Kramer, de grote motor achter dit project, kwam 
daar nog bij dat dit tekeninstituut ook een krachtige impuls 
zou kunnen geven aan het emancipatoire verlangen van de 
tekenkunst om eindelijk serieus genomen te worden als 
autonome discipline binnen de beeldende kunst. Het is voor 
deze kunstenaar, die door Volkskrant journalist Rutger Pont-
zen met milde spot Mister Drawing wordt genoemd, vrijwel 
onverteerbaar dat het zelfs nu, in de eenentwintigste eeuw, 
nog aan geen enkele kunstacademie in Nederland mogelijk is 
om af te studeren in de discipline tekenen alleen.

Uiteindelijk werd Kramer door het bestuur gevraagd om de 
eerste curator te worden van het tekeningeninstituut in 
oprichting. De droom die hem en zijn medestanders voor 
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even provocerend: ‘Durf ambitieus te zijn!’. Door artikelen in 
de landelijke pers over dit symposium kreeg niet alleen de 
tekenkunst, maar ook de Kunstvereniging veel positieve aan-
dacht.

De exposities van tekeningen die sindsdien met grote regel-
maat in het gebouw aan de Grotestraat te zien waren, wer-
den van meet af aan goed bezocht en over het algemeen 
positief ontvangen. Uit die eerste jaren herinner ik me met 
name de raadselachtig mooie solo van Elly Strik Black Bri-
des, Puffing Crow en natuurlijk de spraakmakende expositie 
Fleurs du Mal van de Duitse kunstenaar Hanna Nitsch. Vooral 
die laatste tentoonstelling genereerde nogal wat reuring (en 
daardoor ook publiciteit!). In de sensuele tekeningen van 
Nitsch portretteert ze haar eigen jonge kinderen, maar door-
dat deze zich als volwassenen hebben mogen opmaken, is 
de spreekwoordelijke ‘kinderlijke onschuld’ bij hen ver te 
zoeken. Met deze bijna kitscherig mooie, maar broeierige 
portretten stelt Nitsch grote en actuele thema’s – zoals de 
seksualisering van onze maatschappij en de corrumperende 
invloed van de modellenwereld op jonge mensen – ter dis-
cussie. De reacties van het publiek waren heftig, wat vooral 
bleek tijdens het debat ‘Het einde van het onschuldige kind’ 
dat naar aanleiding van deze expositie door de Kunstvereni-
ging georganiseerd werd. 

In de eerste jaren van het min of meer ‘virtuele’ bestaan van 
het Drawing Centre Diepenheim werden ook het Ottenhuis, 

het Diepvrieshuis, de Cultural Boxes en soms zelfs de verval-
len Maalderij als decor voor allerlei tekeningeninstallaties ge-
bruikt. Bijvoorbeeld tijdens de deelname van Diepenheim aan 
de landelijke Tekeningen Manifestatie ‘All About Drawing, 50 
jaar Nederlandse Tekenkunst,100 kunstenaars’, in de zomer 
van 2011, geïnitieerd door het Stedelijk Museum Schiedam 
en samengesteld door Diana Wind en Arno Kramer. 

In Diepenheim was de indrukwekkende installatie Scene 
with wolves te zien van Lenneke van der Goot. Haar verha-
lende combinatie van tekeningen en knipsels in het destijds 
vervallen Ottenhuis, staat me nog helder voor de geest. 

In het kader van het grote project KunstWerk kon uiteindelijk 
het oude pand van Galerie Nijehove verworven en verbouwd 
worden, waarmee het Drawing Centre Diepenheim in 2011 

ogen stond, was een centrum voor de contemporaine teken-
kunst waarbinnen experiment en onderzoek de vrije ruimte 
zouden krijgen, annex een tentoonstellingsruimte waarin de 
ontwikkelingen binnen de hedendaagse tekenkunst te zien 
moesten zijn. 

De ontwikkeling van dit unieke centrum is vanaf het prille 
begin in 2008 prachtig te volgen via de serie Tekeningenca-
hiers. In deze fraai vormgegeven reeks wordt de geschiede-
nis van het Drawing Centre tot op de dag van vandaag zorg-
vuldig gedocumenteerd. 

Het startschot voor wat zou uitgroeien tot het feitelijke Dra-
wing Centre Diepenheim (DCD) aan de Kuimgaarden, werd 
gegeven met de masterclass die Marcel van Eeden in novem-
ber 2008 gaf aan een groep van twaalf jonge kunstenaars. De 
resultaten van die eerste masterclass waren te zien in de 
expositie Preludium in het hoofdgebouw, een ‘voorspel’ dat 
meteen al veel goeds beloofde voor de toekomst. 

Een tweede mijlpaal was het Symposium Hedendaagse 
Tekeningen dat de Kunstvereniging in samenwerking met 

AKI-ArtEZ Enschede in 2009 organiseerde. Een interessante 
bijeenkomst waar zowel kunstenaars als theoretici hun licht 
mochten laten schijnen over de aard en over de positie van de 
tekening binnen de moderne kunst. Prikkelend was vooral de 
bijdrage van de criticus Hans den Hartog Jager die, in dit ‘hol 
van de leeuw’ waar heel tekenend Nederland en België ver-
zameld was, zich hardop durfde af te vragen of het tekenen 
zichzelf niet willens en wetens in het verdomhoekje van de 
kunst had geparkeerd uit een vorm van valse bescheiden-
heid. Zijn advies aan de tekenaars van de toekomst was al 
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regelmaat. Ook in de recente expositie Waar de hand zingt 
(voorjaar 2015) waren teken- en installatiekunst niet meer van 
elkaar gescheiden, maar hingen of stonden de verschillende 
disciplines gebroederlijk naast elkaar, ook weer verdeeld 
over beide locaties.

Er is nog een laatste categorie tekeningen die een aparte 
vermelding verdient, omdat dit soort site-specific tekenin-
stallaties letterlijk een bijzondere plaats inneemt binnen de 
activiteiten van het DCD. Voor veel van de exposities maakt 
de artist-in-residence ter plekke muur- of vloertekeningen 
die specifiek zijn toegesneden op de tentoonstellingsruimte. 
Denk bijvoorbeeld aan de intrigerende muurtekeningen die 
Bettina Krieg maakte in de winter van 2013/2014 of aan de 

enorme vloercirkels waarmee Hannelore van Dijck in Only 
the wind’s home de twee afzonderlijke ruimtes van het Dra-
wing Centre met elkaar verbond, in de zomer daarop. Deze 
kunstenaars resideerden enkele weken in Diepenheim om 
hun werk uit te voeren. Zoals al eerder Carlijn Mens en Thijs 
Zweers in het kader van een samenwerking met het Mondri-
aan Fonds in Amsterdam, als artist-in-residence in Diepen-
heim verbleven. Ook in 2015 krijgen twee ‘tekenende’ kun-
stenaars, Roderick Laperdrix en Gam Bodenhuizen, de kans 
om – op basis van dezelfde samenwerking – enkele maanden 
in Diepenheim te wonen en te werken.

Inmiddels zijn er al 13 tekeningencahiers verschenen die ver-
slag doen van een respectabel aantal masterclasses, groeps-
exposities en solo’s. Het Drawing Centre Diepenheim is 
daadwerkelijk uitgegroeid tot een ruimte waar kunstenaars 
naar hartenlust kunnen en mogen experimenteren. Een ‘labo-
ratorium’ waar de hedendaagse tekenkunst in al haar ge-
laagdheid kan worden beoefend en in al in al haar facetten 

ook fysiek een feit was. Het vernieuwde gebouw werd ge-
opend met een solo van Hans de Wit, terwijl aan de Gro-
testraat negentien Duitse tekenaars exposeerden. Die laatste 
keuze was natuurlijk ook een politiek statement: de Kunstver-
eniging liet hiermee zien dat zij internationale en euregionale 
ambities koesterde. De feestelijke opening op 14 oktober 
2011 door Commissaris van de Koningin Ank Bijleveld gene-
reerde opnieuw veel positieve aandacht in de landelijke pers. 

De vruchtbare samenwerking tussen de curator tekenin-
gen en de curatoren van de ruimtelijke kunst zorgt er voor dat 
het steeds verleidelijker wordt om beide gebouwen aan te 
doen tijdens één bezoek. Zo sloot bijvoorbeeld de tekenin-
gententoonstelling Vindplaatsen en voortgangsberichten in 
de lente van 2013 naadloos aan bij de al eerder genoemde 
expositie van Ernst van der Hoeven in het gebouw van de 
Kunstvereniging. Het verbindende thema werd gevormd 
door het begrip ‘ordening’. Bij Van der Hoeven ging het om 
het ordenen van ogenschijnlijk toevallige verzamelingen, ter-
wijl in het DCD te zien was dat ook het tekenen zelf als een 
vorm van systematisering en ordening kan fungeren. 

Steeds vaker is er sprake van dit soort inhoudelijke dwars-
verbanden. Voor de voorjaarsexpositie van 2014 Over land-
schap en de romantische verleiding werden voor het eerst 
beide gebouwen gebruikt en dat gebeurt sindsdien met enige 
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een verbinding tussen de fysieke ruimte en ons ‘mentale land-
schap’. Waarbij dat laatste zich kan uitstrekken van het kunst-
klimaat in de regio tot de manier waarop weggebruikers de 
‘vanzelfsprekende’ ingrepen in het landschap, uitgevoerd 
ten behoeve van hun individuele mobiliteit, ervaren.

Al vanaf het midden van de jaren negentig bood de Kunstver-
eniging pas afgestudeerde studenten Beeldhouwen van de 
AKI in Enschede de kans om zich aan een groter publiek te 
presenteren. Op initiatief van Arno Kramer, die destijds do-
cent was op de Beeldhouwafdeling van de AKI, kregen deze 
jonge kunstenaars de kans om te exposeren in de professio-
nele kunstruimte aan de Grotestraat. De opzet van exposities 
als Oostenwind (1993) en Windkracht 10 (1995) was dat alle 
ex-studenten hier minstens één nieuw werk zouden laten 
zien, gemaakt in de maanden na hun eindexamen. Deze jaar-
lijkse presentatie van het werk van beeldhouwers van de AKI 
mondde rond het millennium uit in het idee van een Junior 
Beeldende Kunstprijs Overijssel (2001-2004). 

Vanaf 2005 kreeg deze prijs zowel een nieuwe naam, als 
een nieuwe opzet. Vanwege de financiële ondersteuning van-
uit twee oostelijke provincies werd de naam veranderd in: 
AanZet! Beeldende Kunstprijs voor startend talent in Over-
ijssel en Gelderland. Onder aanvoering van de Kunstvereni-
ging werd, in nauwe samenwerking met het Kunstenlab en 

kan worden getoond. Dit alles tot groot genoegen van een 
nog steeds groeiend publiek dat hiervoor graag naar Twente 
komt.

Naar buiten! De projecten
De Kunstvereniging Diepenheim dankt een groot deel van 

haar landelijke bekendheid aan de vele spraakmakende pro-
jecten die in de loop van haar bestaan zijn gerealiseerd. 

De meeste van deze manifestaties buiten het gebouw zijn 
tijdelijk, maar sommige hebben een permanent karakter. Het 
betreft kunstuitingen die op één of andere manier een rela-
tie aangaan met de openbare ruimte, in de vorm van land-
schapsarchitectuur, planologie, ruimtelijke kunst of zelfs the-
ater. Als vervolg op projecten als Gazebo, ‘Proeftuin Twente’ 
en in de geest van de tuinen van herman de vries, bleef ook 
in het afgelopen decennium de verbinding tussen kunst en 
natuur en/of het landschap het belangrijkste aandachtspunt 
van de buitenprojecten. 

In de slotpublicatie van het A1-project heeft Govert Gros-
feld het waarom hiervan prachtig verwoord: ‘Onder de vleu-
gels van een kunstproject kunnen gedachtes onderzocht 
worden die in de reguliere planologie geen kans zouden krij-
gen’.

Juist door deze – niet zelden experimentele – projecten kwam 
de samenwerking met gemeentelijke en provinciale overhe-
den tot bloei. Een bijkomend voordeel is dat ze vaak een heel 

ander publiek aanspreken. In de laatste tien jaar bijvoorbeeld 
behoorden zowel automobilisten als botanici tot de doel-
groep van inhoudelijk zeer verschillende manifestaties.

Aanvankelijk werd dit soort ‘buitenplannen’ aangestuurd 
vanuit het bestuur, maar in 2005 kwam er een aparte projec-
tencommissie. 

Wat niet veranderd is, is dat steeds de naam Joop Hooge-
veen opduikt. Hij is vanaf het begin bij vrijwel alle buitenpro-
jecten betrokken geweest. Onder zijn leiding ging de Kunst-
vereniging samenwerkingsverbanden aan met onder andere 
de landelijke Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) 
en op regionaal niveau met de provincie Overijssel en Gel-
derland, de gemeente Hof van Twente, het Kunstenlab in De-
venter en Aktuele Kunst Hengelo (AkkuH) in Hengelo.

Zoals uit de volgende selectie mag blijken, is ‘openbare 
ruimte’ een begrip dat in Diepenheim letterlijk heel ruim wordt 
genomen. In de projecten is bovendien bijna altijd sprake van 

AkkuH, jaarlijks een vakjury samengesteld die een aantal af-
gestudeerden van de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, 
van de vestigingen in Arnhem, Enschede en Zwolle, nomi-
neerde. De voorgedragen, jonge kunstenaars doorliepen 
vervolgens in het kader van AanZet! een uitgebreid voortra-
ject dat voorzag in een werkperiode, een groepstentoon-
stelling, solotentoonstellingen en professionele publiciteit. 
Uiteindelijk kreeg één van hen de ‘AanZet! Beeldende Kunst-
prijs’, terwijl een tweede genomineerde door de kunstcom-
missie van de Saxion Hogescholen werd uitgenodigd om een 
kunstwerk in opdracht te maken voor de eigen kunstcollectie.
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tijd een positief imago, onder andere doordat er dan alleen 
nog maar geluidloze, elektrische auto’s gebruikt worden.

De geurinstallatie Scentedo 2 die beeldend kunstenaar Pe-
ter de Cupere op parkeerplaats De Hop plaatste, prelu-
deerde al op deze utopie. Hij maakte een gestileerd tanksta-
tion, waarbij uit de slangen van de drie ‘benzinepompen’ 
geen vervuilende benzine- of dieseldampen opstegen, maar 
juist aangename, natuurlijke aroma’s. Verder was dit in mijn 
ogen niet de sterkste editie: een aantal installaties moest het 
meer van de motivatie of uitleg dan van de uitvoering van het 
beeld zelf hebben. 

Desalniettemin heeft juist deze laatste manifestatie in de 
vorm van een fictieve branding campagne wel degelijk effect 
gesorteerd. Door alle debatten, publieksmanifestaties en pu-
bliciteit is het denken over de snelweg, zowel op provinciaal 
als op landelijk niveau, duurzaam veranderd!

Ook de jarenlange inspanningen van de projectcommissie 
om wat met het thema Kunst en Voedsel te doen, zijn niet ver-
geefs gebleken. Dit samenwerkingstraject met de SKOR is in 
2013 uitgemond in het project Eet je uitzicht, een onderzoek-
titel waarin de gastronomie met het lokale landschap werd 
verbonden. Het artistieke onderzoek naar de relaties tussen 
mens, voedsel en landschap ging in op vragen als: ‘Herken-
nen we ons voedsel nog in het landschap?’ en ‘Hoe vormt 
onze voedselkeuze het landschap?’. 

Na diverse verkenningstochten onder leiding van de cura-
toren Karina Hendriks (landschapsarchitecte) en Jeroen van 
Westen (beeldend kunstenaar) werden er in de lente, zomer 

Met ingang van 2010 volgde een uitbreiding naar de Eure-
gio: vanaf toen participeerden zowel grote cultuurinstellingen 
in de regio (waaronder Museum de Fundatie in Zwolle en 
Museum Henriëtte Polak in Zutphen) als kunstinstellingen in 
het Duitse Münsterland.

Tot de vele laureaten vanaf 2006 horen inmiddels bekende 
namen als Filip Jonker (winnaar 2007), Kim Habers (2008) en 
Lisa Šebestíková (winnaar publieksprijs 2013). Op het mo-
ment is het tijdelijk stil rond dit project, omdat er in samenwer-
king met Kloster Bentlage en Künstlerdorf Schöppingen over 
een andere vorm wordt nagedacht, met meer aandacht voor 
talentontwikkeling. 

In 2005 werd ook een begin gemaakt met het A1-project, een 
onderzoek naar de gelijknamige snelweg en zijn omgeving, 
geïnitieerd door de Kunstvereniging in samenwerking met 
het Kunstenlab en AkkuH. Tijdens drie sterk van elkaar ver-
schillende manifestaties in de loop van dit meerjarenproject 
werd er een verbinding gelegd tussen kunst en omgeving, 
kunst en economie en kunst en maatschappij. De deelne-
mende kunstenaars kregen voor iedere editie een onder-
zoeksopdracht met een door de projectorganisatie gekozen 
invalshoek.

Tijdens de eerste editie in 2006 waren dat de pleisterplaat-
sen langs de snelweg: Parkscapes A1. Vooral het onderzoek 
van het kunstenaarscollectief G.A.N.G. trok landelijk veel 
aandacht. Na een intensieve veldstudie naar de Oost-Euro-
pese autohandelaren die de snelweg haast als een tweede 
huis beschouwen, bouwde deze kunstenaarsgroep op par-
keerplaats Vundelaar een tijdelijk Godshuis, een model van 
een Russisch-orthodoxe kapel, voor deze snelwegnomaden 
uit Wit-Rusland. De titel van dit onderzoek luidde CARboys, 
met een duidelijke knipoog naar het woord cowboy. De inwij-
ding door aartspriester Theodoor van der Voort van dit tijde-
lijke bouwsel genereerde veel persaandacht, waarvan ook 
de andere vier deelnemende kunstenaars profiteerden. 

De tweede manifestatie in 2007 was gericht op het verle-
den van het landschap dat nu wordt doorsneden door de A1. 
De titel van dit onderzoek van Jan van Westen en Siebe Ros-

sel was Weeffouten – Raakpunten – Hechtingen – Prothe-
ses. Deze vier begrippen zijn metaforen voor de verschillende 
vormen van ‘kortsluiting’ in het landschap die ontstaan als er 
een nieuwe weg dwars door de bestaande infrastructuur 
geprojecteerd wordt. Te denken valt aan rivieren en beken 
die overbrugd moeten worden, perifere wegen die letterlijk 
dood lopen op de snelweg en voorzieningen die de natuur-
lijke migratie van het wild in goede banen moeten leiden. 
Onder de vier kunstenaars die tijdelijke projecten voor deze 
manifestatie maakten, onderscheidde zich vooral Simcha 
Roodenburg. Hij bouwde een reusachtig houtvlot op de 
Schipbeek vlakbij Bathmen, waarmee hij in één oogopslag 
(en meer tijd heeft de voorbij zoevende automobilist niet) dui-
delijk maakte dat handelsroutes en verkeerstromen van alle 
tijden zijn.

De derde en laatste manifestatie in 2008/2009 van onder-
zoeker Jord den Hollander, onder de titel IAMA1, was er 
vooral op gericht om de A1 – nu en in de toekomst - een eigen 
identiteit te geven, gerelateerd aan de huidige kernkwalitei-
ten: agrarische industrie, recreatie en hoogwaardige techno-
logie. Den Hollander zelf heeft een fictieve documentaire 
gemaakt: deze ‘mockumentary’ speelt zich af in het jaar 2025 
en gaat – in de vorm van een reportage – in op de effecten van 
de in 2008 gestarte branding campagne voor de snelweg van 
de toekomst. In zijn visie krijgt de snelweg over niet al te lange 
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Naar de toekomst
Sinds januari 2013 wordt de Kunstvereniging zakelijk en 

inhoudelijk geleid door een intendant. In de figuur van Michiel 
van der Kaaij heeft het bestuur iemand gevonden die kan en 
wil verbinden. Hij heeft niet alleen aandacht voor de inhoude-
lijke kwaliteit van kunst en cultuur, maar wil ook de bezoekers-
aantallen en de naamsbekendheid van de Kunstvereniging 
vergroten. Zijn streven is er vooral op gericht om meer samen-
hang te creëren tussen de vele activiteiten van de Kunstver-

eniging. Het programmaplan voor de jaren 2014-2015 was 
wat dat betreft al veelbelovend. In dit plan Uitzicht zonder 
eind borduurde hij verder op al het goede dat in de jaren daar-
voor tot stand is gebracht, maar legde daarbij meer nadruk 
op drie kwaliteiten die Diepenheim als expositieplek uniek 
maken binnen het Nederlandse kunstlandschap: natuur, iso-
lement en noaberschap. Overigens met een open oog voor 
het feit dat deze positief ervaren begrippen ook hun intrige-
rende schaduwzijde kennen.

De benaming Uitzicht zonder eind is ontleend aan een poë-
tisch manifest van Ramsey Nasr en fungeert als motto voor 
het streven om van Diepenheim een ‘kunstinstelling zonder 
muren’ te maken. Nog vaker en nog nadrukkelijker dan in het 
verleden wil de Kunstvereniging kunstuitingen stimuleren en 
exposeren die een specifieke relatie aan gaan met de omge-
ving, met het landschap en met de bewoners van Diepen-
heim. Het label Made in Diepenheim zou een internationaal 
‘keurmerk’ moeten worden, waar heel Diepenheim trots op 
kan zijn. Door de nieuwe woon-werkplaatsen, gerealiseerd 
onder de vlag van KunstWerk, zijn in ieder geval de voorwaar-
den aanwezig. Kunstenaars kunnen zich voor een langere 
periode in het stadje vestigen en zich laten inspireren door de 

en herfst maaltijden bereid op basis van wat de ‘voedselbank’ 
van het landschap op dat moment ‘in de aanbieding’ had. 
Naast het Diepvrieshuis staat als blijvende herinnering aan 
deze onderneming een door Eloi Kosters ontworpen tafel 
met foto’s van dit project.

Een vergelijkbare focus op het landschap zien we ook terug 
in het meest recente project The Non Urban Garden Tuinen 
van de 21e Eeuw. Dit plan sluit inhoudelijk aan op de al eerder 
door de Kunstvereniging ontwikkelde tuinen (van herman de 
vries en Urbain Mulkers), maar heeft ook een relatie met de al 
bestaande kasteeltuinen en het rosarium.

De provincie (en dus ook Diepenheim) wordt vaak neerge-
zet als de achtertuin van de verstedelijkte Randstad. Maar is 
het wel terecht om dit soort gebieden als een aanhangsel van 
de stad te zien? Heeft een stadje als Diepenheim niet een 
eigen dynamiek en waarde? Op basis van dit soort vragen 
formuleerden de twee curatoren, Peter Sonderen en Joop 
Hoogeveen, de ambitie van dit project als volgt: ‘Diepenheim 
moet het onderscheid met de culturele mogelijkheden van de 
stad inzetten en/of uitbuiten om de verhouding van kunst en 

natuur op scherp te zetten. De niet-stedelijkheid is daarbij 
haar kracht’. In dit streven hoort de goede verstaander overi-
gens zowel een echo uit het verleden (Beeld-en-Route) als 
van de recente ideeën van Hagenaars en Assmann die in de 
publicatie Arcadia immers ook het eigene van Diepenheim 
koppelden aan het kunstbeeld dat ze wilden laten zien.

In de concrete uitwerking van dit onderzoek blijken deze 
tuinen van de toekomst, nadrukkelijk gesitueerd in de land-
schappelijke omgeving van Diepenheim, veel meer te bie-
den dan het geijkte patroon van een afgeperkt gebied met 
gecultiveerde planten van de klassieke stadstuin. Het is fan-
tastisch om de ‘non-urban-gardens’ van de vier uitgenodigde 
kunstenaars, met hun totaal verschillende visies, te bezoe-
ken. Met name De Boomtuin van Jeroen Kooijmans en De 
onbegrensde Tuinen van Birthe Leemeijer (met haar verwil-
derende, botanische tulpen) trokken al heel veel publiek. 
Maar ook het prachtige ontwerp Garden Fence van Edward 
Clydesdale Thomson is van hoge kwaliteit, net als het maat-
schappelijk relevante project If Bees Are Few… van Doris 
Denekamp en Jimini Hignett.

Vooral door dit soort plaatsgebonden projecten heeft Die-
penheim zich kunnen ontwikkelen tot een Gesamtkunstwerk. 
En dan heb ik het niet (meer) over de vernieuwde architectuur 
en alle prachtige voorzieningen, maar vooral ‘Über das Geis-
tige in der Kunst’.
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‘genius loci’. Idealiter gaan ze tijdens hun verblijf deel uitma-
ken van de gemeenschap, al was het alleen maar omdat hun 
aanwezigheid de nieuwsgierigheid prikkelt.

De bezoekers moeten – sterker dan vroeger – gestimuleerd 
worden om een bezoek aan de Kunstvereniging uit te breiden 
met een verkenning van het Twentse coulisselandschap, 
inclusief de landgoederen, en natuurlijk de door de Kunstver-
eniging ontwikkelde tuinen. 

Hiervoor worden speciale programma’s ontwikkeld die de 
bezoeker ertoe moeten verleiden om van de geijkte paden 
af te gaan en te dwalen en te verdwalen in de omgeving van 
het stadje. Bijvoorbeeld aan de hand van door kunstenaars 
zelf ingesproken of uitgezette wandelingen. Routes waar 
overigens naar hartenlust van afgeweken mag worden en die 
uitdrukkelijk niet alleen bedoeld zijn voor ‘hardcore’ kunstlief-
hebbers, maar ook voor rustzoekers, wandelaars én bewo-
ners. Verdwalen is in deze natuurlijk een prachtige metafoor 
voor de manier waarop kunstenaars de wereld om ons heen 
verkennen en ‘en passant’ inzichtelijk maken. 

De geïntensiveerde wisselwerking tussen landschap en 
kwalitatief hoogstaande, ruimtelijke kunst, opgeteld bij de 
aanwezigheid van een voor Nederland uniek tekeninstituut en 
een werkplaats voor kunstenaars en theatermakers, maken 
van Diepenheim een geliefde culturele broedplaats. Een 
prestatie van formaat waarin de hele gemeenschap deelt en 
die maakt dat de toekomst er veelbelovend uitziet.

Tot besluit
De Kunstvereniging Diepenheim wordt niet gedragen door 

de kunst alleen. Naast ruimtelijke kunst, landschapskunst en 
tekenkunst is de vierde en misschien wel belangrijkste pijler 
de vriendenclub die de Kunstvereniging van af het eerste uur 
heeft ondersteund. Ik heb respect voor de vele, vele enthou-
siaste leden en vrijwilligers, omdat zij er al die jaren – zelfs na 
het overlijden van hun grote inspirator Harrie ten Dam – in 
geslaagd zijn om de Kunstvereniging op koers te houden.

Jet van der Sluis
Oldenzaal mei 2015

Kevin Bauer Simon Benson  |  Bernadette Beunk
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De pen is voor Heaney, de dichter, het gereedschap om ook 
te graven. Graven in de geest van zijn vader, graven in zijn 
familiegeschiedenis, in de ‘velden van de geest’ en in de let-
terlijke velden in het landschap. Het lezen van de poëzie van 
Seamus Heaney, die tragisch genoeg in 2013 in Dublin over-
leed, heeft voor mij al jaren enorm veel betekenis. Hoewel 
zijn gedichten lang niet altijd makkelijk te volgen zijn, blijft er 
altijd ‘iets’ hangen van wat ik inspirerend raadselachtig zou 
willen noemen. Het lezen van zijn poëzie riep bij mij soms ook 
de behoefte op om zijn regels in sommige tekeningen van 
mijzelf te gebruiken. Niet direct om ze met wat ik tekende te 
illustreren, maar meer als soms mysterieuze aanleiding. En 
zo komen we dan bij het tekenen dat mij al jaren niet meer los-
laat. Ik ben in de gelukkig omstandigheid dat ik als curator van 
Drawing Centre Diepenheim, sinds 2008, ook aspecten van 
de ontwikkelingen in de hedendaagse tekenkunst kan laten 
zien.

De laatste jaren lijkt in de beeldende kunst de ontwikke-
ling van de tekening te groeien, maar spijtig genoeg is daar 
in de musea in Nederland nauwelijks iets van terug te vinden. 
Met Museum De Pont in Tilburg en het Stedelijk Museum 
Schiedam misschien als prettige uitzonderingen. Galeries 
daarentegen hebben zowel in groeps- als in solotentoonstel-
lingen wel regelmatig hun interesse in deze oude discipline 
getoond, maar er was geen plek in Nederland die zich met 
alleen hedendaagse tekenkunst profileerde en zo ontstond 
het idee van een Drawing Centre in Diepenheim, als extra dis-
cipline naast wat de Kunstvereniging al jaren toonde: beeld-
houwkunst. Het was natuurlijk een betrekkelijk wonder dat 
het bestuur van Kunstvereniging Diepenheim me de vrijheid 
gaf om onder de naam Drawing Centre Diepenheim vanaf 
2008 tekeningen in Diepenheim te tonen. De eerste tekenin-
gententoonstelling In dit uitzicht werd gepresenteerd in wat 
we nu het hoofdgebouw noemen. Hoewel de tentoonstel-
lingsruimte ooit ontworpen werd door Harrie ten Dam als 
presentatieplek voor beeldhouwkunst, bleken tekeningen, 
en vooral grote werken, er prima een plek te kunnen vinden. 

In 1979 verscheen de poëziebundel Field Work van de Ierse 
dichter en Nobelprijswinnaar Seamus Heaney. Zoals in vrij-
wel al zijn werk speelt het Ierse landschap, en met name zijn 
geboortegrond in Noord-Ierland, in de gedichten een belang-
rijke rol. Naarmate zijn oeuvre vordert, zijn beroemdheid 
toeneemt, en hij meer reist en ook lezingen geeft in het bui-
tenland, krijgen de gedichten iets meer internationale inhou-
delijkheid. Hij ‘reflecteert’ nogal eens op poëzie van andere 
grote dichters die hij op verschillende plekken in de wereld 
ontmoet, maar steeds komt Heaney weer terug bij dat ‘veld-
werk’, de geboortegrond, het landschap en bij de personen, 
al dan niet familieleden, die in die gebieden van betekenis zijn 
geweest voor hem. Zijn ‘aandachtsvelden’ kunnen liggen in 
het kleine, in gebruiksvoorwerpen, in attributen die boeren 
gebruiken. Zijn naam vestigde hij al direct met een van zijn 
eerste gedichten, ‘Digging’, waarin de dichter zijn vader aan 
het werk ziet op de boerderij op de grens van Noord-Ierland 
en de Republiek Ierland. Ook zijn grootvader could handle 
the spade – het gedicht eindigt zo:

My grandfather cut more turf in a day 
Than any other man on Toner’s bog. 
Once I carried him milk in a bottle 
Corked sloppily with paper. He straightened up 
To drink it, then fell to right away 
Nicking and slicing neatly, heaving sods 
Over his shoulder, going down and down 
For the good turf. Digging. 

The cold smell of potato mould, the squelch and slap 
Of soggy peat, the curt cuts of an edge 
Through living roots awaken in my head. 
But I’ve no spade to follow men like them. 

Between my finger and my thumb 
The squat pen rests. 
I’ll dig with it.

Pieter Bijwaard

Arno Kramer

Veldwerk
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beeldend kunstenaars, alleen al in de onderzoeksfase, even-
eens benoemen als veldwerk. 

De expositie met de titel Mythe en Mystiek in het landschap, 
die in september 2013 gepland werd, in het toen beschikbaar 
gekomen nieuwe Drawing Centre Diepenheim, borduurde 
voort op de toen in het beleidsplan vastgelegde idee dat het 
onderwerp landschap, naast isolement en nabuurschap lei-
draden werden in de inhoud van de tentoonstellingen. Nog 
verder werd het idee uitgewerkt in de tentoonstelling Het 
landschap en de romantische verleiding waarin ook ruimtelijk 
werk naast tekeningen werd getoond. 

De ironie wil dat toen, voor wat betreft het Drawing Centre 
Diepenheim, al enkele malen tentoonstellingen waren ge-
maakt die naadloos in het thema landschap zouden hebben 
gepast. Zo opende het Drawing Centre Diepenheim onder 
deze officiële naam in 2008 met In dit uitzicht, waarin werk 
te zien was op vaak extreem groot formaat en met het land-
schap ‘in de hoofdrol’, op heel verschillende manieren uitge-
werkt door de kunstenaars. 

De grenzen van het tekenen werden met regelmaat verkend 
in meer installatie-achtige bijdragen in het oude Ottenhuis. 
Heldere, mysterieuze, overdadige presentaties van Hannes 
Kater (D), Anita Groener (Irl), Shelagh Keeley (Can), Lenneke 
van der Goot, Peter Morrens (B) en Carlijn Mens maakten 

indruk. In het in 2014 geheel vernieuwde Ottenhuis werd een 
project van artist-in-residence Heide Linck getoond. 

Drawing Centre Diepenheim zoekt ook naar internationale 
contacten en zo konden zowel Bettina Krieg (D) als Han-
nelore Van Dijck (B), beiden woonachtig in Berlijn, enkele 
weken werken in Drawing Centre Diepenheim om meer site 
specific werk te maken. Dat internationale contact werd ook 
gelegd met de Noord-Ierse dichter John Brown. 

Rond zijn kleurgedichten in After Alexandria maakten derde 
jaars kunststudenten uit Belfast, Dublin, Gent, Groningen en 
Enschede tekeningen die in het Ottenhuis in een tentoonstel-
ling werden getoond.

Brown

Wake up and smell the creosote;
Its touch is brown, 
Its tang is black.

And listen to that lonesome whistle,
The morning train this evening
In the Umbra coming back. 

In 2010 konden we in een oud schoolgebouw aan de Kuim-
gaarden, gerenoveerd naar een ontwerp van Harrie en zijn 
zoon Robert ten Dam, in twee zalen hedendaagse tekenin-
gen tonen.

Het idee voor een grotere focus op tekeningen komt niet 
helemaal uit de lucht vallen. Steeds is gebleken dat de expo-
serende beeldhouwers ook graag werk op papier toonden. 
Je kunt wel stellen dat zij dikwijls een meer uitgesproken 
visie op tekenen hebben dan schilders. Zij voegen met werk 
op papier ook werkelijk iets anders toe aan hun oeuvre van 
ruimtelijk werk. Sjoerd Buisman toonde werken op papier in 
Diepenheim gecombineerd met beelden in het Rijksmuseum 
Twenthe te Enschede. Te denken valt ook aan de exposities 
van Carel Visser, Helen Frik, Zoltin Peeter, Fons Brasser, Gijs 
Assmann, Maria Roosen, Jos Kruit, Joseph Semah, Charl van 
Ark. De presentatie van een keuze uit de kunstenaarsboeken 
van Frits Becht in 2003 werd uitgebreid en aangevuld met 
werken op papier van Richard Long, David Tremlett, Gilbert 
& George, Henk Visch, Allen Ruppersberg, enz.

Al eerder is er, onder andere bij het 15-jarig jubileum, een 
grote tekeningententoonstelling gemaakt van werk van alle 
ex-exposanten en die expositie gaf een prachtige verschei-
denheid te zien in de ontwikkeling van de tekening. 

