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Op 20 mei jl. heeft mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld - Schouten, Commissaris van de Koning in de Provincie 
Overijssel, het seizoen 2017 van beeldenpark Landgoed Anningahof geopend.
Het oorspronkelijke park heeft in de afgelopen anderhalf jaar een spectaculaire metamorfose ondergaan. 
Ondanks dat het een lang traject was, mag het resultaat er zeker zijn (al zeg ik het zelf...)! Het park is 
vrijwel geheel vernieuwd. Zo zijn er circa 120 verschillende soorten bomen en struiken in opgenomen. 
Een grote waterpartij slingert door het gehele park en een 500 meter lange en 5 meter hoge geluidswal 
begrenst het park. Tal van monumentale en museale werken zijn in Beelden 2017 opgenomen waardoor 
het park steeds meer het karakter van een groot buitenmuseum krijgt. Wij zijn verheugd te kunnen 
melden dat het Europees Octrooi Bureau een monumentaal werk van André Volten heeft geschonken 
aan de ANBI Stichting Vrienden van Landgoed Anningahof. Op de pagina hiernaast is het werk 
afgebeeld.

Het nieuwe park biedt thans een fraai decor voor de verschillende tentoonstellingen van dit seizoen. 
Hoewel het accent ervan op de hedendaagse beeldhouwkunst ligt, toont Landgoed Anningahof als 
enig park in Nederland tegelijkertijd werken van een selecte groep oude meesters, van een grote groep 
hedendaags bekende kunstenaars en van jong talent. Daarmee wordt tevens inzicht gegeven in hoe de 
Nederlandse beeldhouwkunst zich ontwikkelt.

Naast de binnen- en buitententoonstelling Beelden 2017 zijn er verschillende extra tentoonstellingen 
te zien, zie pagina 45 t/m 55. In totaal tonen 76 kunstenaars 80 buitenbeelden en 73 beelden in de 
binnenruimten.

Ik wens u een genoeglijk vertoeven in het nieuwe park.

Hib Anninga

inleiding

5Dit beeld (H1200cm, L2400cm) gemaakt door André Volten in 1985 
is een gift van het Europees Octrooi Bureau Den Haag.
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BEELDEN 2017

De beelden in het boekje staan op alfabetische volgorde.
Bij elk buitenbeeld staat een paaltje met daarop de naam van 
de kunstenaar, de titel van het beeld en het paginanummer 
van de catalogus.

OUTPLACEMENT

Voor het eerst is er een extra buitententoonstelling in het 
achterste deel van het nieuwe park. Gastcurator Pim Trooster 
selecteerde 11 kunstenaars, zie pagina 44. 

BINNENBEELDEN

De beelden van de in alfabetische volgorde vermelde 
kunstenaars staan in de Aaltje Snijdershal (A) en de Hooiberg 
(H); de extra tentoonstellingen vinden plaats in de Lichthal 
(L), het Kunstwegen Paviljoen (K) en de Vechthal (V).

KUNSTWEGEN PAVILJOEN (K)

De ruimte tegenover de Hooiberg (H) is ook dit seizoen 
beschikbaar voor de wisselende tentoonstellingen van de 
Stichting Kunstwegen, zie pagina 50.

LICHTHAL (L)

De Lichthal zal worden ingericht door de VBCN (Vereniging 
Bedrijfscollecties Nederland), een tentoonstelling met als titel 
Collectiemobiliteit, zie pagina 52.

toelichting tentoonstellingen plattegrond

VECHTHAL (V)

In de Vechthal is werk van Pim Trooster te zien over de transitie 
van het park. Daarnaast is er op een groot beeldscherm een 
foto-videocompilatie over de ontwikkelingen van het beeldenpark 
gemaakt door Steven van Welie  en Pim Trooster te zien. 
De Vechthal is geschikt voor het houden van bijeenkomsten 
(tot ca. 50 personen), presentaties, cursussen, diners met 
kunstliefhebbers, enz. Zie pagina 54. 

ALGEMENE INFORMATIE

In de voormalige hooiberg (H) wordt koffie, thee en fris 
geschonken.

Een prijslijst van de kunstwerken is op aanvraag beschikbaar.

