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Fietsknooppunt / Titel / Kunstenaar

38 Bij Joodse begraafplaats Diepenheim
 Ik ben geweest  
 Collectief AdHoc

39 Kunstvereniging Diepenheim
 Heart of Gold
 Broos (Zeger Reyers & Pietertje van Splunter) *

34 Bunker op landgoed Weldam
 Grotto
 Kai Rheineck  ** 

03 Bij Joodse begraafplaats Delden
 Ausflug
 Kirsten Kaiser

01 Twentekanaal zuidzijde thv Veldhuisweg
 The Weathermen’s Country Club
 Laurens Kolks

35 bij Bolscherbeek (zandafgraving)
 In Heaven
 Oscar Prinsen

06 voormalige Havezate Hagmolen
 Ondergang
 Simcha Roodenburg

Bij 76  Perron 1 / MIKC Delden (Stationsweg 1)
 Heart of Gold
 Broos  * 

*  Heart of Gold is één werk dat zich op twee locaties bevindt.
**  Dit werk is op last van de landgoedeigenaar slechts een beperkte periode te bezichtigen.
 Een gefilmde documentatie (ook van de plaatsing) is daarna te zien bij Kunstvereniging 
 Diepenheim en MIKC Delden.

Koningstocht locaties



Hof van Twente,

de Koning te rijk
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De vorstelijke naam ‘Koningstocht’ waaronder MIKC Delden en Kunstvereniging 
Diepenheim nu in dit kader gezamenlijk inhoud geven aan de gewenste presenta-
tie van beeldende kunst verwijst naar de historische aanwezigheid van de konink-
lijke familie in dit gebied, vanwege onder andere hechte banden met Diepenheim 
waar Prins Bernhards moeder op kasteel Warmelo woonde tot haar overlijden in 
1971.
Daarnaast sluit het begrip ‘tocht’ anders dan het veel gebruikte ‘route’ beter aan 
bij het beoogde verrassende karakter ervan en past het meer bij de gevoelswaar-
de van de beleving van kunst in de natuur.
Zes beeldend kunstenaars zijn op grond van hun voorstel geselecteerd om in het 
gebied van de ‘Koningstocht’ ieder een bijzondere plek te kiezen en er in reflectie 
daarop een bestaand kunstwerk te plaatsen of er in situ een te realiseren.
In alfabetische volgorde nemen de volgende beeldend kunstenaars met een werk 
deel aan ‘Koningstocht’: Ad Hoc Collectief, werk over een joodse traditie, bij de 
joodse begraafplaats, Diepenheim; Kirsten Kaiser, werk over het gegeven ‘wan-
dern’, in het bos, Delden; Laurens Kolks, werk over het publieke versus het private, 
nabij Twentekanaal; Oscar Prinsen, werk over confrontatie, nabij Twentekanaal; 
Kai Rheineck, werk over het natuurlijke en het gekunstelde, parkgebied Weldam; 
Simcha Roodenburg, werk over opgaan in de omgeving, terrein voormalige have-
zathe Hagmolen, Bentelo.
Als zevende kunstwerk dient dat van Broos, bestaande uit de beeldend kunste-
naars Zeger Reyers en Pietertje van Splunter, dat met een zogenaamde Tag, een 
graffitischildering de locaties van MIKC Delden en Kunstvereniging Diepenheim 
verbindt.

De twee gerenommeerde kunstinstellingen die het project dragen dienen als 
vaste locaties, als bindend element en informatiepunt, maar niet perse als begin- 
of eindpunt of andersom van de ‘Koningstocht’ die geen dwingende volgorde 
voorschrijft, noch zich richt op een specifiek ‘kunstpubliek’ maar een ieder wil 
bewegen tot zwerven langs kunst op het platteland. 
Alle locaties zijn goed bereikbaar via bestaande wegen, wandelpaden en fiets-
routes. 
Het is wenselijk dat de ambitie om het startende project ‘Koningstocht’ in de toe-
komst te laten uitgroeien tot groter project, zal slagen.
‘The times they are a changin’…
Hof van Twente kan zich met het werk van de huidige deelnemers de koning te 
rijk voelen!