Landschap
De Nederlandse filosoof Ton Lemaire schreef in 1970 het 

boek Filosofie van het landschap. Dat landschap is uit het 

werk van Lemaire nooit weggeweest. In Verre velden schrijft 
hij in de inleiding In het veld dat deze bundeling van vele tek-
sten in feite verschillende velden van betekenis bevatten. 
Sommige stukken gaan in letterlijke zin over velden, maar hij 
spreekt ook van ‘aandachtsvelden’, want ‘veld’ is immers te 
duiden in meerdere betekenissen. Primair slaat het op een 
natuurlijke ruimte, een (meestal) vlak en open terrein buiten 
stad en dorp, dat in gebruik is in de landbouw. Het woord 
‘veld’ komt natuurlijk in vele samengestelde woorden voor 
zoals veldtocht, slagveld, veldweg, veldwachter, olie- en gas-
veld, krachtenveld en vele andere. In de natuurwetenschap-
pen komen we begrippen tegen als ‘veldtheorie’, elektromag-
netisch veld, morfogenetisch veld en meer. ‘Gezichtsveld’ 
slaat op de ruimte die men met de blik kan overzien, maar ook 
overdrachtelijk op het bereik van iemands interessesfeer en 
begripsvermogen. En wat te denken van studieveld, kennis-
veld, historisch veld en intertekstueel veld. In feite is de bete-
kenis en het scala aan woorden waarin ‘veld’ een rol speelt 
tamelijk oneindig. Met enige fantasie kunnen we het werk van 

Drawing Centre
‘Twee solo’s’
Jans Muskee en
Caren van 
Herwaarden 

De exposanten in 
gesprek tijdens 
de opening

‘Easy Living’
Motorperformance

Easy Living
Tentoonstelling
en
Opening door 
Hanne Hagenaars 
en Gijs Assmann

Easy Living 

Educatief project

Drawing Centre
Mythe en mystiek in 
het landschap 
Curator Hans de Wit 
Hanneke Francken

Projectruimte
artist-in-residence
Thijs Zweers 
Immersed
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Irina Birger

En zo is de cirkel rond geschreven. Komen we weer uit bij een 
dichter? De Zuid-Afrikaanse dichter Breyten Breytenbach 
deed een handreiking met een citaat Waar de hand zingt uit 
zijn boek Intieme vreemde. Onder deze titel van de lenteten-
toonstelling in 2015 bracht ik ruimtelijk werk en tekeningen 
bij elkaar van 23 kunstenaars. De tentoonstelling wilde iets 
tonen over de noodzaak onszelf te verbinden met de wereld 
en er tevens weer, door het maken van beeldende kunst, 
afstand van te nemen. De verhouding tussen mens en natuur 
wordt al te vaak gereduceerd tot een kwestie van economie 
en rationalisme. Dit heeft geleid tot het ontkennen van de 
mogelijkheid van een intieme verhouding met de wereld. In 
veel van de gekozen werken in Waar de hand zingt is boven-
dien het ‘maakproces’ zichtbaar en wordt vakmanschap op 
een volkomen unieke wijze zichtbaar en is soms letterlijk de 
hand van de kunstenaar voelbaar. In beide gebouwen gin-
gen tekeningen, wandkleden, borduursels, bewerkte foto’s, 

video, beelden en een installatie een confrontatie met elkaar 
aangaan. Het was voor de bezoeker goed dwalen langs alle 
werken.

De kunstenaar is de bedenker van het creatieve proces dat 
tot een kunstwerk leidt. In dat proces is hij de tijdelijke heer-
ser. De kunstenaar, koning even, danst in het begin met de 
leegte als partner, speelt met de wereld en het universum op 
papier of in materiaal. Hij keert terug op de aarde en wroet 
verder in zijn geest. Vanuit visie en ervaring en vaardigheid 
groeit een kunstwerk uit tot een visuele capsule van tijd en 
ruimte. Het in materiële zin (hortend en stotend) aaneenrijgen 
van lijnen en vlakken op papier, of het ontwikkelen van een 
oorspronkelijke vorm, in welk materiaal dan ook, is de verwe-
zenlijking van een metamorfose. 

Doel van Drawing Centre Diepenheim zal blijven het tonen en 
verkennen van de mogelijkheden van het hedendaagse teke-
nen. In de terminologie van Seamus Heaney betekent dat blij-
ven spitten tot iets oorspronkelijks wordt gevonden.

Arno Kramer
Mei 2015

Remy Jungerman
KABRA: 
Descendants 
Exchange
Optreden 
Surinaamse 
kotomisi-dansers

Drawing Centre
Bettina Krieg
Vortex

Miek Zwamborn
Mina, reconstructie 
van een decennium
en
openingswoord door 
Tonnus Oosterhoff

Dineke Blom  |  Merijn Bolink  |  Fons Brasser





Backyard
“De Franse kunstenaar Laurent Grasso 
(geboren in1972) leerde in Sharjah, een buur-
land van Dubai, volgens de oude traditie 
valkenieren. In zijn film (Z.T.) reizen we met hem 
mee, eerst in een auto door het barre droge 
land; we zien de valk naar ons loeren met een 
kapje over zijn kop; even later vliegt de roof-
vogel weg met een cameraatje op zijn rug. 
Wij gaan mee, wiekend door de lucht, 
meespiedend door zijn ogen, over landschap-
pen waar geen grens in te herkennen valt. 
De valkvlucht maakt wiebelig. Het vliegen 
boven deze politiekgeladen landsgrenzen lijkt 
op een spionage- of verkenningsvlucht. 
Maar ook niet: vanuit de lucht vormen verschil-
lende landen een geheel en militaire informatie 
is irrelevant.“ 
(Ine Poppe en Hanne Hagenaars in NRC Handelsblad)

In onze globale cultuur wordt veel gereisd 
en gewerkt in andere landen. Kunstenaars 
gebruiken elementen uit de volkskunst niet om 
grenzen vast te leggen maar juist om ze te 
overstijgen. Zij gebruiken de authenticiteit van 
oude rituelen en technieken om een andere 
boodschap uit te dragen, namelijk dat 
Volkscultuur niet meer aan land en plaats 
gebonden is. Hun kunst getuigt van reizen, 
wonen en werken in het buitenland met als 
gevolg dat culturen geplakt, geknipt, gemixt 
en gesampeld worden. Grenzen worden zo 
opgeheven in plaats van bekrachtigd.

Dat geldt niet alleen voor landsgrenzen maar 
ook voor de grenzen van (kunst-) disciplines. 
Volkskunst is een effectief middel gebleken om 
de officiële kunst open te breken. 
Kunstenaars ervaren het ontbreken van iedere 
artistieke pretentie en de amateurstatus van 
volkskunst en volkscultuur als verkwikkend. 
De amateur staat daarbij voor eerlijkheid en 
oprechtheid en de amateur hoeft zich ook niet 
te verantwoorden naar historie en context. 

Dat geeft grote vrijheid. Daarbij zijn ver-
wijzingen naar devotie en het ontbreken van 
ironie belangrijke kwaliteiten.

Volkskunst legt de nadruk op het proces van 
het maken. In een tijdsgewricht waar alles gaat 
over verklaarbaarheid, snelle effecten en 
beschikbaarheid stelt ambachtelijkheid eisen 
als geduld, traagheid, technisch kunnen en 
concentratie. In dat perspectief is de keuze 
voor ambachtelijkheid niet zozeer van deze 
tijd, als wel een voor deze tijd. 
Ambachtelijkheid staat zo voor een beschou-
wend karakter en voor alles dat in de 21ste 
eeuw naar de achtergrond lijkt te zijn ver-
dwenen: handwerk, antimodernisme en verte-
dering, kortom ‘slow art’.
Maar boven alles onderkennen veel kunste-
naars dat volkskunst en volkscultuur zich in de 
eerste plaats verhouden tot het leven. 
In hun pogingen zich te verhouden tot de 
belangrijke en tijdloze thema’s van het leven 
als liefde, hoop, angst voor de dood en geloof 
bieden volkskunst en volkscultuur hen een 
handvat om op een directe manier zonder 
pretenties en ingebed in rituelen vorm te 
geven aan deze onderwerpen. Precies zoals in 
het leven zelf.

‘Backyard’ is een tentoonstellingprogramma 
dat de interesse voor Volkskunst en Volkscul-
tuur in de hedendaagse kunst toont. 
Achter de tempel van de moderne kunst wordt 
de volkscultuur vaak gepositioneerd in de 
achtertuin. Na de eredienst een barbecue in de 
tuin. Daar vindt het echte leven plaats.

Gijs Assmann en Hanne Hagenaars 
Juni 2015



‘Backyard’ 20-06-2009 / 09-09-2009  curatoren Gijs Assmann en Hanne Hagenaars

kunstenaars gebruiken elementen uit de volkskunst niet 
om grenzen vast te leggen maar juist om ze te overstijgen

David Zink Yi Johan Tahon 

Yto Barrada 

Laurent Grasso 

Jim Shaw 

Johan Tahon 

Henrik Schrat

Deze twee lijfjes waren portretten van het onvoltooide leven

Hewald Jongenelis

‘Burning the Midnight Tofu’ 23-09-2012 / 02-12-2012  
curatoren Gijs Assmann en Hanne Hagenaars

Hewald Jongenelis

Hewald Jongenelis
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‘Ginds aan de einder, waar de eenoog rouwt’ 07-12-2009 / 03-02-2010  
curatoren Gijs Assmann en Hanne Hagenaars

Een onbevangen en sprookjesachtige wereld die 
spreekt over sociaal-economische thema’s

Henrik Schrat

Opening

Henrik Schrat

Henrik Schrat

Henrik Schrat
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De sculpturen lijken menselijke eigenschappen te verbeelden 
die wij in het dagelijks leven liever verborgen houden

Opening ‘Zachte witte blues’ 

‘Zachte witte blues’ 20-03-2010 / 25-04-2010  
curatoren Gijs Assmann en Hanne Hagenaars

Daniel Jensen

Klara Kristalova 

Klara Kristalova 

Klara Kristalova Klara Kristalova 
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something in between a man and his furniture

‘The Agony of a Table and two People’ 18-09-2010 / 31-10-2010 
curatoren Gijs Assmann en Hanne Hagenaars

Chris Baaten en Marianne Theunissen

Chris Baaten en Marianne Theunissen
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‘I have been collecting rules from specific institutions for some time’

‘Educational Model’ 18-10-2010 / 2-2-2011 
curatoren Gijs Assmann en Hanne Hagenaars

Eva KotatkovaEva Kotatkova

Eva KotatkovaEva Kotatkova

Eva KotatkovaEva Kotatkova
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‘LINK-O-LOON’ 23-09-2012 / 02-12-2012  curatoren Gijs Assmann en Hanne Hagenaars

Bezweren met lucht

Hester Oerlemans

Hester Oerlemans

Hester Oerlemans
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Hester Oerlemans
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De natuur is eindeloos, het lichaam is beperkt

  ‘He moved outward from himself into the world which contained him’ 15-12-2012 / 10-03-2013 
curatoren Gijs Assmann en Hanne Hagenaars

Stefan RuitenbeekStefan Ruitenbeek

Stefan RuitenbeekStefan Ruitenbeek
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‘Easy Living’ 29-06-2013 / 08-09-2013 curatoren Gijs Assmann en Hanne Hagenaars

A death mirror held up to American culture... 
Thanatos in chrome, black leather, and bursting jeans 

(Kenneth Anger)

Paul Kooiker

Antistrot

Aaron Young Richard Prince

Jan Hoek

Jan Hoek

Openingsact ‘Easy Living’ 

 ‘Huis van verloren, vergeten en teruggevonden dingen’ 30-03-2013 / 02-06-2013 
curatoren Gijs Assmann en Hanne Hagenaars

Het huis van mijn vader

Ernst van der HoevenErnst van der Hoeven

Ernst van der Hoeven

Ernst van der HoevenErnst van der Hoeven

Ernst van der HoevenErnst van der Hoeven
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‘KABRA. Descendants Exchange (Uitwisseling van nazaten)’ 21-09-2013 / 01-12-2013  
curatoren Gijs Assmann en Hanne Hagenaars

Men kan tot spirituele verzoening en balans komen door contact op te nemen 
met de voorouders middels het verrichten van bepaalde rituele handelingen

Opening ‘KABRA. Descendants Exchange’ Kotomisi-danseressen in ‘KABRA. Descendants Exchange’

Remy Jungerman

Remy Jungerman

Remy Jungerman Remy Jungerman
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Mina: een reconstructie rond een herbarium uit 1864 van een echtpaar 
op huwelijksreis. Wie op zijn kop loopt heeft de hemel als afgrond onder zich

‘Mina, reconstructie van een decennium’ 14-12-2013 / 2-3-2014 
curatoren Gijs Assmann en Hanne Hagenaars

Miek Zwamborn

Miek Zwamborn

Ton Zwerver

Miek Zwamborn Miek Zwamborn

Miek Zwamborn Miek Zwamborn
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De natuur absorbeert ons menselijk handelen, maakt het tot onderdeel van 
de kosmos, en relativeert uiteindelijk alles tot de oneindigheid van de seizoenen

‘Onschuld’ 20-9-2014 / 30-10-2014 
curatoren Heske ten Cate en Hanne Hagenaars 

Fred Velders  Mariëlle Videler   

Friso Keuris Wouter Klein Velderman 

Wouter Klein VeldermanRiëtte Wanders 

Het idee dat één vorm natuurlijker is dan een andere, is gebaseerd op 
een wereldbeeld dat uitgaat van een tegenstelling tussen mens en landschap, 

het fysieke en het intellectuele, natuur en cultuur, deze kunst ondergraaft dat

’Warm Bodies’ 21-6-2014 / 7-9-2014 
curatoren Gijs Assmann en Hanne Hagenaars

Olga Balema

Jonathan Baldock 
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Mijn eerste kennismaking met Kunstvereniging Diepenheim 
was tijdens de tentoonstelling ‘Ginds aan de einder, waar de 
eenoog rouwt...’ met werk van Henrik Schrat (2010). Buiten 
knisperde de sneeuw onder mijn laarzen, binnen was het niet 
veel warmer en wachtte mij een sprookjesachtige tentoon-
stelling waarin ogenschijnlijk lieve beelden botsten op een 
grimmige binnenkant. Mijn mond viel open van verbazing 
toen ik hoorde van het roemruchte verleden van deze instel-
ling, gevestigd in een plaatsje van amper 2700 inwoners. Een 
ontdekking! Een half jaar later had ik de eer zelf toe te treden 
tot dit gilde, als projectleider AanZet!.

Een paar maanden eerder had ik als kersverse ‘Nederduit-
ser’ de Kunstverein Grafschaft Bentheim bezocht, gevestigd 
in het stadje Neuenhaus, ‘aan de andere kant van de grens’. 
Ook hier is, net als in Diepenheim, sprake van ‘grote kunst in 
een kleine gemeenschap’. Ik trof er een verrassende installa-
tie aan van de kunstenaar Martin Brüger, Auf schwankendem 
Boden, een duizelingwekkend houten huis (met dank aan 
Büter & Jeurink, de lokale kozijnenfabrikant), met meubel-
stukken op bodem, wanden en plafond, gecombineerd met 
verrassende fotografie. 

Bildung en lekker eten
Wat is het verband tussen beide instellingen? En hoe 

komt een Kunstverein, als typisch product van het Duitse 
Bildungsideal in Diepenheim terecht? Het antwoord: intuï-
tie, gemeenschapszin, enthousiasme, eigenschappen die 
Kunstvereniging Diepenheim hebben gemaakt tot wat zij is. 
Maar het allerbelangrijkste: lekker eten! Volgens de mensen 
van het eerste uur was men tijdens bezoekjes aan de Kunst-
vereine over de grens gecharmeerd geraakt van de potjes en 
pannetjes met lekkers die daar naar openingen werden mee-
gebracht en waarvan de inhoud na afloop werd verorberd. 
Bij een maaltijd hoort een kunstvereniging. Logisch. Met de 
verhuizing van het oude raadhuis naar het moderne pand 
Grotestraat 17 was de eerste Nederlandse Kunstvereniging 
geboren.

Crowdfunding
Met de oprichting van Kunstvereniging Diepenheim is men 

min of meer toevallig in een traditie getreden die in Duits-
land teruggaat tot de eerste decennia van de negentiende 
eeuw. De zich langzaam emanciperende burgerij wilde zich 
toen een weg verschaffen tot de kunstmarkt, die tot dan toe 
alleen afnemers had in adellijke kringen. Het concept Kunst-
verein was eigenlijk niet meer dan een soort voorloper van 
het hedendaagse idee van crowdfunding: leden kochten 
aandelen, met de opbrengst waarvan collectief kunst werd 
aangekocht. Door middel van loterijen vonden deze werken 

Programma ‘Backyard, kunst als mixer’ 
Curatoren Gijs Assmann en Hanne Hagenaars

1 ‘Backyard’ 
 20 JUN T/M 2 SEP 2009 
 Jeremy Deller, Marcel Dzama, Laurent Grasso, 

Berend Hoekstra, Daniel Jensen, Henrik Schrat, 
Erik Sep, Jim Shaw, Johan Tahon, David Zink Yi, 
Yto Barrada 

2 ‘Burning the Midnight Tofu’ 
 19 SEP T/M 28 OKT 2009 
 Hewald Jongenelis
3 ‘Ginds aan de einder, waar de eenoog rouwt’ 
 7 DEC 2009 T/M 3 FEB 2010
 Henrik Schrat
4 ‘Zachte witte blues’ 
 20 MRT T/M 25 APR 2010
 Daniel Jensen, Klara Kristalova
5 ‘The Agony of a Table and two People’ 
 18 SEP T/M 31 OKT 2010
 Chris Baaten, Marianne Theunissen
6 ‘Educational model’ 
 18 DEC T/M 03 FEB 2011
 Eva Kotatkova
7 ‘Wat zijn mij wolken nog en wegen? 
 [Marina Tsvetajeva]’ 
 25 JUN T/M 18 SEP 2011 
 Antoinette Nausikaa, Linda Nieuwstad, 
 Femmy Otten, Ulrike Rehm, Mariken Wessels
8 ‘Link-o-loon’ 
 23 SEP T/M 2 DEC 2012
 Hester Oerlemans 
9 ‘He moved outward from himself into the world 

which contained him’ 
 15 DEC 2012 T/M 10 MRT 2013
 Stefan Ruitenbeek   
10 ‘Easy living’ 
 29 JUN T/M 8 SEP 2013
 Antistrot, Kenneth Anger, Shaun Gladwell, 
 Nan Goldin, Jan Hoek, Nicolas Hosteing, 
 Alex Kals, Hamid El Kanbouhi, Paul Kooiker, 

David Lynch, Tony Oursler / Mike Kelley, Magnus 
Monfeldt, Seth Price / Tim Hamilton, Richard 
Prince, Lost & Found, Misha de Ridder, Maria 
Roosen, Eelco Wagenaar, Jack Pierson, Mark 
Wallinger, Louis Radstaak, Maarten van Schaik, 
The Stan-Jan Project, Aaron Young 

11 ‘Huis van verloren, vergeten en teruggevonden 
dingen’ 

 30 MRT T/M 2 JUN 2013
 Ernst van der Hoeven
12 ‘KABRA. Descendants Exchange 
 (Nazaten Uitwisseling)’ 
 21 SEP T/M 01 DEC 2013
 Remy Jungerman

13 ‘Mina, reconstructie van een decennium’ 
 14 DEC 2013 T/M 2 MRT 2014
 Miek Zwamborn
14 ‘Onschuld’ 
 20 SEP T/M 30 NOV 2014
 Elke Baggen, Mariëlle Videler, Monica 

Aerden,  Pedro Bakker , Jan Dietvorst, Eiko 
 Ishizawa,  Renate Jacobs,  Cuny Janssen,  
 Chiaki Kamikawa,  Friso Keuris,  Wouter Klein 
 Velderman , Charl Landvreugd , Marcel 
 Reijerman,  Fred Velders,  Riëtte Wanders, 

Robbert Weide, Pieke Werner 
15 ‘Warm Bodies’ 
 21 JUN T/M 31 AUG 2014
 Olga Balema, Jonathan Baldock 
16 ‘It’ stimeto le aveem otions’ 
 13 DEC 2014 Tm 1 MRT 2015
 Eiko Ishizawa 
17 ‘Under the Threshold of Consciousness’ 
 27 JUN T/M 5 SEP 2015
 Jonas Ohlsson 
 (curatoren Hanne Hagenaars en Heske ten Cate)
18 ‘Arcadia, natuur, folklore en de buren’
 19 SEP T/M 22 NOV 2015
 (curatoren Hanne Hagenaars en Heske ten Cate)
 Josh Blackwell, Sander Breure en Witte van 

Hulzen, Ruben Cabenda, Yair Callender, Crystal 
 Z Campbell, Sarah Carlier, Lisa Couwenbergh,
 Amy Cutler, Kitty Maria van Ekeren, Marliz 
 Frencken, Teun de Graaf, Wouter Klein 
 Velderman, Paul Kooiker, Noel Loozen, Maison 

the Faux, Abner Preis, Janis Rafailidou

 Tentoonstellingen van curator Gijs Assmann
19 ‘It ain’t necessarily so’ 
 15 MRT T/M 1 MEI 2008 
 Ton Zwerver 
20 ‘Beelden van schilders’ 
 14 JUN T/M 3 SEP 2008
 Roland Schimmel, Lisa Couwenbergh, Gijs 
 Frieling, Ad Gerritsen 
 (samen met curator Suzanne Drummen)
21 ‘Met z’n twee’ 
 13 SEP T/M 29 OKT 2008
 Paul de Reus 
22 ‘Green beans and so on ’ 
 13 DEC 2008 T/M 28 JAN 2009 
 Eva-Fiore Kovacovsky   

  Publicatie: 
 ‘Arcadia (natuur, folklore en de buren)’, 
 Hanne Hagenaars
 Uitgave Kunstvereniging Diepenheim

Michiel van der Kaaij

Over de grens

Tekenen aan 
de wand 
in 
het Ottenhuis en 
het Drawing Centre

Burgemeester Nauta 
fotografeert 
de exposanten
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BROOS  |  Berlinde De Bruyckere  Tim Breukers

vervolgens hun weg naar de gelukkige winnaars, waarvan er 
iedere keer maar een paar waren. Vanwege de kleine kans 
op winnen dus eigenlijk meer een kwestie van liefdadigheid 
dan van daadwerkelijke bezitsdrang. Symbolisch ontvingen 
de leden van de vereniging een zogenaamd ‘Nietenblatt’, een 
reproductie in de vorm van een kunstdruk, eigenlijk het equi-
valent van wat wij tegenwoordig bij Kunstvereniging Diepen-
heim een ‘editie’ noemen. 

Flexibel en informeel
Het verschijnsel Kunstverein, in de biedermeiertijd ontstaan 

als plek van burgerlijke zelfverwerkelijking, heeft in Duitsland 
de tand des tijds doorstaan. Op dit moment is er nog steeds 
een netwerk van meer dan 200 van deze instellingen, van 
heel klein (bijvoorbeeld Kunstraum Tosterglope, 50 leden) 
tot zeer groot (Düsseldorf, meer dan 6000 leden). Zij worden 
beschouwd als onmisbaar als het gaat om publieksbereik, 
debat en het bieden van kansen aan jonge kunstenaars. Eind 
20ste eeuw nog werd de noodklok geluid voor veel van deze 
instellingen, omdat inmiddels ook de grote musea zich voor 
een belangrijk deel op ‘jong’ waren gaan richten. De eco-
nomische crisis deed zich vervolgens ook in Duitsland gel-
den, waar de Kunstvereine meer en meer afhankelijk waren 
geworden van subsidies. Zij konden zich met hun wat sleetse 
gebouwen en minder professionele staf moeilijk meten met 
de grote glimmende museumtempels. Inmiddels hebben de 
meesten zich opnieuw uitgevonden, en presenteren zich als 

flexibel en informeel maar professioneel alternatief, naast 
en soms in de schaduw van de grote en meer prestigieuze 
musea.

Liefde voor kunst
Wat kunnen we van onze Duitse tegenhangers leren? De 

door Peggie Breitbarth en Jet van der Sluis opgetekende 
geschiedenis, met dat sterke ‘jongens waren we – maar leuke 
jongens’-gehalte, doet mij terugverlangen naar een periode 
van de Kunstvereniging die ik nooit heb meegemaakt, toen 
veel zaken nog informeel werden geregeld. Eigenlijk is dit het 
flexibele en informele alternatief, waarmee de Duitse kunst-
verenigingen zich profileren. Ik spreek dit verlangen uit in de 
weerwil van onze prachtig gerenoveerde gebouwen, mijn 
(betaalde) baan en de opgebouwde nationale en soms zelfs 
internationale faam. Ik weet het, ik kan soms mopperen op 
de ‘oude hap’, die altijd alles beter weet, die babyboomers 
uit de periode dat de bomen nog de hemel ingroeiden. In de 
arcadische tijd, toen ideeën nog ontstonden bij een biertje 
aan die gezellige leestafel en meteen de volgende dag al hun 
beslag kregen na een telefoontje met de gedeputeerde. Deze 
just do it-mentaliteit van deze mannen en vrouwen moeten 
we koesteren en overbrengen op volgende generaties, maar 
zonder haar te idealiseren. Want alleen met een biertje in De 
Pol en een telefoontje naar deze of gene komen we er niet 
meer, daarvoor is de concurrentie van andere sectoren en de 
schaarste aan middelen te groot. Deze tijd vraagt ook om pro-
fessionaliteit. Deze dient te worden aangewend om te profile-
ren wat Diepenheim altijd al zo bijzonder maakte: de mix van 
intuïtie, gemeenschapszin en enthousiasme... en liefde voor 
kunst.

Michiel van der Kaaij

Het landschap 
en de romantische 
verleiding

Drawing Centre
Masterclass door 
Arno Kramer in 
Feestzaal Herberg 
de Pol
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12 september – 3 oktober
Elsbeth Cochius, lino’s
Han van den Broeke, aquarellen
17 oktober – 7 november
Maya Wildevuur, textielcollages
Markus Thorn Leeson, olieverfschilderijen
Hanneke van de Leeuw, sieraden en schaakspelen
14 november – 5 december
St. Nicolaastentoonstelling
(zaterdag- en zondagschilders)
26 december – 23 januari 1983
Blanka Wasowicz, fotografie
Krystyna Ziach, fotografie

1983
6 februari – 27 februari
Grafiek uit Tsjecho-Slowakije
Vaclav Bubenicek, Jan Otava, Robert Brun
20 maart – 10 april
Jos Wong, plastieken
Mel Cooper, plastieken
Cécile van Eeden, sieraden
Aico Alting, foto’s
21 mei – 25 september
Beeld-en-Route 1
Deelnemende kunstenaars uit Overijssel: Titus Leeser, 
Martin Stolk, Henny Zandjans, Bert Meinen, Jan Baetsen, 
Gooitzen de Jong, Willem Doorschodt, Hans Rikken
Deelnemende kunstenaars van buiten Overijssel: Nic Jonk, 
Piet Killaars, Joop Hekman, Jan Steen, Jan Meefout, 
Sophie Gentenaar, Nico Onkenhout, Pieter d’Hont, 
Charlotte van Pallandt, Fioen Blaisse, Rien Derks, 
Caius Sproncken, Joop Hollanders
11 september – 2 oktober
Jeannet Veltman-Gaastra, keramiek
Hannie Bouwman, schilderijen
Aries Gerritsma, fotografie

1981
19 september – 27 september
‘4 beeldhouwers in Diepenheim’, sculpturen en plastieken
Julia van Verschuer, Cees Willemsen, Henny Zandjans, 
Martin Stolk
Van Verschuer maakte circa 1983 het Gallerij-object ‘IJsbeertjes’ 
(serie van 2)
15 november – 5 december
St. Nicolaastentoonstelling
(zaterdag- en zondagschilders)

1982
31 januari – 21 februari
Steven Scheffer, tekeningen
Alfred Tempelman, sieraden
Steven Scheffer verzorgde de eerste ‘Galerijprent’ (druk)
7 maart – 28 maart
Irmgard en Jan Meefout, brons- en houtplastieken
Jaap Kruijff, litho’s
4 april – 25 april
Paul Huf, fotografie
Jan van der Vaart, keramische multiples
9 mei – 31 mei
‘Vijfmaal keramiek’
Yvonne Kleinveld, Mitzi van den Akker, Trudy van der Doorn, 
Paul Koedijk en Jan Katuin
13 juni – 29 augustus
Zomertentoonstelling
Gré Dubbelman, emailles
Cécile van Eeden, sieraden
Henk ter Horst, gouaches
Truus Lanson, tekeningen
Lijsbeth Teding van Berkhout, sieraden
Markus Thorn Leeson, grafiek
Joop Willems, aquarellen en grafiek
Rob ten Berge, schilderijen

Peter Buggenhout

Tijdlijn

Galerij 1881 en Beeld-en-Route 1981-1990

Sjoerd Buisman  |  Mynke Buskens
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Deelnemende kunstenaars: Jan van Eijl, Maja van Hall, 
Joop Hollanders, Nico Onkenhout, Henny Zandjans, 
Ruurd Hallema, Peter Westen, Henk Maassen, Cees Willemsen, 
Hans Bayens, Jan Baetsen, Ben Schildkamp, Ernst Varkevisser, 
Bert Meinen, Hans Blank, Theresia van der Pant, Piet Killaars, 
Hans Rikken, Bertus Halfwerk, Norman Burkett, Nel van Lith, 
Jan Nap, Frank Letterie
Catalogus met bijdrage ‘Beeldhouwkunst in Overijssel’ van 
Peggie Breitbarth

16 oktober – 6 november
Corry Schildkamp, keramiek
Theo Schildkamp, tekeningen
Mei-Ling Knibbe, sieraden
13 november – 4 december
St. Nicolaastentoonstelling
(zaterdag- en zondagschilders)
18 december – 16 januari 1984
Lode Pemmelaar, grafiek

1984
29 januari – 26 februari
Viermaal textiel
Hetty Ganzeman, Mirna Hofman, Merel Schouman, Ria Zuidberg
11 maart – 9 april
Peter van Hugten, tekeningen
Yvonne Vel, aquarellen
Koji Kondo, rijstpapieren objecten
22 april – 20 mei
Hetty Franken, etsen, collages en keramiek
Henk van der Ven, grafiek en olieverfschilderijen
29 mei – 16 september
Beeld-en-Route 2

Nik Christensen  |  Tom ClaassenA. van Campenhout  

Van Zoldertje naar Paleisje

Het is 1984, ik loop voor de eerste keer de zolderverdieping op 
van Galerij 1881 in Diepenheim. Ik zie twee dames van 
middelbare leeftijd geïnteresseerd kijken naar een werk van 
Henk van der Ven. Wat heerlijk om mensen zo te zien genieten 
van kunst! Hier wil ik graag deel van uitmaken en neem het 
besluit om me kandidaat te stellen voor secretaris van de 
vereniging. Al snel voel ik me als een vis in het water tussen de 
creatieve geesten in het bestuur.

Een jaar later zit ik dagelijks op het zoldertje. Achter een paar 
schotten met ‘gluurkieren’ wordt een oud bureau neergezet 
met een even oude tl-buis erboven. Op het bureau staat een 
brievenweger uit ‘het jaar kruik’. 

Hoe anders is het als ik zes jaren later plaatsneem achter 
mijn nieuwe bureau in het gloednieuwe tentoonstellings-
gebouw. Vergeleken bij het zoldertje werk ik hier vanuit een 
soort paleisje.

Van begin af aan staat Kunstvereniging Diepenheim stevig op 
de kaart. Mijn werk wordt veelzijdiger en boeiender. Eén van de 
hoogtepunten wordt de organisatie van het jubileum 10 jaar 
kunst in Diepenheim (1991). Cecile van der Heiden, ingehuurd 
als creatieve denktank, komt met geweldige ideeën. Alle zeilen 
worden bijgezet; sponsoren zoeken, her en der een beetje 
subsidie lospeuteren, vrijwilligers zoeken, pers te woord staan, 
attributen vergaren voor de oud-Hollandse spelen enz. enz.  

In ieder geval een complexe en veeleisende organisatie.   
Je kunt het zo gek niet bedenken of Cecile en ik krijgen het 
geregeld. Zelfs de verantwoorde kleurstoffen voor de 
gebakjes. Een banketbakker uit de omgeving is bereid zijn 
bakkerij belangeloos ter beschikking te stellen. Daags vóór  
het jubileumfeest versieren we daar, naar een ontwerp van 
Cecile, samen met een dertigtal jongeren uit Diepenheim en 
omgeving, ruim 300 gebakjes. De groep heeft er plezier in en 
maakt lol. Tijdens het jubileumdiner helpen de jongeren weer. 
Allemaal keurig gekleed. Op de valreep hebben ze dit in de 
bakkerij onderling afgesproken. Ook voor andere jubileum-
activiteiten krijgen we spontane steun van een groot aantal 
vrijwilligers en verenigingen uit Diepenheim. De Harmonie,  
de Schutterij, alles en iedereen draaft op. Het wordt een waar 
volksfeest. Ongekend en hartverwarmend! Goed idee van 
Cecile om te kiezen voor 30 augustus. 
In de tijd van koningin Wilhelmina vierde 
men op die datum Koninginnedag. 

Hoe ik nu, na al die jaren, terugdenk 
aan Diepenheim? Met veel warmte  
en liefde. Een bezoek aan Diepenheim 
is voor mij gelijk aan het stappen in  
een warm bad.

Guche / Guusje van Driel

The Non Urban 
Garden
Birthe Leemeijer
De onbegrensde 
tuinen

Keramiekmoment 
Diepenheim 2014
Gijs Assmann
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30 september – 21 oktober
Noor Camstra, keramiek
Jan de Hamer, schilderijen
11 november – 2 december
St. Nicolaastentoonstelling
(zaterdag- en zondagschilders)
23 december – 20 januari 1985
‘Persoonlijke keuze’, diverse technieken
Kunst na de Tweede Wereldoorlog
Hans Ittman, Wim Sinemus, Piet Stenneberg, Jan Roëde, 
Toon Kelder, Anton Rooskens, Jan Nieuwenhuis

1985
3 februari – 3 maart
Sari Piek, schilderijen
Margreet Zwetsloot, keramische objecten
17 maart – 14 april
Jan Mensinga, litho’s
Bert Nijenhuis, sculpturen
Mei-Ling Knibbe, sieraden
13 april
Architectuurlezing Koen van Velsen
27 april
Architectuurlezing Piet Blom
11 mei
Architectuurlezing Carel Weeber
15 mei – 15 september
Beeld-en-Route 3
Deelnemende kunstenaars: Ek van Zanten, R. Varing, Piet Killaars, 
Gerard Walraeven, Hans Rikken, Roel Teeuwen, Rob Maingay, 
Alwie Oude Aarninkhof, Bert Otter, Han Wezelaar, 
Margreet Zwetsloot, Henk Maassen, Arno Kramer, André Boone, 
Welmoed Glasz, Daan Weijl, Henny Zandjans, 
Henk van Bennekum, Jan Verschoor, Eric Claus, Norman Burkett, 
Ruurd Hallema, Kiny Copinga-Scholten, John Spek, 
Fons Bemelmans, Bert Meinen, Bert Nijenhuis, Heleen Levano, 
Ronald Tolman, Per Abramsen, Yvonne Kracht, Fioen Blaisse, 
Peter Westen

Catalogus met bijdragen van Ilse Uijlenbroek en Lisette Pelsers
22 september – 20 oktober
Thijs Buit, pastels en boardsnedes
Peter Dekker, objecten
27 oktober – 17 november
Hetty van der Kloot, lucht-, helium-, water- en spiegelobjecten
24 november – 8 december
St. Nicolaastentoonstelling
(zaterdag- en zondagschilders)
22 december – 26 januari 1986
Jan Broeze, kubistische en pointillistische werken

1986
25 januari
Architectuurlezing Gerrit Velthuis / Necropolis
2 februari – 2 maart
Ineke Albers, fotografie
8 maart
Architectuurlezing Han Janselijn
16 maart – 13 april
Inez Fritschy, textielreliëfs
Henk Wolvers, keramiek
7 mei – 14 september
Beeld-en-Route 4
Deelnemende kunstenaars: Sien van Meurs, 
Gonda van der Zwaag, Aart Lamberts, Niko de Wit, Cees Sillen, 
Ernst Varkevisser, Nout Visser, Adri de Fluijter, Jan Nap, 
Maïté Duval, Jetty Homan, Gjalt Blauw, André Volten, Frank Bolink, 
Harald Schole, Hetty van der Kloot, Henk van Bennekum, 
Henk Oelen, Evert Strobos, Willem J.A. Bouter, Henny Zandjans, 
Norman Burkett, Peter Westen, Henk Maassen
Catalogus met bijdragen van W. Mulder, Peggie Breitbarth, Karel 
Levisson, Bert Meinen en Lisette Pelsers
24 mei
Architectuurlezing Gianni Pettena

Robbie Cornelissen  |  Lisa CouwenberghAdam Colton

The Non Urban 
Garden
Edward Clydesdale 
Thomson
Garden Fence

Jeroen Kooijmans
De boomtuin

The Non Urban 
Garden
Doris Denekamp 
& Jimini Hignett 
If Bees Are Few...
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Karin van Dam Jan Dietvorst  |  Hannelore Van Dijck

en Haus Esters in Krefeld en naar Museum Abteiberg in Mönchen-
Gladbach)
15 februari – 8 maart
Bertus Halfwerk, objecten, collages en assemblages
15 maart – 5 april
Peter Fekkes, grafiek

juni
Bij het vijfjarig bestaan van Galerij 1881 verschenen twee 
Galerijprenten: ‘Diepenheim ‘86’ (kleurenlinoleumsnede) van 
Harr Scheffer en ‘Phaëton in zonnewagen’ (steendruk) door 
Jan Mensinga. Beide kunstenaars ontwierpen voor de gelegenheid 
ook de etiketten van de eerste Galerijwijnen, voor respectievelijk 
rode en witte wijn
28 september – 19 oktober
Loes Gorlee, schilderijen
Harald Schole, marmerplastieken
26 oktober – 16 november
Henny Zandjans, beelden
Henny Zandjans maakte in 1986 het Galerij-object 
‘Boerendansers’ (brons)
23 november – 7 december
St. Nicolaastentoonstelling
(zaterdag- en zondagschilders)
21 december – 11 januari 1987
Willem den Ouden, etsen en litho’s
Sien van Meurs, glasobjecten

1987
18 januari – 8 februari
Jennie Mulder, beelden
11 kunstenaars, werken op papier
25 januari
Kunstreis naar het Wallraf-Richartz-Museum en Museum Ludwig 
in Keulen
(Behalve de later genoemde, waren er ook kunstreizen waarvan de 
datum niet meer viel te achterhalen. Deze gingen naar Haus Lange 

Ik bezoek ze op een zonnige voorjaarsmiddag. Bob en Liesel 
van Loon. Beiden in de tachtig met de juiste instelling voor hun 
leeftijd: ‘Langzaamaan, dan breekt het lijntje niet!’ 

