
Waar de Regge rijkelijk vloeit

herman de vries plaatst accenten in landgoederen rond Diepenheim

Dertien jaar nadat hij gelijktijdig in beide plaatsen exposeerde is herman de vries in september terug 
in Enschede en Diepenheim.  Met feestelijke, elkaar versterkende presentaties onderstrepen 
Rijksmuseum Twenthe en Kunstvereniging Diepenheim de vitaliteit van het werk van de 80-jarige 
kunstenaar.  In Diepenheim plaatst curator Cees de Boer met installaties van de vries accenten in de 
landgoederen die het stadje omringen.  Een deel van het werk is nog niet eerder aan publiek 
getoond.  
----
Soms komt het werk van herman de vries uit de landgoederen zelf voort, zoals de verzameling 
gebroken berkenstammen op de vloer van een  van de bouwhuizen van kasteel Het Nijenhuis. 
Verplaatst van het naburige landgoed Het Weldam en omringd door de geluidsinstallatie ‘in finity 
infinity’ nemen  de stammetjes hun oorspronkelijke, natuurlijke vindplaats mee en tonen zo een 
proces van verval dat een heel eigen schoonheid heeft.

Dankzij de unieke medewerking van de landgoedeigenaren is de verscheidenheid aan locaties groot: 
van een ‘vergeten’ bakstenen schuilbunker in het bos van Het Weldam tot de klassieke entourage van
de oranjerie in het park van  kasteel Twickel (Delden). De mysterieuze bunker op Het Weldam krijgt 
extra lading door hakblok, steen en paardenschedel van ‘in process II’ (2011).  In de oranjerie van 
Twickel stuit de bezoeker onder meer op een collectie ‘unterfränkischer sandstein’ (2006) en in het 
omringende park krijgen bijzondere bomen een markering in de vorm van een bordje met sterren. 
Deze bomen, hun gedaante en hun geschiedenis zijn zo, als complete kunstwerken, door herman de 
vries in zijn tentoonstelling opgenomen. De tekst ‘i am’ op een lint van witte stof omspant een 
markante boom in het parkbos bij Huis te Diepenheim.  Een wat ouder werk (‘human life’ uit 1989) 
krijgt een plek in wat vroeger het warm kloppende hart van havezathe Het Wegdam was: de oude 
keuken in het souterrain.

Op Het Westerflier blijkt het water van de Regge  te kunnen wedijveren met de champagne waarvan  
James Lee Byars (‘listen tot the bubbles’) het geluid roemde.   Met de tekst ‘see/ hear/the bubbles’ in 
goud op een brugleuning  brengt de vries tegelijk een hommage aan de Amerikaanse kunstenaar en  
de  Twentse rivier. Behalve de landgoederen Huis te Diepenheim, Het Nijenhuis, Westerflier, Het 
Weldam,  Het Wegdam en Twickel maken ook twee monumentale buitenlocaties van Kunstvereniging
Diepenheim (Het Ottenhuis en de Maalderij) deel  uit van de presentatie.  In boerderij Het Ottenhuis 
is een installatie te zien met  haver, rogge en mais.  De graanmaalderij herbergt twee video-
installaties, ‘walls of marrakesh’ en ‘walls of venice’.

Behalve een eerbetoon aan de 80-jarige kunstenaar is de Diepenheimse presentatie ook het 
(symbolische) startsein voor de aanleg van De Tuinen van Diepenheim: een combinatie van kunst, 
cultuurhistorie en natuurbeleving.  Voor dit project heeft herman de vries drie nieuwe tuinen 
ontworpen: een vlindertuin, een wintertuin en een seringentuin. Deze tuinen vormen een verbinding 
tussen het reeds bestaande rosarium en de daarachter gelegen volkstuinen, het parkbos van Huis te 
Diepenheim alsmede het verderop gelegen Gazebo (hostatuin van kunstenaar Urbain Mulkers).



Het project is ontwikkeld in samenwerking met het Waterschap Regge & Dinkel en de gemeente Hof 
van Twente, en omvat verder een wandelroute die bestaande en nieuwe tuinen verbindt, een 
systeem voor waterberging en het natuurvriendelijk inrichten van de Boven-Regge. Het vormt een 
onderdeel van het grotere project KunstWerk, dat de oude kern van Diepenheim de komende jaren 
transformeert tot een nieuw cultureel hart.

Kunstvereniging Diepenheim legt ook een verbinding met de eerder (in samenwerking met  MIKC 
Delden)  ontwikkelde Koningstocht. Een ‘kunstroute’ met het gebied tussen Diepenheim en Delden 
als basis. Middelpunt vormt de scheipaal tussen de jachtgebieden van Het Weldam en Twickel. De 
Koningstocht leidt tot nu toe een papieren bestaan. Door werk van herman de vries te tonen op 
landgoederen die deel uitmaken van de Koningstocht kan deze voor even tot leven worden gewekt. 
Wellicht is het tevens een impuls voor toekomstige ontwikkeling.
 
Bij de presentatie in Diepenheim verschijnt een publicatie (tevens routebeschrijving) en wordt 
bovendien een exclusieve editie uitgegeven. De tekst ‘see/hear/the bubbles  - homage to james lee 
byars’ in goud op eikenhout (van Houtzagerij Twickel). Oplage 36 stuks.

Praktisch:

‘Diepenheim eert herman de vries eert Diepenheim’  9 tot en met 25 september 2011, dinsdag tot en 
met zondag van 11 tot 17 uur. Tuinen kasteel Twickel gesloten op maandag, en tevens op de 
zondagen 11 en 25 september.  Toegang gratis, voor tuinen Twickel geldt de normale entreeprijs (5 
euro). Op vertoon van de routebeschrijving 1 euro korting.  Kunstvereniging Diepenheim, Grotestraat 
17, Diepenheim, www.kunstvereniging.nl

http://www.kunstvereniging.nl/