Dora Brandt september 2012

Op basis van uitgebreide cultuurhistorische research 

in opdracht van de gemeente Hof van Twente in het 

gebied tussen Delden en Diepenheim door de beel-

dend kunstenaars Rudy J. Luijters, Hans van Lunte-

ren samenwerkend met Ienke Kastelein en historicus 

Siebe Rossel, verscheen in 2009 hun publicatie ‘Ko-

ningstocht, tussen Delden en Diepenheim’, waarin zij 

de bevindingen van het onderzoek met oog op een 

mogelijke kunstmanifestatie in genoemde gemeente 

nauwkeurig beschrijven.

Uit de publicatie komt als stevig fundament naar voren 

welke potentie er in beginsel aanwezig is om door middel 

van beeldende kunst relaties te leggen met de landschap-

pelijke, historische en culturele eigenheid van deze streek.

Door het verbeelden van aspecten van deze eigenheid, 

kan de door gewenning ontstane amper waargenomen of 

niet zo bewust ervaren rijkdom daarvan weer zichtbaarder 

worden in de publieke ruimte, wat een impuls kan zijn voor 

of kan bijdragen aan de leefbaarheid van het gebied.
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De terrazzotekens liggen uit respect voor de ‘eeuwige grafrust’ net buiten de be-
graafplaats terzijde van het toegangshek, als een ingetogen monument voor een 
monument.
‘Ik ben geweest’, kent een zeker interactief aspect.
In het kader van de Koningstocht is het mogelijk om op de twee vaste daartoe be-
horende locaties, die van Kunstvereniging Diepenheim en die van MIKC in Delden, 
een steentje mee te nemen om dat bij bezoek aan het kunstwerk bij de joodse be-
graafplaats achter te laten, indachtig zojuist beschreven ritueel. 
U kunt op bescheiden wijze participeren. 

Ad Hoc Collectief Delden
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Ik ben geweest

Ad Hoc Collectief is de naam van een groep aan MIKC verbonden beeldend kun-
stenaars, waarvan de leden beurtelings in wisselende samenstelling en afhankelijk 
van het karakter van een project of opdracht kunstwerken uitvoeren op basis van 
gezamenlijke ideevorming. 
In de gemeente Hof van Twente zijn nog verschillende joodse begraafplaatsen 
waarvan deze in Diepenheim, met de van oorsprong typerende ligging net buiten 
de bebouwde kom, uit 1857 dateert. De onder Rijksmonumentenzorg vallende 
begraafplaats telt nu nog achttien grafstenen, de laatste teraardebestelling vond 
plaats in 1939. De joodse begraafplaatsen zijn over het algemeen zeer oud, want 
vanuit de joodse opvatting over leven en dood en volgens de wetten van het joden-
dom moeten joden worden begraven op plaatsen waar de graven niet geruimd 
worden, maar eeuwig mogen blijven bestaan opdat de gestorvenen in de rust van 
de gewijde grond de komst van de Messias kunnen afwachten.
De aanduiding Gedort, de Jiddische verbastering van de woorden ‘Gut Ort’, waar-
mee een joodse begraafplaats wel wordt aangeduid, getuigt van deze hoopvolle 
gedachtegang.
Ad Hoc Collectief heeft zich laten inspireren door de visuele zeggingskracht van 
de Hebreeuwse tekens op de grafstenen, die bijna altijd begint en eindigt met 
dezelfde tekens: נפ (PN), wat staat voor Po Niqbar, hier is begraven, of טפ (PT), 
wat staat voor Po Tamoen, hier is verborgen en eindigt met הבצנת, (TNTBH) wat 
staat voor Tijeh Nisjmato Tseroera Bitsoer Hachajim wat staat voor zijn/haar ziel 
gebundeld in de bundel der zielen des levens. Mooie archaïsche teksten die ver-
gelijkbaar zijn met het Latijnse R.I.P. requiescat in pace ofwel rust in vrede wat op 
niet-joodse grafstenen te lezen valt. Als regel zijn joodse graven in ons land op het 
zuidoosten gericht, de richting van Jeruzalem. 
De beeldend kunstenaars van het collectief hebben op deze locatie gekozen voor 
het vormgeven van de tekst ‘Ik ben geweest’ in driedimensionale Hebreeuwse 
tekens. Deze zijn uitgevoerd in zwart terrazzo, een werkwijze waarbij korrels van 
een bepaald materiaal in een ondergrond, hier zwarte steentjes in beton, worden 
gedrukt en na droging een proces van slijpen en polijsten ondergaan wat als tech-
niek, net als de joodse begraafplaatsen, al honderden jaren oud is.
De tekst ‘Ik ben geweest’ heeft betrekking op de joodse traditie van familieleden 
en vrienden om bij een bezoek aan de begraafplaats een steentje achter te laten 
op of bij het graf van de overledene ten teken dat zij hem of haar een bezoek heb-
ben gebracht.
In tweede instantie zou de tekst inhoudelijk kunnen gelden voor iedere ter aarde 
bestelde…