IJSSELBÏENNALE

Stichting IJsselbiënnale organiseert van 14 juni t/m 24 september 
voor het eerst de IJsselbiënale, een prachtig cultureel evenement 
in de nabij Landgoed Anningahof gelegen IJsselvallei. De in 
Landgoed Anningahof exposerende kunstenaars Maze de 
Boer, Gerard Groenewoud & Tilly Buij, Marieke de Jong, Paul 
Segers, Tanja Smeets en Levi van Veluw tonen ook werk in de 
IJsselbiënnale.

U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via
www.anningahof.nl of via nieuwsbrief@anningahof.nl



buitenbeelden
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Armando, 1929
Der Tisch, 2013
Materiaal: brons
Afmetingen: 210x106x134 cm

Armando is een veelzijdig kunstenaar. 
Tegenwoordig is hij vooral bekend als 
schilder en beeldhouwer. Maar hij was en 
is nog steeds o.a. ook keramist, dichter, 
schrijver, acteur en violist. (...)
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Armando, 1929
Die Beine, 2015
Materiaal: brons
Afmetingen: 205x174x120 cm

Als kind verhuist hij met zijn ouders 
naar Amersfoort waar in 1941,  vlakbij 
zijn  ouderlijk huis, het Polizeiliches 
 Durchgangslager Kamp Amersfoort wordt 
gebouwd. De beelden die hij daar als 
jong kind rond het kamp ziet zullen zijn 
verdere leven beïnvloeden en worden 
een blijvende inspiratiebron voor al zijn 
werk.

Armando, 1929
Die Flügel, 2015
Materiaal: brons
Afmetingen: 420x160x177 cm

(...) Als beeldend kunstenaar maakte 
hij in de zestiger jaren deel uit van de 
Nederlandse Nul-beweging. De leden 
ervan toonden in hun werken grote 
veranderingen in de tot dan geldende 
kunstuitingen.

9



Maze de Boer, 1976
Linking Rings, 2015
Materiaal: RVS, boom
Afmetingen: 3x150x5 cm

De magie die elk jaar plaatsvindt als er 
nieuwe beelden tijdelijk samenkomen 
in de Anningahof is mede de inspiratie 
geweest voor het werk Linking Rings, 
een fenomeen in de wereld van de 
magie waarbij twee of meer ringen door 
de illusionist tot een ketting worden 
gevormd. In de eik, binnen de cirkel 
van de Anningahof, hangen drie ringen 
die onafscheidelijk van elkaar en van de 
boom geëxposeerd zijn.

Kees Bierman, 1936
Helmobject, 2015
Materiaal: betonijzer
Afmetingen: 155x186x80 cm

Het idee ontstond na bezoeken aan 
musea of privécollecties gewijd aan 
opgegraven restanten uit de Eerste 
Wereldoorlog in Picardie, Noord Frank-
rijk. Allerlei uitrustingstukken werden 
getoond waaronder ook helmen of delen 
daarvan; door roest aangetast en fragiel 
geworden. Helmen ooit ontworpen om te 
beschermen en onkwetsbaar te voelen. 
Als metafoor: machtstructuren, onver-
zettelijk, dreigend, maar uiteindelijk ten 
ondergaand.

Maze de Boer, 1976
Perspective, 2014
Materiaal: staal, hout, acryl, vernis
Afmetingen: 300x320x320 cm

Folly’s pretenderen altijd iets te zijn wat 
ze niet zijn. Perspective is een folly die de 
optische illusie geeft van een tuinhuis.
Vanuit de juiste hoek kloppen de per-
spectieflijnen en lijkt de folly volume te 
hebben, maar zodra je een stap opzij 
zet wordt die illusie verbroken. Maze de 
Boer maakte Perspective oorspronkelijk 
voor Beeckestijn, geïnspireerd door de 
stijltuin daar: die is vormgegeven vanuit 
een ideaal perspectief op schoonheid en 
maakbaarheid.

Tim Breukers, 1985
Lizard Lounge, 2015
Materiaal: aluminium
Afmetingen: 150x110x212cm

Lizard Lounge is een beeld waar je in 
kunt. De Lizard Lounge is een ode aan de 
hangout op de Rijksacademie. Residen-
cies bij het Europees Keramisch Werkcen-
trum en Gieterij Beeldenstorm hebben 
Breukers veel geleerd over materialen 
en technieken. Op de Rijksacademie zat 
voor hem de grootste winst in het leren 
kennen van de staff en de residents van 
over de hele wereld. Elkaar twee jaar elke 
dag tegenkomen in de Cantina en de 
Lizard Lounge, mijn werk is daardoor op 
een informele manier gevoed.