Bob (84) was de eerste medewerker, eerst voor Galerij 
1881 en Beeld-en-Route en tot slot nog een paar jaar voor de 
Kunstvereniging. Oud worden is soms niet ècht leuk vindt hij, 
maar met de nodige optimisme en humor komen ze samen 
de dagen door in hun door Harrie ten Dam ontworpen huis in 
Hengevelde. Z’n wandelstok is inmiddels zijn vaste begeleider. 
Na het laatste ziekenhuisverblijf is Bob wat wiebelig ter been.

Hij kwam bij Vrienden van Galerij 1881 via SWB (Sociale 
Werkvoorziening Hengelo). Na een korte carrière als sporthal-
beheerder ging hij over naar Hameland, een soortgelijke 
organisatie. Zijn ‘kantoor’ had hij ook op het veelgeroemde 
zoldertje waar het allemaal begon. Je moest wel uitkijken waar 
je liep, de houten vloer was her en der verrot. 

De hele nieuwbouw van de Kunstvereniging heeft hij door 
het enige dakraampje gevolgd en gefotografeerd. Waar de 
foto’s gebleven zijn weet hij niet meer. Toen het gebouw klaar 
was kwam Guusje van Driel aan de balie en kreeg hij een plek 
in de kelder. Taakomschrijving: Wat de hand vindt om te doen. 
Er waren zeker hoogtepunten. Zoals een jaarvergadering in 
de bus op weg naar een tentoonstelling in Antwerpen van 
Berlinde De Bruyckere, die nu wereldberoemd is. Maar ook 
kunst terugbrengen door het hele land. Tot aan de eindeloze rit 
naar Rodeschool toe. De mooiste periode was het samen met 
Harrie hun huis bouwen. Vanwege hun zielsverwantschap was 
dit een heerlijke tijd met Harrie. Toen konden ze weg van het 
huis aan de Hengevelderstraat naast een stinkboer. 

Prachtig was de dag dat hij getooid met strohoed en sjerp 
ceremoniemeester was, dat hoedje 
hangt nog steeds aan de muur. 

Zelf heeft hij ook wel eens een 
poging gewaagd kunst te maken. 
Het resultaat, een klein beeldhouw-
werk, staat nog steeds in de tuin. Bij 
het vertrek belooft Bob nog eens in 
de dozen te zoeken waar de foto’s 
misschien in zitten, misschien komen 
ze nog voor de dag...

Bob van Loon
Opgetekend door Ton Besling

Langzaamaan

The Non Urban 
Garden
Opening en bezoek 
aan 
Edward Clydesdale 
Thomson
Garden Fence
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vakantiehuisjes op camping Hessenheem in Markelo 
gerestaureerd
26 juli – 27 augustus
Tije de Jong, schetsen en objecten
30 augustus – 20 september
‘Denkbeelden’ Ewerdt Hilgeman, sculpturen in staal, steen en film
27 september – 18 oktober
Frans de Jong, druksels
25 oktober – 22 november
Gerrit Velthuis, tekeningen, etsen en objecten
29 november – 13 december
St. Nicolaastentoonstelling
(zaterdag- en zondagschilders)
12 december
Architectuurlezing Jan Benthem
13 december
Uitgave van een Galerijprent, serie van 2, door Cyril Lixenberg 
(zeefdruk). Lixenberg ontwierp tevens twee etiketten voor 
respectievelijk een witte en een rode Galerijwijn
20 december – 17 januari 1988
Hans Vos, beelden

1988
24 januari – 21 februari
Harr Scheffer, lino’s
28 februari – 27 maart
Johan Jorna, beelden
4 april – 1 mei
Ien Perrier, sieraden
Jan Perrier, sieraden
Annelies Planteydt, sieraden
17 mei
Lezing Arno Kramer
24 mei
Lezing Bert Meinen
31 mei
Lezing Seakle Bos

24 maart
Kunstcursus ‘Het kind in de kunst’ door dhr. Germans
31 maart
Kunstcursus ‘Walburga’ door dhr. Germans
7 april
Kunstcursus ‘Zwerftocht langs Europese Volkssierkunst’ door 
mw. Germans
12 april – 3 mei
Arnold Hoek, tekeningen en schilderijen
werken uit periode 1977-1987
14 april
Kunstcursus ‘Primitieve Kunst’ door dhr. Sannes
27 mei – 20 september
Beeld-en-Route 5
Deelnemende kunstenaars: Cyril Lixenberg, Bert Nijenhuis,
Gerrit Velthuis, Theo ten Have, Wouter de Baat, Frans Kerkhoff, 
Tjibbe Hooghiemstra, Antoon Versteegde, Adriaan Nette, 
Tine van de Weyer, Hans Lunteren, Alwie Oude Aarninkhof, 
Lucien den Arend, Samuel Rachl, Seakle Bos, Ben Muthofer, 
Ewerdt Hilgeman, Willem Bouter, Ton Kalle, 
Herma van den Heuvel, Hans van Eerd, Herbert Nouwens, 
Renée van Loon, Herbert Dlouhy, Bertus Halfwerk, Tije de Jong, 
Hans Vos
Catalogus met bijdragen van Peggie Breitbarth, Bert Meinen en 
Lisette Pelsers
27 mei – 25 juni
Twaalf Duitse kunstenaars, objecten
27 juni
Lezing Pierre Janssen (drie lezingen in zijn cyclus)
28 juni – 23 juli
Cyril Lixenberg, twee- en driedimensionaal werk
1 juli 
Opening Rietveld-zomerhuisjes (Dag van de Architectuur)
Stichting Arch, tevens verantwoordelijk voor de architectuur-
lezingen, heeft in 1986 en 1987 de door Gerrit Rietveld ontworpen 

Paul van Dijk  |  Florette DijkstraCor van Dijk

Olga Balema en 
Jonathan Baldock
Warm bodies

Drawing Centre
Hannelore Van Dijck
Only the wind’s 
home
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Suzan Drummen  |  Hans Eijkelboom

10 december
Architectuurlezing over Constructivisme (3): Kees Christiaanse
12 december
Architectuurlezing Francine Houben / Mecanoo
18 december – 8 januari 1989
Jos Dijkstra, tekeningen en collages

1989
22 februari – 19 maart
Wang Po Shu, installatie in de openlucht en tekeningen binnen
(10 jaar Galerie Beeld & Aambeeld)
24 maart
Architectuurlezing John Körmeling
2 april – 23 april
Grafisch Atelier Twente (16 kunstenaars), etsen en lino’s
7 april
Architectuurlezing Erwin Vangenechten / TOP-office
15 april
Architectuurlezing Abe Bonnema
7 mei – 28 mei
Monique Middelhoek, keramiek
Jan Kamphuis, keramiek
4 juni
Kunstreis naar Museum Insel Hombroich in Neuss
6 juni
Lezing Jozef de Bot

12 juni – 25 september
Ulrich Rückriem, ‘Van steen tot steen’
Buitenexpositie. Anders dan gepland bleven de stèles staan tot in 
1989. Publicatie met zeven ansichtkaarten in omslag. Vouwblad 
met tekst van Eugenie Marcus
28 juni
Lezing ‘Inleiding beeldhouwkunst 20ste eeuw’ door 
Lisette Pelsers
4 juli
Lezing ‘Het werk van Ulrich Rückriem’ door Eugénie Marcus
9 juli
Kunstreis naar het Kröller-Müller Museum in Otterlo
9 oktober – 30 oktober
Ton Kalle, beelden
Maria Schilder, beeld
6 november
Architectuurlezing Mart van Schijndel
12 november
Architectuurlezing over Constructivisme (1): Otakar Mácel
13 november – 4 december
Kees Bol, schilderijen
26 november
Architectuurlezing over Constructivisme (2): Gerrit Oorthuys
27 november – 4 december
St. Nicolaastentoonstelling
(zaterdag- en zondagschilders)

Nicolas Dings

Willy Spekreijse vertelt maar wat graag over zijn belevenissen 
met de kunstenaars, het was een prachtige tijd. Want je kwam 
op de gekste plekken zoals met zijn broer Theo bij John 
Körmeling waar je eerst werd gefêteerd op een uitgebreide 
maaltijd met een grote levende haan op tafel, nadat je het 
atelier was binnengegaan via een oude Sabena-vliegtuigtrap. 

Hij reed de eerste keer voor de beeldenroute voor inrichting 
van de Rozeboomkamer. In Amsterdam reed hij op zoek naar 
negen adressen in de binnenstad een licht-reclame van de 
muur. Een voorbijganger riep: ‘Ik heb niks gezien, vlug door-
rijden!’ Het was op de dag van de Diepenheimse Schutters-
feesten. Met het klamme zweet op de rug reed hij die dag laat 
Amsterdam weer uit. Het was erg laat en het feest was al 
afgelopen toen Diepenheim werd bereikt. 

Het was erg leuk om bij de kunstenaars thuis te komen. 
Met Cecile van der Heiden en Urbain Mulkers was er een 

speciale band. ‘Vooral de laatste keer bij Urbain was heel 
speciaal, we aten verse aardbeien met room.’ Ook als techni-
sche man heeft Willy mede kunst gemaakt. Op aanwijzing van 
kunstenaar Cyril Lixenberg maakte hij via zijn werkgever 
Bauhuis en SES de stalen poort bij het Rosarium. Ook regelde 

hij samen met Henry Eijsink en aannemer Kiezenbrink het  
tijdelijke kappelletje dat bij de oude begraafplaats stond. Het 
kruis erop maakte hij zelf. 

Soms reed hij ook met Thijs, de zoon van Kluk. Zo gingen ze 
met een enorme dieplader met piepschuim naar België.   
Het woog niets, maar was heel groot. 

Het verhaal van vijf kilometer achteruitrijden komt van de 
tocht met Henk Kamperman naar Zweden. Er moesten schilde-
rijen worden opgehaald bij een kunstenares. Het was winter en 
er lag een halve meter sneeuw. De TomTom gaf de weg aan. De 
weg werd echter steeds onbegaanbaarder en op het laatst was 
het nog maar een karrespoor in de sneeuwvlakte en de wielen 
begonnen te spinnen. Er was nergens een plek om te keren. 
Besloten werd de sneeuwkettingen erop te leggen. Buiten 
dachten ze het gehuil van wolven te horen. Vervolgens reden 
ze achteruit de weg uit. Het was een flink eind terug en een 
hachelijk avontuur. Later toen de kunstenares was gevonden, 
wist men te bevestigen dat er inderdaad in de omgeving 
wolven huisden.

Willy Spekreijse / Spek
Opgetekend door Ton Besling

5 kilometer achteruitrijden in de sneeuw
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10 juni – 10 september
‘Aanzichten’
Deelnemende kunstenaars: Jurriaan Andriessen, 
Hans van den Ban, Cecile van der Heiden, 
Alex en Helena van der Kraan, Urbain Mulkers (tezamen met 
Guillaume Bijl, Lawrence Carroll, Michel François, Jan Godijns, 
Gorik Lindemans, David Mach, Vik Muniz, Johan Muyle, 
Ria Pacquée, Borek Sipek, Hans Weyers en Mirjam de Zeeuw), 
Roberto Ruggiu en Carine van Vugt, Alexander Schabracq, 
Tjarda Sixma
Leporello (harmonicaboekje van acht ansichtkaarten met omslag) 
met teksten van Lévi Weemoedt
13 juni
Lezing Bert de Wilde
20 juni
Lezing Sien van Meurs
8 oktober – 5 november
‘De Aanloop’
Pim van Halem, pentekeningen
Henk Maassen, hangende sculpturen
22 oktober
Kunstreis naar Beeldenpark Middelheim in Antwerpen
12 november – 10 december
‘De Aanloop’: Variaties in grafiek, hedendaags grafiek
Armando, Michiel Duvekot, Jef Diederen, Maria van Elk, 
Bülent Evren, Dan Flavin, Klaas Hoek, Rob van Koningsbruggen, 
David van de Kop, François Morrelet, Titus Nolte, Carel Visser, 
Leo Vroegindeweij, Elisabeth de Vaal, Sjoerd Buisman, 
Carel Blotkamp
17 december – 14 januari 1990
‘De Aanloop’ Doortje de Vries, vinyldrukken

1990
21 januari – 11 februari
‘De Aanloop’ Christel Bosdriesz: ‘Tijd’, tekeningen en objecten

Aline Eras  |  Pieter van EvertHadassah Emmerich

Tentoonstelling 
Onschuld
Mariëlle Videler
en 
Riëtte Wanders

Opening met 
Maarten Doorman

18 februari – 11 maart
‘De Aanloop’ ‘Tekenen’, tekeningen
Hans Ebeling Koning, Alex Turkawska, Nour-Eddine Jarram, 
Bert de Wilde
18 maart – 16 april
‘De Aanloop’ Thijs Asselbergs, architect, werk 1984-1989
22 april – 20 mei
‘De Aanloop’ Ans Hulshof, plastieken en monumentaal werk
30 juni – 30 september
Sjoerd Buisman, groeiobjecten in Diepenheim, werken op papier 
in Rozeboomkamer, realisering ‘De Knop’ Wolbertusstraat
Sjoerd Buisman ontwierp twee etiketten voor respectievelijk een 
rode en een witte Galerijwijn
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1990
30 juni – 30 september
0 Sjoerd Buisman
Project Diepenheim
Sjoerd Buisman. Groeiprojecten, sculpturen, tekeningen
Buitenexpositie en tentoonstelling van tekeningen en kleine 
objecten
Ontvangst genodigden bij Huis Peckedam. 
Eetproject: bereid door Krijn Giezen, geïnspireerd op de 
wilgenprojecten van Sjoerd Buisman
21 september – 23 september
Openingsweekend
Vrijdag: opening voor Diepenheim, met ontvangst in het Rosarium, 
gevolgd door toespraken in de N.H. Kerk door onder meer 
burgemeester W. Mulder en G. Luiten, voorzitter van Stichting 
De Zwaan, met een afsluiting door Pierre Janssen en vervolgens 
de openingshandeling in het nieuwe tentoonstellingsgebouw
Zaterdag: opening voor leden en overige genodigden, met een 
welkomstwoord door de burgemeester. Openingsoptredens door 
onder meer Theatergroep Tender, Trio Op ‘t Randje, Junko Ueda 
(stem en satsuma-biwa), Bas Maters (architectuurlezing) en de 
dichter H.H. ter Balkt
Zondag: afsluiting openingsprogramma, met optredens van onder 
meer André Manuel (cabaret), Mimegroep De Drang en 
Remco Campert
Tijdens het openingsweekend zijn nieuwe wijnen gepresenteerd, 
met etiketten ontworpen door John Körmeling
22 september – 25 november
1  Jan van Munster
Jan van Munster 
22.9 1990 Kunstvereniging Diepenheim 25.11 1990
De eerste tentoonstelling in het nieuwe tentoonstellingsgebouw 
is geopend door R.W.D. Oxenaar, directeur van het Rijksmuseum 
Kröller-Müller te Otterlo
6 oktober
Lezing ‘Raakvlak beeldende kunst en architectuur’ door beeldend 
kunstenaar Wim Korvinus

21 oktober
Lezing over het werk van Jan van Munster door kunsthistorici 
Eugénie Marcus en Lisette Pelsers
1 december – 16 december
Tentoonstelling video-installaties van Ingrid Beverwijk
2 december
Voordrachten door de dichters Rutger Kopland en 
Anton Korteweg, met een interview door Joost Galema
14 december
Cultureel Café: Arjen Struik
22 december – 24 februari 1991
2 Cornelius Rogge
Portretten
Wagens/Portretten Wagons/Portraits 
(i.s.m. Aleph, Hedendaagse Kunst in Almere) 
Bij de opening een schijnmanoeuvre van Suzanne Oxenaar om 
Cornelius Rogge aan het publiek te verklaren

1991
11 januari
Cultureel Café: Arjen Struik
20 januari
Lezing over het werk van Cornelius Rogge door kunsthistorica 
E.E. van Abbe-Keyzer
8 februari
Cultureel Café: Henny Hamhuis over Gerrit Achterberg
3 maart
Lévi Weemoedt
8 maart
Cultureel Café: ‘Speurtocht naar poëzie’, over het werk van 
dichters in de marge
9 maart
Architectuurlezing door bOb van Reeth van het bureau AWG 
(architectenwerkgroep) te Antwerpen
14 maart
Presentatie van de Stichting Wim Izaks (laatste dag, aanvang 
onbekend)

Tijdlijn

Kunstvereniging Diepenheim 1990-2015
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23 maart – 26 mei
3 Adam Colton
Sawings in Sicilian Limestone
Opening door Hans Janssen, hoofdconservator moderne kunst 
van het Bonnefantenmuseum te Maastricht. Diner: Fish and chips
Voor deze tentoonstelling kreeg Colton in september 1991 van het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst de Sandberg-prijs uitgereikt
2 april
VVV Diepenheim neemt intrek in het gebouw van de 
Kunstvereniging
12 april
Cultureel Café: Theo Hakkert. lid van de kunstredactie van 
dagblad Tubantia, vertelt over literaire kritiek
19 april
Het Spektakeldiner!
Viering van het 10-jarig bestaan van de Kunstvereniging met een 
verrassende mengeling van absurdistisch theater en gastronomie, 
verzorgd door La Compagnie Extrêmement Prétentieuse uit 
België in Restaurant Roelofsen te Diepenheim
21 april
Lezing over het werk van Adam Colton door kunsthistoricus 
Lisette Pelsers
26 april
Cultureel Café: architectuurvideo over de architect Robert Venturi
31 mei
Cultureel Café: architectuurvideo en -dia’s over de architect 
Ricardo Bofill
22 juni – 15 augustus
tentoonstelling Kunstwissel
map met prijslijst en afbeeldingen Primeur voor Nederland
Opening door J. Dijkstra, gedeputeerde van de Provincie 
Overijssel. Deelnemende kunstenaars: Bertus Halfwerk, 
Bert Meinen, Bert Nijenhuis, Henk Maassen, Bertine Bosch, Jan 
Nap, Margreet Zwetsloot, Alwie Oude Aarninkhof, 
Julia van Verschuer, Ans Hulshof-Sekhuis, Henny Zandjans, 
Martin Stolk, Hans Rikken, Bert Otter, Jillis Waagmeester, 
Walraed Cremers, Marie Eitink, Lotte van Sloten
17 augustus – 15 september
4 Cecile van der Heiden
Jubileumtentoonstelling
Tien jaar kunst in Diepenheim
31 augustus
Jubileumdag
Jubileumfeest, ontworpen door Cecile van der Heiden en gevierd 
in en rond het gebouw van de Kunstvereniging. 
In de Johanneskerk een optreden van het Maarten Altena 
Ensemble met Remco Campert, voorafgegaan door een straat-
optreden van de Diepenheimse Harmonie met een door Maarten 
Altena samengesteld repertoire

15 september
Jan Siebelink in gesprek met Joost Galema
21 september – 10 november
5 Arno Kramer
Plaatsen en Passages
Tekeningen en beelden
Bij de opening gedichten door Martin Reints en dans en beweging 
door Matthijs Wils. Op het menu: Karisik Kebap (Koerdische 
specialiteit). Naast de catalogus verscheen bij de tentoonstelling 
het gedicht ‘Ornithologie’ van Martin Reints met een zeefdruk van 
Arno Kramer. Ook verscheen een handels- en een luxe-editie van 
de bundel Kleine Arena met gedichten van Arno Kramer
22 september – 10 november
Vertoning diaserie van de Jubileumdag
Oktober – december
Manifestatie rond de steden Antwerpen en Groningen, 
met als thema ‘Architectuur en Stad’, georganiseerd door de 
Werkgroep Architectuur
5 oktober
Lezingen over Groningen door Y.H. Gietema, E.R.M. Taverne, 
M.M. Schmitt en G. Daan
20 oktober
Excursie naar Groningen, met een stadstour langs recente 
architectuurprojecten en de stadsmarkeringen
26 oktober
Lezingen over Antwerpen door J. Vanreusel, H. Meyer, M. Smets 
en B. van Berkel
27 oktober
Lezing door Arno Kramer
3 november
Excursie naar Antwerpen, met een stadstour langs de 
deelgebieden van ‘Stad aan de Stroom’ en andere bijzondere 
plekken in de stad, onder andere Huis Van Roosmalen, 
Galerie Ronny van de Velde, Zuidterras aan de Schelde en 
Stapelhuis St. Felix
16 november – 15 december
Architectuur en stad
Tekeningen, foto’s en maquettes van recentelijk ontwikkelde 
plannen en projecten in zowel Antwerpen als Groningen
Bij de tentoonstelling is een uitgave onder dezelfde titel 
verschenen, waarin de lezingen en foto’s van de tentoonstelling 
zijn weergegeven
15 december
Trijntje Fop in Diepenheim
Na een vraaggesprek met Joost Galema, redacteur van de Krant 
op zondag, leest Kees Stip voor uit eigen werk

Hanneke Francken
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Wat verbeelden zij (zich)?!
Laatste onderdeel van ‘Architectuur en stad’. 
Lezing door Ir. Fred Dubbeling, architect/directeur-aandeelhouder 
van Team 4, ingeleid door prof.ir. Carel Weeber, die aansluitend 
de expositie opende 
20 juni – 23 augustus
8 John Körmeling
Ja maar zo kan ik het ook
Een tentoonstelling van goede beelden, uitgekozen door 
John Körmeling
Voorafgaand aan de opening (door John Körmeling) is door 
J. Dijkstra, gedeputeerde voor Cultuur van de provincie Overijssel, 
de Overijsselse Cultuurprijs 1992 uitgereikt aan Kunstvereniging 
Diepenheim. Na een passende maaltijd werd het kunstwerk Nieuw 
van John Körmeling in gebruik genomen
3 september – 13 september
Randstad en Bruno Ninaber van Eyben
Meetings en tentoonstelling van ontwerpen van het industrieel 
ontwerpbureau Ninaber/Peters/Krouwel
19 september – 11 november
9 Johan Koers / Paul Keizer
Droomland 4
Vierde van de zeven delen van het project ‘Droomland’
Opening door Han Janselijn. Passende maaltijd
25 oktober
Lezing door Johan Koers en presentatie van de publicatie 
Droomland 4. Aansluitend actie van Paul Keizer en Johan Koers. 
Muziek van de Deventer groep Lady Lake

21 december – 22 maart
6 Pjotr Müller
Tien bouwwerken buiten
Pjotr Müller in Diepenheim
Tentoonstelling van beelden en tekeningen
Opening door Jean Leering. Diner: Tsjechische zuurkool

1992
26 januari
Lezing over het werk van Pjotr Müller door Lisette Pelsers
17 februari
Jaarvergadering Kunstvereniging Diepenheim
18 februari
Eerste van zes ochtenden cursus ‘Capita Selecta uit de 
architectuur’, op initiatief van de Werkgroep Educatie gehouden 
door Irene Graef-Sloet, kunsthistoricus
21 februari – 14 maart
Johan Haanstra (1914-1991)
Educatieve tentoonstelling, met een selectie schilderijen, 
gouaches en tekeningen uit meerdere perioden
21 maart – 17 mei
7 Frank Sciarone
IK  ZIE BLOEMEN ROOD BLAUW

Op het menu Zwitserse kaasfondue
26 april
Lezing door Frank Sciarone
23 mei – 14 juni
Team 4 architecten | adviseurs te Groningen

Opening 
herman de vries
de waterlelies,
Fechner-monument

Kunstmoment
Diepenheim
Het Ottenhuis
Aandacht voor
herman de vries
in Diepenheim
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20 november – 9 december
Tentoonstelling Kunstwissel
Opening door Pierre Jansen, met een lezing getiteld 
‘Bedrijf en Kunst’. 
Deelnemende kunstenaars: Jilles Waagmeester, Albert Dedden, 
Bertine Bosch, Alwie Oude Aarninkhof, Bert Otter, Ans Hulshof, 
Martin Stolk, Rolf van den Hout, Casper ter Heerdt, Rino Perdon, 
Hans Rikken, Hetty Kielen, Tom Waterreus, Julia van Verschuer, 
Arthur van Ockenburg, Ben Schildkamp, Marie Eitink, 
Ton Harmsen, Margreet Zwetsloot, Henny Zandjans, Paul Keizer, 
Jeanet Hoekstra, Bert Meinen, Lotte van Sloten, Henk Maassen, 
Bert Nijenhuis, Jan Nap, Anne Kreiter, Walraed Cremers, 
Bertus Halfwerk
19 december – 14 februari
10 Marinus Boezem
Na de opening de presentatie van een nieuwe huiswijn, met een 
etiket ontworpen door Sjoerd Buisman. Menu: Jachtschotel

1993
12, 19 en 26 januari en 2 februari
Cursus ‘Vier eeuwen bouwkunst in Amsterdam’
17 januari
Lezing door Marinus Boezem
9 februari
Excursie naar Amsterdam
13 februari – 26 februari
De keuze van de Burgemeester
tentoonstelling in het kader van het afscheid van burgemeester 
Mulder van Diepenheim, met door hem gekozen kunst van 
Theo Kühbauch, Henk Maassen, Alwie Oude Aarninkhof, 
Branka Perosevic en Piotr Sonnewend
Opening door Harrie ten Dam en inleiding door 
drs. Peggie Breitbarth, historicus, die tevens adviseerde 
bij de samenstelling van de tentoonstelling. Fluitsolo door 
Jan Baggerman. Maaltijd op uitnodiging van de Burgemeester, 
aangeboden door de gezamenlijke horeca-ondernemingen in 
Diepenheim: raasdonders
15 februari
Jaarvergadering voor leden
28 februari – 12 maart
Jan Broeze (1896-1983)
Educatieve tentoonstelling, geopend door Ben Blanken en 
Han Haanstra
7 maart
Concert docenten Muziekschool Goor
20 maart – 23 mei
11 Jan van de Pavert / Frank Mandersloot
Geen tafel voor twee
Drie-gangen-menu, samengesteld/voorbereid en geserveerd 

door Jan van de Pavert, Frank Mandersloot en Peter Grootoonk. 
Uw aanwezigheid zal de tentoonstelling voltooien. Wie wil 
overnachten kan slaapzak en matje meenemen
28 maart
Lezing ‘De val van Icarus’ door Wil de Graaf over het schilderij 
van Pieter Breughel
25 april
Lezing door Jan van de Pavert en Frank Mandersloot
12 juni – 25 augustus
12 Monica Droste & Guy Rombouts
Gedichten
[Twaalf gedichten weergegeven in het Azart alfabet]
Opening tentoonstelling na koffie en Azartgebak.
Vervolgens onthulling van de Lettertuin en voordracht van enkele 
gedichten. Ook vond de presentatie plaats van de publicatie 
met speciaal geschreven gedichten naar het thema alfabet door 
H.H. ter Balkt, Frans Denissen, Chrisine D’haen, 
Stefan Hertmans, Marcel van Maele, Heinrich Obst, René Oey, 
Hannie Rouweler, Hanneke van Schooten, Arjen Struik, 
Willem M. Visser en Jan Zitman; de gedichten zijn weergegeven 
in het Azart
18 juli
Rondgang door Lettertuin en Gedichten
18 september – 10 november
13 Nicolas Dings
Annus horribilis
Annus horribilis
Opening door Jurrie Poot, hoofdconservator tekeningen en 
prenten van het Stedelijk Museum te Amsterdam. De opening 
wordt opgeluisterd middels vespers, motetten en lamentationes. 
Op het menu Fruits de mer
2 oktober
Architectuurexcursie naar de Amersfoortse wijk Kattenbroek 
en het Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam, met 
afsluitende maaltijd in de Kunsthal
10 oktober
Lezing door Nicolas Dings
12 december
Poëzie in muzikaal passe-partout: eerste aflevering van een 
lezingcyclus georganiseerd door de Werkgroep Literatuur, 
met dichters Job Degenaar en Wilco Berga en hoboïst 
Jan Hofmeijer
14 december
Lezing ‘Dageraad der Gouden Eeuw’
16 december
Excursie naar tentoonstelling ‘Dageraad der Gouden Eeuw’, 
Rijksmuseum te Amsterdam





138 | 139

Anita Groener Rosemin Hendriks  |  Heringa/Van Kalsbeek

18 december – 9 februari
14 Mirjam de Zeeuw
Afspiegeling
Installatie 27
De uitgave bestaat uit acht in een map gebundelde, gedurende 
de tentoonstelling verschenen krantenpagina’s uit Twenth Nieuws 
van de Week, met foto’s van kaptafels
Opening door Coen Eggen, conservator van het Nederlands 
Fotomuseum te Sittard 
Openingsmenu: Vietnamees warm en koud buffet

1994
In 1994 (nadere datum onbekend) werden nieuwe huiswijnen 
gepresenteerd, met etiketten ontworpen door Anne Semler
16 januari
Lezing door Mirjam de Zeeuw
18 januari, 1 en 15 februari en 1 maart
Cursus ‘Moderne en hedendaagse beeldhouwkunst’ door 
Lisette Pelsers

Op de zolder van het voormalige raadhuis van Diepenheim 
werd ooit de allereerste expositie ingericht door de Vereniging 
Vrienden van Galerij 1881. Kunst kreeg een plek in het stedeke 
Deep’n. De zolder diende daarna nog vele malen als tentoon-
stellingsruimte ‘Galerij 1881’, vernoemd naar het bouwjaar van 
het oude raadhuis. Zo begon wat later beter bekend werd als 
de Kunstverenging Diepenheim.

Daaronder in datzelfde gebouw had Harrie ten Dam, een van 
deze vrienden van de Galerij, samen met zijn maat Henk 
de Leeuw hun architectenbureau ten Dam / de Leeuw. 
Er werden plannen gemaakt voor een nieuw eigen expositie-
gebouw voor de kunst. Eerst op de parkeerplaats naast het 
vroegere raadhuis, maar het werd de andere zijde, op de hoek 
van de Grotestraat en Raadhuisstraat. Op een prominente plek 
in hartje Diepenheim tekenden Harrie en Henk het nieuwe 
gebouw, zorgvuldig ingepast en met een multifunctionele 
binnenruimte voor zeer uiteenlopende exposities. 
Veel kunstenaars prijzen, nu nog, het ruimtelijke interieur 
dat uitdaagt anders te exposeren dan in veelal gebruikelijk 
rechttoe rechtaan zalen.

De Kunstvereniging wortelt in Diepenheim en andersom 
raakt Diepenheim aan de kunst verbonden. Langzaamaan staat 
de naam Kunstvereniging niet alleen meer voor de organisatie, 
maar is intussen ook synoniem voor het gebouw zelf.

In het kader van KunstWerk Diepenheim wordt het gebouw in 
2013 gerenoveerd. Het gebouw kreeg een nieuw jasje en 
verbeterde binnenvoering, klaar voor een nieuwe toekomst. 
Harrie en zoon Robert, inmiddels ten dAm Architecten, geven 
vorm aan de transformatie. De kunstvereniging werd vergroot 

met extra expositieruimte en verduurzaamd met een nieuwe 
geïsoleerde, gestuukte huid. De combinatie van deze aanpas-
singen versterken twee intrinsieke waarden van het gebouw: 
de uitdagende binnenruimte en de expressieve sculpturale 
buitenvorm.

Eveneens onder KunstWerk Diepenheim krijgt naast de 
beeldende kunst ook de tekenkunst een belangrijke plek in 
Diepenheim. De voormalige kleuterschool uit 1967 wordt 
getransformeerd tot het eerste nationale centrum speciaal 
voor tekenkunst. ten dAm Architecten ontwerpen een plan 

met behoud van de karakteristieke sfeer, met minimale, 
innovatieve aanpassingen en oog voor de historische en 
architectonische waarde. Kenmerkend zijn de grote schuifbare 
tekenborden als nieuwe schoolborden, opgehangen aan de 
spanten, die ruimtelijk verschillende tentoonstellingen 
mogelijk maken.

Na New York en Londen krijgt Diepenheim met het Drawing 
Centre Diepenheim (DCD) pas het 3de centrum in de wereld 
voor louter deze kunstvorm van het tekenen. Daarmee geeft  
de Kunstvereniging Diepenheim aan bij de tijd van de kunst te 
zijn, of zelfs vooruit. Het is ook niet voor niets dat ze dit jaar 
genomineerd zijn voor de Gouden Piramide 2015, een prijs 
voor de beste en meest stimulerende opdrachtgever. 

Als opdrachtnemende vormgevers van twee belangrijke 
gebouwen voor en van de Kunstvereniging zijn we daar 
natuurlijk bijzonder trots op.

ten dAm Architecten
Henk de Leeuw, Harrie ten Dam, Robert ten Dam

Van zolder naar Kunstvereniging

17 februari
Forumdiscussie over de relatie tussen kunst en politiek, met als 
forumleden: J. Dijkstra, gedeputeerde cultuur provincie Overijssel; 
D. Cannegieter, directeur Rijksmuseum Twenthe; W. Smeenk, 
CDA-statenlid; D. Baalman, kunsthistoricus; T. van Gestel, 
Mondriaanstichting. Het forum stond onder voorzitterschap 
van Marinus Potman, hoofd van de afdeling voorlichting van de 
provincie Drenthe

In het Ottenhuis
Geert Voskamp
Uit de krant
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18 februari – 11 maart
Educatieve tentoonstelling over Joop Kuip
In aanwezigheid van de kunstenaar geopend door Ben Blanken en 
Han Haanstra
6 maart
Poëzie in muzikaal passe-partout: dichter Harry ter Balkt 
spreekt over eigen werk en beeldende kunst, aangevuld door 
Jan Hofmeijer op hobo
19 maart – 11 mei
15 Marc Ruygrok
Opening door architectuurhistoricus Pieter Jan Gijsberts. 
‘Maaltijd uit Moravië’ bereid door Dagmar Bartomikowa; tijdens 
en na de maaltijd wordt Moravische muziek gespeeld
17 april
Concert Muziekschool Goor
Lezing door Marc Ruygrok
15 mei
Poëzie in muzikaal passe-partout: dichters Willem M. Visser en 
Jan Zitman, hoboïst Jan Hofmeijer
21 mei – 15 juni
Diorama Diepenheim, een visie op het landschap
Atlas Diepenheim. Analyse & interpretatie van het landschap in en 
om Diepenheim
Tentoonstelling van de resultaten van analyses, interviews en 
visievorming door Bureau Alle Hosper. Een gelijknamige publicatie 
werd gepresenteerd; de Atlas Diepenheim was in 1993 gereed
27 mei
Debat Kunst en openbare ruimte, met toelichting van de plannen 
van Bureau Alle Hosper
2 juli – 12 juni 1995
16 Jan Fabre
Het graf van de onbekende computer
Het graf van de onbekende computer
Opening door Stefan Hertmans, met aansluitend een wandeling 
naar Het graf van de onbekende computer. ‘Steak/frites’ met 
groenten.
17 juli
Videofilm over Jan Fabre: Dames en Heren Jan Fabre! van 
Bart Verschaffel en Jef Cornelis
31 juli
Videofilm over Jan Fabre: Ein junger Mann als Künstler van Ernest 
Grandits
14 augustus
Videofilm over Jan Fabre: Questa pazzia è fantastica van 
Herman Van Eyken
21 augustus – 14 september
Het beeld dat werkt
Pjotr Müller, Adriaan Rees, Cornelius Rogge en 
Shlomo Schwarzberg

Op 11 september werd Nieuwe Relikwieën gepresenteerd, 
een boek bij de gelijknamige tentoonstelling van de vier 
kunstenaars in de Oude Kerk in Amsterdam, eind 1993. 
Na een inleiding door Lisette Pelsers en Hans Vogels is het 
eerste exemplaar uitgereikt aan Rudi Oxenaar, oud-directeur 
Rijksmuseum Kröller-Müller
24 september – 9 november
17 Pieter van Evert
Domesticated Walls
Opening door filosoof Daan van Speybroeck. Intermezzo: 
Tim Disney Band. Op het menu: Biennale di Fageoli Monumentale 
e Carne Documenta in Salsa Domestica con le Verdure 
Multicolore
23 oktober
Lezing over het werk van Pieter van Evert
13 november – 7 december
Ben Peterman / keramist / 1940-1993
De ontwikkeling van een oeuvre
Ben Peterman / Keramiek
Opening door drs. Agnes C.M. Grondman, directeur Hannema– 
de Stuers Fundatie. Muziek: Portugal suite Johan Bijkerk. 
De tentoonstelling van keramisch werk was later te zien in het 
stadhuis van Delden
17 december – 8 februari
18 Arno van der Mark
P.V.S.P.