38
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boodschap aan elkaar, het bewijs van hoe een goede graffitikunstenaar te werk 
gaat.
Zonder het van de daken te schreeuwen is het echter wel van belang dat de tijding 
die het ‘Heart of gold’ inhoudt ervaarbaar is voor het publiek.
Er is dan ook van beide daken afzonderlijk een luchtfoto gemaakt waarop de aan-
gebrachte Tag, de dak-beschildering goed te zien is. Broos heeft deze luchtfoto’s 
gebruikt voor de uitgave van twee prentbriefkaarten die de intentie van de verhulde 
boodschap in de openbaarheid brengt. U vindt de kaart op de balie in het gebouw 
van Kunstvereniging Diepenheim en in het pand van MIKC.

Broos (Zeger Reyers & Pietertje van Splunter) Den Haag
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Heart of gold
Broos is de naam voor het samenwerkingsverband van de beeldend kunstenaars 
Zeger Reyers en Pietertje van Splunter die, allebei vanuit een zeer verschillende 
achtergrond autonome beeldende kunst makend, daarnaast onder deze noemer 
al bijna tien jaar gezamenlijk projecten van grote omvang uitvoeren. De dichterlijke 
naamgeving roept associaties op met fragiliteit, met kwetsbaarheid of bijna on-
vermijdelijk met de misschien wel meest geciteerde dichtregel van Lucebert ‘alles 
van waarde is weerloos’, uit zijn gedicht ‘De zeer oude zingt’… De naam Broos 
ontleent het duo naar eigen verklaring onder andere aan de eigenschap van de 
structuur van onze botten, door hen uitgedrukt als ‘meer stevigheid met minder 
materiaal’, wat (vast niet zo bedoeld) de gedachten toch nog even leidt naar wat in 
een passage uit hetzelfde gedicht voorbij komt in ‘er is niet meer bij weinig / noch 
is er minder’. 

Zeger Reyers en Pietertje van Splunter werken als Broos vooral aan vaak opdracht 
gebonden projecten in de openbare ruimte, waarbij ze verschillende aspecten van 
het specifieke karakter van een locatie als uitgangspunt nemen voor beeldende 
ingrepen die de soms verborgen of vergeten eigenheid en geschiedenis van een 
plek op een bijzondere manier naar boven brengen, van nieuwe inhoud voorzien en 
zichtbaar maken voor de buitenwereld. In het kader van de Koningstocht wil Broos 
de verbintenis visualiseren tussen MIKC en KVD, de twee kwalitatief vooraan-
staande kunstinstellingen binnen de Hof van Twente. Ondanks grote onderlinge 
verschillen in achtergrond, uitstraling en werkwijze, ‘de uitersten raken elkaar’, is er 
de intentie zich samen te manifesteren.
Broos vat deze intentie op als een soort liefdesverklaring en had graag Cupido, 
die volgens de Romeinse mythologie met zijn pijl en boog de harten van mensen 
en goden doorklieft en kennelijk beide instellingen heeft getroffen, de eer gegund 
door beider gebouw van een schitterende gouden pijl te voorzien. 
Maar, daar komt alweer een dichter om de hoek, nu in de gedaante van Willem Els-
schot ‘…tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’.
Reden waarom Broos gekozen heeft voor uitvoering van een variant op geschetst 
idee.