Erik Buijs, 1970
Grote Koppoter, 2013
Materiaal: polyester, EPS, hout
Afmetingen: 255 cm

Grote Koppoter is een oerbeeld in 
dubbele zin: het is het eerste figuur dat 
peuters tekenen, maar ook een mythisch 
wezen uit de middeleeuwen. Een wezen 
dat aan de andere kant van de, toen nog 
platte, aarde zou leven.

Kevin van Braak, 1975
Olifant, 2015
Materiaal: teakhout
Afmetingen: 850x350 cm

Olifant is een levensgrote sculptuur van 
een Afrikaanse olifant gestroopt van zijn 
slagstanden. Het beeld is een directe 
manier om het probleem van de stroperij 
aan de orde te stellen. Het gerecycled 
teakhout wordt na verloop van tijd zo 
grijs als een olifantenhuid. De detaillering 
kwam tot stand met het vakmanschap 
van Indonesische houtsnijwerkers en 
2500 uur werk. Vakmanschap verbonden 
met een zeer beladen onderwerp: het 
maakt Olifant tot een even indringend als 
gevoelig werk. 1110 Tevens deelnemer van de IJsselbiënnale 2017



Sjoerd Buisman, 1948
Babel/Heracleum A & B, 2006
Materiaal: brons
Afmetingen: 147x48 en 132x50 cm

De werken uit de grote serie Babel/
Heracleum zijn allen ontstaan uit de 
 skeletachtige stengels van de reuzen-
berenklauw (Heracleum mantegazzianum), 
die in een bepaalde orde gestapeld zijn.
Bij deze sculpturen zou je aan een 
uitvergroting van deze stengels kunnen 
denken, archetypen van zuilen.
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Tom Claassen, 1964
Hangende Mannen, 2017
Materiaal: hout
Afmetingen: divers

De beelden van Tom Claassen zijn soms 
meer dan levensgroot en spelen zich af 
op de grens van cultuur en natuur. De 
grote werken zorgen voor een interruptie 
in het landschap. De toeschouwer moet 
wel met verbaasde ogen kijken naar dit 
indrukwekkende, schokkende, maar ook 
humoristische beeld. Hangende mannen 
gaat een dialoog aan met de omgeving: 
het vergankelijke beeld komt sterk terug 
in het nieuwe park.

Sjoerd Buisman, 1948
Phyllotaxis barocque, 1993/2016
Materiaal: brons
Afmetingen: 27x63x46 cm

Dit werk kwam tot stand tijdens mijn 
verblijf in Klaster Plasy in Plasy (Tsjechië) 
in 1993. Oorspronkelijk in lindenhout 
uitgevoerd en recentelijk in oplage in 
brons gegoten. Het oorspronkelijke werk 
werd vernietigd. De titel refereert aan de 
spiralende bladstand rond een stengel of 
stam van een plant.

Tom Claassen, 1964
Pekingeend, 2000
Materiaal: rubber
Afmetingen: 100x30x180 cm

Tom Claassen is een meestermanipulator. 
De kunstenaar gebruikt de meest uiteen-
lopende materialen: klei, piepschuim, 
polyester, brons, hout, enz. Hij meet zijn 
sculpturen karakteristieke houdingen 
aan. Met dit beeld geeft hij een bizarre 
wending aan de zogenaamd nagebootste 
realiteit.

Tom Claassen, 1964
Zonder titel, 2014
Materiaal: aluminiumcement
Afmetingen: 45x32x30 cm (2x)

De beelden hebben de vorm van de 
 Olifanten van Almere. Een uitvoering van 
het werk van Tom Claassen zoals we dat 
vaker zien: in een zeer vereenvoudigde 
vorm weergegeven dierfiguren, maar dan 
wel op uitzonderlijke wijze; waarlijk uniek.

Tom Claassen, 1964
Hippomal, 2005
Materiaal: polyester, staal
Afmetingen: 600x250x280 cm

Mal voor nijlpaard.
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Wia van Dijk, 1954 & Frank Straatman, 1964 
Interface, 2017
Materiaal: metaal, polystyreen, epoxy
Afmetingen: divers

Interface gaat over verbinding leggen met 
de ander, de wereld om ons heen en met 
ons cultuur-historisch verleden. In hun eer-
ste samenwerkingsproject hebben Straat-
man/Van Dijk hun vormgeving en ziens-
wijze aftastend op elkaar afgestemd. De 
figuratieve, expressionistische benadering 
gaat de confrontatie aan met de conceptue-
le benadering van de herhalende gekleurde 
elementen. Het gezicht is gebaseerd op 
een dodenmasker van Goethe, verbinder 
van Romantiek en Verlichting.