Opening door publicist Bart Lootsma. Muziek: Intermezzo. 
Op het menu: Forel in ’t blauw

1995
15 januari
Lezing door Arno van der Mark
16 januari
Lezing Mondriaantentoonstelling
23 januari
Excursie Mondriaantentoonstelling Den Haag
3 en 4 februari
tentoonstelling naar aanleiding van educatief project bij tentoon-
stelling P.V.S.P. van Arno van der Mark
11 februari – 8 maart
Wim Izaks Stipendium 1994
Wim Izaks Stipendium
Met werk van de genomineerden Wiebe Bloemena, Stan Klamer 
en Reinoud van Vught (prijswinnaar). De tentoonstelling was 
eerder te zien in het Haags Centrum voor Aktuele Kunst
18 februari
Radicaal en onconventioneel: architectuurlezing door 
Sjoerd Soeters
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11 maart
Radicaal en onconventioneel: architectuurlezing door Winy Maas, 
BUREAU MVRDV

13 maart
Ledenvergadering Kunstvereniging, met na de pauze muziek
26 maart – 3 mei
19 Roos Theuws
Opening met uitvoering van ‘Cabra y Cabrones: 
Muziek en Beeld bij een Bokkenrijderslied’, geschreven door 
Martin van Duynhoven. Maaltijd: Bedientjes met frites en sla
21 en 22 april
Tweedaagse excursie naar Brussel, in aansluiting op de cursus 
‘Jugendstil in de context van het Classicisme en de Nieuwe 
Zakelijkheid’. Op het programma onder meer een rondleiding in 
het Horta Museum en bezoeken aan andere gebouwen uit 
de periode van de Brusselse Art Nouveau
23 april
Lezing door Roos Theuws
22 mei – 9 juni
Educatieve tentoonstelling
Aandacht wordt besteed aan het thema landschap aan de hand 
van werk van Klaas Bernink, Theun Hetterscheid, Ivo Kamphuis en 
Sluik/Kurpershoek
12 juni
Vertoning van de nieuwe videofilm ‘Jan Fabre, dirigent van de 
toekomst’ van Peter Scholten en John Heymans, ter afsluiting van 
Het graf van de onbekende computer. Met ‘Lente 1995’ werd 
het setje ansichtkaarten met foto’s van vier seizoenen afgerond
17 juni – 27 augustus
20 Joseph Semah
An introduction to the principle of relative expression
An introduction to the principle of relative expression 
(Tussen Begraafplaats en Museale ruimte)
Opening door Godert van Colmjon, kunstcriticus. Asperges
27 augustus
Lezing en rondleiding door Joseph Semah. Aansluitend de 
presentatie van de publicatie
2 september
Viering eerste lustrum Kunstvereniging Diepenheim
Met de opening van het Gazebo van Diepenheim van 

Urbain Mulkers, met muziek door Belle Epoque. 
Aansluitend opening van ‘The Diepenheim Tapes/Types’ van 
Arno van der Mark, met champagne. 
Vervolgens presentatie van de grafiekmap Diepenheim Prenten, 
waarin werk van Adam Colton, Cecile van der Heiden, Pjotr Müller 
en Marc Ruygrok. Presentatie van het ‘Lustrumlaken 1995’ van 
Cecile van der Heiden. Presentatie van twee nieuwe huiswijnen: 
een rode Côteaux-de-Langedoc, Château Valoussière 1992 en 
een witte Côteaux-de-Langedoc, Château Valoussière Blanc 
de Blancs 1994; voor de etiketten leverden de twintig kunstenaars 
die in de Kunstvereniging exposeerden elk een bijdrage. 
Lustrummaaltijd: Potage Jubilé, Pièce de boeuf à la bourguig-
nonne, Mousse au chocolat, met muziek van Belle Epoque. 
Na de maaltijd een optreden van Weemoedt & Pons, met 
aansluitend feest
16 september – 8 november
21 Piet Tuytel
Piet Tuytel (vouwblad)
De tentoonstelling van Piet Tuytel in Diepenheim maakt deel uit van 
een reeks deels gelijktijdige presentaties, de andere in Haarlem in 
Teylers Museum en in Galerie Rob de Vries en in Almere in 
De Paviljoens, waarover een vouwblad is verschenen
Opening door beeldend kunstenaar Hans Hovy, aansluitend 
Percussie. Italiaans menu, m.m.w. van Il Campanile te Markelo: 
Antipasto / Involtini / Dolci / Koffie

Drawing Centre
Diepenheim: 
Schitterend 
isolement
Rechterwand 
Gerda Teljeur

Diepvrieshuis
Monica Aerden

Inrichten 
met Irina Birger en 
Remco Dikken
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Renate Jacobs  |  Arjan JanssenHenri Jacobs

23 december – 7 februari
22 Merijn Bolink
Opening door Philip ten Bosch. Klassiek duet door Annelies 
en Roos Bolink met pianobegeleiding door Merijn Bolink; 
Vanessa Hudig zingt Jazz en De Tango Stars spelen tangomuziek. 
Driegangenmenu samengesteld door Merijn Bolink

1996
19 en 26 januari
Educatief project: Merijn Bolink vertelt over zijn werk voor de 
groepen 7 en 8 van de Diepenheimse basisscholen
21 januari
Lezing door Merijn Bolink
16 maart – 11 mei
23 Joke Robaard
‘Tentoonstelling in ontwikkeling’: de ontwikkeling was niet voltooid 
op het moment van de opening. 
Bij de afsluiting op 11 mei een lezing door Moniek Scheepers 
(vertaalster van Gilles Deleuze), een lezing over de film 
‘Pickpocket’ van Bresson door Jurrien Rood, en een 
diapresentatie van de groepssessies vanaf 1988 en de 
groepssessies in Diepenheim. Menu: Tempura / Risotto met 
Sabayonsaus / Asperges
13 en 14 april
VVV-Wandeldagen: ‘aangeklede’ wandeling georganiseerd door 
de VVV i.s.m. Kunstvereniging Diepenheim in het kader van de 
ANWB-wandelmaand
1 juni – 16 juni
Hosta tentoonstelling
Ruim 550 hostavariëteiten uit de Europese Hosta Referentie-
collectie van Urbain Mulkers
Wandeling naar Gazebo. 
Inleiding door mevr. E. Blaak-Schuitevoerder, burgemeester 
van Diepenheim. Start Hosta-actie door het oplaten van 
750 luchtballonnen door Harrie ten Dam, voorzitter van de 
Kunstvereniging. Openingswoord door P.A.E. van Erkelens, 
voorzitter Waterschap Regge en Dinkel. 
Toelichting door Urbain Mulkers

Wat doe je als je door stichting De Zwaan gevraagd wordt om 
zitting te nemen in het bestuur?

Ze hebben iemand nodig die tijdens de bouw van het kunst-
gebouw de financiën in de gaten houdt. ‘De directeur van de 
plaatselijke Rabobank is daarvoor de geschikte persoon.’

Ik heb dat geweten. Kunstenaars zijn prachtige mensen, 
maar zijn qua financiën wat vrijdenkender dan zo’n nuchter 
directeurtje. In de aanvang van de bouw liep alles op rolletjes 
en was het geen kunst om de zaak in de hand te houden. Maar 
naarmate de bouw vorderde en de kunstenmakers steeds 
meer te wensen hadden, was het niet meer te houden.   
Een muurtje hier, een trapje daar, je weet hoe dat gaat.

Met kunst- en vliegwerk probeer je dan de greep er op te 
houden totdat het niet meer lukte en de kosten enigszins door 
mijn vingers glipten. Je probeert je boosheid te verbergen 
omdat je denkt dat de bouw toch afgemaakt moet worden en 
daarom moest ik dan maar een kunstje flikken door er namens 
de bank een financiering (sorry bankgeheim) op los te laten.

De bouw is uiteindelijk gereedgekomen en de kunst heeft 
gewonnen en achteraf denk ik ook het gelijk van de kunste-
naars. Want wat ze nadien hebben gepresteerd is voor Diepen-
heim uniek en onvoorstelbaar.

Het Stedeke staat op de kaart en hoe!
Proficiat!!!

Roel Mennink

Geschikte bankdirecteur

Werkplaats
Diepenheim

Opening met Hester 
Maij en Jan Kristen
en een ‘column’
van André Manuel

15 oktober
Rondleiding door Piet Tuytel
18 november – 10 december
Windkracht 10
tentoonstelling van werk van eindexamenstudenten van de 
afdeling Beeldhouwen van de Akademie voor Beeldende Kunst 
AKI te Enschede: Jochen Arentzen, Anneke de Boer, 
Jaap van den Born, Sabine Gouw, Judith de Haan, 
Thilo Hammermeister, Birke Hesse, Regula Jucker, 
Eva Meschede, Gudrun Olszenka
Opening door Anne Knappstein, cello en Inge Lulofs, piano
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Nour-Eddine Jarram Jantien Jongsma  |  Remy Jungerman

8 juni
Lezing door Peter Wilson van architectenbureau Bolles & Wilson
21 juni – 23 juni
Kunstmanifestatie Diepenheim ‘Het licht staat even stil’
Met op vrijdagavond de film Glimlach van een zomernacht van 
Ingmar Bergman in de tuin van de Kunstvereniging.
Op zaterdag in de Kunstvereniging: doorlopend diaseries 
Jan Fabre en Urbain Mulkers; presentatie van Diepenheim op 
de BouwRai ‘96; lezing door Pierre Jansen; presentatie van de 
poëziebundel Het licht staat even stil, met gedichten van 
Alphons B. ter Brake, Wil de Graaf, Hanneke van Schooten, 
Arjen Struik en Willem M. Visser. 
Menu Provençal: Salade Niçoise, Jambon de Poule, Stokbrood, 
Kruidenboter en glas wijn
In en rond Diepenheim verder o.a.: Armando en orkest, 
muzikale kunst, straattheater met o.a. Warner & Consorten, 
diverse demonstraties en workshops (fotografie, beeldhouwen, 
groepsschilderij, raku-keramiek enz.), bronsgieten, poëzie, 
lezingen, exposities, vlaggenproject, fotografie, performances, 
lichtshow, culi-kunst, klassiek kasteelconcert, muziek enz.enz. 
Bij de drie platanen op het pleintje aan het Looiersplantsoen 
verzorgt Rob Thuis een ‘intiem lichtproject’
29 juni
Architectuurexcursie naar de stadsbibliotheek van Münster
29 juni – 11 september
24 Krijn de Koning
Opening met Spaanse muziek en Flamenco-dans. 
Couscous maaltijd samengesteld door Krijn de Koning
11 augustus – 8 september
Should I stay, should I go?
Should I stay should I go?
Inleiding door Jaap Dijkstra, gedeputeerde voor Cultuur van de 
provincie Overijssel. 
Reizende kunsttentoonstelling bestaande uit elf caravans, die door 
evenveel kunstenaars zijn omgevormd tot kunstwerk. Initiatief van 
Stichting Kunst Mondiaal uit Tilburg en Kunststichting ITRW uit 

Utrecht. Locatie in Diepenheim: bij de bosrand achter het rosarium 
en bij Havezate Westerflier. De caravaan deed verder Tilburg, 
Amstelveen, Hoofddorp, Alkmaar, Utrecht en Amsterdam aan
8 september
Lezing door Krijn de Koning
21 september – 6 november
25 Lon Robbé
Blak
Fall
Opening door Pieter Holstein, aansluitend Japans slagwerk met 
de Taiko-groep Hanadon. Japanse maaltijd met Sushi en sake. 
Gelijktijdige expositie ‘Landfall’ in Kröller-Müller Museum te 
Otterlo
3 november
Lezing door Lon Robbé
16 november – 11 december
Wim Izaks Stipendium
Genomineerden: Beth Namenwirth, Erik van Lieshout 
(prijswinnaar) en Gijs Frieling
28 december – 16 februari
26 Fortuyn/O’Brien
Buitenplaats
Opening door auteur Jaap Scholten. DJ 100% ISIS mixt de 
muziekvoorkeuren van inwoners van Diepenheim die bij de 
tentoonstelling betrokken waren. Fazant met zuurkool en witte 
wijn. Kledingadvies tijdens het diner: ‘Tenue de campagne’ 
Aan deze tentoonstelling werd uitvoerig aandacht besteed in 
het NPS tv-programma ‘Panorama Vrijdag’ op 10 januari 1997 
De tentoonstelling vormde de aanleiding voor een educatief 
project voor alle leerlingen van de Diepenheimse basisscholen, 
uitgevoerd door Irene Sloet en Jolande Zandkuyl 

1997
12 januari
Voor leden en donateurs: bezoek met rondleiding aan het 
uitgebreide en heringerichte Rijksmuseum Twenthe in Enschede

Heidi Linck
artist-in-residence
in Werkplaats 
Diepenheim

Eindpresentatie in 
het Ottenhuis 
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Marleen Kappe  |  Hannes KaterChiaki Kamikawa

9 februari
Lezing door Fortuyn/O’Brien
22 maart – 7 mei
27 Hans Hovy
Opening door Eli Content, met aansluitend muziek. Maaltijd met 
lamsvlees
20 april
Lezing door Hans Hovy
17 mei – 11 juni
Dat wat blijft gaat niet voorbij
tentoonstelling samengesteld door Jaap Dijkstra bij zijn afscheid 
als gedeputeerde. Kunstwerken van: Berend Strik, Ben 
Akkerman, Chuck Nanney, Elisabeth Koetsier, Paul Citroen, Joost 
van den Toorn, Joep van Lieshout, Wim Izaks, Ronald Tolman, 
Henk Visch
Opening door Jan Kristen, gedeputeerde voor Cultuur van de 
provincie Overijssel. Aansluitend Pieter Prick, directeur van het 
Orkest van het Oosten, over beeldende kunst en muziek. 
Op het menu: Twentse beenham met asperges en Tiramisu
23 mei – 8 juni
Tentententoonstelling
Rondreizende tentoonstelling: Zesentwintig kunstenaars maakten 
opvouwbare sculpturen op het thema ‘tent’. Op locatie bij 
Havezate Westerflier
Ontvangst in de Kunstvereniging. Wandeling naar Kasteel 
Westerflier, voorgegaan door Muziekvereniging Harmonie. 
Openingswoord, serenade door de Harmonie. Barbecue
Met werk van: Cornelius Rogge, Michiel Voet, Zeger Reyers, 
Batia Suter, Beierle&Keijser, Hans van den Ban, Jan van den 
Dobbelsteen, Joke Beltman, Alphons ter Avest, Bastienne Kramer, 
Juliëtte Borggreve, Marieke van Diemen, Jan Vos, Job Saltzherr, 
Wapke Feenstra, Anne van den Bosch, B. Denboer, Pieter Baan 
Müller, Marcel v.d. Sande, Michiel Wamelink, Hester Oerlemans, 
Marnix de Nijs, Maurice v. Tellingen, Jolanda Kooijmans, 
H.W. Werther
13 juni
VVV Diepenheim vertrekt uit het gebouw van de Kunstvereniging. 
Dankwoord door Herman Haan, voorzitter van de VVV
21 juni – 7 september
28 Berlinde De Bruyckere
De slaapzaal
Opening door kunsthistoricus Lisette Pelsers. Driegangen-
maaltijd: Paté – Gentse Waterzooi – Koffie met vlaai
7 augustus – 30 augustus (behalve zon- en maandagen)
Dogtroep ontwikkelde en speelde op uitnodiging van de Kunst-
vereniging de voorstelling ‘Stille getuige’. Na afloop telkens 
muziek in de Belgische Spiegeltent ‘Gaité Art-Deco-Salon’ naar 
een door feestkundige Jan Eijsink samen-gesteld programma. 
Dogtroep-medewerker Jos Zandvliet ontwierp een etiket voor de 
huiswijn

7 september
Lezing door Berlinde De Bruyckere
12 september – 14 september
Gazebo-weekend
Op 13 september, na een toelichting door Urbain Mulkers, een 
programma met lezingen door deskundigen: Gert Fortgens, 
directeur Arboretum Trompenburg te Rotterdam; Diana Grenfell, 
referentiehouder van de nationale Hostadeelcollectie in Apple 
Court, Engeland en en internationaal gewaardeerd hosta-
specialist. Afternoon tea
20 september – 29 oktober
29 Charl van Ark
Gezelschap
Opening door Arno Kramer. Zeeuwse mosselmaaltijd
26 oktober
Lezing door Charl van Ark
1 november – 23 november
Signs at Large
Signs at Large from the Netherlands
Paul van Dijk, Dick Donker, Maryan Geluk, Arno Kramer, Ton Slits, 
Roland Sohier
Opening door Jurrie Poot, hoofdconservator tekeningen en 
prenten van het Stedelijk Museum Amsterdam. Aansluitend 
gedachtenwisseling tussen Jurrie Poot en de kunstenaars over 
het uitgangspunt van de tentoonstelling. Een maaltijd voor Balder: 
Henri Roquas – Ultima Thule* stelde een Scandinavisch-Twentse 
koud buffet samen met: in jeneverbes gemarineerde makreel met 
rode lof, zeekraal en pijnpitten; geconfijte kip met walnoot- en 
dragoncrème; in notenolie gemarineerde zalm met pastinaaksaus 
en komkommersalade; verder gedroogde kippenhartjes en 
aardpeersalade. Signs at Large, samengesteld door Jurrie Poot 
en galeriehoudster Nanky de Vreeze, was eerder te zien op de 
Stockholm Art Fair en bij De Zaayer in Amsterdam
29 november – 14 december
AKI-Beeldhouwen eindexamen 1997
Louke Bakker, Nicole Däther, Anouk de Groot, 
Nienke ten Hooven, Bart Lucassen, Sebastian Niebergall, 
Mandy Prins, Kinga Röder, Jet Roijé, Diederik Storms, 
Jana Troschke, Anne Wenzel
Opening door Din Pieters, voorzitter van de commissie 
Individuele Subsidies Fonds voor de Beeldende Kunst, 
Bouwkunst en Vormgeving in Amsterdam
20 december – 4 februari
30 Karin Peulen
How can I be sure in a world that’s constantly changing
How can I be sure in a world that’s constantly changing (prijslijst)
Een tentoonstelling in de vorm van een veiling. De te veilen werken 
kunnen tijdens de kijkdagen van een afstand worden bekeken met 
een verrekijker
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Shelagh Keeley

22 maart
Afsluiting van de tentoonstelling Werken op papier door de heer 
R.W.D. Oxenaar. Paella met muziek, tafelredes en voordrachten
4 april – 24 mei
31 Liet Heringa
Opening door Iene Boess, voormalig kleuterjuf van Liet Heringa. 
Maaltijd: Haai met als nagerecht griesmeelpudding. 
Muziek: Pauline Post, piano, speelt werken van Arvo Pärt en Alfred 
Schnittke
3 mei
Lezing door Liet Heringa
9 mei – 10 juni
Arno van der Mark / Höhne & Rapp Architecten
Project Diepenheim en Andere
Rapportage Diepenheim 52,13 N. 6,33 O.
Tentoonstelling bij een onderzoek naar een toekomstscenario 
voor de uitbreiding van Diepenheim
12 juni -13/14 juni
Busreis naar het Oerol-festival op Terschelling, met één of twee 
overnachtingen, voor het bijwonen van de première van de nieuwe 
reizende voorstelling van Dogtroep

Opening door schrijver en performer Harmen Lustig. Afspelen 
van op verzoek door bezoekers meegebrachte verzoekplaatjes 
op vinyl, cd of cassette. Erwtensoep (recept: Jeroen Kolk) met 
rookworst en sneetjes roggebrood, belegd met koud gerookt 
pekelvlees
Aan de tentoonstelling is een educatief project voor alle groepen 
van de Diepenheimse basisscholen gekoppeld, begeleid door 
Irene Sloet, kunsthistoricus

1998
25 januari
Lezing door Karin Peulen
13 februari – 10 maart
Wim Izaks Prijs 1998
Met werk van de drie genomineerden: Jurriaan Molenaar 
(prijswinnaar), Vanessa Jane Phaff, Gé-Karel van der Sterren
Inleiding door Hans Paalman, bestuurslid van de Stichting Wim 
Izaks. Stamppotbuffet
20 februari – 22 februari
Tentoonstelling van het werk dat de leerlingen maakten tijdens 
het educatief project. Opening door burgemeester 
Blaak-Schuitevoerder 
28 februari – 22 maart
Werken op papier van exposanten Kunstvereniging Diepenheim 
1990-1998
15 maart
Excursie / jaarvergadering
19 maart
100.000ste bezoeker van Kunstvereniging Diepenheim: 
de 47-jarige mevrouw Henny Meerdink-Wentink uit Doetinchem. 
Zij ontving op 22 maart uit handen van de voorzitter, Harrie 
ten Dam, de grafiekmap ‘Diepenheim prenten’

Natasja Kensmil  |  Martina Klein

Eiko Ishizawa
IT’ STIMETO 
LE AVEEM OTIONS
Tentoonstelling
Opening
Performance door 
Kezo Kusuda
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Geer van der Klugt  |  Johan KoersPaul Klemann

27 juni – 23 augustus
32 herman de vries
vergankelijkheid/vergänglichkeit
Over de vergankelijkheid van de tekens
Editie: asuitwrijving (as afkomstig van het Diepenheimse 
paasvuur)
Gelijktijdig in Rijksmuseum Twenthe van herman de vries de 
tentoonstelling reizen/reisen 1970-1998 / documents of a stream
Opening door Cees de Boer, onderzoeker en publicist kunst 
en cultuur. Maaltijd (bij goed weer in het bos): Forel met mieriks-
wortel, gepofte aardappels en salade.
Tijdens de opening wordt de nieuwe wijn van de Kunstvereniging 
gepresenteerd, een Frankenwijn in een ‘Bocksbeutel’, waarvoor 
herman de vries het etiket maakte: Wiesenbronner Wachhügel 

‘Heb ik dat…?’, ging door mij heen toen ik werd uitgenodigd de 
eerste tentoonstelling te maken in de nieuwe expositieruimte 
van Kunstvereniging Diepenheim. Ik had er nog nooit van 
gehoord en moest lang zoeken op de kaart waar het ligt. Het 
leek mij niet aantrekkelijk. Toch maakte ik de reis van 350 km. 
Parijs voelde dichterbij. Maar ja. Onderweg peinsde ik over een 
vriendelijke manier om ervan af te komen.

Bij aankomst werd ik verwelkomd door Harrie ten Dam, 
voorzitter van de vereniging en tevens architect van het nieuwe 
onderkomen, Lisette Pelsers en Sepp Bader, verantwoordelijk 
voor de artistieke leiding. Tot mijn verrassing waren ze niet 
alleen aardig, ze bleken ook verstand van beeldende kunst te 
hebben. Wat een opluchting! Ik was onder de indruk van het 
gebouw en de betrokkenheid van de enthousiaste vrijwilligers 
en ging overstag. Voor het project kreeg ik alle vrijheid.

Ik dacht na over wat ik zou doen. De architectuur bepaalde 
het uiteindelijk. Het werd geen installatie maar een combinatie 
van graniet-, ijs- en lichtwerken.

Meest bijgebleven is mij de inzet van werkelijk iedereen in 
het stadje. Een boer verzorgde het transport van mijn werken 
met zijn keurig schoongespoten veewagen. Hij meldde zich op 
het afgesproken tijdstip bij mijn deur. Ik ruik het nog. Prachtig!

Het is een goed project geworden waar ik graag aan terug-
denk. Regelmatig vertel ik vol bewondering over Diepenheim 
omdat het zo bemoedigend is. Een voorbeeld hoe het ook 
kan, hoe het eigenlijk zou moeten. De passie voor de kunst en 
de focus op kwaliteit hebben Diepenheim door de jaren heen 
duidelijk op de kaart gezet.

Jan van Munster

‘Heb ik dat…?’

In de reeks Tekeningencahiers verschenen:

Eerste Tekeningencahier

Kunstmoment Diepenheim 2008

Masterclass 2008  Marcel van Eeden

Tentoonstelling 2008  Preludium

Tentoonstelling 2009  In dit uitzicht

Tweede Tekeningencahier

Symposium Hedendaagse Tekeningen

Derde Tekeningencahier

Shelagh Keeley

Vierde Tekeningencahier

Marijn Akkermans

Vijfde Tekeningencahier

Kunstmoment Diepenheim 2009

Masterclass 2009  Elly Strik

Tentoonstelling 2009  Elly Strik

Symposium Hedendaagse Tekeningen 2009

Tentoonstelling 2010  Preludium 2 

Masterclass 2010  Shelagh Keeley

Tentoonstelling 2010  Shelagh Keeley

Kunstmoment Diepenheim 2010

Tentoonstelling 2010  Marijn Akkermans

Tentoonstelling 2011  Preludium 3 

Zesde Tekeningencahier

Opening Drawing Centre Diepenheim 2011 

Hans de Wit

Zevende Tekeningencahier

Opening Drawing Centre Diepenheim 2011

Een keuze / Hedendaagse Duitse tekeningen

Hans Op de Beeck

Peter Morrens

Anne-Marie Creamer

Jochem van der Spek

Ben Kruisdijk

Achtste Tekeningencahier

‘Gezichten’ 2011

Anna Frydman

Lotte van Lieshout

Mirna Limon

Nicole Schulze

Negende Tekeningencahier

Carlijn Mens 2011

Tiende Tekeningencahier

Stijn Peeters 2012

Elfde Tekeningencahier

Rik Smits 2012

Twaalfde Tekeningencahier

Bettina Krieg 2013

Kunstvereniging Diepenheim
	 Drawing	Centre	Diepenheim

 Dertiende Tekeningencahier

Voorwoord

In het voorwoord van het Twaalfde Tekeningencahier, dat eind 2013 verscheen, 

schreef ik nog dat het in de hedendaagse tekenkunst ‘nog steeds speuren is naar 

abstractere tekeningen’. Deze bewering wordt in het nu voorliggende Dertiende 

Tekeningencahier direct gelogenstraft. Curator Arno Kramer is er een jaar na dato 

uitstekend in geslaagd om abstract werk van 11 kunstenaars bij elkaar te krijgen in 

één tentoonstelling: Schitterend isolement. Hij geeft zelfs aan een tendens tot abstrac-

tie te bespeuren bij jonge kunstenaars. 

Het Drawing Centre presenteert van 13 december 2014 tot en met 1 maart 2015 

abstract werk van Allie van Altena, Bernadette Beunk, Pieter Bijwaard, Arjan 

Janssen, Ronald Noorman, Zoltin Peeter en Gerda Teljeur, versus Irina Birger, 

Mieke Fokkinga, Marisa Rappard en Koen Taselaar. De tentoonstelling zal worden 

afgesloten met een kunstenaarsgesprek, waarin zal worden ingegaan op bovenge-

schetste tendens.

Maar in dezelfde periode zijn er nog meer tekeningen te zien bij Kunstvereni-

ging Diepenheim. De projectruimte van het Hoofdgebouw aan de Grotestraat her-

bergt de ‘oogst’ van de masterclass tekenen, die werd gegeven door Arno Kramer in 

september 2014.  Ook hier weer een proeve van wat er leeft onder de huidige gene-

ratie kunstenaars, die zich speciaal  toeleggen op tekenen: Aline Eras, Cathelijn 

van Goor, Ester Heilbron, Marike Hoekstra, Esther IJssels, Floor Leemans, Anna 

Rudolf, Inge Schenke, Monique Temmen, Daniël van der Veer, Heleen Wiemer en 

Sarah Joy Zwarts.

In het Ottenhuis tenslotte presenteert Heidi Linck de weerslag van haar verblijf 

als artist-in-residence in Diepenheim. Zij definieerde ‘negatieve plekken’ in het 

landschap. Fotografische registraties hiervan gebruikte ze als vertrekpunt voor 

nieuwe tekeningen en schaalmodellen.

De tweede helft van dit Tekeningcahier blikt terug op een afwisselend 2014, dat 

begon met een bijzondere expositie waarin 900 leerlingen van verschillende basis-

scholen, geïnspireerd door de tentoonstelling VORTEX van Bettina Krieg samen 

een nieuwe wereld maakten. Voor nog meer afwisseling zorgde de dubbelexpositie 

Het landschap en de romantische verleiding met voor het eerst zowel ruimtelijk werk 

als tekeningen in Drawing Centre én hoofdgebouw. Geert Voskamp toonde in de 

zomer etsen en tekeningen in het Ottenhuis, gebaseerd op een jaar berichtgeving 

in de krant; Hannelore Van Dijck liet zich in het najaar inspireren door de architec-

tuur van het Drawing Centre, hetgeen leidde tot de intrigerende vloertekening 

‘Only the wind’s home’ in houtskool, waardoor de functionele architectuur van 

het gebouw een diepere laag kreeg.

Allemaal tekenkunst, bestemd voor de ogen van bezoekers, maar in de meeste 

gevallen ook te koop. Waar dit laatste allemaal toe kan leiden schetst Arnoud Braat, 

lid van de Raad van Advies in zijn essay ‘Over het verzamelen van tekeningen’.

Michiel van der Kaaij 
Intendant Kunstvereniging Diepenheim

Omslag voor

Allie van Altena
Zonder titel | 2014 | houtskool, pastel, potlood | 80 x 60 cm

Omslag achter

Koen Taselaar
‘your red – my green’  | 2013 | potlood op papier | 35 x 25 cm

Preludium 5 

Feestzaal met werk 

van de deelnemers 

aan de Masterclass 
door Arno Kramer

Dertiende 
Tekeningencahier

Eet je uitzicht,
tafel door Eloi Koster

1997, Müller-Thurgau, droge Spätlese van wijnhuis Gerhard Roth 
uit Wiesenbronn
9 juli – 11 juli
Vis à Vis
Mirage
Try-outs van theatervoorstelling op het terrein bij café-restaurant 
De Uitspanning





170 | 171

Krijn de Koning

25 april – 9 mei
Jan Fabre en Ilya Kabakov
‘Een Ontmoeting / Vstrecha’
‘Een ontmoeting / Vstrecha / A Meeting’
De videofilm en kostuums worden getoond iedere zaterdag en 
zondag in de Rozenboomkamer
25 april
Lezing over het werk van Tom Claassen
2 mei
Jaarlijkse ledenvergadering
12 mei – 9 juni
Urbain Mulkers
Een portret van de wereld
Cartografisch werk van Urbain Mulkers
15 en 16 mei
Tentoonstelling van werk van leerlingen van Jolanda Weekhout 
ten bate van de vluchtelingen door de oorlog in Kosovo
29 mei
Urbain Mulkers
Opening van het Gazebo van Diepenheim
Verwelkoming door Urbain Mulkers. Wandeling naar het Gazebo 
onder begeleiding van de muziekvereniging Harmonie. 
Openingsserenade. Borrel in de Kunstvereniging en presentatie 
van nieuwe serie vouwbladen over kunstwerken op buitenlocaties 
in Diepenheim. Koud buffet
4 juni
DRFTWD – Arno van der Mark
DIEPENHEIM 52,13 N. 6,33 O.
een stedenbouwkundig ontwikkelingsmodel voor Diepenheim
19 juni – 8 september
36 Maria Roosen
Home is where the heart is
Multiple: presse-papier van glas
Poëtische voordracht van Jos Smits, cultuurfilosoof en beeldend 
kunstenaar. Bezichtiging van de zonnebloementuin. Visbarbecue
5 september
Presentatie van Eerste sneeuw of Fanny zu Reventlow doet 
Diepenheim aan, een boekje met een tekst van H.C. ten Berge en 
illustraties van Arno Kramer, op havezate Westerflier. Het boekje is 
een initiatief van de gemeente Diepenheim, stichting De Zwaan en 
Kunstvereniging Diepenheim voor representatiedoeleinden. 
Het is de tweede uitgave in een reeks; het eerste deel werd 
geschreven door Jan Siebelink en geïllustreerd door Hans Ebeling 
Koning en uitgebracht onder de titel Licht en donker in 1995; 
het derde deel, De Philips EL 3516, met een tekst van Marc 
Reugebrink en houtskooltekeningen van Carlijn Mens, werd 
gepresenteerd bij de opening van het Ottenhuis in 2013
5 september
Lezing en rondleiding door Maria Roosen

19 september – 4 november
33 Helen Frik
Opening door Frits van Exter, hoofdredacteur van Dagblad Trouw. 
Ierse volksmuziek. Op het menu: Geassorteerde worsten en 
ballen
17 oktober
Gazebozaterdag
De heer W. Mulder, oud-burgemeester van Diepenheim, zal de 
aanleg van het padenstelsel symbolisch voltooien door het inrijden 
van de laatste kruiwagen boomschors
18 oktober
Gazebozondag
1 november
Lezing door Helen Frik
14 november – 9 december
AKI Beeldhouwen 1998
Barry Berkenbosch, Charlie Kater, Heidi Sieverding, 
Martijn Smulders, Anneliese Sojer
Opening met medewerking van The Sculptors
19 december – 3 februari
34  Gijs Assmann
beelden en tekeningen
Na de opening ‘Liederen’: Marc Pantus, zang en Carolien 
Drewes, piano. Diner: Kip en konijn met bier bereid
Tijdens de maaltijd vindt de presentatie plaats van de jaarwijnen 
1999. Urbain Mulkers ontwierp het etiket ‘Bouquet de 
Diepenheim’ voor een witte en een rode Spaanse wijn uit Navarra
Bij de tentoonstelling is een educatief project georganiseerd, 
onder leiding van Marian Jonkhans en Yolanda Zandkuil, voor alle 
Diepenheimse basisschoolleerlingen 

1999
28 januari – 30 januari
Tentoonstelling van het werk dat de leerlingen maakten tijdens 
het educatief project. Opening door burgemeester Blaak
31 januari
Lezing door Gijs Assmann
13 februari – 10 maart
Wim Izaks Prijs 1998
Genomineerden: Jurriaan Molenaar, Vanessa Jane Phaff, Gé-Karel 
van der Sterren
De tentoonstelling wordt ingeleid door Hans Paalman, bestuurslid 
van de stichting Wim Izaks. Stamppotbuffet
20 maart – 5 mei
35 Tom Claassen
Opening door Hans den Hartog Jager, kunstredacteur NRC 
Handelsblad. Vespermaaltijd: Carpaccio, verschillende pasta-
salades en focaccia met boter

Frank Koolen  |  René Korten
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Arno Kramer Bettina Krieg  |  Sandra Kruisbrink

18 september – 3 november
37 Pieter Laurens Mol
Hollow Sorrow
Speciale editie: (G)EEN (V)UIL STOR(T)EN
Opening door Graa Boomsma, ‘Speelse ernst, ernstig spel’, 
bij de woordbeelden van Pieter Laurens Mol. Muzikale surprise. 
Vietnamese maaltijd; de opbrengst komt ten goede aan een 
weeshuis voor kinderen in Huê in Vietnam
17 oktober
Excursie overzichtstentoonstelling Cornelius Rogge in 
Rijksmuseum Twenthe Enschede
24 oktober
Rondleiding door Pieter Laurens Mol
13 november – 1 december
Jonge Beeldhouwers Enschede/Kampen
Werk van de pas afgestudeerden Katja Becker, Teun van der 
Eerden, Elly van den Hout, Alex Jacobs, Marieke de Jong, 
Adri Schokker en Hester Slingenberg
Opening door Paul van Dijk, docent grafiek aan de Christelijke 
Hogeschool Constantijn Huygens te Kampen
18 december – 9 februari
38 Peter Buggenhout
Eskimo Blues
Opening door Johan Pas, kunsthistoricus. Lopend buffet ‘Les 
Abats’ door kok Frank Leuilly, met een keuze uit: Gevulde pens 
met de mildheid van koriander, munt en foelie; Gesauteerde 
pens met uien; Ossenstaartsoep; Saucijsjes van tong, gekookt in 
bouillon; Andouilette; Franse perskop; Lamstong met Madeira en 
boerentenen; Brood en salades; En koffie toe...