Het symbool van het gouden hart doorboord met een pijl is op beide locaties bij 
wijze van Tag, een graffiti-tekening, met de spuitbus aangebracht op de bestaande 
dakbedekking. Het werk krijgt daarmee een speelse lading vanwege de ‘kijk ik ben 
helemaal voor je op het dak geklommen’ plek.
Gelijktijdig is de aan het oog onttrokken, verborgen en heimelijk aangebrachte 
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sokkel tot kunst verheft is voor hem punt van discussie. De relatie object / omge-
ving en natuur / kunst, (als natuurlijk object en artificieel object) interesseren hem 
als beeldhouwer. Hij wil sculpturen maken die organisch deel uitmaken van het 
dagelijks leven in plaats van daarvan gescheiden te zijn, door uit te gaan van een 
realistische situatie en die te veranderen, te poëtiseren, te interpreteren. 
De uitwerking ervaart u hier. 

Khai Rheineck Düsseldorf
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Grotto
Landgoed Weldam waarvan in de 14e eeuw al sprake is behoort niet alleen tot 
de grootste landgoederen in Nederland maar landschappelijk gezien ook tot een 
van de mooiste met zijn bossen, landerijen, beken, boerderijen en huizen. In het 
hart ligt het gelijknamige slot met de omringende tuin die een belangrijk voorbeeld 
is van laat negentiende-eeuwse restauratie van zeventiende-eeuwse baroktuinen 
door de 19e-eeuwse meester op dat gebied, de Duitse landschapsarchitect Carl 
Petzold, die menig koninklijke Nederlandse buitenplaats, onder andere Landgoed 
De Horsten in Wassenaar, heeft vormgegeven.
Een onontbeerlijk sfeerbepalend element voor baroktuinen is behalve een ruïne, 
een geheimzinnige grot, een in de oudheid vermeende verblijfplaats van nymfen, 
toegang tot de onderwereld, oord van het bovennatuurlijke, rijk der geesten, kort-
om een symbool voor de overgang naar de wereld aan gene zijde. Zo’n grot was 
niet zelden speels voorzien van technisch verbluffende hoogstandjes als wateror-
gels, vernuftige cascades en al of niet op muziek bewegende figuren.
Geen wonder, dat beeldend kunstenaar Khai Rheineck op Het Weldam bij aanblik 
van de half onder een grote rododendron verscholen, met klimop overwoekerde 
bakstenen ‘bunker’ deze meteen opvat als potentiële grot. De bunker is niet zo-
maar een bunker; ondanks dat hij deel uitmaakt van de artificiële, kunstzinnig vorm-
gegeven omgeving is hij niet nagebouwd en kunstmatig maar echt.
Khai Rheineck interpreteert dat als staaltje van ‘grottenarchitectuur’ waarop hij als 
beeldhouwer reageert middels een sculpturale ingreep met een zowel serieus als 
speels karakter. In weerwil van zijn ambitie er een heel landschap omheen te bou-
wen, beperkt hij zich tot het meest wezenlijke en richt zich op het op eigentijdse 
wijze uitdrukken van geheimzinnigheid. In eerste instantie is er weinig te zien. Van 
buiten wordt men de sculptuur enkel gewaar omdat een deel ervan opzij uitsteekt 
uit een gat in het achterste deel van de ‘bunker’. Hij is ingebouwd in het innerlijk en 
vult daar ongeveer de hele bunkerschacht. 