Gerard Groenewoud, 1958 en Tilly Buij, 1957
Barefire, 2009
Materiaal: hout, polystyreen, epoxy
Afmetingen: 150x150x280 cm

Barefire is een gestileerd vuur waarin vaag 
een zittende persoon is te herkennen. Door 
het ontbreken van een bekleding wordt de 
onderliggende huid van groene plamuur en 
epoxyhars zichtbaar. Het beeld heeft twee 
gezichten, van het vriendelijke en gerust-
stellende kampvuur tot een verwijzing naar 
de dagelijkse actualiteit van grimmigheid en 
vernietiging.
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Tom Claassen, 1964
Zonder titel, 2010
Materiaal: polyester
Afmetingen: divers

De sculpturen van Tom Claassen zijn op 
veel plaatsen in Nederland te zien. De 
afmetingen ervan zijn dusdanig dat je 
ze wel moet zien. Het zijn vaak mens- of 
dierfiguren die hij in verschillende materi-
alen uitvoert. Deze Berghemer buffels zijn 
uitgevoerd in polyester. Ze zijn humoris-
tisch en toegankelijk maar ook enigszins 
tragisch van karakter en vorm.

Klaas Gubbels, 1934
Balans, 2005
Materiaal: staal
Afmetingen: 133x60x270 cm

Klaas Gubbels is een in Nederland alom 
bekende kunstenaar. Zijn werken bestaan 
– zowel in zijn schilderijen als in zijn 
beelden – vooral uit stillevens van tafels, 
stoelen en koffiekannen. (...)

Klaas Gubbels, 1934
Stapeling, 2010
Materiaal: staal
Afmetingen: 65x1x245 cm

(...) Er is ook nogal eens sprake van een 
vorm van stapelingen en herhalingen bin-
nen het werk. Zolang hij bezig is met de 
kannen zoekt hij steeds weer naar nieuwe 
vormen, alhier één van de stapelingen en 
balans.

Stefan Gross, 1964
Welcome, 2016
Materiaal: oilplastic
Afmetingen: divers

Op deze camping slaapt het waarschijnlijk 
niet zo lekker. Het is ‘living on the edge’. 
Het maakt niet uit als je maar hoop hebt en 
als je vrij bent. Hoop op een nieuw begin of 
op een onverwachte ontmoeting.

14 Tevens deelnemers van de IJsselbiënnale 2017



Jeroen Henneman, 1942
Honden III, 2008
Materiaal: in zand gegoten aluminium
Afmetingen: 85x210x25 cm

De in zand gegoten aluminium dieren 
van Jeroen Henneman tonen facetten 
van de menselijke lichaamstaal: teleur-
stelling, angst, schrik, zorgen, verdriet en 
verslagenheid. Een regelmatig terugke-
rend element in zowel de schilderijen 
en tekeningen als in het ruimtelijk werk 
van Jeroen Henneman is een vorm van 
illusionisme. Hierbij wordt met visuele 
middelen een bepaalde ruimtelijkheid 
gesuggereerd.

Ewerdt Hilgemann, 1938
Imploded Column (dancer), 1993
Materiaal: stainless steel
Afmetingen: 75x75x300 cm

Ewerdt Hilgemann wordt wel ‘luchtsmid’ 
genoemd, omdat hij gebruik maakt van 
de luchtdruk die ons omgeeft en als 
beeldhouwkracht inzet. Uit staalplaat 
last hij geometrische vormen, waarna 
met een pomp de aanwezige lucht eruit 
gezogen wordt. De buitendruk lijkt vrij 
spel te krijgen, maar dat is schijn, want 
de kunstenaar kiest de maten en de dikte 
van het materiaal, terwijl de weerstand 
van de gekozen vorm in het krachtenspel 
het uiteindelijke resultaat bepaalt.