2000
30 januari
Lezing door Peter Buggenhout
18 februari – 20 februari
Tentoonstelling educatief project bij Eskimo Blues
De kijkdoos is het uitgangspunt van het educatief project 
geworden. Marjan Jonkhans uit Diepenheim heeft voor de 

kinderen van de basisscholen kijkopdrachten gemaakt, 
gevolgd door het ‘aanvullen’ van een beeld van Buggenhout. 
Burgemeester Els Blaak-Schuitevoerder opende de expositie in 
aanwezigheid van kinderen, ouders en leerkrachten
18 maart – 3 mei
39 Michael Jacklin
Transparantie, ritme, proportie
Multiple: Compendium (staf- en stripijzer)
Inleiding door Rosan Hollak, filosoof. Muziek door Martin van 
Duynhoven, slagwerk. Thais Buffet
9 april
Jaarvergadering en excursie naar de tentoonstelling van 
Pjotr Müller in het Rijksmuseum Twenthe
16 april
Lezing door Michael Jacklin
13 mei – 4 juni
Paul de Kort
TOPOS
Litho: TOPOS
Welkomstwoord en inleiding door H.G.J. Roekel, voorzitter van 
de Esselink Stichting, vervolgens opening door J.G. Kristen, 
gedeputeerde voor Cultuur van de Provincie Overijssel
28 mei
Lezing over de MANDERCIRKELS en rondleiding bij de 
tentoonstelling TOPOS door Paul de Kort. Aansluitend lunch in de 
Kunstvereniging en bezoek aan de MANDERCIRKELS in 
de gemeente Tubbergen

Waar de hand zingt

Henk Visch

Linde Gadellaa

Ina van Zyl
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Marianne Lammersen  |  Hans LemmenJos Kruit

Ter gelegenheid van van het tienjarig bestaan maakte 
Jan van Munster een jubileumeditie, ‘Het beroemde IK-lampje’
Bij het jubileum kregen alle leden een envelop met een groen oor 
toegezonden, dat deel uitmaakte van ‘Het Anonieme GROENE 
OORTJES project (A.G.O.P.) deel 3’
2 september
Jubileumfeest
Opening tentoonstelling door de heer J. Kristen, gedeputeerde 
voor cultuur van de Provincie Overijssel en zijn voorganger in 
deze functie, de heer J. Dijkstra. Driegangendiner, met broden 
in de vorm van hoofden gebakken door Sabine Käppler en 
Zeeuwse mosselen van Zeger Reyers. Aansluitend trekking loterij 
(opbrengst voor Noodfonds Kunstenaars Enschede)
14 oktober – 1 november
Geslaagd ontwerp 2000
Expositie met toonaangevend eindexamenwerk (architectuur, 
industrieel ontwerpen en interieur) van vijftien ontwerpers, wier 
werk of persoon een binding of relatie heeft met Twente
Opening door Wim Ros, coördinator van de afdeling interieur-
architectuur van de hogeschool voor de kunsten Constantijn 
Huygens te Kampen
3 november
Studiemiddag Alternatieve strategieën met betrekking tot 
stads- en dorpsuitbreidingen
Inleidingen: ‘Naar een nieuw maaiveld’ door Arno van der Mark, 
DRFTWD, Amsterdam; ‘Ruimtelijke mise en scène’ door Peter 
de Ruyter, bureau Alle Hosper, Haarlem; ‘Het nieuwe boswonen’ 

17 juni – 13 augustus
40 Leo Vroegindeweij
Grote en kleine multiple: grote en kleine fles met ring van 
zilverkorrels rond de ziel
Openingsprogramma vanaf 12 uur, met eerst een lezing door 
kunsthistoricus Liesbeth van Abbe-Keyzer. Vervolgens een lunch 
met Twentse asperges, Wegdammer rib en geitenkaas van 
kaasmakerij De Wolverlei. Daarna wandeling naar de kassen en 
opening aldaar door Hanneke Vroegindeweij
26 augustus – 1 oktober
41 Jubileumtentoonstelling 
Kunstvereniging Diepenheim 1990-2000
Thomas Wildner, Ben Zegers, Sabine Käppler, Gam Boden-
hausen, Wendy Kruze, Jana Troschke, David Bade, Hendrik-
Jan Hunneman, Harun Bahasoean, Martijn Smulders, Natasja 
Boezem, Edward Janssen, Jürgen Voordeckers, Ingeborg 
Meulendijks, Marc Horemans / Christopher Ruijs, Mirjam Kort, 
Linda Molenaar, Dina Oosterbaan, Esther Krop, Federico 
d’Orazio, André Kok/ Kandre OK, Martina Florians, Bas Medik, 
Mascha de Vries, Saskia van Stein, Famke van Wijk, Hans 
Op de Beeck, Meta de Vries, Zeger Reyers, Mónica de Miguel 
Rubio, Caro Bensca, Anja Krause, Henrique van Putten, Laurent 
Malherbe, Mildred Valkonet, Pierre Sondeijker, Wim Lambrecht, 
Simcha Roodenburg, Marjan Laaper
Met werk van negenendertig jonge kunstenaars die werden 
uitgekozen door de exposanten van de vier jaarlijkse hoofd-
tentoonstellingen van het afgelopen decennium

Hij staat bij de oudgedienden van de Kunstvereniging bekend 
als Kluk, maar hij heet Jan Klarenbeek. Hij was chauffeur bij 
veehandelaar Gebbink en werd daardoor later met Willy 
Spekreijse het befaamde duo ‘Spek en Kluk, internationaal 
transport, ook België’. Wanneer er groot werk moest worden 
opgehaald leende hij een vrachtwagen van Van Coesant. 

Alles ging tegen vergoeding van de dieselolie. Het begon  
met het transport voor de beeldenroutes. Ook gemeente-
medewerker Pierre Aldenkamp, vooral Guus genoemd, zorgde 
met de vrachtwagen van de gemeente, met toestemming van 
Burgemeester Blaak, voor vervoer. Later ging het met huur-
auto’s naar Finland, Zwitserland, Tsjechië en Frankrijk. 

Hij kan zich ook het befaamde transport van Rückriem 
herinneren, maar dat werd door Wibbelink geregeld. Willy 
Spekreijse en Henk Kamperman reden naar Finland. 

Het mooie van het werk was dat je bij de kunstenaars thuis 
kwam. Daar maakte je de raarste dingen mee. Gedenkwaardig 
was het vervoer van de laatste hosta’s van Urbain Mulkers. 
Eerst moesten de varkens worden gelost bij het slachthuis in 
Recklinghausen. Dit betekende samen met Willy een overnach-

Hoe een vrachtwagen een cabriolet werd

ting in de vrachtwagen. Kluk was wel gewend aan het slapen in 
de wagen, Willy echter niet. Die deed geen oog dicht omdat de 
varkens de hele nacht door de wagen bewogen en dus de 
slaapplek ook. Met een schone wagen ging het de volgende 
dag naar Urbain. Daar werd eerst uitgebreid gegeten en 
gedronken. Bij het zien van de nieuwe moderne vrachtwagen 
met hydraulische tussenvloer, was Urbain er zo van verrukt,  
dat hij meende dat je als varken er naar verlangde om eenmaal 
in je leven in zo’n mooie wagen te worden vervoerd.   
Hij realiseerde zich daarbij waarschijnlijk niet dat het voor  
de meeste varkens een rit naar het abattoir was. 

Welke kunstenaar het was weet hij niet meer, maar de 
vrachtwagen moest onder een viaduct door ergens bij Amster-
dam. Door de banden leeg te laten lopen moest de combinatie 
er precies onderdoor kunnen. Dus gas erop en een hoop 
gekraak was het gevolg. Op de bovenkant van het mechanisme 
voor de laadklep bleken een paar uitstekende bouten te zitten. 
Het hele geval was aan diggelen. Kluk moest zich inhouden 
toen de kunstenaar zei: ‘Dan heb je nu een cabriolet’.

Jan Klarenbeek / Kluk
Opgetekend door Ton Besling
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Lotte van Lieshout

door Christ Jan van Rooij, OKRA landschapsarchitecten, Utrecht; 
‘De verzoening van stad en landschap’ door Ruurd Gietema, Kees 
Christiaanse Architects and Planners, Rotterdam
Confrontatie en discussie: gespreksleider Nico Gerzee, 
waarnemend burgemeester gemeente Holten, confrontanten 
Dick Buursink, wethouder volkshuisvesting van Enschede, 
Els Blaak-Schuitevoerder, burgemeester van Diepenheim, Albert 
Schimmelpenninck, rentmeester Stichting Twickel, 
Martin F. Kamperman, gedeputeerde ruimtelijke ordening 
provincie Overijssel
4 en 5 november
Kindertekeningen in de Kunstvereniging
Bij het thema ‘muziek en feest’ maakten de Diepenheimse 
basisschoolleerlingen op verzoek van de Harmonie tekeningen
ter gelegenheid van haar eeuwfeest in 2001
11 november – 29 november
Jonge beeldhouwers 2000
Tentoonstelling van tenminste één eindexamenwerk en een nieuw 
werk. Van de AKI in Enschede werden ook enkele ex-studenten 
van Gemengde Media en Monumentale Kunst uitgenodigd
Werk van: Timo Martijn Baerwaldt, Willem Buffing, 
Viktoriá Gudnadóttir, Loes Hoeymakers, Daan Iserief, 
Jeroen Kuster, Barbara Scheidegger, Tim van Tuil
Opening door Leo Delfgaauw, conservator van Stichting De Pont 
in Tilburg
23 december – 7 februari
42 Jos Kruit
Inleiding door Gunnar Daan, architect. Maaltijd: zeetong uit 
Den Oever, met een stamppot van wortelen en prei. 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Diepenheim was uitgenodigd voor ‘het laatste avondmaal’, 
alvorens Diepenheim per 1 januari 2001 op zou gaan in de nieuwe 
gemeente Hof van Twente. Tussen de gangen door werd de 
opbrengst van de jubileumloterij, 3200 gulden, overhandigd aan 
vertegenwoordigers van het Noodfonds Kunstenaars Enschede

Mirna Limon  |  Heidi Linck

2001
21 januari
Lezing / rondleiding door Jos Kruit
februari
Tussen winter- en lentetentoonstelling een educatief project voor 
de Diepenheimse basisscholen
17 maart – 19 mei
43 Karin van Dam
Plakken land
Opening door Cornelius Rogge. Verrassend intermezzo. 
Een zwart buffet
1 april
Jaarvergadering in de bus onderweg naar Antwerpen, waar 
tijdens een bezoek aan de tentoonstelling en alles is aaneen-
genaaid van Berlinde De Bruyckere in het MUHKA, waar de 
presentatie plaatsvind van de boekuitgave (Berlinde De 
Bruyckere) naar aanleiding van de tentoonstelling De Slaapzaal 
in de Kunstvereniging in 1997. In het boek, gestoken in door 
Diepenheimse vrijwilligers vervaardigde hoesdekens, worden 
naast De Slaapzaal [Slaapzaal I] ook Installatie met drie bedden 
in het MUHKA in Antwerpen (1996), Slaapzaal II in het Kunsten-
centrum Sittard (1998) en Slaapzaal III in het Provinciaal Museum 
in Hasselt (1999) in beeld gebracht. Het boek is door Lisette 
Pelsers aan Berlinde De Bruyckere overhandigd
22 april
Rondleiding door het werk van Karin van Dam

Veldwerk
in het Drawing 
Centre
met een toespraak 
van Arnoud Odding
en Cornelius Rogge
in gsprek
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Mariëtte Linders

19 mei – 23 juni
Ida van der Lee
Stofoverschot
Stofoverschot. De afbraak van Café Muller
Tentoonstelling bij het gelijknamige project rond de afbraak van 
Café Muller in Glanerbrug
Opening door Marco Swart, wethouder cultuur van de gemeente 
Enschede. Drankje met caféhapjes
17 juni
Lezing en rondleiding door Ida van der Lee
30 juni – 15 augustus
44 Zoltin Peeter
Vanuit het Noorden
Ets: ROGGBV Portret
Opening door Saskia Bak, adjunct-directeur van het Fries 
Museum Leeuwarden. Maaltijd: ‘Noorse zalm en IJslandse 
garnalen op een feestelijk pastabedje’ met ‘ijsjetoe’
12 augustus
Lezing door Zoltin Peeter
25 augustus – 9 september
Rockin’art
Tentoonstelling met werk van: Don van Vliet (Captain Beefheart), 
Anton Corbijn, Bram Vreven, Rudy Trouvé, Adri Karsenberg
31 augustus
Rockin’art: Kevin Coyne en Gary Lucas in de tuin van de Kunst-
vereniging
1 september
Opening gereconstrueerde Grotestraat en Goorseweg 
(ontwerp: Bureau Alle Hosper in samenwerking met kunstenaar 
Fortuyn/O’Brien)
Fortuyn/O’Brien realiseerde onder de platanen onder het nieuwe 
plein het kunstwerk ‘The Villagers’ en gaf met ‘Portret van een 
straat’ invulling aan de Cultural Boxes
Presentatie van het vouwblad ‘Portret van een straat’ (eerder 
verschenen in de serie vouwbladen ‘De Lettertuin’ en ‘Het 
Gazebo van Diepenheim’)
De gegevens die Fortuyn/O’Brien verzamelde, film- en 
foto-materiaal, het herbarium en geluidsopnames, zijn door de 
Kunstvereniging uitgebracht op CD-rom
Ter gelegenheid van de heropening van de Grotestraat/
Goorseweg bracht Kunstvereniging een serie van zeven dubbele 
prentbriefkaarten uit
1 september
Rockin’art: Stiller en Jazzno Trauma in de tuin van de Kunst-
vereniging
7 en 8 september
Rockin’art. A Tribute to Captain Beefheart
Popfestival op het nieuwe plein in Diepenheim, met optredens van: 
Gary Lucas, Tom Barman, De Kift, Zolar, The Ex, Krang, Stanza, 

Dead Man Ray, Jozef van Wissem, Jazzno Trauma, The Shavers, 
Kevin Coyne
22 september – 31 oktober
45 Rob Johannesma
Opening door Bert Jansen, kunsthistoricus en recensent in onder 
meer Het Financieele Dagblad. Maaltijd
14 oktober
Lezing door Rob Johannesma
10 november – 5 december
Jonge Beeldhouwers
John Brandsen, Floor Coolsma, Katja Gobrecht, Mariëlle den 
Engelsman, Martijn Olie, Sietske Oudman, Arvid van der Rijt, 
Kathrin Schlegel, Jacomijn Schellevis, Niki van Strien, Kristiaan 
Uil, Marthijn de Rooij, Jeanette Knigge, Michael Vleugel, Betsy 
Schutte, Thijs Barendsen
22 december – 6 februari
46 Arnoud Holleman
WIJ
Het wild in de natuur
Multiple: 180°
Prelude voor het project Proeftuin Twente
Opening door Tine Zevenhuizen. Inleiding door Hans Goedkoop, 
historicus en presentator van het NPS-programma Andere tijden. 
Presentatie van het Plan van aanpak Proeftuin Twente, met een 
toelichting door Joop Hoogeveen, voorzitter van de werkgroep 
Proeftuin Twente. Ook spraken Wilfried Lentz, directeur van 
SKOR, en Harrie ten Dam, voorzitter van de Kunstvereniging. 
Vervolgens speelde de geboren Amsterdammer de heer Sijbrandij 
op een Twentse midwinterhoorn. Besloten werd met een Twentse 
maaltijd: Talipia, kapucijners met spek, rode bieten en shiitakes en 
griesmeelpudding toe

2002
In 2002 (nadere datum onbekend) werden nieuwe huiswijnen 
gepresenteerd, met etiketten ontworpen door Cornelius Rogge
24 januari
Debat in het kader van Proeftuin Twente, onder leiding van 
Albertjan Peters. Inleidingen door ir. Dirk Sijmons (landschaps-
architect, directeur HNS), Dirk Baalman (architectuurhistoricus en 
adjunct-directeur Het Oversticht), Rick Herngreen (landschaps-
architect en publicist), Arnoud Holleman (beeldend kunstenaar, 
samensteller tentoonstelling ‘WIJ’) en Sjoerd Cusveller (steden-
bouwkundige en directeur S@M)
23 februari – 5 mei
47 Sjoerd Buisman
Tekeningen
Multiple: Gesloten Silphium spiraal (Ouroboros) (brons)
Gelijktijdig in Rijksmuseum Twenthe de tentoonstelling ‘Sjoerd 
Buisman. Sculpturen’

Margriet Luyten  |  Erik Mattijssen
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Opening in het Rijksmuseum Twenthe te Enschede door 
Eric Ebbinge, oud-directeur van Teylers Museum in Haarlem. 
Later in Diepenheim maaltijd ‘Surprises de mer’, met een tafelrede 
door dhr. W. Mulder, voormalig burgemeester van Diepenheim
25 februari – 10 maart
Educatief project rond de tentoonstelling van Sjoerd Buisman, 
voor Diepenheimse basisscholen, met tentoonstelling in het 
afsluitende weekend
14 april
Lezing door Sjoerd Buisman
14 april
Algemene ledenvergadering

18 mei – 23 juni
Ton Martens
Frottages en foto’s
Opening door Lisette Pelsers, conservator hedendaagse kunst 
Rijksmuseum Twenthe. Soep, stokbrood en diverse salades
20 mei
Pianisten Bernd Brackman en Kees Wieringa spelen in de 
Johanneskerk ‘Portret van Hedwig’ van Jurriaan Andriessen en 
‘Lemniscaat’ van Simeon ten Holt
29 juni – 8 september
48 David Bade
Schlafplätze werden arrangiert
Deelnemers: Eduardo Raccah, Mattias Bösche, Claudia Kapp, 
Sandy Volz, Christian Holtmann-Schulte, Stefan Demming, 
David Bade
Opening door Pep Beyer, galeriehouder te Berlijn. Barbecue
11 augustus
Lezing over het werk van David Bade door Roel Arkesteijn, 
stadsconservator van het Haags Gemeentemuseum
28 september – 27 oktober
49  Linda Molenaar
Geurige multiple: Parelketting
Opening door Henk Peeters, beeldend kunstenaar. Met 
harpmuziek van Mechteld Karlien de Jongh en een verrassings-
maaltijd
27 oktober
Rondleiding door Linda Molenaar
2 november – 17 november
Jonge Beeldhouwers 2002
Marieke van Wolven, Judy Spruyt, Peter Das, Berenice Staiger, 
Suzanne Dekker, Esmeralda van Aarle, Marc Oosting, 
Dietmar Schmale
Opening door Lisette Pelsers, conservator hedendaagse kunst 
Rijksmuseum Twenthe
17 november
Uitreiking van de Junior Beeldende Kunst Prijs 2002
Jan Kristen, gedeputeerde voor Cultuur van de Provincie 
Overijssel, reikte de prijs uit aan winnaar Dietmar Schmale
23 november – 11 december
Geslaagd ontwerp 2002
Tentoonstelling van eindexamenwerk van talentvolle ontwerpers, 
in samenwerking met het Architectuurcentrum Twente
Inleiding door Wilma Sommers, coördinator 3D afdeling 
Hogeschool voor de Kunsten Arnhem
21 december – 2 februari
50 Cor van Dijk
Sculpturen in staal
Multiple (losse delen chemisch gezwart staal)
Opening door drs. Frank van de Schoor, conservator moderne 

Tijdens de expositie ‘Zes kunstwerken op locatie’ in de zomer 
van 2006 toonde de Belgische kunstenaar Koen Vanmechelen 
een installatie bestaande uit een kippenhok met daarin enkele 
generaties kippen uit zijn ‘Cosmopolitan Chicken Project’. 

Door internationale kippenrassen met elkaar te kruisen 
streeft Vanmechelen naar een superbastaard, de ‘kosmopoliti-
sche kip’. 

Dat jaar echter, heerste er vogelgriep en van overheidswege 
werd bepaald dat de kippen onder dak moesten. Op eigen 
initiatief liet de Kunstvereniging de kippen voor de zekerheid 
ook vaccineren. Dat leek een verstandig besluit, maar toen de 
dieren na afloop van de tentoonstelling terug moesten naar 
België bleek er een probleem. De antistoffen van de inenting 
zijn namelijk niet te onderscheiden van die van de daadwer-
kelijke ziekte. Bij controle in België zou Vanmechelen het risico 
lopen dat hij al zijn overige dieren zou moeten ruimen.   
De kippen konden de grens niet meer over en waren gedoemd 
hun resterende levensjaren in Nederland te blijven.   
De kunstenaar toonde zich begripvol, maar bepaalde wel dat 
hij de stoffelijke overschotten van de kippen terugkreeg. 

Aldus geschiedde. Er werd een vriendelijke Diepenheimer 
bereid gevonden om voor de kippen te zorgen. En vanaf dat 
moment trof ik af en toe ’s morgens voor de deur van de 
Kunstvereniging een vuilniszak aan, met daarin een overleden 
kip of haan. Deze werd bij ons in de diepvries ingevroren en 
met een koerier naar een taxidermist gestuurd om  in opdracht 
van Vanmechelen tot een nieuw kunstwerk te worden getrans-
formeerd. 

Hoe een goedbedoelde, maar overhaaste actie een staartje 
kreeg.

Tine Zevenhuizen

Als een kip zonder kop…
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kunst van Museum Het Valkhof in Nijmegen. Maaltijd bestaande uit 
een stoofschotel met varkensvlees en venkel

2003
12 januari
Na een rondleiding een tweegesprek tussen Cor van Dijk en 
Ge Steenbergen, verzamelaar en liefhebber
februari 2003 – februari 2004
Cultural Boxes: Karin Peulen
Diepenheim online
In samenwerking met grafisch ontwerper en webdesigner 
Bert van den Bosch werd een bijbehorende website opgebouwd, 
www.culturalboxes.nl, waar de pagina’s met aan de Cultural 
Boxes verbonden thema’s door deskundigen werden beheerd. 
Als moderators traden op: Anita Elkink en Wilco Wissink (Ons 
Genoegen), Winni Rodolf en Gerrit Mengerink (Gazebo), 
Jan Ligtenberg (Recept), Wesley Elfers en Ruben Meijerink 
(Why don’t Cha), Graaf Solms en Jan Zandvoort (Weldam), 
André Manuel (André Manuel), Tine Zevenhuizen (KvD) en 
Karin Peulen en Bert van den Bosch (Contact)
8 februari – 16 maart
Een keuze uit de verzameling kunstenaarsboeken van Frits Becht
Tentoonstelling met boeken, sculpturen en foto’s uit de collectie 
Becht, met sculpturen en foto’s van onder andere Richard Long, 
Hamish Fulton, Gilbert en George, Stanley Brouwn, Joseph 
Semah en Ossip
Opening door Suzanna Heman, conservator kunstenaarsboeken 
van het Stedelijk Museum Amsterdam

29 maart – 11 mei
51 Tracy Mackenna en Edwin Janssen
NORMALITY IS OBSCENE NOWADAYS
De tentoonstelling heeft geen officiële opening
6 april
Besloten feest – tevens jaarvergadering – voor leden, donateurs, 
vrijwilligers, suppoosten, medewerkers en bestuur van de 
Kunstvereniging. Met onder meer zoete-taartenbuffet, lezingen, 
hartige-taartenbuffet en presentatie van het mysterieuze groene 
oortjesblad
8, 9, 10, 14, 15 en 16 mei
Theatergroep The Lunatics speelt try-outs van de voorstelling 
Eclipse op een terrein aan de Borculoseweg (in samenwerking 
met Stichting KUNSTen op Straat uit Diepenheim). Tijdens de 
voorstellingsdagen in samenwerking met Stichting Cubahof een 
educatief programma voor achthonderd basisschoolleerlingen uit 
Hof van Twente, als onderdeel van de Veldtocht
10 mei
Feestelijke afsluiting van de tentoonstelling met een lezing door 
Tracy Mackenna en Edwin Janssen en een maaltijd bestaande uit 
Schotse en Italiaanse gerechten
Tijdens de maaltijd werden twee nieuwe huiswijnen gepresen-
teerd: Carmen, Sauvignon Blanc 2002, en Carmen, Cabernet 
Sauvignon 2001 (D.O. Valle Central, produced and bottled by 
Viña Carmen S.A., Chili). De etiketten werden ontworpen door 
Henk Peeters
21 juni – 6 augustus
52 Simcha Roodenburg
Sky Surfing Sculpture
Inleiding door Fred Wagemans van Kunstruimte Wagemans 
te Beetsterzwaag. Maaltijd bestaande uit een constructie van 
Twentse asperges
3 augustus
Lezing door Simcha Roodenburg
16 augustus – 10 september
Geslaagd Ontwerp 2003

Jonas Ohlsson
Under the Threshold 
of Consciousness
Bij de opening in 
gesprek met 
Elly Strik





198 | 199

Urbain Mulkers

bestuursleden Marinus Aaftink en Anne Semler werden 
symbolisch bijgezet in de twee van de zes op aanwijzing van 
Cornelius Rogge aangebracht nissen boven de liftdeur
15 mei – 26 mei
The Lunatics
Reis door de verbeelding
Expositie van negeneneenhalf jaar werk van theatergroep 
The Lunatics
Ontvangst bij de Kunstvereniging, daarna wandelen naar 
voormalig hotel-café De Pol, waar The Lunatics de in Diepenheim 
ontwikkelde voorstelling ‘Wandermen’ speelt. Aansluitend in de 
Kunstvereniging opening van de tentoonstelling door 
Chriet Titulaer, ruimtevaartdeskundige. Drankjes en hapjes van 
‘Anne te kook gevraagd’
5 juni – 24 juni
Ontwerp en Identiteit: Twente 2030, de culturele aspecten van de 
planologie van Twente
Tentoonstelling in het kader van Proeftuin Twente
Bij de opening een performance door cabaretier André Manuel, 
onder de titel ‘Twente is...’
Slotmanifestatie op 24 juni. Presentatie van de onderzoeks-
resultaten door de ontwerpteams. Vervolgens discussie onder 
leiding van mevrouw Janny Rodermond, directeur van het 
Stimuleringsfonds Architectuur
Bij Proeftuin Twente verschenen vijfentwintig cassettes met 
ringbanden, insteekmappen en diverse losse uitgaven in een grote 
cassette, als geheel getiteld Proeftuin Twente. De inhoud ontstond 
in de looptijd van het project, de periode 2001-2006
9 juni
Bestuursleden en vrijwilligers rijden nieuw schors uit over 
de paden van het Gazebo
3 juli – 18 augustus
56. Martina Klein
Gelijktijdige tentoonstelling in Rijksmuseum Twenthe, Enschede
Gezamenlijke opening in Enschede met een toelichting door 
beeldend kunstenaar Joris Geurts en onder begeleiding van 
Trio Serafin. Maaltijd in Diepenheim: Couscous op Syrische wijze 
met linzensoep vooraf en een heerlijk dessert na door Hasna 
Assad van restaurant Le Monde van het asielzoekerscentrum in 
Markelo. Muziek door Felix uit Azerbeidzjan
Cecile van der Heiden vervaardigde in opdracht van de 
Kunstvereniging Diepenheim een editie met de titel ‘Smooth on 
Diepenheim’. De editie is tot en met 15 september geëxposeerd 
in de kelder van de Kunstvereniging
8 augustus
Lezing door Marina Klein (voertaal Duits)
28 augustus – 22 september
Geslaagd Ontwerp 2004
Tentoonstelling in samenwerking met Architectuurcentrum 

Afstudeerwerk van de jonge ontwerpers Diego De Angelis, Joost 
Berkhout, Susan Bouwhuis, Luc Brinkman, Teun Fletterman, 
Carla Kamphuis, Tobias Lehmann, Vincent Loeff, Daniel Peters, 
Sarah Meije Pieterse, Boudewij van der Poel, Elske Revelman 
de Vries, Regina Rodermond, Raoul Scheffer, Martin Timmerman, 
Gysbert Uithol, Gerrit de Weert, Martijn Wildekamp
In samenwerking met Architectuurcentrum Twente. 
Opening door Edward Geluk, coördinator architectonische 
vormgeving AKI Enschede
30 augustus
Op uitnodiging van Cor Dijk werd door de suppoosten van de 
Kunstvereniging een bezoek gebracht aan diens atelier en de 
tentoonstelling ‘Armour’ in het nabijgelegen fort Asperen
20 september – 5 november
53 Mari Boeijen
Full House
Editie: Strange Blossom
Opening door Arno Kramer. Verrassingsmaaltijd
2 november
Tweegesprek tussen Mari Boeijen en Arno Kramer
15 november – 10 december
Overijsselse Junior Beeldende Kunst Prijs 2003
Miguel Peres dos Santos, Thomas van Klaveren, Finbar van Wijk, 
Petra Grehl, Annett Fischer, André ten Broeke, Lies Halfwerk
6 december
Bekendmaking winnaar (Petra Grehl) en prijsuitreiking door 
Jan Kristen, gedeputeerde voor Cultuur van de Provincie 
Overijssel. Voorlezen juryrapport door Lisette Pelsers, 
juryvoorzitter. Aansluitend uitnodiging kunstenaar (Miguel Peres 
dos Santos) voor vervolgtraject door Mieke Conijn, directeur 
CBK, Deventer
20 december – 4 februari
54 Carel Visser
Beelden en collages
De tentoonstelling is georganiseerd in samenwerking met 
Galerie Nouvelles Images, Den Haag
Opening door Anno Lampe, verzamelaar. Indische rijsttafel

2004
25 januari
Lezing over het werk van Carel Visser
20 maart – 5 mei
55. Mónica de Miguel Rubio
Objecten, foto’s en tekeningen
Editie: suicide, victim, swimmer (computerprint)
Inleiding door Mónica de Miguel Rubio. Maaltijd: Tapas
25 april
Jaarvergadering, met medewerking en lezingen van Mónica 
de Miguel Rubio, Mirjam de Zeeuw en Karin Peulen. Aftredende 

Pjotr Müller  |  Jan van Munster
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24 april
Jaarvergadering
14 mei – 8 juni
Dunhill/O’Brien
Sculptomatic 2
Kunstenaarsduo Mark Dunhill en Tamiko O’Brien
Opening door Peter Sonderen, directeur van de AKI Akademie 
voor Beeldende Kunst en Vormgeving te Enschede. Presentatie 
van de publicatie ‘Sculptomatic’. De eerste expositie onder de titel 
Sculptomatic vond plaats in James Hockey Gallery te Farnham, 
Engeland
9 juli – 7 september
60 Suzan Drummen
Multiple: installatie ter gelegenheid van vijftien jaar 
Kunstvereniging, in onderdelen te koop
Tijdens de tentoonstelling wordt een film vertoond van Hermi 
Ruijvekamp naar aanleiding van een kunstwerk van Suzan 
Drummen
Inleiding door Frank Lisser, beeldend kunstenaar. Vegetarische 
feestmaaltijd
17 augustus – 17 september
In het kader van 900 jaar Diepenheim speelt theatergroep 
The Lunatics twintigmaal de voorstelling Sputnik aan de 
C.A.J. Quantstraat (achter Sportpark de Koppel) te Diepenheim
4 september
Presentatie van eigen werk door Suzan Drummen
17 september – 2 november
61 Cecile van der Heiden
La Reine s’amuse
Multiple: Vlag (polyester)
Inleiding door Lisette Pelsers, conservator hedendaagse 
kunst Rijksmuseum Twenthe. Italiaanse feestmaaltijd. Muzikale 
omlijsting door Leen Hoogenboom, Italiaanse accordeonmuziek, 
‘Tanti saluti di Leonardo della fisarmonica, ciao!’. Tijdens de 
maaltijd presentatie van de nieuwe Chianti-huiswijnen met 
etiketten van Cecile van der Heiden
In het kader van het negenhonderdjarig bestaan van Diepenheim 
bedacht Cecile van der Heiden een project, waarvoor de 
bewoners van verschillende buurten torens ontwierpen en 
uitvoerden
9 oktober
Documentaire over het werk van Cecile van der Heiden, 
aansluitend tweegesprek tussen Frans Haks en Cecile van der 
Heiden
20 oktober – 30 oktober
KUNSTMOnuMENT
Open galerie- en kunstroute ter gelegenheid van het 900-jarig 
bestaan van Diepenheim. In de horecaruimte van de Kunst-
vereniging vertoning van de film ‘Plakken land’ van Karin van Dam

Twente, met eindexamenwerk van de ontwerpers 
Annet Naugebauer, Gerhard Franken, Suzanne Poort & Janske 
Megens, Gijs Kaayk, Nathalie Groot Kormelink, Fenke Schwan, 
Karen Hoorn, Jan de Vries, Ab Hans, Diederick Schneemann, 
Leonie Brinks, Leontien Wiehink, Jeroen Molenaar, Rob 
ten Napel, Rogier Dikker, Marianne Wessels, Ellis de Lange, 
Robert ten Dam, Bram de Groot, Alide Klein Elhorst
2 oktober – 17 november
57 David Lindberg
Inleiding door Jannah Loontjens. Maaltijd: Dumplings met 
appelmoes en perziken, naar recept van de Zweedse 
grootmoeders van de kunstenaar
13 oktober
Lezing door David Lindberg (voertaal Engels)
27 november – 22 december
Overijsselse Junior Beeldende Kunst Prijs 2004
Mark Beerens, Birte Henselmans, Chantal Kleine, Ayuk Kuperus, 
Floor van Slochteren, Josine Timmer, Robert Witt
Bekendmaking winnaar (Chantal Kleine) en prijsuitreiking door 
Jan Kristen, gedeputeerde voor Cultuur van de Provincie 
Overijssel. Voorlezen juryrapport door Lisette Pelsers. 
Aansluitend uitnodiging kunstenaar (Ayuk Kuperus) voor vervolg-
traject door Mieke Conijn, directeur CBK, Deventer

2005
8 januari – 2 maart
58 Fons Brasser
Consommé
Multiple: Fort (foto op aluminium)
Inleiding door Joop Groen, verzamelaar. Maaltijd: ‘Vuurvogel’ 
Mexicaanse stoofpot
Bij de opening wordt de viering van het 15-jarig bestaan van 
de Kunstvereniging ingeluid met de presentatie van een kunst-
kalender en een agenda. De kalender bevat afbeeldingen van 
kunstwerken van Arno Kramer, Pieter Laurens Mol, Jos Kruit, 
Adam Colton, Linda Molenaar, Sjoerd Buisman, Jan van Munster, 
herman de vries, Pjotr Müller, David Lindberg, Berlinde 
De Bruyckere en Joseph Semah
27 februari
Tweegesprek tussen Arno Kramer en Fons Brasser
19 maart – 4 mei
59 Anne van de Pals
...er nestelt zich een vogel tussen mijn takken...
Multiple: Bloemachtigen (wol)
Opening door Edwin Jacobs, directeur Museum Jan Cunen 
te Oss. Frisse voorjaarsmaaltijd met kabeljauw
17 april
Tweegesprek tussen Cornelius Rogge en Anne van de Pals

Marc Nagtzaam  |  Antoinette Nausikaa
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Diepenheim was de woonplaats van de moeder van prins 
Bernhard, die daar op een buiten woonde met haar oude 
minnaar. Meer wist ik niet van Diepenheim, totdat kunstenaar 
Pjotr Müller mij ergens in de jaren tachtig attendeerde op een 
beeldenroute in Diepenheim en de plannen die men daar had 
voor de nabije toekomst. Het bleek dat zowat het hele dorp 
aan de lopende tentoonstelling had meegewerkt en dat ook 
bij een volgende tentoonstelling zou willen doen. Dit was geen 
gewoon dorp.