Khai Rheineck heeft zo in de situatie ingegrepen, dat de ruimte nog net te betre-
den is, na anderhalve meter is deze bezet door een soort grote grijze container. 
Het is binnen zo donker dat de omvang van de container aanvankelijk moeilijk in te 
schatten valt maar na gewenning aan het duister door wat lichtinval via een ope-
ning helemaal achterin in het plafond wordt toch zichtbaar, dat de inbouw geheel 
tot aan het einde van de bunker reikt. Al met al heeft de sculptuur, die de kilte uit-
straalt van iets technisch met onbegrijpelijke inhoud en functie, een lengte van 12 
meter en een gewicht van meer dan 700 kg.
Khai Rheineck is niet van ‘een werk op een sokkel’, het automatisme waarmee de 
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Op de grond staan in laag afgezaagde boomstammen met daarin uitgeboorde 
gaten, maar liefst driehonderdvijftig zwart/wit gestreepte wandelstokken (Wan-
derstäbe) van verschillende lengtes, voor vrij gebruik. Het is te verwachten dat 
exemplaren verspreid gaan raken in het gebied, elders terechtkomen of tenslotte 
uit beeld verdwijnen.
Kirsten Kaiser ziet vooral de poëzie van deze bewegelijkheid in vergelijking met 
hoe de wind pluizen van bloemen meevoert. Interessant bovendien in relatie tot het 
Duitse wandern, dat beduidend meer romantiek inhoudt dan wandelen.
Voel u vrij, neem een Wanderstab en dwaal.

Kirsten Kaiser Münster
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Ausflug
De hier gesitueerde open plek in het bos ofwel tra zoals tot vervelens toe benoemd 
in kruiswoordpuzzels, zou vermoedelijk ontstaan zijn door een enorme windhoos 
die in de late zomer van 1925 zijn vernietigend werk deed en van zuidwest naar 
noordoost over Brabant, de Achterhoek en Twente naar Duitsland trok. 
De wervelstorm heeft diepe sporen nagelaten in de geschiedenis van het zwaarst 
hierdoor getroffen in de Achterhoek gelegen Borculo, naar welke plaats deze 
ramp vernoemd is.
Niet dat er onomstotelijk bewijs voor bestaat dat uitgerekend deze bosplek ermee 
van doen heeft, maar het is verleidelijk genoeg dit aan te nemen op grond van 
beelden van Google-Earth, die aldaar merkwaardig draaierige patronen laten zien, 
zoals beeldend kunstenaar Kirsten Kaiser heeft vastgesteld in haar vooronderzoek 
naar de mogelijkheden van haar uitverkoren plek. Deze ligt buiten het bospad, op 
enkele meters van een houten slagboom, er groeit gras aan de voet van fiere oude 
bomen waartussen jong struweel, een dik, verend bladertapijt bedekt de bodem.
Vergroeide inkervingen van namen en jaartallen herinneren onleesbaar aan wan-
delaars die zich hier ooit hebben verpoosd en de roerloze stammen betekenden.
Vogels vliegen bedrijvig tussen beuken en eiken.
Een plek die rust ademt en een aan ontroering grenzend goed gevoel genereert.
Kirsten Kaiser raakt op de terugweg, na haar bevindingen en weer beland in het 
stedelijk gebied, geïntrigeerd door de opvallende aanwezigheid van zwart/wit ge-
streepte palen in het straatbeeld waaraan Nederlanders echter zonder op of om te 
kijken voorbij lopen of rijden, aangezien deze tekens standaard deel uitmaken van 
het vaste straatmeubilair, ontworpen om een veelvoud aan verkeersbewegingen in 
goede banen te leiden. 
Zij ziet dan voor zich hoe zwart/wit elementen mensen vanaf de plek van haar keu-
ze in beweging zullen brengen en tegelijkertijd voor aanduiding en herkenbaarheid 
in het bosgebied zullen zorgen; daarnaast zijn de kleuren zwart en wit verbonden 
met Twickel, alle daartoe behorende huizen en boerderijen zijn voorzien van de 
kenmerkende fraaie witte luiken met zwarte rand.
Het markeren heeft Kirsten Kaiser bereikt door het op gelijke hoogte ophangen 
van de ruim twintig vogelhuisjes aan de bomen die de open plek omringen en vol-
gens het principe van een grondvorm met variaties zijn uitgevoerd.
De witgeschilderde huisjes hebben een zwart dakje en onder het zwart omrande 
vlieggat steekt een zwart/wit gestreept zitstokje uit. De strenge huisjes maken de 
plek tot een vogelvliegbasis en lijken het vliegverkeer te gaan reguleren of zouden 
het vermommingen zijn van bewakingscamera’s die alle bewegingen volgen?
Gelukkig dat er nu eenmaal niets vrijers bestaat dan vogels.
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de waterspiegel van de Rotte, bewoont door iemand die het gehad heeft met de 
stad.
In het Nederland van bestemmingsplannen tot op de millimeter die avontuurlijke 
beleving van openbare ruimten ernstig belemmeren, wil de ontwerper en beeldend 
kunstenaar u aanmoedigen en inspireren tot het op zoek gaan naar en het ervaren 
van de kwaliteit die zich schuil houdt in het landschap als ontworpen product.

‘Have a seat, make yourself comfortable and wait for the weather to change...’

Laurens Kolks Rotterdam
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The Weathermen’s Country Club

Net als hoge bomen, vangen hoge zetels veel wind en helemaal indien vrij opge-
steld in de natuur, zoals ontwerper en beeldend kunstenaar Laurens Kolks heeft 
gedaan op wat hij benoemt als een mysterieuze ‘non-plek’ in de bocht van een 
weinig bereden weg op de kruising van water en viaduct met uitzicht op akker en 
Twentekanaal. Een perfecte plek om als voorbijganger per ongeluk te ontdekken.
Scheidsrechtersstoelen staan er, drie in getal, normaal gesproken niet opzienba-
rend, maar los van hun gebruikelijke omgeving en omgebouwd en aangepast wekt 
hun verschijningsvorm nieuwsgierigheid op.
Behalve dat de stoelen gegroepeerd zijn om een op de grond aangebracht en naar 
het Noorden wijzend kompas, reikt vanaf iedere stoel een instrument omhoog; 
respectievelijk een oranje-wit gestreepte windzak, een anemometer en een soort 
‘hooivork’, die visueel zowel overeenkomt met een antenne als met een bliksemaf-
leider. Alle drie instrumenten zijn in staat informatie omtrent richting en snelheid 
van de heersende wind ter plaatse op te vangen en zichtbaar te maken. De lengte 
van de uitsteeksels suggereert verbintenis met hoger sferen en accentueert het 
hoge van de individuele stoelen, wat Laurens Kolks in bredere zin associeert met 
hiërarchie en macht of in ieder geval met de illusie hiervan.
Wie op de speciale stoelen zit kan vanaf daar het weer in al zijn hoedanigheden 
gewaarworden en het landschap in zich opnemen. Als er iets gemeenschappelijks 
bestaat is dat wel het weer; ieder ervaart het en vindt er iets van. Wanneer nu voor-
bijgangers als waarnemer plaatsnemen zullen zij als drietal in hoge positie ogen 
als een select groepje. Er is geen plaats voor anderen, die hebben het toekijken, 
ook al maakt het geheel deel uit van de openbare ruimte, gemeengoed, net als 
het weer. Het zou zomaar een bijeenkomst kunnen zijn van een fictieve, besloten 
herenclub met zijn sociëteit gesitueerd in de openbare ruimte, in dit geval dan ‘The 
Weathermen’s Country Club’. Zo’n club functioneert beslist niet openbaar maar 
bestaat volledig bij gratie van uitsluiting.