Dat Diepenheim anders was, lag niet zozeer aan het mooie 
buitengebied met de vijf fraaie buitenplaatsen die er waren, 
maar eerder aan al die mensen uit Diepenheim en omgeving 
die van harte mee hadden gewerkt aan de tentoonstelling en 
die al wel aan de volgende wilden beginnen. Dat bleek inder-
daad bij de tentoonstelling die in 1989 plaats vond: Aanzichten; 
Kunstenaars geven acht locaties in en rond Diepenheim een 
ander aanzicht. Deze keer mocht ik mee doen met de organi-
satie en ondervond ik in de praktijk hoe de kunst welkom was 
in Diepenheim. Er is een leporello met Aanzichten van gemaakt 
die ik hier nu voor me heb liggen. Ieder Aanzicht is aan de 
achterkant voorzien van een brief van Lévi Weemoedt.

De weemoedigste locatie van Aanzichten was de leegstaan-
de kapsalon aan de Grotestraat. Zelden heb ik zo’n sprook-
jesachtig ensemble van kunstwerken gezien, als wat daar was 
samengebracht en geïnstalleerd door kunstenaar en museum-
directeur Urbain Mulkers. De kapsalon was voor de gelegen-
heid omgedoopt in De Rozeboomkamer. Wie er binnen ging 
werd meegenomen in een imaginaire wereldreis door kunst. 
Urbain Mulkers heeft er een mooi klein boekje bij gemaakt. 
Ik moet het nog in mijn bezit hebben, maar na de zoveelste 
verhuizing is mijn boekenkast helaas nog niet helemaal op 
orde. Kon ik de Rozeboomkamer maar eens terugzien.

Sindsdien heeft het kunstleven in Diepenheim vleugels 
gekregen. Bij de traditionele beeldenroutes overal in het land 
waren doorgaans sculpturen geëxposeerd in de buitenlucht 
zonder dat ze veel uitstaande hadden met de plek waar ze 
stonden. Mooi, informatief, maar ze hadden net zo goed elders 
kunnen staan. Bij de beeldenroutes in Diepenheim was dat niet 
veel anders geweest. Maar in 1989 lieten De Aanzichten inder-
daad hun locaties zien als ‘een ander aanzicht’. In 1991 had 
Pjotr Müller een tentoonstelling in Diepenheim. Her en der 
in het dorp waren beelden van hem te vinden, grote urnen van 

terracotta; op straat, in voortuinen, achtertuinen en schuren. 
Niet zo maar plompverloren neergezet als overtollig gebruiks-
goed, maar zorgvuldig ondergebracht in speciale kleine 
kapelletjes. De urnen kregen er iets gewijds door en die wijding 
straalde af op het dorp

Urbain Mulkers heeft niet lang daarna op een overhoek in 
het buitengebied zijn Gazebo van Diepenheim kunnen aanleg-
gen, een hostatuin omringd door rode beuken, een prieel met 
uitzicht over het oude coulissenlandschap. Hij kreeg daarbij 
de hulp van een grote groep tuinliefhebbers en verzamelaars 
van hosta’s. Andere kunstenaars zijn hem gevolgd naar het 
buitengebied, vaak kunstenaars die al eerder in Diepenheim 

Herinnering aan Diepenheim 

werk hadden laten zien. Steeds met steun van vele vrijwil-
ligers. Ieder nieuw kunstproject werd gevierd met een fees-
telijke opening en een goede maaltijd. Om de toekomstige 
activiteiten onderdak te brengen en ook letterlijk een kunsthal 
te bouwen was inmiddels de Kunstvereniging Diepenheim 
opgericht. 

Heel Twente heeft vanaf 2001 een tijdje op de wieken van 
Diepenheim en zijn Kunstvereniging kunnen meeliften, in 
het multidisciplinaire artistieke onderzoeksproject Proeftuin 
Twente. Kunstenaar Arnoud Holleman gaf de aftrap met de 
dubbeltentoonstelling ‘Wij’ in het Rijksmuseum Twenthe en 
de Kunstvereniging Diepenheim. De bedoeling van Proeftuin 
Twente was om wensen en ideeën voor de ruimtelijke ontwik-
keling van Twente vorm te geven buiten de officiële routines 
om, en om daar alle mogelijke kunstvormen in te betrekken, 
van ruimtelijke ordening en landschapsarchitectuur tot litera-
tuur en film. Alle gemeentes van Twente en tientallen instel-
lingen, kunstenaars, architecten en onderzoekers deden 
mee. Het landschap met zijn steden, dorpen, landerijen en 
land-goederen werd gezien als het grote Gesamtkunstwerk 
van Twente. Het werd niet alleen bekeken op zijn tijdgebon-
den fysieke en materiële nut en noodzaak, maar ook op zijn 
blijvende spirituele en esthetische waarde. Zonder die waarde 
heeft de rest weinig zin, leert ons de filosoof. 

Parken, tuinen en kunstwerken die speciaal voor aandach-
tige esthetische beschouwing worden gemaakt, herinneren 
ons aan de waarde van heel ons leven. Ze hoeven niet te 
dienen als excuus voor een dagelijks leven zonder geest, 
integendeel. Diepenheim en zijn Kunstvereniging zijn daar het 
levende bewijs voor. 

Govert Grosfeld

12 november – 7 december
Junior Beeldende Kunst Prijs 2005
Floor Adams, Laura d’Ors Vilardebó, Jolien Former, Aline Keller, 
Rachel Koolen, Linda Nieuwstad, Julie van der Scheer, 
Florian Schroiff, Sil van der Woerd
Opening met bekendmaking van de drie genomineerden die 
worden uitgenodigd voor een gastatelier bij het Kunstenlab in 
Deventer (Laura d’Ors Vilardebó), het Kunstencentrum Hengelo 
(Julie van der Scheer) en de Kunstvereniging Diepenheim 
(Linda Nieuwstad). Voorlezen juryrapport door Hanne Hagenaars
16 december
Officiële aftrap A1-project met een expertmeeting in het Design 
Center te Enter, met als gastsprekers onder meer Arjo Klamer, 
hoogleraar Economie van Kunst en Cultuur aan de Erasmus-
universiteit te Rotterdam, Tonny Holtrust, directeur van ArtEZ en 
Sarah van Vliet van Ontwerp Platform Arnhem
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17 december – 1 februari
62 Bart Scheerder
Wederkerigheid van rangschikking bij latente vogelvrijverklaring
Multiple: Kerkuil (gips)
Inleiding door Bart van de Ven, galerie The Living Room. 
Wintermaaltijd met hazenpeper
Tevens presentatie van de jubileumeditie ter gelegenheid van 
het vijftienjarig bestaan van Kunstvereniging Diepenheim, een 
muurschildering door Jan van der Ploeg in drie formaten

2006
22 januari
Lezing met rondleiding door Bart Scheerder
februari – mei
Mobiel laboratorium
Werkperiode Linda Nieuwstad in het kader van de 2e ronde van 
AanZet! 2005-2006
11 maart – 26 april
63 Margret Wibmer
0,33% of a collection
Multiple: phantasmagoria, 2005 (c-print van een videostil in 
een Balieu lijst)
Inleiding door Arno Kramer, beeldend kunstenaar. Jaren-vijftig 
maaltijd
2 april
Lezing door Margret Wibmer
6 mei -11 juni
Linda Nieuwstad
Zilveragaatpastel
Tentoonstelling genomineerde AanZet! na gastatelier in 
Diepenheim 
Opening op zondag 7 mei, met een tweegesprek tussen Linda 
Nieuwstad en Arno Kramer, beeldend kunstenaar. Een verslag 
van het educatief project voor basisschoolleerlingen bij dit project 
is vastgelegd in een ringband onder de titel van Roodborst tot 
Ransuil
20 mei
Bekendmaking winnaar Aanzet! 2005/2006 (Linda Nieuwstad) 
in de Saxion Hogeschool te Apeldoorn. Saxion Kunstopdracht: 
Laura d’Ors Vilardebó. Boekuitgave AanZet! 2005 2006
28 juni
Voor zijn betrokkenheid bij de Kunstvereniging Diepenheim en 
haar voorlopers ontvangt voorzitter Harrie ten Dam – op zijn 62e 
verjaardag – de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuur-
fonds uit handen van Hare Majesteit Koningin Beatrix
26 augustus – 30 oktober
64 Kunstvereniging Diepenheim presenteert 
 zes kunstwerken op locatie
Verzamelmapje ‘Zes kunstwerken op locatie’

Bij de viering van vijfentwintig jaar kunst in Diepenheim. 
Deelnemende kunstenaars: Ricardo Brey, Huang Yong Ping, Hans 
Op de Beeck, Sara Rajaei, Joseph Semah, Koen Vanmechelen
Rondleiding langs de zes kunstwerken onder leiding van Roel 
Arkesteijn en enkele kunstenaars. Aansluitend een performance 
door Joseph Semah. Feestelijke maaltijd, met presentatie van 
vijf verschillende nieuwe huiswijnen van het huis Carmen met 
etiketten ontworpen door Joseph Semah en Koen Vanmechelen
september – oktober
Educatief project bij de zes kunstwerken op locatie voor kinderen 
en jongeren van 8 tot en met 14 jaar
16 september – 1 november
65  Loes van der Horst
Getekend beeld
Editie: Torso’s on the Beach (zeefdruk)
Inleiding door Wim Crouwel, vormgever en hoogleraar. Feestelijke 
maaltijd
18 september
CARboys A1
Pleisterplaats voor snelwegnomaden uit Wit-Rusland, locatie 
parkeerplaats Vundelaar
Aftrap voor de manifestatie Parkscapes A1 door Stichting 
G.A.N.G. (Rob Groot, Jurriaan van Diggelen, Hans Jungerius en 
Melle Smets). Inwijding van de Russisch-Orthodoxe kapel door 
aartspriester Theodoor van der Voort. Met sjasliek en muziek van 
de Witrussische band Krokodilka
7 oktober – 5 november
Parkscapes A1
Parkscapes. De snelweg als verblijfplaats
Vijf tijdelijke kunstwerken op parkeerplaatsen langs de A1 door: 
Stichting G.A.N.G., Mirjam de Zeeuw, Wouter Klein Velderman, 
Matthijs Bosman en Peter Stel
19 oktober – 29 oktober
Kunstmoment Diepenheim 2006
22 oktober
Tweegesprek tussen Jetteke Bolten, kunsthistoricus en directeur 
van Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden, en Loes van der 
Horst
11 november – 6 december
AanZet! 2006-2007 Kunstprijs voor startend talent in Overijssel en 
Gelderland
Groepstentoonstelling met werk van Roger van Hout, Bart Jansen, 
Filip Jonker, Nel Kamphuis, Marleen Kappe, Renée Keuken
Winnares 2005/2006 Linda Nieuwstad maakte de genomi-
neerden voor de solotentoonstellingen bekend: Bart Jansen, 
Nel Kamphuis, Roger van Hout en Filip Jonker. Voorlezen 
juryrapport door Hanne Hagenaars
15 november
Habitat Twente
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Afsluiting van de laatste fase van Proeftuin Twente in de 
gobelinzaal van Rijksmuseum Twenthe in Enschede, met onder 
meer een workshop voor bestuurders van alle 14 Twentse 
gemeenten, deskundigen en geïnteresseerden. Welkomstwoord 
door Huub Isendoorn, voorzitter Stichting Proeftuin Twente, en 
verder met medewerking van onder meer: Gerda Brethouwer, 
directeur CBK-Utrecht, Pieter Jannink, buro Must, Gerrit Velthuis, 
velthuis a+s, Jeroen van Westen, beeldend kunstenaar, Henk 
Procee, Rik de Visser, buro Vista Landscape en Urban Design, en 
Sjoerd Cusveller, schrijver plan van aanpak Proeftuin Twente
16 december – 31 januari
66 Jan van der Ploeg
Orange, Green, Purple and Brown lines
Editie: eerder dit jaar ontwierp Jan van der Ploeg een speciale 
jubileumeditie Wall Painting (editie 15)
Inleiding door Gerhard Hofland, galleriehouder Aschenbach & 
Hofland Galleries te Amsterdam. Feestelijke maaltijd ‘Mar 
y Montaña’
Speciaal voor de tentoonstelling ontwierp Jan van der Ploeg een 
etiket voor de Rosé Syrah – Cabernet Sauvignon van het huis 
Carmen

2007
10 februari – 7 maart
Dreamland
Twintig hedendaagse kunstenaars met werk rond het thema 
landschap
Inleiding door Aletta Bos van Gist Galerie te Brummen, 
waar de tentoonstelling eerder was te zien. Educatief project 
in samenwerking met Gist Galerie te Brummen voor ruim 
achthonderd basisschoolleerlingen uit Hof van Twente. 
Bij de tentoonstelling verscheen een brochure, Dreamland, met 
een tekst van kunstrecensent Wim van der Beek en afbeeldingen 
van werk van de exposanten Ellen Grote Beverborg, Eelco Brand, 
Miranda Cleary, Thomas Elshuis, Eric Jan van de Geer, Scarlett 
Hooft Graafland, Lieven Hendriks, Alex Jacobs, Arno Kramer, 
Flore de Koning, Elise van der Linden, Lon Robbé, Ellemieke 
Schoenmaker, Carolien Stikker, Tanja Smeets, Pär Strömberg, 
Gerda ten Thije, Jasmijn Visser, Hans Wijninga, Marjolijn de Wit
maart – mei
Gastatelier Filip Jonker in het kader van AanZet! 2006/2007 in het 
Ottenhuis
17 maart – 2 mei
67 Ton Slits
Huizen en Kruizen
Inleiding door Lene ter Haar, conservator hedendaagse kunst 
Museum Het Domein te Sittard. Feestelijke Indonesische maaltijd
22 april
Tweegesprek Ton Slits en Arno Kramer, beeldend kunstenaar

12 mei – 27 mei
Filip Jonker
Harvest
Tentoonstelling in het kader van AanZet! 2006/2007
25 mei
Uitreiking van AanZet! 2006/2007 Kunstprijs voor startend talent 
in Overijssel en Gelderland aan de winnaar Filip Jonker door 
Sipke Huismans, beeldend kunstenaar en voormalig directeur van 
de AKI te Enschede, in het historische stadhuis van Deventer. 
Gijs Assmann las het juryrapport voor. De Saxion Kunstopdracht 
ging naar Nel Kamphuis. Presentatie van de bijbehorende 
publicatie. Muzikale begeleiding: No Blues. 
Boekuitgave AanZet! 2006 2007
19 juni
A1-project: Van adres tot inspiratie
Presentatie van de De creatieve kaart van Overijssel
Ontvangst bij Thieme Deventer in Deventer. Welkomstwoord 
door Stephan Peters, directeur Thieme Deventer. Toelichting op 
het project door Mieke Conijn, directeur Kunstenlab, Deventer. 
Uitreiking van het eerste exempaar van de kaart aan Carry 
Abbenhues, gedeputeerde van de provincie Overijssel
23 en 24 juni
Open Tuinen Weekend Gazebo
Gerrit Mengerink, adviseur Gazebo, informeert het bezoekende 
publiek
7 juli – 29 augustus
68 Suchan Kinoshita
… aber auch dann fehlt ein Fehler
Inleiding door Vincent de Boer, Culturele Ambassade. Feestelijke 
maaltijd ‘het lievelingsgerecht van de kok’
19 augustus
Tweegesprek tussen Suchan Kinoshita en Vincent de Boer, 
Culturele Ambassade, Amsterdam
26 augustus
Lezing (met lunch) over Documenta 12 door Jacob Lekkerkerker, 
cultuurhistoricus, filosoof en musicus
1 en 2 september
Excursie naar Documenta 12 in Kassel
8 september – 31 oktober
69 Simon Benson
From A Small Model Of The Mind To The Book Of First Things
Edities: A Song For Diepenheim 1 en A Song For Diepenheim 2 
(prints)
Inleiding door Pjotr Müller, beeldend kunstenaar. Feestelijke 
opening van Eight Songs For Diepenheim in de Cultural Boxes in 
het weitje achter het Rosarium. Vervolgens een maaltijd getiteld 
Do You Still Need To Be A Part Of Someone Else In Order To Live, 
bereid door Margriet Kemper. Simon Benson ontwierp etiketten 
voor een rode en een witte huiswijn
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22 september – 28 oktober
A1-project: Doorsneden Landschap
Doorsneden Landschap
Project waarin het directe achterland van de snelweg A1, en de 
vraag hoe de aanleg van de snelweg dit gebied heeft veranderd, 
centraal staan. Met werk van onderzoekers en kunstenaars 
QS Serafijn, Simcha Roodenburg, Paul Segers, Broos (Pietertje 
van Splunter, en Zeger Reyers), Jeroen van Westen, Siebe Rossel
Opening bij de Schipbeek onder de A1, nabij Bathmen. Muziek 
van Radio78. Bij Doorsneden Landschap verscheen een flyer met 
routebeschrijving
23 september
Excursie naar Skulptur Projekte Münster 07 in Münster
11 oktober – 21 oktober
Kunstmoment Diepenheim 2007
Kunstwerken op locatie door Nynke Hollander (‘Sweetnest’, 
Watermolenweg) en Nathalie Bruys (‘Being Space’, Ottenhuis)
14 oktober
Tweegesprek tussen Simon Benson en Angelique Spaninks, 
directeur van het Mu in Eindhoven
10 november – 5 december
AanZet! 2008
Groepstentoonstelling met werk van acht genomineerden: 
Danitsja van Dijk, Remco Dikken, Sebastian Gräve, Kim Habers, 
Tjarieke Knot, Levi van Leeuw, Pieter Vantilborgh, Larissa van 
Zanen
15 december – 30 januari
70 Anne Wenzel
this is not a love song
Begroeting door Arno Kramer, beeldend kunstenaar. Explosieve 
improvisatie door Kamikaze. Vlaamse bourgondische maaltijd 
bereid door Carl Grefte en Belgische bieren

2008
13 januari
Tweegesprek tussen Anne Wenzel en Arno Kramer, beeldend 
kunstenaar
februari – april
Werkperiode in Diepenheim voor AanZet!-genomineerde 
Sebastian Gräve
9 februari – 5 maart
Amuses 2008
Eiko Ishizawa, Mariet Offermans, Rosalie Ravensteijn, 
Jeroen van Bergen
Gijs Assmann, Suzan Drummen, Nanda Janssen en Anne Semler 
kozen elk een veelbelovende kunstenaar
Introductie door Suzan Drummen. Amuse van het huis

15 maart – 30 april
71 Ton Zwerver
It ain’t necessarily so
Inleiding door Jan de Goede, beeldend kunstenaar. Bijzonder 
intermezzo. Feestelijke maaltijd met stoofpot van rundvlees, 
zachtjes gegaard in Belgisch bier
13 april
Tweegesprek tussen Ton Zwerver en Ben Zegers, beeldhouwer
10 mei – 4 juni
Sebastian Gräve
NIET Mooi!
Tentoonstelling in het kader van AanZet! 2008
Wandeling naar de Borculosestraat voor een performance 
met een helikopter. Harmonicamuziek van de heer en mevrouw 
Jeuring. Toelichting op AanZet! door Mariecke Siezen
18 mei
Tweegesprek tussen Sebastian Gräve en Harmen de Hoop, 
beeldend kunstenaar
25 mei
Kunstreis naar de tentoonstelling Into Drawing in Schloss Moyland 
in Bedburg
30 mei
Prijsuitreiking AanZet! Beeldende Kunstprijs voor startend 
talent in Gelderland en Overijssel in het gemeentehuis van Hof 
van Twente te Goor. Inleiding door Harry Knuiman, wethouder 
cultuur gemeente Hof van Twente, die tevens de prijs uitreikte aan 
de winnaar: Kim Habers. Zij ontving van drs. J.W. Boomkamp, 
voorzitter Raad van Bestuur van Saxion Hogescholen, tevens de 
Saxion Kunstopdracht. Uitgave ringband AanZet! 2008
14 juni – 30 juli
72 Beelden van Schilders
Mapje Beelden van Schilders
Lisa Couwenbergh, Gijs Frieling, Ad Gerritsen, Roland Schimmel
Inleiding door Suzan Drummen. Feestmaaltijd met asperges
28 en 29 juni
Open Tuinen Weekend Gazebo
6 juli
Groepsgesprek tussen Lisa Couwenbergh, Gijs Frieling, 
Ad Gerritsen en Roland Schimmel
23 augustus
Bekendmaking van de genomineerden voor AanZet! 2009. 
Op de longlist (groepstentoonstelling): Mattijs Bredewold, 
Siri Driessen, Carina Hesper, Seppe Ovink, Judith Reinke, 
David Scheidler, Sven Stratmann
Jurylid Julia van Mourik las het juryrapport en de vorige winnaar 
Kim Habers maakte de namen van de genomineerden bekend: 
Seppe Ovink, Judith Reintke, David Scheidler en Sven Stratmann 

Robbert Pauwels  |  Zoltin Peeter
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13 september – 29 oktober
73 Paul de Reus
Met z’n twee
Met z’n twee
Multiple: Vrouw met beer (polyesterhars)
Feestelijke opening met verrassingen. Diner Met z’n twee: 
feestelijke vegetarische maaltijd met een bijgerecht van vlees 
of vis voor de liefhebbers. Paul de Reus ontwierp etiketten voor 
een rode en witte huiswijn
16 oktober – 26 oktober
Kunstmoment Diepenheim 2008
Ottenhuis: Arno Kramer (Tekent).
Diepvrieshuis: Marleen Kappe en Nicole Schulze (Tekenen)
Het werk was te bezichtigen tot en met 3 december
Voor het Kunstcafé in de Kunstvereniging ontwierp Janine 
ter Horst ‘Diep Geluk’, een overheerlijk kunstwerkje van chocola, 
noten en vruchten
19 oktober
Tweegesprek tussen Arno Kramer, beeldend kunstenaar, 
en Paul de Reus en de aanwezigen
1 en 2 november
Workshop tekenen door Marcel van Eeden
8 november – 3 december
Preludium. Tekeningen uit de masterclass van Marcel van Eeden
Masterclass en workshop vormen de eerste activiteit van het 
Drawing Centre Diepenheim. Met werk van: Sebiha Demir, Femke 
Gerestein, Sarah Grothus, Marleen Kappe, Christoph Krümpel, 
Mirna Limon, Moritz Riedel, Nanda Runge, Nicole Schulze, Stefan 
Kasper, Katrijn Verstegen, Lars Weller en Marcel van Eeden
Welkom. Ewout van Dingstee speelt werk van J.S. Bach op cello. 
Inleiding tot de tentoonstelling door Arno Kramer, beeldend 
kunstenaar en curator Drawing Centre Diepenheim. Nogmaals 
Ewout van Dingstee, cellist van het Van Dingstee Kwartet en het 
Orkest van het Oosten. Marcel van Eeden ontwierp een etiket 
voor een huiswijn
22 november
A1-project: IAMA1
Programma rond de identiteit, kwaliteit en toekomst van 
de A1-zone
Locatie: Hazemeyer complex te Hengelo. Inleiding door 
Theo Rietkerk, gedeputeerde ruimte en wonen provincie 
Overijssel. Toelichting door filmmaker, architect en kunstenaar 
Jord den Hollander. Vervolgens een panelgesprek over de 
toekomst van de A1-zone, met onder anderen: Aletta van Aalst, 
architect en arbiter voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw, 
betrokken bij route-ontwerp A2; Jan Brouwer, architect en 
voormalig Rijksadviseur Infrastructuur; Jord den Hollander; Tracy 
Metz, schrijfster en journaliste (NRC Handelsblad). 
De paneldiscussie wordt geleid door expert op het gebied van 

In 2015 logeerde ik drie weken in Diepenheim om er mijn 
eerste grote installatie te maken. Het werd een belangrijk 
werk in mijn oeuvre. Misschien kwam dat wel omdat er veel 
rust was in Diepenheim, de tijd leek er langzamer te gaan. 
Concentratie lag voor het oprapen.

Toen ik kort daarna werd gevraagd commissielid te zijn 
twijfelde ik dan ook geen moment, met enthousiasme en een 
hoofd vol goede kunstenaars stortte ik me in dit avontuur.   
De voordelen van een situatie als deze, waarin vier commis-
sieleden de plannen voor nieuwe tentoonstellingen constant 
aan elkaar toetsten, waren evident; er konden onverwachte 
combinaties van kunstenaars en interacties van kunstwerken 
tot stand komen. In het gunstigste geval kon er een produc-
tieve chaos ontstaan, maar het bleek soms lastig om één 
uitgesproken keuze te maken. Al met al was het enorm 
leerzaam en inspirerend. 

Met name de energie en de professionaliteit van een aantal 
deelnemende kunstenaars is me bijgebleven. Ze waren stuk 
voor stuk genereus en bereid om belangeloos tot het uiterste 
te gaan. Het was sowieso een groot voorrecht om zo dicht bij 
de artistieke productie van een kunstwerk te mogen staan. 
Zoals bijvoorbeeld die keer dat Lisa Couwenbergh met 
verbluffende snelheid en trefzekerheid een schildering 
maakte op de eerste verdieping. Als je binnenkwam en het 
werk van een afstand zag, was er een moment waarop het 
begrip van de wereld even een andere wending kreeg.   
De schaal van het werk was enorm vervreemdend en zette de 
gehele ruimte op z’n kop. Het was een wonderbaarlijk en niet 
te duiden object, dat op de vloer leek te balanceren en toch 
was het bovenal een schildering. Ik bleef maar kijken naar dit 
reuze trompe-l’oeil en begreep niet wat ik zag, desondanks of 
misschien wel juist daardoor, raakte het mij diep. 

De schildering is nu al lang weer weg, maar ik denk er nog 
vaak aan terug. Er ontvouwt zich overigens een mooi archief 
van kunstwerken in mijn hoofd als ik aan de Kunstvereniging 
denk, een archief dat ik koester.

Suzan Drummen

Een archief in mijn hoofd
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het routeontwerp David van Zelm van Edik, adviseur voor ruimte 
en strategie. Aansluitend een doorlopend middagprogramma 
met onder meer roadmovies, maquettes en toekomstbeelden 
A1-zone, presentaties, prijsuitreiking kleur- en ontwerpwedstrijd, 
snelwegmuseum G.A.N.G., markt van streekproducten, muziek, 
demonstraties en optredens
13 december – 28 januari
74 Lizan Freijsen
Starting a universe
Starting a universe
Multiple: Vogelbehang (foto op dibond)
Welkomstwoord door Suzan Drummen. Inleiding door Albert 
van der Weide, kunstenaar, docent en adviseur. De heer Hans 
Kok, burgemeester van de gemeente Hof van Twente, neemt 
het eerste exemplaar van de boekuitgave Starting a universe in 
ontvangst. Feestelijke maaltijd met schimmelkaas, paddestoelen 
en vis

2009
januari – mei
Mobiel laboratorium
Werkperiode David Scheidler in het kader van de 2e ronde 
van AanZet! 2009
11 januari
Tweegesprek tussen Lizan Freijsen en Alex de Vries, auteur en 
curator
7 februari – 4 maart
Drawing Centre: In dit uitzicht
Eerste Tekeningencahier
A. van Campenhout, Robbie Cornelissen, Pietsjanke Fokkema, 
Jantien Jongsma, Chiaki Kamikawa, Geer van der Klugt, 
Erik Mattijssen, Raquel Maulwurf, Erik Odijk, Jacobien de Rooij, 
Aam Solleveld, Renie Spoelstra, Hans de Wit
Inleiding door drs. Diana Wind, directeur Stedelijk Museum 
Schiedam
14 maart – 29 april
75 Eva-Fiore Kovacovsky
Salad days
Inleiding door fotograaf Johannes Schwartz. Openingsmenu: 
‘Kleurrijk eten’. Speciaal voor bezoekers uit de Randstad die de 
opening willen bijwonen pendelt er een bus tussen Amsterdam en 
Diepenheim
19 april
Gesprek tussen Eva-Fiore Kovacovsky en fotograaf Michiel van 
Nieuwkerk
9 mei – 3 juni
David Scheidler
Multiple Perception
Inleiding door Kees de Groot, directeur PLANETART. Muziek door 
beeldend kunstenaar Christoph Both-Asmus

29 mei
Uitreiking AanZet!-prijs aan winnaar David Scheidler, die tevens 
de Saxion Kunstopdracht in ontvangst mag nemen. De prijs werd 
uitgereikt door Dick Buursink, gedeputeerde provincie Overijssel. 
Bekendmaking kunstopdracht Saxion door mr. Ineke van Oldeniel, 
Raad van Bestuur Saxion. Uitgave ringband AanZet! 2009
20 juni – 2 september
76 Backyard
Jackie Bacon, Jeremy Deller, Marcel Dzama, Laurent Grasso, 
Berend Hoekstra, Daniel Jensen, Henrik Schrat, Erik Sep, 
Jim Shaw, Johan Tahon, David Zink Yi
Inleiding door Hanne Hagenaars of Gijs Assmann. Film 
The Magician van Yto Barrada. Feestelijke maaltijd met Twentse 
asperges. De opening wordt opgeluisterd met muziek van 
hoornblazers
26 juni – 6 september
IAMA1
Dubbele boekuitgave in cassette: Over kunst en snelweg. Het 
A1-project in persperctief 2006-2009 / IAMA1
Kunstmanifestatie. Zes kunstenaars gaven hun visie op het thema 
‘de identiteit van de snelweg’. Met werk van: Peter de Cupere, 
Zoro Feigl, Jord den Hollander, Hans van Houwelingen, Loreta 
Visic, Giny Vos, Mu Xue
Opening op parkeerplaats De Hop (tussen afslag 26 en 25 aan 
de A1). Welkomstwoord A1-organisatie door Mieke Conijn, 
directeur Kunstenlab. Toelichting op het IAMA1-concept door 
Jord den Hollander, filmmaker, architect en kunstenaar. 
Officiële opening door gedeputeerde cultuur van de provincie 
Overijssel, Dick Buursink. Performance door André Manuel. 
Hapje en drankje en muziek door Erwin Nyhoff en Thomas Tijs 
met op streek en snelweg geïnspireerde muziek
27 en 28 juni
Open Tuin Weekend – Gazebo van Diepenheim
juli en augustus
Elke zondagmiddag rondleiding door de tentoonstelling Backyard
2 augustus en 30 augustus
Vertoning van de film ‘The Magician’ van Yto Barrada
12 september
Bekendmaking nominaties AanZet! 2010 in het CBK Apeldoorn, 
waar op de groepstentoonstelling werk te zien was van: 
Victor Baltus, Witte van Hulzen, David Möller, Rob Strick, Jasper 
Tuinman, Mirka Farabegoli, Damian Kapojos, Henk Lammers, 
Emilio Novani. De laatste vier werden genomineerd
19 september – 28 oktober
77 Hewald Jongenelis
Burning the Midnight Tofu
Inleiding door de kunstenaar. Feestelijke maaltijd
20 en 27 september en 4 en 11 oktober
Rondleiding tentoonstelling Burning the Midnight Tofu, verzorgd 
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door Patricia van der Camp, Marianne Jonkhans, Martha 
van Schaik en Tine Zevenhuizen
15 oktober – 25 oktober
Kunstmoment Diepenheim 2009
Tweedelig werk ‘Die Ewigkeit der Ideologie’ van Hannes 
Kater: ‘Zeichen- und Sinnpflege (Ottenhuis) en ‘Raumpflege’ 
(Diepvrieshuis). In de vier ramen van voormalig Hotel-café De Pol 
de projectie ‘Circulair Denken 2008-9’ van Augusto Pereira Silva. 
Tevens extra rondleidingen door de tentoonstelling van Hewald 
Jongenelis
25 oktober
Lezing door Hewald Jongenelis
31 oktober en 1 november
Drawing Centre: Masterclass door Elly Strik
Deelname door dertien jonge onlangs afgestudeerde kunstenaars 
uit het hele land
4 en 18 november en 2 en 16 december
Cursus ‘Kijken naar moderne kunst’ voor de suppoosten en het 
personeel van de Kunstvereniging en andere belangstellenden, 
gehouden door kunsthistorica Irene Sloet. De cursus werd in april 
ook georganiseerd
7 november – 9 december
Elly Strik
Black Brides, Puffing Crow
Oracle
Editie: Diesen Mund darf man küssen
Opening met een inleiding door publicist Hans Theys
11 november
Symposium Hedendaagse Tekeningen
Tweede Tekeningencahier
Samen met de AKI Academie voor Beeldende Kunst 
organiseerde het Drawing Centre Diepenheim in het academie-
gebouw te Enschede een symposium over de ontwikkelingen 
in het hedendaagse tekenen en de situatie van het tekenen op 
de huidige acedemies
6 december
Rondleiding door Elly Strik
19 december – 3 februari
78 Henrik Schrat
Ginds aan de einder, waar de eenoog rouwt
Multiple: Counters (fotomontage, uit de serie ‘Ali Baba’)
Inleiding Gijs Assmann en Hanne Hagenaars (tentoonstellings-
commissie). Elke zondagmiddag rondleiding

2010
februari tot en met april
Mobiel laboratorium
Werkperiode Mirka Farabegoli, genomineerd voor AanZet! 2010

13 februari – 7 maart
Drawing Centre: Preludium 2
Sayaka Abe, Myrthe Boon, Stephan van den Burg, Anne-Mie 
Devolder, Tina Domnik, Mirka Farabegoli, Sarah Grothus, Elise 
van Iterson, Trinette Ledelay, Marleen Poot, Nana Ruegebrink, 
Wouter van Schaik, Bouke Verwijs
7 maart
Rondleiding Preludium 2 door Arno Kramer, die aansluitend een 
gesprek leidt met een aantal deelnemende kunstenaars
20 maart – 25 april
79 Daniel Jensen en Klara Kristalova
Zachte witte blues
Opening door Lukas Joel, honorair consul van de Zweedse 
ambassade
1 mei – 2 juni
Mirka Farabegoli
God made me funky
Expositie in het kader van AanZet! 2010
26 mei – 30 mei
Kunstvereniging Diepenheim presenteert zichzelf op 
Art Amsterdam 2010, met werk van Shelagh Keeley, Hanna 
Nitsch, Marianne Theunissen en Chris Baaten
28 mei
Prijsuitreiking AanZet! 2010 in museum Twentse Welle te 
Enschede
Genomineerden: Mirka Farabegoli (Saxion Kunstopdracht), 
Damian Kapojos, Henk Lammers en Emilio Novani (prijswinnaar). 
Uitgave boekje AanZet! 2010
12 en 13 juni
Masterclass door Shelagh Keeley
Deelname door twaalf startende kunstenaars
19 en 20 juni
Open Tuinen Weekend – Het Gazebo van Diepenheim
19 juni – 8 september
80 Drawing Centre: Shelagh Keeley
Miscellanea
Derde Tekeningencahier
Inleiding door Corrie van der Veen, curator van de kunstcollectie 
van SNS Reaal. Aanbieding van het Derde Tekeningencahier 
aan Shelagh Keeley.
In het Ottenhuis een tekeningeninstallatie van Shelagh Keeley. T
ot en met de zomer van 2011 in de Cultural Boxes aan de 
Raadhuisstraat Keeley’s foto’s van exotische binnenruimte in 
China
4 juli
Rondleiding door Arno Kramer en een tweegesprek tussen 
Arno Kramer en Alex de Vries, auteur en adviseur op het gebied 
van kunst en cultuur
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5 september
Rondleiding door Arno Kramer en een tweegesprek tussen 
Arno Kramer en Corrie van der Veen, curator van de kunstcollectie 
van SNS Reaal
11 september – 24 september
Groepstentoonstelling AanZet! 2011 in Showroom Arnhem
18 september – 31 oktober
81 Chris Baaten en Marianne Theunissen
The Agony of a Table and two People
The Agony of a Table and Two People
Inleiding door Hanne Hagenaars en Gijs Assmann. Aansluitend 
performance ‘Onrustige tafels en psychologische onderdelen’ 
door de exposerende kunstenaars. Een gestapelde maaltijd met 
‘Hochstaplers’ (‘Opscheppers’) aan tafel
24 september
Finnisage groepstentoonstelling en bekendmaking genomi-
neerden AanZet! 2011 in Showroom Arnhem te Arnhem. 
Op de longlist: Peter van der Es, Meinke ten Have, Karin Rianne 
Westendorp, Lydia Woort, Annie Kwakkel, Wouter Johan van 
Leeuwen, Meike Martijn, Janina Schipper. De laatste vier werden 
genomineerd
10 oktober
Performance ‘Onrustige tafels en psychologische onderdelen’ 
door Chris Baaten en Marianne Theunissen
21 oktober – 31 oktober
Kunstmoment Diepenheim 2010
Bijzondere kunst op bijzondere locaties (brochure)
Meerdere locaties buiten: Cornelius Rogge
Ottenhuis: Anita Groener
Diepvrieshuis: Jan van Munster
Toekomstige Drawing Centre Diepenheim aan de Kuimgaarden: 
Anita Groener en Semna van Ooy
5 november
Manifestatiedag A1-kunstproject
Vliegwielproject A1-zone. Groen Transferium Holten
Busrit van Deventer naar Holten. Presentatie door Mieke Conijn. 
Tafeldiscussie met Siebe Rossel, Guido de Vries, Jeroen van 
Westen, Mariecke Siezen, Ronald Schulp en Stephan Bendriks. 
Gedeputeerde Job Klaasen presenteert de complete reeks 
publicaties rondom ruimte kwaliteit aan het gezelschap genodigde 
bestuurders, beleidsmakers en betrokkenen
6 november – 8 december
Marijn Akkermans
The Fraud of Mister HQ
Vierde Tekeningencahier
Inleiding door Patricia van der Lugt, adjunct-directeur kunstzaken 
voormalig Scheringa Museum voor Realisme. Aansluitend 
presentatie van het Vierde Tekeningencahier, gewijd aan het werk 
van Marijn Akkermans