Laurens Kolks legt met de titel een ironisch verband tussen het publieke en het 
strikt private, openheid versus beslotenheid. Hij houdt van het gezamenlijke en 
openbare, van plekken die van iedereen zijn en (tijdelijk) door een diverse groep 
mensen en haar activiteiten ontgonnen kan worden.
Zijn werk bestaat hoofdzakelijk uit unieke, plaatsgebonden ontwerpen en installa-
ties met een tijdelijk of permanent karakter voor de openbare ruimte. De schaal van 
de projecten varieert van meubelstukken en decors tot complete interieurs, zoals 
Het Nomadisch Restaurant, een verplaatsbare eetgelegenheid voor 30 personen, 
compleet met meubilair en verrijdbare keuken en bouwwerken als een huis onder 
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poten, te betreden via het contour van een deur in het luchtledige, aan het uiterste 
eind van de plank staat een zwart stoeltje. 
Het is zo geplaatst, net boven waar de beek een lichte kromming inzet, dat iemand 
daarop in de juiste kijkrichting zit om goed contact te krijgen met de omringende 
ruimte.
Een ogenschijnlijk eenvoudige opgave die echter van de ‘Loslopende Mens’ de 
inspanning vereist ter plekke los te komen van wat zijn geest vervult en zich onbe-
vangen als een kind te concentreren op en over te geven aan wat hij gewaar wordt.
Gezien de titel van het werk iets om u op te verheugen…

Oscar Prinsen Den Haag

14

In Heaven
De witte brug over de nabij het Twentekanaal stromende Bolscherbeek, momen-
teel in een herinrichtingsfase verkerend door o.a. de aanleg van natuurvriendelijke 
oevers en het weer meer laten meanderen van de beek, zou wat constructie betreft 
uit het atelier van beeldend kunstenaar Oscar Prinsen kunnen komen.
Met name in de functionaliteit is er bepaald overeenkomst; een brug verbindt im-
mers de ene oever met de andere en als iets kenmerkend is voor het werk van Os-
car Prinsen, is het dat hij als een ‘spirituele bruggenbouwer’ onder meer objecten 
creëert door middel waarvan hij mensen daadwerkelijk en op fysieke wijze met 
elkaar in contact brengt.
Via interactieve installaties, constructies die soms doen denken aan wonderlijke 
speeltoestellen om op te klimmen of in te zitten, brengt hij situaties tot stand waar-
in mensen doorgaans eerst onwennig, maar gaandeweg steeds vrijer met elkaar 
in gesprek raken. 
Onwennig, inderdaad, actief in het uitdijend universum van virtuele identiteiten 
zit menigeen in werkelijkheid om woorden verlegen in een gesprek van mens tot 
mens, maar bij de spontane ontmoetingen in een al dan niet mobiel communicatie-
object komen de tongen los.
De bouw ervan is altijd zo, dat ieder er op zijn gemak bij zit, vaak op hoogte boven 
gehoorsafstand wat een zekere privacy geeft, de beleving versterkt en uittilt boven 
het gangbare.

Oscar Prinsen heeft in 2000 ‘Het Instituut voor de Loslopende Mens’ opgericht 
als ‘een podium voor mensen die zijn losgeraakt van hun traditionele achtergrond 
en steeds meer op zichzelf terug geworpen worden’.
De tijd waarin er eenduidigheid was over de weg van de wieg tot het graf ligt ver 
achter een ieder van ons en Oscar Prinsen speelt daar via ‘Het Instituut voor de 
Loslopende Mens’ op filosofisch / beeldende wijze op in door ruimtes te ontwik-
kelen die uitnodigen en aanzetten tot nadenken over levensvragen, zingeving.
Al naar gelang van waarvoor een object is bedoeld, contact of reflectie, de mens in 
verbinding met de ander of teruggeworpen op zichzelf, geeft hij dit vorm.
Eerstgenoemde leidde bijvoorbeeld tot een mobiele ‘Praatwagen’, een tweeper-
soons zitgelegenheid op wielen, die hij op een grote camping handmatig naar 
mensen toereed om ze uit te nodigen voor een praatje.
‘In Heaven’, een prothese tussen mens en natuur zoals Oscar Prinsen dit type 
ervaringsobject noemt, richt de focus van wie erin plaatsneemt op de directe om-
geving.
Het strakke, witte object aan de waterkant heeft iets van een lage duikplank op 
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len ineen, ondersteunen elkaar, zorgen voor evenwicht of bieden elkaar een rust-
punt. Alles is functioneel, de zwevende vloer, de schuine stand van sommige plan-
ken, de verhouding tussen de delen onderling en dient om de constructie overeind 
te houden.
Simcha Roodenburg ziet ‘Ondergang’ als een verticaal opgestelde grid-structuur.
De titel gaat over het lot van de Hagmolen, over wat het kunstwerk in de natuur 
overkomt en wat de positie van de beeldende kunst mogelijk boven het hoofd 
hangt. Daar moet u toch niet aan denken…!