28 november
Tweegesprek tussen Marijn Akkermans en Arno Kramer, beeldend 
kunstenaar en curator Drawing Centre Diepenheim
18 december – 3 februari
82 Eva Kotátková
Educational model
Inleiding door Hanne Hagenaars en Gijs Assmann. Maaltijd met, 
in traditionele en in vegetarische variant, het bekendste gerecht uit 
de Oost-Europese keuken: goulash

2011
16 januari
Open Atelier ‘Route’
Het eerste Open Atelier van Kunstvereniging Diepenheim. 
Naar aanleiding van de tentoonstelling van Eva Kotátková maken 
de deelnemers hun vaste routes zichtbaar op papier
12 februari – 9 maart
Drawing Centre: Preludium 3
Vijfde Tekeningencahier
Tentoonstelling van het werk van de deelnemers aan de 
Masterclass van Shelagh Keeley: Sarah van den Dungen, 
Annemieke Fanoy, Mieke Fokkinga, Tina Hinderink, Francis 
Konings, Nanette Kraaikamp, Semna van Ooy, Alisa Osinga, 
Marisa Rappard, Froukje Reitsma, Nina Roos, Berenice Staiger, 
Willem Stolwijk, Kim Streur, Rozemarijn Westerink
Inleiding door Lex ter Braak, directeur Fonds voor Beeldende 
Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst
12 en 13 maart
Masterclass van Hanna Nitsch aan veertien professionele 
kunstenaars die hun tekenen (verder) wilden ontwikkelen
19 maart – 4 mei
83 Hanna Nitsch
Fleurs du mal
Fleurs du mal. Hanna Nitsch
Inleiding door Marcus Körber, curator Städtische Galerie 
Wolfsburg, Duitsland. Feestelijke maaltijd met ‘Schweinebraten 
und Knödel’
10 april
Open atelier ‘Het portret’
Geïnspireerd op het werk van Hanna Nitsch
17 april
Debat: Het Einde van het Onschuldige Kind
Een debat met opvoedkundigen en kunsthistorici over het einde 
van het onschuldige kind. Gespreksleiding: Hans Kennepohl
23 april – 28 augustus
Drawing Centre: Tekeningen Manifestatie All About Drawing
Tekeningenmanifestatie parallel aan de gelijknamige tentoon-
stelling van Nederlandse tekenkunst na 1960 in het Stedelijk 
Museum Schiedam. Ottenhuis: tekeningeninstallatie van Lenneke 

Jacobien de Rooij  |  Maria Roosen
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van der Goot. Diepvrieshuisje: installatie van Ben Kruisdijk, 
die ook de Cultural Boxes met zijn werk inrichtte. Maalderij: 
‘bewegende tekeningen’ van Alice Maher en Robbie Cornelissen
11 mei – 15 mei
Kunstvereniging Diepenheim neemt deel aan Art Amsterdam ’11 
in Amsterdam
14 mei – 12 juni
Meike Martijn
In order to ATTRACT her – your – MALE ATTENTION
Tentoonstelling van genomineerde voor AanZet! 2011
5 juni
Finissage AanZet! 2011
Genomineerden: Annie Kwakkel, Wouter Johan van Leeuwen 
(Saxion Kunstopdracht), Meike Martijn (prijswinnaar), Janina 
Schipper. Bekendmaking door juryvoorzitter Julia van Mourik. 
Uitgave boekje AanZet! 2011
25 en 26 juni 2011
Open Tuinen Weekend in het Gazebo

Gerrit Mengerink, adviseur tuinen van de Kunstvereniging, vertelt 
alles over het Gazebo en de te realiseren Tuinen van Diepenheim
25 juni – 18 september
84 Wat zijn mij wolken nog en wegen
[Marina Tsvetajeva] oude tradities – nieuwe vertellingen
Antoinette Nausikaa, Linda Nieuwstad, Femmy Otten, Ulrike 
Rehm, Mariken Wessels
Na de inleiding een feestelijke maaltijd met producten van Twentse 
bodem. Van Mariken Wessels verscheen op groot formaat een 
map met veertien losse prints, getiteld Keepsake
4 september
Fotograaf en documentairemaker Michiel van Nieuwkerk in 
gesprek met de deelnemende kunstenaars aan Wat zijn mij 
wolken nog en wegen
9 september – 25 september
herman de vries – i am
herman de vries – i am
Multiple: homage to james lee byars (gouden letters, eikenhout)
Speciale tentoonstelling op diverse buitenlocaties rondom 
Diepenheim, waaronder de tuinen van Kasteel Twickel te Delden, 
n.a.v. de 80e verjaardag van herman de vries
22 september – 25 september
Tekeningenproject: Gezichten
Anna Frydman werkt met Sybille Rath, Lotte van Lieshout, 
Nicole Schulze en Mirna Limon aan het thema ‘Gezichten’, naar 
een tekst van Rainer Maria Rilke
25 september
Gesprek naar aanleiding van ‘Gezichten’ onder leiding van 
Alex de Vries, provinciaal intendant van de provincie Overijssel en 
initiatiefnemer van ‘Gezichten’
14 oktober – 7 december
85 Drawing Centre Diepenheim opent
Tekenend voor Diepenheim
Zevende Tekeningencahier
In Drawing Centre: Hans de Wit, rewire
Zesde Tekeningencahier
Hoofdgebouw: Een Keuze / Hedendaagse Duitse tekeningen, 
met werk van: Martin Assig, Frank Badur, Irinia Baschlakow, 
Karoline Bröckel, Ingo Fröhlich, Anett Frontzek, Patrick Gabler, 
Hanna Hennenkemper, Gabrielle Jerke, Ulrich Kochinke, Jürgen 
Köhler, Astrid Köppe, Mark Lammert, Ute Litzkow, Thomas Müller, 
Dorothee Rocke, Hanns Schimansky, Nicole Schulze, Malte 
Spohr. Curator: Arno Kramer
Het Ottenhuis / Diepvrieshuisje: Peter Morrens, installatie
Maalderij: Anne-Marie Creamer, bewegende tekeningen, en 
Jochem van der Spek, interactieve installatie
Kelder Kunstvereniging: Hans Op de Beeck, getekende videofilm
Cultural Boxes: Ben Kruisdijk, tekeningen
Opening van het eerste centrum voor hedendaagse tekenkunst in 

Marc Ruygrok  |  Willemijn Saaltink

C’est le ton qui fait la musique in ons dorp. Men vroeg mij een 
stukje te schrijven ter gelegenheid van 25 jaar KvD. Het is 
afwisselend in Art majeur en mineur, zoals de meningen over 
kunst in het algemeen en Kunst in het bijzonder ook kunnen 
verschillen van ‘groots’ tot ‘droevig’. De Muze verstaat zich niet 
altijd ten volle…

Het eerste waar ik – als vrijwilliger – mee te maken kreeg was 
een klopboormachine en gaten in de vloer. Dat moet, terug-
gerekend, in 1990 zijn geweest, toen dat vernieuwende of 
foeilelijke gebouw aan de Grotestraat werd opgetrokken.   
Het tuinpad van mijn vader bestond nog en er waren nog 
bakkers. Inmiddels zijn de bakkerijen geworden tot Galeries 
met glas, keramiek, schilderijen en sculpturen. Dat laatste was 
in mijn jonge jaren vrijwel alleen te ervaren op de begraaf-
plaats. Nu mocht ik, enkel al in de afgelopen maanden, assis-
teren bij het transport van kleibeelden en een gewapend 
betonnen plastiek van 700 kilo van Werkplaats naar Kunst-
vereniging. Om maar te zwijgen van de vele beeldhouwwerken 
die meestertransporteur Kluk – soms van ver over de lands-
grenzen – met zijn assistenten naar dit Reggestadje vervoerde. 
Het conglomeraat ‘KunstWerk’ biedt weer nieuwe kansen.  
Al valt er qua fijnafstemming nog flink aan de knop te draaien. 
Zoals onze duizendpotige secretaresse Gerry op fenomenale 
wijze verwoordde: ‘De auto kan prachtig glimmend gepoetst 
zijn, er moet óók naar de olie gekeken worden..!’ En de olie, 
daarin verschilt Diepenheim niet van de rest van ons ‘prachtige 
Koninkrijk’, zijn de vrijwilligers. 

Abraracourcix kan nog niet rusten…

Frits Rietman

C’est le ton qui fait la musique
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uit Enschede in Herberg de Pol
17 december – 5 februari
Het Ottenhuis:
Carlijn Mens, Preserved Places
Leporello en kunstwerk: Fragmenten van een landschap zonder 
angst
In het kader van een proef van het Fonds BKVB met binnenlandse 
gastateliers verblijft Carlijn Mens van november tot en met januari 
als artist-in-residence in Diepenheim om onderzoek te doen en 
bijzondere plekken te documenteren en preserveren. 
In het Ottenhuis een installatie als eerste weerslag

2012
januari – maart
Maria Gerdwilker werkt in Diepenheim als één van de zes genomi-
neerden voor AanZet!
22 januari
Vierde Open Atelier, ‘Schaduwspel’, naar aanleiding van het werk 
van Carlijn Mens
18 februari – 25 maart
Drawing Centre Diepenheim:
Gezichten
Achtste Tekeningencahier
Anna Frydman met Lotte van Lieshout, Mirna Limon en Nicole 
Schulze
Preludium 4
14 kunstenaars naar aanleiding van de Masterclass van 
Hanna Nitsch
Josien Buiter, Femmie Duiven, Lenneke van der Goot, Roos van 
Haaften, Jolien van Hassel, Jolien Kramer, Jan Maas, Patrick 
Mangnus, Edith Meijering, Clementine Oomen, Anita Salamink, 
Veronique Schrama, Aline Soldan, Halina Zalewska
Opening: Alex de Vries, intendant festivalbeleid provincie 
Overijssel, over Gezichten; Arno Kramer, curator Drawing Centre, 
over Preludium 4
11 maart
Drawing Centre Diepenheim:
Gesprek tussen een aantal kunstenaars van Preludium 4 over de 
effecten van de Masterclass. Tevens presentatie van het Negende 
Tekeningencahier, waarin het werk van de eerste artist-in-
residence Carlijn Mens centraal staat
31 maart – 6 mei
Maria Gerdwilker
where the magic happens
Tentoonstelling van genomineerde voor AanZet! 2012
Welkomstwoord door Ingrid Bosman, zakelijk leider Kunstver-
eniging Diepenheim. Beeldend kunstenaar Jasper Krabbé geeft 
zijn visie op de hedendaagse kunstkritiek

Nederland. Onder het motto ‘Tekenend voor Diepenheim’ biedt 
Drawing Centre Diepenheim een omvangrijk openingsprogramma 
op diverse locaties
Vrijdag 14 oktober de officiële opening door de Commissaris 
der Koningin in Overijssel, drs. Ank Bijleveld-Schouten. Provin-
ciedichter Dick Schlüter draagt een gelegenheidsgedicht voor. 
Inleiding door Diana Wind, directeur Stedelijk Museum Schiedam. 
Ceremoniemeester: Andrea van Pol
Zaterdag 15 oktober ‘Je kunt ook te beschaafd zijn’. Waar is 
het verhaal van de kunst? NRC-columnist Bas Heijne, curator 
Drawing Centre Arno Kramer en schrijver/kunstenaar Maria 
Barnas in gesprek over de vraag wat kunst en kunstenaars 
inbrengen tegen de ‘Verelendung’. Op het Ottenplein de 
voorstelling ‘Swingzapoppin’ door de band Nomad Swing met 
dans van de Dipsy Doodles. In het Ottenhuis een performance 
door Peter Morrens. Afsluitend in de oude danszaal van De Pol 
feest met muziek en dans van Nomad Swing en Dipsy Doodles
Drawing Centre Diepenheim opent in het eerste weekend van 
Kunstmoment Diepenheim 2011 (13 tot en met 23 oktober). 
Vanaf 25 oktober haken de Diepenheimse galeries, Visée, 
Frank van Zwicht, Àlafran en Perrier edelsmeden aan bij 
Drawing Centre Diepenheim opent met een presentatie van 
kunstenaars die een band hebben met Overijssel
december – mei 2012
86 Renovatie Kunstvereniging
87 Renovatie Kunstvereniging
Verbouwing en renovatie van het hoofdgebouw van de 
Kunstvereniging
16 december
Bekendmaking van de shortlistkandidaten voor AanZet! 2012 
in Tricot Winterswijk. Opening door Michiel van der Kaaij 
(projectleider AanZet!). Tweegesprek tussen Wendeline Thole 
(art advisor ing group en co founder Bougie Art Foundation) en 
Linda Nieuwstad (prijswinnaar AanZet! 2006). Laurie Cluitmans, 
juryvoorzitter, maakt de shortlist bekend
Op de longlist: Aline Eras, Yvonne Hulst, Sabine Huzikiewiz, 
Christiaan Schuinder, Janine Tobüren, Sarah Bijlsma, Johannes 
Cornelis van Leeuwen van Daalen, Maria Gerdwilker, Katja 
Kottmann, Johannes Langkamp en Jan Mensen. 
De laatste kwamen op de shortlist en konden daarmee een 
solotentoonstelling tegemoet zien in respectievelijk Zutphen, 
Münster, Diepenheim, Heino, Münster en Enschede
17 december – 5 februari
Drawing Centre Diepenheim:
René Spoelstra, Nabeelden
Hans Lemmen, No reason to get excited !!!
Inleiding door Steven van Teeseling, coördinator bijzondere 
projecten bij het Fonds Beeldende Kunst Vormgeving en 
Bouwkunst (BKVB). Winters stamppottenbuffet van slagerij 

Roland Schimmel  |  Kathrin SchlegelBart Scheerder
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14 april
Tekenen verbindt!
Gratis tekenworkshop door Remco Dikken bij Herberg de Pol in 
het kader van het Landelijk Museum Weekend
20 april
Prijsuitreiking AanZet! 2012 in Künstlerdorf Schöppingen. De prijs 
werd overhandigd door Mat Meijs, Geschäftsführer Cultuurfonds 
BNG, aan de winnaar: Jan Mensen. De Saxion Kunstopdracht 
ging naar Johannes Langkamp
21 april
Eét je uitzicht – Het landschap als voedselbank
Locatie: Galerie Erve de Wezel. Inleiding door curator Jeroen 
van Westen. Presentatie door panellid en landschapsarchitect 
Harro de Jong. Vier verkenners, Laurette van Slobbe, Hans 
Jungerius, Dorine Ruter en Cor van Marle zijn op zoek gegaan 
naar voedsel in het proefgebied van vier vierkante kilomter rondom 
Diepenheim. In de middag worden de resultaten besproken met 
zes panelleden. Een kunstenaar/kok legt gevonden voedsel en 
smaken vast in een kleine keuken
26 mei
de tuinen van diepenheim
Open vanaf 26 mei 2012
26 mei – 2 september
88 Now I Lay Me Down To Eat
Deelnemende kunstenaars op het Basecamp: Ruchama Noorda, 
Kathrin Schlegel, Melanie Bonajo, Francisco Camacho, William 
Speakman, Paulien Otlheten, Jozef van der Heijden/Marjon 
de Beer (keuken)
Deelnemende kunstenaars elders in Diepenheim: 
Graham Hudson, Frank Koolen, Dan Geesin, Gil & Moti
Documentaire tentoonstelling voor onderzoek naar alternatieve 
levensvormen in combinatie met kunst. Met deze tentoonstelling 
wordt het geheel vernieuwde gebouw van de Kunstvereniging 
opnieuw in gebruik genomen. Een driedaagse openings-
manifestatie op een oude camping aan de rand van Diepenheim 
zet de heropening luister bij. Een wandel/fietsroute voert vanaf 
het Basecamp langs de buitenprojecten
Op zaterdag 26 mei openingsontbijt. Zondag 27 mei inleiding 
door Theo Tegelaers, curator van Now I Lay Me Down To Eat. Met 
inbreng van alle deelnemende kunstenaars en speciale inbreng 
van Paulien Oltheten, Jasper van den Brink en PLAND
26 mei – 2 september
Drawing Centre Diepenheim: Stijn Peeters
people we may know
Tiende Tekeningencahier
Solotentoonstelling met tekeningen uit de serie ‘Stijn zegt Hey’
In de Cultural Boxes, opgesteld langs de entree naar het Drawing 
Centre, toont Stijn Peeters acht tekeningen uit de serie ‘De wereld 
op zijn kop’

23 juni
Eét je uitzicht – Het landschap als voedselbank
Artistiek onderzoek naar de relatie tussen mens, voedsel en 
landschap
Inleiding door de curatoren, landschapsarchitect Karina Hendriks 
en beeldend kunstenaar Jeroen van Westen. Rapportage van 
bevindingen aan het panel door de verkenners Miriam Velter, 
projectleider bio-landbouw en voeding AOC Dronten, kunstenaar 
Curdin Tones, professioneel survivalspecialist sergeant Joeke 
Vellema en Jan Bengevoord, natuurredacteur bij de Twentsche 
Courant Tubantia. Het panel bestaat uit landschapsarchitect 
Harro de Jong, filosoof Martin Drenthen, initiatiefnemer van de 
Stichting Voeding Leeft Martijn van Beek, antropoloog/historicus 
Siebe Rossel en kunsthistoricus Nils van Beek. Column door 
Martin Drenthen. Ontwerper Eloi Koster presenteert de resultaten 
van de verkenningen op de door hem ontworpen tafel aan de 
Raadhuisstraat in Diepenheim
8 juli
Lucky Dip Diepenheim
Stijn Peeters presenteert in het Drawing Centre zijn tekeningen 
van door geïnteresseerden ingezonden foto’s en gaat met de 
aanwezigen in gesprek
15 juli
Open Atelier in Herberg de Pol
19 augustus
Open Atelier in Herberg de Pol
22 september – 2 december
Carlijn Mens
Preserved Places
Litho: Preserved Places, Schoorl
Tentoonstelling in de Projectruimte van Kunstvereniging 
Diepenheim, toont een compilatie van werk in Schoorl, Eschenau 
(Duitsland), Diepenheim en Sigean (Frankrijk)
Inleiding door curator Arno Kramer
22 september – 2 december
89 Hester Oerlemans
LINK-O-LOON
LINK-O-LOON
Tentoonstelling op de benedenverdieping van Kunstvereniging 
Diepenheim
Inleiding door curatoren Gijs Assmann en Hanne Hagenaars
22 september – 2 december
Drawing Centre Diepenheim:
ÈposPress Prijs
Elfde Tekeningencahier
Overzichtstentoonstelling met werk van de genomineerden voor 
de ÈposPress Tekeningen Prijs 2012 voor jong talent: 
Ben Kruisdijk, Heidi Linck, Femmy Otten, Rik Smits, Justin Wijers. 
De Prijs is een nieuw initiatief van uitgeverij/drukkerij ÈposPress 
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Zwolle in samenwerking met Drawing Centre Diepenheim en 
bestaat uit twee prijzen: één voor jong tekentalent (tot 35 jaar) en 
één voor een kunstenaar (vanaf 45 jaar) die zijn/haar talent door 
de jaren heen als het ware onzichtbaar heeft bewezen. 
Beide prijzen worden eens in de twee jaar uitgereikt en bestaan 
uit een tentoonstelling in Drawing Centre Diepenheim en een 
publicatie. De jury 2012 bestaat uit: Roos van Put (hoofdredacteur 
Kunstbeeld), Corry van der Veen (curator SNS Reaal en Aegon 
kunstcollectie), Ludo van Halem (conservator hedendaagse 
kunst Rijksmuseum Amsterdam), Diana Wind (directeur Stedelijk 
Museum Schiedam) en Arno Kramer (kunstenaar en curator 
Drawing Centre Diepenheim)
Opening: inleidingen door juryvoorzitter Roos van Put en 
Piet Sloot, directeur van ÈposPress. Bekendmaking van de 
prijswinnaars: de prijs voor jong tekentalent gaat naar Rik Smits, 
de kunstenaarsprijs gaat naar Hans de Wit (had al eens een 
solotentoonstelling in het Drawing Centre, dus in 2013 neemt hij 
deel aan een groepstentoonstelling). Rik Smits en Hans de Wit 
ontwierpen beiden etiketten voor witte en rode huiswijnen
5 oktober
Koningstocht Delden Diepenheim 2012 2014
Koningstocht tussen Delden en Diepenheim. Onderzoek t.b.v. een 
kunstmanifestatie in de gemeente Hof van Twente door 
Rudy J. Luijters, Hans van Lunteren (i.s.m. Ienke Kastelein) en 
Siebe Rossel juni 2008 - april 2009
Meerjarige open kunstroute tussen Diepenheim en Delden, 
een samenwerkingsproject van Gemeente Hof van Twente, 
Kunstvereniging Diepenheim en MIKC. Co-curator: Joseph 
Spiegel, Künstlerdorf Schöppingen. Met werk van: Collectief 
AdHoc, Kirsten Kaiser, Laurens Kolks, Oscar Prinsen, Zeger 
Reyers, Kai Rheineck, Simcha Roodenburg
Ontvangst bij Kunstvereniging Diepenheim. Officiële opening 
door de heer Pieter van Zwanenburg, wethouder cultuur van de 
gemeente Hof van Twente, die in een hoogwerker het dak van 
het gebouw van de Kunstvereniging bekeek. Bustour langs de 
kunstwerken, met onderweg een performance van Oscar Prinsen. 
In Perron 1 te Delden een borrel met hapjes. Bij de Koningstocht 
verscheen een boekje onder de titel Koningstocht
13 oktober
Eét je uitzicht – Het landschap als voedselbank
Eét je uitzicht (brochure)
Gesprek met verkenners en panel bij Galerie Erve de Wezel
Inleiding door de curatoren Karina Hendriks, landschapsarchitect, 
en Jeroen van Westen, beeldend kunstenaar. Rapportage van 
bevindingen door de verkenners: landbouweconoom Jan Willem 
van der Schans, filosoof Michiel Korthals, landschapsarchitect 
Peter de Ruyter en kunstenaar Wietske Maas. Het panel bestaat 
uit landschapsarchitect Harro de Jong, filosoof Martin Drenthen, 
initiatiefnemer van de Stichting Voeding Leeft Martijn van Beek 

en kunsthistoricus Nils van Beek. Column door Martijn van Beek. 
Ontwerper/kok Ernst Ruijgrok verwerkt het gevonden voedsel, 
de overwegingen en vragen ter plekke tot de ‘Smaak van de Dag’ 
in zijn mobiele buitenkeuken
Ontwerper Eloi Koster presenteert de resultaten van de drie 
verkenningen op een door hem ontworpen tafel, geplaatst naast 
het Diepvrieshuis
18 oktober – 28 oktober
Kunstmoment Diepenheim 2012
15 december – 10 maart
90 Stefan Ruitenbeek
He moved outward from himself into the world which contained 
him
Inleiding door Gijs Assmann en Hanne Hagenaars
15 december – 10 maart
Drawing Centre Diepenheim:
Cornelius Rogge
Notities van Onderweg
Notities van Onderweg. 50 jaar ruimtelijk denken in papier
Overzichtstentoonstelling met werk op papier, ter ere van Rogges 
tachtigste verjaardag
Inleiding door Wouter Welling, conservator hedendaagse kunst uit 
Afrika in het Afrika Museum en gastconservator in het 
Tropenmuseum. Presentatie van het boek Notities van Onderweg, 
werken op papier. Aansluitend borrel en maaltijd bij Herberg 
de Pol

2013
12 januari
Natafelen Eét je uitzicht, met Bart Buijs als dagvoorzitter, op een 
locatie aan de Hengevelderweg. Op het programma: het onthullen 
van de Blinde vlek – de blinde vlek in de waarneming aangaande 
de samenhang van voedsel en landschap. Na de bijeenkomst 
verscheen een boekje met de recepten van eet-ontwerper 
Ernst Ruijgrok
25 januari
Open Atelier en rondleiding
23 februari
Openingsdebat longlist AanZet! 2013 tussen Michiel van der 
Kaaij, Arnoud Odding en Linda Nieuwstad. De groepstentoon-
stelling vindt plaats in de bovenzaal van Concordia in Enschede
Genomineerden Groepstentoonstelling: Stephanie Gudra, 
René Haustein, Michiel Huige, Ralph de Jongh, Inga Krüger, 
Rudolf Romero, Maarten van Roy, Ira Schulte, Lisa Šebestiková, 
Dino Steinhof, I-Min Tsao, Elejan van der Velde
6 maart
Expertmeeting The Non Urban Garden, tuinen van de 21ste eeuw
Toelichting op hun onderzoeken door de kunstenaars Birthe 
Leemeijer, Jeroen Kooijmans, Doris Denekamp / Jimini Hignett, 

Anne Semler  |  Ton Slits
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Jorrit Noordhuizen en Edward Clydesdale Thomson. 
Het deskundigenpanel wordt gevormd door Laura van Grinsven 
(kunsthistorica en filosoof), Sarah van Sonsbeeck (beeldend 
kunstenaar) en voorzitter Allard Koers (voormalig debatleider 
LUX, Nijmegen en coördinator docentopleiding BKV ArtEZ). De 
expertmeeting vormt de voedingsbodem voor de curatoren Peter 
Sonderen (lector Theorie in de kunsten ArtEZ) en 
Joop Hoogeveen (adviseur ruimtelijke kwaliteit) en Michiel van 
der Kaaij (intendant Kunstvereniging Diepenheim) om uit de vijf 
ontwerpen een keuze te maken voor de opdrachten tot het maken 
van definitieve tuinontwerpen
10 maart
Finissage Notities van Onderweg met een kunstenaarsgesprek 
tussen Maydo Kooy, Cornelius Rogge en Arno Kramer
22 maart
Opening Ottenhuis en Diepvrieshuis
28, 29 en 30 maart en 1, 4, 5, 6 en 7 april
Sieraadmoment Diepenheim
Kunstvereniging neemt in het Ottenhuis deel met werk van 
Gijs Assmann, Merijn Bolink, Sjoerd Buisman, Nicolas Dings, 
Cor van Dijk, Helen Frik, Hans Hovy, Michael Jacklin, Linda 

Molenaar, Maria Roosen, Piet Tuytel en Leo Vroegindeweij
30 maart
Planten herinneringsbeuken op het Gazebo van Diepenheim voor 
Gerrit Mengerink en Urbain Mulkers
30 maart – 2 juni
Drawing Centre Diepenheim:
Vindplaatsen en voortgangsberichten
Tekeningen door: Marjolijn van den Assem, Aline Eras, Henri 
Jacobs, Pascale-Sophie Kaparis, René Korten, Marianne 
Lammersen, Peter Morrens, Marc Nagtzaam
Welkomstwoord door Michiel van der Kaaij, intendant Kunst-
vereniging Diepenheim
30 maart – 2 juni
91 Ernst van der Hoeven
Huis van verloren, vergeten en teruggevonden dingen
Tentoonstelling van verzamelingen
Inleiding door Herman Veltkamp, voorzitter Oranjemuseum 
Nieuwe Haghuis in Diepenheim. Borrel en eenvoudige maaltijd
april – mei
AanZet!-kandidaat Inga Krüger is artist-in residence in 
Diepenheim

Aam Solleveld  |  Dieuwke Spaans

Over ‘Wij’ – de preludetentoonstelling van Proeftuin Twente

Toen ik in 2001 mijn schoonvader probeerde uit te leggen wat 
er interessant was aan een tentoonstelling over regionale   
identiteit, zag ik hem al snel afhaken. Hij hoorde het beleefd 
aan met zijn tachtig jaar, maar zijn antwoord was stellig:  
‘Ach, identiteit, dat hadden wij vroeger niet.’ Ter plekke demon-
streerde hij dat identiteit datgene is waar je mee samenvalt. 

De paradox van identiteit die gelegitimeerd moet worden 
schuilt in onbehagen, want is die verlangde identiteit er eigen-
lijk nog wel? Of het nou om individuele of collectieve identiteit 
gaat, door het benoemen verdwijnt de vanzelfsprekendheid. 
Die tegenstrijdigheid was een interessant uitgangspunt voor 
de tentoonstelling ‘Wij’. Want, wat is typisch Twents eigenlijk? 
Waar wordt de identiteit belichaamd en waar begint het wens-
denken? 

Regionale identiteit gaat om nestgeur. Het is te groot voor 
je familie en te klein voor je paspoort. En juist daarom is het 
nodig het wij-gevoel – in dit geval van Twente – te bevestigen. 
Twentenaren doen dat onderling, maar ook buitenstaanders 
zijn in dit proces belangrijk, want zij kunnen de spiegel voor-
houden. Van Deinse, een van de eerste Twentse regionalisten 
en schrijver van het Twents Volkslied, was van Zeeuwse komaf. 
Manuel Castells, de Catalaanse socioloog die het opkomend 
euroregionalisme van de jaren negentig in kaart bracht, kreeg 
ten tijde van ‘Wij’ een eredoctoraat aan de TU Twente. Hoewel 
heel verschillend zijn beiden toch typisch Twents te noemen. 

Over ‘Wij’

De tentoonstelling was een mix van kunstwerken en spullen 
uit oudheidkamers. Wat ik wilde laten zien was dat regionale 
identiteit een constructie is. Met het verdwijnen van het soort 
identiteit waar mijn schoonvader zich in herkend zou hebben, 
ontstond er een dynamiek die naar nieuwe vormen zoekt en in 
voortdurende transformatie is. De vraag wat typisch Twents is, 
is zoals alles vandaag de dag vooral een ontwerpvraag gewor-
den.

Vijftien jaar later is het aardige van een terugblik dat er 
aan ‘Wij’ eenzelfde soort nostalgie is gaan kleven als aan de 
midwinterhoorn en de knipmuts. Proeftuin Twente als geheel 
was een verkennende beweging. Geïnitieerd vanuit de kunst, 
maar met een groot verlangen om van de sokkel af te komen 
en op andere manier aan het leven zelf deel te nemen. 

Inmiddels weten we beter. In de aanloop naar de tentoonstel-
ling boorden twee vliegtuigen zich in het World Trade Centre. 
Pim Fortuyn is vermoord. De discussie over regionale identiteit 
is geframed in links en rechts populisme. 

SKOR, de belangrijkste partner voor Proeftuin Twente, is in 
2008 wegbezuinigd. Halbe Zijlstra, het politieke smoelwerk 
van die culturele kaalslag, is nadien gewoon weer herkozen.

‘Wij’ zou anno 2015 een heel andere tentoonstelling gewor-
den zijn.