Simcha Roodenburg Amsterdam

16

Ondergang
Statige stammen van oude bomen omzomen het veld waar beeldend kunstenaar 
Simcha Roodenburg zijn uit wankanten (planken met schors eraan) en schaalde-
len opgetrokken karkasachtig bouwsel, door plaatsing achterin nabij de bosrand, 
in zekere mate laat wegvallen tegen de geheimzinnige donkerte van de achter-
grond. Het is of een ingestorte schuur als bij verrassing opdoemt.
Simcha Roodenburg is geboeid door het gegeven van opgaan in de omgeving 
door lage contrastwerking, iets wat hij vaker probeert te bewerkstelligen met zijn 
monumentale houten sculpturen die hij al sinds 1988 bouwt met hout van overal 
vandaan, ouwe boten, slooppanden of gered van het grof vuil tijdens ‘stadsjutten’.
Aan ‘Ondergang’ zoals dit werk heet, verleent dit samenvallen een zachtheid en 
een sfeer van intimiteit die verwonderlijk is, omdat dit doorgaans niet strookt met 
de tekenen van instorting van een bouwwerk. ‘Ondergang’ lijkt wat op de romp van 
een gestrand schip, (de Hagmolenbeek stroomt hier vlakbij…) waarvan de spanten 
een eigen leven zijn gaan leiden, of op een ruïne, wat meer in overeenstemming is 
met de werkelijkheid want ooit stond exact op deze plek, nog altijd behorend tot het 
landgoed Twickel, de voormalige Havezate Hagmolen, die haar naam dankt aan de 
eveneens verdwenen watermolen de Hagmolen die al in de veertiende eeuw be-
staan moet hebben. Een hag is een beboste of met kreupelhout voorziene plaats, 
de naam Hagmolen zou de ligging van de molen weergeven. 
De even buiten Bentelo gelegen Havezate kent een uitgebreide op schrift gestelde 
geschiedenis en archeologisch onderzoek en opgravingen hebben interessante 
vondsten en concrete informatie aan het daglicht gebracht.

Simcha Roodenburg heeft zich ter voorbereiding op het locatie gebonden werk 
grondig verdiept in de historie van de Havezate die hij naar eigen zeggen met 
stijgende verbazing en ontsteltenis las. De heren van de Havezate onderdrukten 
de burgers door hen te behandelden als horigen. Wie geen geld had, had geen 
kansen, geen leven.
Geschiedenis en archeologie hebben hem geïnspireerd tot zijn bouwwerk van 
stoere planken waarmee hij in krachtige verticale en diagonale lijnen een ruimte-
lijke schets neerzet van een structuur die staat als een huis maar gelijktijdig in ver-
regaande staat van verval verkeert. De constructie, begonnen met een rechthoek, 
vertoont een keer een knik van 60 graden naar de ene kant en hetzelfde een keer 
naar de andere kant. De grillige, doorleefde planken vertellen hun eigen verhaal in 
eiken, kastanje, beuk, iep, es, esdoorn. 
Het karkas zit heel ingenieus in elkaar, geen spijker of schroef komt er aan te pas, 
er zijn enkel houtverbindingen; via grote sleuven passen wankanten en schaalde-
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