 
Arnoud Holleman
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Prijs 2012), Nik Christensen, Hadassah Emmerich, Hanneke 
Francken, Tjibbe Hooghiemstra, Erik Odijk, Mai van Oers, 
Sandra Kruisbrink, Rachida Post
Inleiding door Ludo van Halem, conservator 20ste eeuwse kunst, 
Rijksmuseum Amsterdam en jurylid ÈposPress Tekeningen Prijs
21 september – 1 december
93 Remy Jungerman
KABRA: Descendants Exchange
Openingswoord door curatoren Gijs Assmann en Hanne 
Hagenaars. Borrel en maaltijd
In de Kunstvereniging Projectruimte:
Thijs Zweers, Immersed
Editie: litho
Tekeningen naar aanleiding van een eerder verblijf als 
artist-in-residence in Diepenheim
17 oktober – 27 oktober
Kunstmoment Diepenheim 2013
20 oktober
Optreden Surinaamse kotomisi-dansers in samenwerking met de 
Diepenheimse Stedeker Daansers
27 oktober
Door winnares AanZet! 2013 Inga Krüger georganiseerde bustour
11 november
Creatieve workshop voor suppoosten, vrijwilligers en andere 
belangstellenden
25 november – 15 december
Bettina Krieg verblijft als artist-in-residence in Diepenheim
7 december
Masterclass Jans Muskee
14 december – 2 maart
Drawing Centre Diepenheim:
Bettina Krieg
Vortex
Twaalfde Tekeningencahier
Inleiding door Arno Kramer, curator Drawing Centre Diepenheim. 
Presentatie Twaalfde Tekeningencahier
14 december – 2 maart
94 Miek Zwamborn
Mina, reconstructie van een decennium
Openingswoord door Tonnus Oosterhoff, dichter. Borrel en 
maaltijd

2014
januari en februari
Tekenen aan de wand
Kunstproject op initiatief van CubaHof en Marianne Jonkhans, 
voor ruim negenhonderd basisschoolleerlingen, rondom de 
tentoonstelling Vortex in het Drawing Centre

8 en 9 mei
Workshop ‘Merklappen’ in de Kunstvereniging en bij het 
Hemelvaartsfestival Jannarok
16 juni
Finnisage AanZet! 2013 met prijsuitreiking in Kasteel Nijenhuis 
in Heino. Bekendmaking prijzen door Rob Smolders, Laurie 
Cluitmans en Saskia Zwolle. Prijswinnaar: Inga Krüger. 
Publieksprijs en Saxion Kunstopdracht: Lisa Šebestiková
29 juni – 8 september
Drawing Centre Diepenheim:
Twee solo’s
Caren van Herwaarden en Jans Muskee
29 juni – 8 september
92 Easy Living
Tentoonstelling over de biker-cultuur
Antistrot, Kenneth Anger, Shaun Gladwell, Nan Goldin, Jan Hoek, 
Nicolas Hosteing, Alex Kals, Hamid El Kanbouhi, Paul Kooiker, 
David Lynch, Tony Oursler / Mike Kelley, Magnus Monfeldt, 
Seth Price & Tim Hamilton, Richard Prince, Lost & Found / Misha 
de Ridder, Maria Roosen, Eelco Wagenaar, Jack Pierson, 
Mark Wallinger, Louis Radstaak, Maarten van Schaik, 
The Stan-Jan Project, Aaron Young, met dank aan collectie 
Frans Oomen & THE EKARD COLLECTION
Opening met motorperformance ‘Burn out’ door Mercé 
Wouthuysen, hoek Grotestraat. Inleiding door curatoren Hanne 
Hagenaars en Gijs Assmann. Borrel en maaltijd in de tuin van de 
Kunstvereniging
Naar aanleiding van de tentoonstelling is in samenwerking met 
Max Middelbosch van het American Motorcycle Museum in Raalte 
een route van 52 kilometer uitgezet tussen Diepenheim en Raalte, 
vastgelegd in een routeboekje met kortingsbonnen
7 juli
Kunstenaarsgesprek met Caren van Herwaarden en Jans 
Muskee, gedurende een rondleiding door het Drawing Centre 
Diepenheim
augustus
Tien workshops ‘Easy Living, ontdek je eigen spoor’ aan scholen, 
tweemaal Open Atelier ‘Easy Living’
2 augustus – 29 augustus
Extra AanZet!-tentoonstelling in het Ottenhuis: 
I-Min Tsao (‘Reexhibition Nr 1, 2013’) en Maarten Van Roy 
(‘Plus vite que son ombre (#2)’)
8 september
Open Atelier voor 8 tot 88 jaar
Draaien, rollen en rijden...
21 september – 1 december
Drawing Centre Diepenheim:
Mythe en mystiek in het landschap
Undertow (Hans de Wit)

Elly Strik  |  Johan TahonWilliam Speakman
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Gerda Teljeur Chris Baaten en Marianne Theunissen  |  Aline Thomassen

23 mei – 6 juli
Ottenhuis: Geert Voskamp, Uit de krant
Opening aansluitend op de opening van Cultureel Centrum 
Herberg de Pol. Welkomstwoord door Michiel van der Kaaij, 
intendant Kunstvereniging. Introductie door Marc van den 
Eerenbeemt, redacteur Volkskrant. Overhandiging van de nieuwe 
rode huiswijn aan Geert Voskamp, die het etiket ontwierp
21 juni – 7 september
Drawing Centre Diepenheim:
Hannelore Van Dijck
Only the wind’s home
Welkomstwoord door Michiel van der Kaaij, intendant Kunst-
vereniging. Toelichting op de tentoonstelling door curator Arno 
Kramer
21 juni – 7 september
96 Olga Balema en Jonathan Baldock
Warm bodies
Inleiding door Laurie Cluitmans, gallery director Fons Welters. 
Borrel en zomerse maaltijd
6 juli
‘Van blad spelen’: lezing, workshop en wandeling door het 
Sterrebos, door Miek Zwamborn en Yeb Wiersma
13 en 14 september
Masterclass Arno Kramer
20 september – 30 november
97 Onschuld
Special guests: Elke Baggen en Mariëlle Videler. 
Verder met: Monica Aerden, Pedro Bakker, Jan Dietvorst (m.m.v. 
Roy Villevoye), Eiko Ishizawa, Renate Jacobs, Cuny Janssen, 
Chiaki Kamikawa, Friso Keuris, Wouter Klein Velderman, Charl 
Landvreugd, Marcel Reijerman, Fred Velders, Riëtte Wanders, 
Robbert Weide
Tentoonstelling in beide gebouwen van de Kunstvereniging. 
Welkomstwoord door Michiel van der Kaaij, intendant Kunst-
vereniging. Presentatie van het eerste exemplaar van de uitgave 
Arcadia. Folklore, natuur en de buren in Diepenheim door Hanne 
Hagenaars. Sasja Janssen draagt een gedicht over Diepenheim 
voor. Performance door Pieke Werner. Een lied door Pedro 
Bakker. Borrel en ‘Maaltijd in Onschuld’
herfst 2014 – zomer 2015
Dromerige Wandeling
Pieke Werner neemt wandelaars mee de natuur in aan de hand 
van een boekje met verhalen, afbeeldingen, een kaart en audio-
opnamen
9 oktober – 19 oktober
Kunstmoment Diepenheim 2014
Lumineus
10e editie
10 oktober
Speciale Tuinendag

8 februari
‘Vertakkingen’: lezing, workshop en wandeling door het 
Sterrebos, door Miek Zwamborn en Yeb Wiersma
7 maart – 10 maart
Drawing Centre Diepenheim: Tekenen aan de wand
Tentoonstelling van de werkstukken van de kinderen die 
deelnamen aan de workshops. Bij de tentoonstelling verscheen 
een brochure Tekenen aan de wand
29 maart – 1 juni
95 Het landschap en de romantische verleiding
Het landschap en de romantische verleiding (magazine)
Eerste tentoonstelling in beide gebouwen van de Kunstvereniging 
samen, met ruimtelijk werk en tekeningen
Simon Benson, Dineke Blom, Berlinde De Bruyckere, Mynke 
Buskens, David Claerbout, Nour-Eddine Jarram, Jantien Jongsma, 
Aukje Koks, Marianne Lammersen, Marjolein van der Meij, 
Robbert Pauwels, Jacobien de Rooij, Maria Roosen, Alexandra 
Roozen, Willemijn Saaltink, Nicole Schulze, Anne Semler, Roland 
Sohier, Dieuwke Spaans, Levi van Veluw
Welkomstwoord door Michiel van der Kaaij, intendant Kunst-
vereniging. Overhandiging eerste exemplaar magazine aan Arno 
Kramer, curator van de tentoonstelling. Openingswoord door 
Maarten Doorman, filosoof en dichter. Romantische voorjaars-
maaltijd met door Roland Sohier ontworpen borden
10 – 13 en 17 – 21 april
Keramiekmoment Diepenheim
Kunstvereniging Diepenheim neemt deel met Ulrike Rehm en 
Gijs Assmann
10 mei
The Non Urban Garden
The Non Urban Garden. Tuinen van de 21e eeuw
If Bees Are Few... van Doris Denekamp & Jimini Hignett 
(met bijbehorende publicatie If Bees Are Few...)
De boomtuin van Jeroen Kooijmans
Garden Fence van Edward Clydesdale Thomson
De onbegrensde tuinen van Birthe Leemeijer
Opening en presentatie van de kunstenaarstuinen met een 
expertmeeting in het Ottenhuis, met als dagvoorzitter Laura van 
Grinsven, kunsthistorica en filosofe. Welkomstwoord door Michiel 
van der Kaaij, intendant Kunstvereniging Diepenheim. Inleiding 
door Peter Sonderen (curator The Non-Urban Garden). 
Presentatie door de onderzoekers c.q. kunstenaars. Tuinessay 
‘De metropolitane tuin’ door Jorrit Noordhuizen. Reflecties op 
The Non-Urban Garden door de essayisten Erik de Jong, adviseur 
en Artis-hoogleraar UvA, Ann Meskens, filosofe en tuinier, en 
Saskia de Wit, tuin- en landschapsarchitect en universitair docent 
TU Delft. Debat met kunstenaars en essayisten. Overhandiging 
eerste exemplaar van het boek The Non-Urban Garden. Tuinen 
van de 21e eeuw. Vervolgens een bezoek aan de tuinen en een 
afsluitende borrel in het Ottenhuis





266 | 267

Piet Tuytel

Met aandacht voor de tuinen van herman de vries, een lezing van 
Cees de Boer over herman de vries en de opening van diens 
Fechner-monument ‘de waterlelies’ in de gracht van de voormalige 
havezate Peckedam. Presentatie van de heruitgave van remember 
gustav theodor fechner
30 november
Open Atelier ‘Ontwerp je eigen droomtuin’
Geïnspireerd op de tentoonstelling Onschuld. Onder begeleiding 
van Wieke Teselink en Marianne Jonkhans wordt gewerkt met zelf 
verzamelde pigmenten uit de tuinen van herman de vries
13 december – 1 maart
Drawing Centre Diepenheim:
Schitterend isolement
Allie van Altena, Bernadette Beunk, Irina Birger, Pieter Bijwaard, 
Mieke Fokkinga, Arjan Janssen, Ronald Noorman, Zoltin Peeter, 
Marissa Rappard, Koen Taselaar, Gerda Teljeur
Welkomstwoord door Michiel van der Kaaij. Toelichting op de 
tentoonstelling door Arno Kramer
13 en 14 december
Opening en Open Huis Werkplaats Diepenheim
Opening door Hester Maij, gedeputeerde van de Provincie 
Overijssel, na welkom door Jan Kristen. Column door André 
Manuel. Gedurende het weekend diverse theatervoorstellingen
Heidi Linck maakte als artist-in-residence namens Kunst-
vereniging Diepenheim als eerste gebruik van Werkplaats 
Diepenheim
13 december – 1 maart
Het Ottenhuis:
We don’t exist
Artist-in-residence Heidi Linck
Welkomstwoord door Heidi Linck
13 december – 1 maart
98 Eiko Ishizawa
IT’ STIMETO LE AVEEM OTIONS
Welkomstwoord door Hanne Hagenaar en Heske ten Cate. 
Performance door Kezo Kusuda, Japanse choreograaf en danser. 
Uitreiking eerste exemplaar Dertiende Tekeningencahier aan Arno 
Kramer. Borrel en maaltijd
In de Kunstvereniging Projectruimte:
Preludium 5: Feestzaal
Dertiende Tekeningencahier
Tentoonstelling met werk van de deelnemers aan de Masterclass 
door Arno Kramer in september
Aline Eras, Cathelijn van Goor, Ester Heilbron, Marike Hoekstra, 
Esther IJssels, Floor Leemans, Anna Rudolf, Inge Schenke, 
Monique Temmen, Daniël van der Veer, Heleen Wiemer, Sara 
Joyce Zwarts
16 december
Algemene ledenvergadering in Werkplaats Diepenheim. 

Levi van Veluw  |  Dieke Venema

Rondleiding door Jan Eijsink, kwartiermaker De Heerlijckheid 
Diepenheim. Gastspreker: Johan Idema, adviseur, auteur, initiator 
en cultureel ondernemer

2015
11 februari
Boerderij op drift: voorstel voor een kunstwerk in Diepenheim
Heidi Linck gaat in gesprek met Herman Haan van de boerderij-
groep van historische vereniging Old Deep’n, Joop Hoogeveen 
van Kunstvereniging Diepenheim, kunstenaar Paul de Kort, 
oud-bewoner van een vervallen boerderij aan de Esweg 
Jan van Hove en bouwkundig tekenaar Arjan Schutten
1 maart
Finnisage / Kunstenaars in Drawing Centre Diepenheim
Gesprekken met kunstenaars naar aanleiding van Schitterend 
isolement
7 maart – 19 april
Ottenhuis: After Alexandria
Tekeningententoonstelling in samenwerking met de Noord-Ierse 
dichter John Brown en zes academies uit Enschede, Groningen, 
Gent, Belfast en Dublin. Werk van de volgende derdejaars-
studenten: Björn Zielman, Hannah Joka, Auke Kraak, Yanthe 
van Nek, Jana Laurie Michel, Elise Boucquez, Lieselotte 
Vloeberghs, Eline Vansteenkiste, Jamie Mills, Siobhan Mc Quade, 
Jennifer Wood Sullivan, Ronan O’Reilly
21 maart – 31 mei
99 Waar de hand zingt
Waar de hand zingt (magazine)
Groepstentoonstelling in zowel het hoofdgebouw als het Drawing 
Centre, met werk van: Gijs Assmann, Kevin Bauer, Ruben 
Bellinkx, Tim Breukers, Paul van Dijk, Florette Dijkstra, Helen 
Frik, Frik Collection Ceramic Museum, Linde Gadellaa, Femke 
Gerestein, Rosemin Hendriks, Natasja Kensmil, Paul Klemann, 
Mariëtte Linders, Margriet Luyten, Hannes Nienhüser, Kathrin 
Schlegel, Hinke Schreuders, Lisa Sebestikova, Aline Thomassen, 
Dieke Venema, Henk Visch, Thijs Zweers, Ina van Zyl
Welkomstwoord door Michiel van der Kaaij, intendant Kunst-
vereniging Diepenheim. Presentatie eerste exemplaar magazine 
aan Teun Leuftink, nieuwe voorzitter Kunstvereniging Diepenheim. 
Openingswoord door Cornel Bierens, beeldend kunstenaar 
en schrijver. Borrel en maaltijd met Zuid-Afrikaanse bobotie in 
Herberg de Pol
13 mei - 13 juli
Roderick Laperdrix verblijft en werkt als artist-in-residence in 
Werkplaats Diepenheim
31 mei
Workshop in ateliersetting bij de afsluiting van de tentoonstelling 
Waar de hand zingt, door Wieke Teselink en Marianne Jonkhans
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Mariëlle Videler Henk Visch  |  Carel Visser

Voor de installatie van ‘De slaapzaal’ van Berlinde De 
Bruyckere werd het al snel duidelijk dat er heel wat arbeid 
verricht moest worden voordat haar werk echt geïnstalleerd 
kon worden. Dagenlang werkten vrijwilligers samen met de 
kunstenaar om iets unieks tot stand te brengen.

Vijf bedden staan klaar en er liggen tientallen dekens op in 
allerlei verschillende dessins, waar per bed op verschillende 
plaatsen ronde gaten in de dekens geknipt zullen worden, bijna 
als een doorboring, zodat de matras zichtbaar wordt. Op het 
eerste gezicht ziet het er warm, schoon en knus uit, maar dat 
alles is slechts schijn. De ruimte waar de bedden in komen te 
staan wordt geheel verduisterd en er komt een laag water op 
de vloer. Kleine peertjes die worden opgehangen ergens hoog 
aan het plafond geven mager licht.

Alleen vanaf de balustrade op de eerste verdieping kun je 
vier meter naar beneden kijkend dit schaars verlichte werk 
ervaren, buiten is het zomers licht en binnen is er een totaal 
andere wereld ontstaan. Als een droom en je weet niet of je 
nou in een sprookje bent terecht gekomen of in een angstige 
beleving die je kent van verhalen van kinderen die in internaten 
hun ongelukkigste jaren meemaakten.

Er zijn al mooie stukken geschreven over dit werk van Berlinde 
De Bruyckere, over de duistere en geheimzinnige kanten en 
over angsten, dood en leven die juist deze installatie oproept.

De reden dat ik deze tentoonstelling nog eens in herinnering 
wil brengen is ook een klein eerbetoon aan de overleden Harrie 
ten Dam, een van de oprichters en jarenlang voorzitter van 
de Kunstvereniging. Juist hij wilde zo graag dat de bewoners 
uit Diepenheim betrokken zouden worden bij wat er allemaal 
gebeurde in dat tentoonstellingsgebouw dat hij zelf ontwierp. 

De slaapzaal

Berlinde De Bruyckere ‘De slaapzaal’ Tentoonstelling 1997

Ik zie hem nog vrolijk en gelukkig binnenkomen om te kijken 
naar al die mensen uit het dorp, druk in de weer met het gaten 
knippen in stapels dekens. Dat er na een paar maanden water 
op de vloer van ‘De slaapzaal’ een enorme verkleuring onder 
het gebruikte landbouwplastic was ontstaan, daar werd door 
hem niet moeilijk over gedaan.

De opening was mooi en sereen met een prachtig verhaal 
door Lisette Pelsers. Zoals gebruikelijk bij openingen van de 
Kunstvereniging mocht de kunstenaar bepalen wat er gegeten 
zou worden. Met behulp van haar Vlaamse familieleden werd 
het een zeer smakelijke Paté, Gentse Waterzooi en Koffie met 
Vlaai.

Anne Semler

27 juni – 30 augustus
100 Jonas Ohlsson
Under the Threshold of Consciousness
Welkomstwoord door Teun Leuftink, voorzitter Kunstvereniging 
Diepenheim. Toelichting door curatoren Hanne Hagenaars en 
Heske ten Cate. Performance door Blodfet & DJ Lonely
27 juni – 5 september
Drawing Centre Diepenheim:
Veldwerk. 25 jaar Kunstvereniging Diepenheim
Jubileumtentoonstelling, tevens verkooptentoonstelling. 
Aan de tentoonstelling werd bijgedragen eerdere exposanten van 
Kunstvereniging Diepenheim 
Opening door Arnoud Odding, directeur Rijksmuseum Twenthe. 
Aansluitend borrel en maaltijd bij boerderij Hof Kagelink, locatie 
voor de voorstelling ‘Mansholt’, drankje op het terras bij Herberg 
de Pol, of friet met bitterballen en muziek in de tuin van de 
Kunstvereniging

18 juli
Onderhoudsdag Hostatuin
30 augustus
Open Atelier / Workshop
Met Jonas Ohlsson schilderen op een groot canvas, om één groot 
gezamenlijk kunstwerk te maken
5 september
Eindfeest Jubileumtentoonstelling
Receptie bij Herberg de Pol. Vervolgens ontvangst in het 
hoofdgebouw van Kunstvereniging Diepenheim, alwaar een 
expositie met werk uit de workshop door Jonas Ohlsson. 
Toespraak door Hendrik Driessen, directeur en hoofdconservator 
Museum De Pont in Tilburg. Presentatie van dit jubileumboek. 
Staande maaltijd in Herberg de Pol. Afsluiting met muziek
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Geert Voskamp herman de vries  |  Leo Vroegindeweij

Marijn Akkermans
Zonder titel, 2011. 32 x 24 cm – inkt en potlood
Allie van Altena
Zonder titel, 2015. 33 x 24,5 cm – houtskool, pastel, inkt, 
Oost-Indische inkt, grafiet, potlood 
Charl van Ark
Zonder titel [LOKAAL 7 RONCALLI 20 MAART 2009], 
2009. 33 x 24,5 cm – fotokopie, print, collage, tape
Marjolijn van den Assem
Lettre/Brief/Letter/brief, 2014. 30 x 23 cm – inkt, potlood, 
grafietstift op museumkarton
Gijs Assmann
25, 2015. 33 x 24,5 cm – aquarel, acrylverf, collage
Chris Baaten en Marianne Theunissen
The revenge of the Spektre Kitchens, 2014. 32,6 x 23 cm – 
fotografie, print
David Bade
Succesvolle refugees, 2014. 29,5 x 38 cm – conté
Pedro Bakker
MICK AND SOESIE AND THE JIEFANG COAL-TRUCK, 
2015. 21 x 29,5 cm – kleurpotlood en potlood
Kevin Bauer
Two Good Reasons, 2015. 42 x 29,7 cm – collage op houten 
paneel
Simon Benson
Hoppla (from Die Verwandlung), 1989–2009. 
32,5 x 24,5 cm – potlood
Bernadette Beunk
Zonder titel, 2014. 30 x 24 cm – pen en inkt
Pieter Bijwaard
Lichtregen, 2014. 32,5 x 25 cm – acryl en grafiet 
Irina Birger
Question Mark, 2009. 32 x 24 cm – pen en inkt
Dineke Blom
Zonder titel, 2015. 33 x 24,5 cm – pastelkrijt en houtskool 
Merijn Bolink
Artificial self awareness, 2015. 26 x 35 cm – potlood
Fons Brasser
serie 7 nr. 5, 2009. 21 x 29,7 cm – pen en inkt
Tim Breukers
Zonder titel, 2014. 34 x 24 cm – kleurpotlood op boekpagina
Broos (Pietertje van Splunter en Zeger Reyers)
Zonder titel, 2015. 33 x 24 cm – gemengde techniek 
Berlinde De Bruyckere
parasiet, 1996. 44,5 x 29 cm – aquarel, potlood, inkt
Peter Buggenhout
Zonder titel, onbekend. 30 x 22 cm – gemengde techniek
Sjoerd Buisman
Zonder titel, 2015. 27 x 20 cm – pen en inkt

Mynke Buskens
Zonder titel, 2011. 29,5 x 21 cm – potlood, grafietpoeder, gum 
A. van Campenhout
Zonder titel, 1997. 18,4 x 29 cm – potlood
Nik Christensen
Zonder titel, 2014. 33 x 24,5, Sumi-inkt
Tom Claassen
Zonder titel, 2015. 21 x 29,7 cm – print
Adam Colton
Liquid Light XS, 2015. 30 x 20,5 cm – gouache en viltstift 
op spiegelpapier
Robbie Cornelissen
Pencils never get boring, 2015. 33 x24,5 cm – potlood
Lisa Couwenbergh
Into the deep, 2015. 24,5 x 33 cm – gouache
Karin van Dam
Fuji, onbekend. 40 x 26,7 x 3,5 cm – gemengde techniek
Jan Dietvorst
Studie voor De Nieuwe Wereld, 2015. 33 x 24,5 cm – 
gemengde techniek
Hannelore Van Dijck
drawing (HVD01–092), 2014. 29,6 x 20,9 cm – houtskool 
Cor van Dijk
Zonder titel, 2015. 33 x 24,5 cm – potlood
Paul van Dijk
Diepenheim, 2015. 33 x 24,5 cm – pastel
Florette Dijkstra
F.F., Saint–Saveur (B), 2014. 27 x 20 cm – kleurenprint (2/3)
Nicolas Dings
Zonder titel, 2010. 33 x 24,5 cm – print
Suzan Drummen
Zonder titel, 2015. 20 x 30,5 cm – foto met glitters
Hans Eijkelboom
Photo Note, 2005. 29,5 x 32 cm – fotografie, print
Hadassah Emmerich
TWOFACED sculpture, 2009. 33,5 x 24,5 cm – linodruk
Aline Eras
Hommelveld 2, 2013. 21 x 21 cm – potlood en kleurpotlood
Pieter van Evert
Was morgen maar al gisteren, 2015. 33,5 x 24,5 cm – 
aquarel, pen, viltstift
Jan Fabre
Apache-haai pistool, 1985. 29,7 x 21 cm – bic balpen 
pietsjanke fokkema
toen ik ter wereld kwam, 2015. 24,5 x 33 cm – potlood , 
karton, spelden
Mieke Fokkinga
PAKJE, 2015. 21 x 16 cm – oliepastel 

Werken jubileumtentoonstelling
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Riëtte Wanders

Hanneke Francken
INTERTWINE XX, 2015. 32 x 24 cm – potlood en spuitbus 
Lizan Freijsen
Gevouwen vlek, 2015. 40 x 29 x 3 cm – print 
Helen Frik
Zonder titel, 2015. 28,5 x 22 cm – gemengde techniek
Anna Frydman
Fruchtsaft, 2013. 32 x 24 cm – collage uit eerdere aquarellen
Linde Gadellaa
Laatste ode aan de zee, 2015. 33 x 24,5 cm – ets
Femke Gerestein
Zonder titel, 2015. 23,5 x 15 cm – grafiet 
Ad Gerritsen
Zonder titel, 1986. 27,5 x 20,5 cm – gemengde techniek
Gil & Moti
Keep Jerusalem Clean, 2014. 28 x 22 cm – ets (1/1)
Lenneke van der Goot
Zonder titel [ground lines], 2015. 33 x 24,5 cm – gouache, 
inkt, potlood 
Anita Groener
Citizen (8), 2015. 29,6 x 21,46 cm – gouache en tape 
op Fabriano
Rosemin Hendriks
Zonder titel, 2015. 24 x 32,5 cm – neropotlood 
Heringa/Van Kalsbeek
nastudie Snowflake, 2015. 40 x 29 x 21 cm – papier, staal, 
hout
Caren van Herwaarden
Dead Cow Boy, 2015. 32,6 x 24,5 cm – aquarel en gouache
Arnoud Holleman
Zonder titel, 2015. 28 x 21,5 cm – gemengde techniek
Tjibbe Hooghiemstra
Sandy Island, 2015. 33 x 24,5 cm – gemengde techniek 
Hans Hovy
Hovy King Of Sculpture, 2015. 33 x 24,5 cm – inkt
Eiko Ishizawa
Situation, 2015. 33,5 x 24 – gemengde techniek
Michael Jacklin
X-project, 2007. 24,5 x 23,7 cm – print 
Henri Jacobs
Venuses & Monkeys, 2015. 32 x 24 cm – print (recto verso)
Renate Jacobs
Pierrot, 2015. 32 x 24 cm – inkt en waterverf
Arjan Janssen
Zonder titel, 2015. 30 x 20 cm – Siberisch krijt 
Nour–Eddine Jarram
De indringer, 2014. 32,5 x 25 cm – pastel
Jantien Jongsma
Love don’t live here anymore, 2015. 19 x 32 cm – gemengde 
techniek 

Mariken Wessels  |  Margret Wibmer

Remy Jungerman
KING OPO, 2010. 88 x 97 cm – collage 
(foto © Aatjan Renders 2010)
Chiaki Kamikawa
Her First Friend, 2015. 33 x 24,5 cm – potlood
Marleen Kappe
Zonder titel, 2014. 23 x 32 cm – gemengde techniek
Hannes Kater
Daily Drawing 22–04–2015, 2015. 21 x 29,7 cm – 
documentinkt
Shelagh Keeley
Salt rock growths, 2010. 30,5 x 23 cm – pen, inkt, collage
Natasja Kensmil
The Ipatiev Album, 2009–2010. 39 x 49 cm – conté-potlood 
en Oost-Indische inkt 
Martina Klein
Differences, 2015. 29,5 x 21 cm – balpen
Paul Klemann
Spaanse kop, 2014. 17 x 21 cm – potlood, inkt, acryl 
Geer van der Klugt
2015, 2015. 33 x 24,5 cm – houtskool, pastel 
Johan Koers 
Zonder titel, 2015. 22,5 x 32 cm – potlood 
Krijn de Koning
San Diego 2006 / Amsterdam 2014, 2014. 32 x 22 cm – 
print
Frank Koolen
Diepenheim, Party Capital 2015 congratulations by: 
Frank Koolen & Friends (Dino Ruissen, Bonno van Doorn, 
Morgan Betz, Gijs Frieling, Flint & Sam Koolen, Kasper 
Jacobs, Dennis Tyfus, Tibi, Pim Blokker, Vöm Dög, Maaike 
Couwenberg, Jaring Dürst Britt, Frederique Melman, 
Istvan Ist Huzjan, Gerard Herman, Vaast Colson, Nel Aerts, 
Marius Lut, Lieven Segers, Joost Elschot, C. Young, 
Marius Ritiu & Christian Bors), 2015. 75 x 52 x 6 cm –
dubbelzijdige print op T-shirt (maat L), markeerstift
René Korten
SWOP 193, 2015. 29,7 x 21 cm – acryl, grafiet 
Arno Kramer
Zonder titel, 2015. 33 x 24,5 cm – aquarel, potlood, 
houtskool
Bettina Krieg
Zonder titel [P 0638], 2015. 32 x 24 cm – acryl 
Sandra Kruisbrink
Cala Figuera, 2015. 30 x 22 cm – gemengde techniek 
Jos Kruit
Zonder titel, 2015. 30 x 24 cm – aquarel en potlood
Marianne Lammersen
Survival of the fittest, 2015. 25 x 32 x 5 cm – keramiek, 
aquarel, lak 
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Hans de Wit

Hans Lemmen
Zonder titel, 2015. 24 x 31 cm – papier, caseïne-inkt
Lotte van Lieshout
2015 terugkomst, 2015. 21,5 x 20 cm – aquarelverf op 
verpakking
Mirna Limon
Meditation part 12, 2014. 32 x 24 cm – oliepastel 
Heidi Linck
Milk, 2014. 32 x 24 cm – inkt 
Mariëtte Linders
STRUCK, 2015. 40,5 x 28,5 cm – pastel en potlood
Margriet Luyten
Acanthus, 2014. 31 x 23,5 cm – gomdruk
Erik Mattijssen
At the beach, 2014. 33 x 24,5 cm – gouache en potlood
Marjolijn van der Meij
Zonder titel, 2015. 20 x 29 x 3 cm – gevouwen drukwerk
Carlijn Mens
Beuk, uit Preserved Places, Schoorl, 2015. 33 x 24,5 cm – 
houtskool (niet gefixeerd)
Mónica de Miguel Rubio
Morning Star, 2008. 22,5 x 32,8 cm – acryl en potlood 
Pieter Laurens Mol
17 oliebollen en 1 geblakerde komeet, 2010. 29,7 x 21 cm – 
gekookte lijnolie, grafietpotlood, goudoker
Linda Molenaar
Echtpaar, 2015. 54 x 48 cm en 61,5 x 56 cm – parfumverpak-
kingen en nietjes
Peter Morrens
‘lichtwit’ uit reeks covers, 2013–2014. 29,7 x 42 cm – grafiet 
en houtskool 
Urbain Mulkers
Ontwerp tentoonstellingsconcept, 1991. 21 x 29,5 cm – 
gemengde techniek (1 pagina uit tentoonstellingsconcept) 
Pjotr Müller
Zonder titel, 2015. 42 x 30 cm – pen en inkt
Jan van Munster
DNA, 2011. 33 x 24 cm – ingekleurde blinddruk en potlood
Jans Muskee
25, 2015. 33 x 24,5 cm – oliepastel 
Marc Nagtzaam
Associates (ProjecteSD, Barcelona), 2014. 29,2 x 21,9 cm – 
potlood 
Antoinette Nausikaa
Hand Pointing, Numazu JP, 2010. 75 x 56 cm – fotografie
Hannes Nienhüser
Zonder titel, 2015. 33 x 25 cm – collage
Hanna Nitsch
Detail 5 van de serie ‘Promised Land I – IX’, onbekend. 
33 x 24,5 cm – ingekleurde ets

Ruchama Noorda
Zonder titel, 2007. 29,5 x 21 cm – stencildruk
Ronald Noorman
Zonder titel, 2007/2008. 10,7 x 21 cm – gouache
Hester Oerlemans
Welcome, 2015. 24 x 32 cm – tape, inkt, spuitlak 
Mai van Oers
Damals, 2015. 33 x 24,5 cm – potlood
Jonas Ohlsson
André Hazes, Dood, NL, Slim smartlap, 2015. 42 x 29,5 cm – 
gemengde techniek
Semna van Ooy
Zonder titel, 2015. 33 x 24,5 cm – houtskool en Siberisch krijt 
Femmy Otten
Zonder titel, 2015. 18 x 25 cm – aquarel en potlood 
Anne van de Pals
Zonder titel, 2012. 30,5 x 20 cm – gemengde techniek
Robbert Pauwels
Must be the reason why I’m king of my castle, 2015. 
21 x 29,7 cm – gemengde techniek
Zoltin Peeter
Zonder titel, 2015. 33 x 23,5 cm – potlood en inkt
Stijn Peeters
Tekening 2011, 2011. 23 x 32 cm – acryl
Karin Peulen
Berlin smoke, 2015. 24,5 x 33 cm – Soya–inkt 
Jan van der Ploeg
Zonder titel, 2015. 29 x 22 cm – acryl 
Marisa Rappard
Diepenheim fragmenten, 2015. 15 x 27 cm – collage
Marcel Reijerman
What’s your secret?, 2012. 18 x 24,5 cm – pastel 
Paul de Reus
Weekend, 2015. 33 x 24,5 cm – potlood 
Joke Robaard
Zonder titel [uit de serie Signs & Affections], 1996. 
33 x 24,5 cm – viltstift 
Lon Robbé
This Movement, 2015. 33 x 24,5 cm – piezoprint
Cornelius Rogge
Zonder titel, 2015. 33 x 22 cm – collage
Simcha Roodenburg
Zonder titel, 2015. 29,5 x 21 cm – conté en potlood
Jacobien de Rooij
Llandamwag, 8 april 2015. 24 x 32 cm – pastel
Maria Roosen
Dildohead, 2014. 31 x 24 cm – aquarel
Alexandra Roozen
To Bend, 2015. 33 x 24,5 cm – potlood 
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Mirjam de Zeeuw Miek Zwamborn  |  Ton Zwerver  |  Ina van Zyl

Marc Ruygrok
AS IS AS IF, 2013. 21 x 30 cm – kleurpotlood 
Willemijn Saaltink
Zonder titel, 2015. 30,5 x 24 cm – Oost–Indische inkt en 
potlood 
Bart Scheerder
Inspectie, 2015. 33 x 24,5 cm – viltstift en kleurpotlood
Roland Schimmel
Zonder titel, 2008. 21 x 30 cm – collage, potlood, pastel 
Kathrin Schlegel
Landscape, 2014. 33,5 x 22,5 cm – piezoprint (1/10)
Hinke Schreuders
Works on paper #42, 2015. 25 x 18 x 5,5 cm – drukwerk, 
garen en kralen op linnen
Nicole Schulze
Addicted to you, 2015. 24 x 33 cm – gemengde techniek
Frank Sciarone
Boom, Gestalte, Plattegrond, 2010. 30 x 20 cm – fotokopie, 
viltstift, plakband 
Joseph Semah
Hare Hunting YaKNe HaZ, 1984. 30 x 20,7 cm – aquarel, 
inkt, potlood
Anne Semler
Zonder titel, 2015. 33 x 24,5 cm – aquarel en potlood
Ton Slits
Zonder titel, 2014. 31,1 x 24,8 cm – gemengde techniek
Roland Sohier
Lovers in space, 2015. 33 x 24,4 cm – gouache 
Aam Solleveld
Zonder titel [detail tape drawing arena], 2014. 45 x 33 cm – 
pigmentdruk (1/4)
Dieuwke Spaans
Zonder titel, 2014. 32 x 31 cm – gemengde techniek
William Speakman
Great Realness, 2015. 47,5 x 35,7 cm – aquarel en kleurpot-
lood 
Elly Strik
Celebration, happy birthday, 2015. 33 x 24,5 cm – 
kleurpotlood en pigment
Johan Tahon
Arche I, 2009. 34 x 24,9 cm – ets (editie 50 exx. gedrukt bij 
Henri Hemelsoet)
Gerda Teljeur
Maandag 13 april 2015 – It was a sunny day, 2015. 
33 x 24,5 cm – inkt 
Marianne Theunissen en Chris Baaten
The Double or the real Object of Mind, 2014. 33 x 24,5 cm – 
fotografie, print

Aline Thomassen
Zonder titel, 2015. 35 x 25, aquarel
Piet Tuytel
Space Carving, 2015. 26 x 25 cm – paintstick op museum-
karton
Levi van Veluw
Cloud, 2015. 35,5 x 51 cm – houtskool
Dieke Venema
Zonder titel, 2015. 33 x 24 cm – lithografie (1/1)
Mariëlle Videler
Sea-Bite, 2011. 24 x 30 cm – Oost-Indische inkt
Henk Visch
Reasonable Suspicion, 2014. 39 x 27 cm – aquarel en 
potlood
Carel Visser
Zonder titel, 1999. 21 x 30,5 cm – houtdruk (oplage 140 + 
10 exemplaren I/X t/m X/X)
Geert Voskamp
Zelfportret, 2015. 26 x 35,5 cm – Oost-Indische inkt
herman de vries
after the winter, 2015. 11,5 x 16 cm – bladeren van de 
populus tremula, eschenau, in doorzichtige envelop, 
geadresseerd
Leo Vroegindeweij
Zonder titel, 2012. 42 x 29,5 cm – inktjetprint, HP Vivera 
inkten op Hahnemühle Photo Rag
Riette Wanders
Black popcorn, 2015. 32 x 24 cm – houtskool, fixatief, 
siberisch krijt
Mariken Wessels
CLEFT LEGS, uit de serie “Taking Off”, 2015. 24 x 33 cm – 
collage op sumi-e natural white
Margret Wibmer
Q–riostiy, 1993. 22 x 31 cm – gouache op karton
Hans de Wit
Out of the floats, 2013. 21 x 29,5 cm – gemengde techniek
Mirjam de Zeeuw
Kamer 1 A.P., uit de serie Aangevulde Kamers, 2014. 29,5 x 
22,7 cm – inkjet-print fine-art
Miek Zwamborn
Places to write, 2013. 27 x 22 cm – Oost–Indische inkt, 
potlood, stuifmeel
Ton Zwerver
20142015 A Sculptural Intervention at Anne Dessing, 2015. 
31 x 23,5 cm – fotografie, print
Ina van Zyl
She, 2015. 33 x 24,5 cm – houtskool en pastel 
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Diepenheim. Lang geleden ging ik wel eens vissen in de kolk van de Watermolen. Veel vangen deed ik 

trouwens niet. Komend uit Goor, op de fiets door het Weldam. De hengel aan de fiets gebonden.

 

Waar het fietspad uitkwam, kan ik niet meer achterhalen. Is het verdwenen of spelen andere mechanismen 

een rol? Ik weet het niet. Toen ik jaren later weer op bezoek was in het Stedeke, leverde dat een schok 

van herkenning op. De mensen, de bebouwing, het was alsof ik niet weg was geweest. Een uitzondering 

was er wel. Midden tussen de huizen waar eens Hotel De Zwaan stond, knalde ik tegen het gebouw van 

de Kunstvereniging; verassende kwalitatieve kunst leverend die bepaald tot de verbeelding sprak.

 

En in de loop van de tijd kwam ik in aanraking met die mensen, die de oorspronkelijke bedenkers, de 

vormgevers waren in feite van al die gebouwen waar allerlei kunstvormen nu een onderkomen vinden.

 

Je moest wel even wennen aan Harrie ten Dam die zijn ideeën aan je voorlegde. Veel tijd had hij daarvoor 

niet nodig. Harrie kwam snel op stoom. Het verhaal waarmee hij kwam, was doordacht, aangenaam 

gedreven en heel authentiek. Iets daarvan neem je nog steeds waar bij de opening van exposities: 

kunstbeleving, eten en een slok of twee. Een mooie combinatie waar je graag deel van uit maakt.

 

Vijfentwintig jaar Kunstvereniging Diepenheim. Woar blif de tied? Wat mij betreft, mag daar nog wel 

vijfentwintig jaar bij, of nog langer. Vijfentwintig jaar Kunstvereniging. Op zich niet zo lang maar wel heel 

intensief.

 

Jaren in Diepenheim tellen dubbel. Wat ik werkelijk hoop, is dat het spraakmakende karakter van de 

Kunstvereniging zich bij herhaling zal voordoen. Ik heb daar wel vertrouwen in.

   Jan KristenNawoord

De roodkoperen kont van de kunst

wordt door velen gekust

H.H. ter Balkt   ‘Boerengedichten’ 