Marieke de Jong, 1972
Treillage, 2015
Materiaal: vezelversterkt kunststof
Afmetingen: 215x215x280 cm

Treillage is een ruimte, een doorgang. 
Een doorgang impliceert een overgang; 
een reis door de tijd, van een huidige 
moment naar een moment in de nabije 
toekomst.
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Bastienne Kramer, 1961
S(UZI), 2001
Materiaal: keramiek, verf
Afmetingen: 420x140x70 cm

Onderwerpen voor haar werk zijn meestal 
afkomstig uit de populaire cultuur. Ze ge-
bruikt seksistische en extreem rolbeves-
tigende beelden om deze in een politiek 
kader terug te plaatsen. Het archetypi-
sche vrouwbeeld van deze sculptuur is 
afkomstig uit de fun-industrie, bedoeld te 
amuseren door zeer grote borsten, gerust 
te stellen door een gereduceerde tot sim-
pele gezichtsuitdrukking en te imponeren 
als macha met extreme bewapening.

Maartje Korstanje, 1982
Untitled, 2016
Materiaal: papier, acrylhars, jute, textiel, 
bladmetaal, bamboe, touw
Afmetingen: divers

Korstanje’s sculpturen zijn ontworpen om 
te dienen als aantrekkelijke vestigings-
plaatsen voor solitaire bijen. Ze roepen 
in hun vorm de suggestie op van trossen 
bijenzwermen, terwijl het verwerkte bam-
boe en het holle interieur nestelplaatsen 
bieden. Deze sculpturen, die zich op het 
eerste gezicht voordoen als organisch, 
zijn gemaakt van een mix van natuurlijke 
en door de mens gemaakte materialen.

Wouter Klein Velderman, 1979
Masking Wood, 2013
Materiaal: PVC-doek, hempex touw, hout
Afmetingen: 600x600x2000 cm

Masking Wood bestaat uit een genaaide 
hoes van grijs PVC-doek die een repro-
ductie van een Drentse kerktoren vormt. 
De hoes wordt op Landgoed Anningahof 
over een boom geschoven. Eigenlijk is het 
beeld dus in samenwerking met de boom 
gemaakt. De boom bepaalt de uiteindelij-
ke vorm, de boom is de beeldhouwer.

Met dank aan: Mondriaan Fonds / Landkunst 
Leenderbos, Leende / Kunstvereniging Diepen-
heim, Diepenheim // Courtesy: C&H Art Space, 
Amsterdam16 Tevens deelnemer van de IJsselbiënnale 2017



Ruud Kuijer, 1959
Staffetta I, 2014
Materiaal: gewapend beton
Afmetingen: 342 cm

Staffetta (estafette) bestaat uit een groep 
van drie monumentale betonnen sculp-
turen van ruim 3,50 meter hoog, met een 
gewicht van zo’n 3.000 kilo. De groep 
was van voorjaar 2014 tot voorjaar 2016 
te zien in Scheveningen, in de duinen bij 
museum Beelden aan Zee. In Landgoed 
Anningahof zijn nu Staffetta I en III te zien. 
De beelden hebben ieder een vorm met 
een grote opening waarvan de restvorm 
(…)

Herman Lamers, 1954
Waiting for you, 2017
Materiaal: beton, ijzer, hout
Afmetingen: 400x200x300 cm

Op dit kunstmatige eiland een beeld van 
een enorme rots op een treinwagen, wat 
gaat er mee gebeuren?
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Ruud Kuijer, 1959
Staffetta III, 2014
Materiaal: gewapend beton
Afmetingen: 378 cm

(…) telkens terugkeert in het volgende 
beeld. Vormen worden als het ware door-
gegeven, waardoor de beelden zich met 
elkaar verbinden. Dit idee was voor Ruud 
Kuijer slechts een aanleiding om tot de 
groep te komen, alleen als je heel goed 
kijkt vind je er iets van terug. Zoals alle 
beelden van Kuijer zijn ze volstrekt auto-
noom en zijn ze op zichzelf te bekijken.

Herman Makkink, 1937-2013
Pionier, 1992
Materiaal: gebakken klei
Afmetingen: 180x140x120 cm

De titel heeft te maken met zowel een 
harttransplantatie als met het zicht op aar-
de door astronautenogen. De doorsnij-
dingen, nodig om het geheel in de oven 
te krijgen, zijn zo gemaakt dat het lijkt op 
een handgranaat. Men mag er ook een 
paprika in zien. Met een paar mensen 
heeft Makkink een enorme hoop witte 
klei bij elkaar gegooid. Daar is hij met een 
spade in gaan graven om de uitholling tot 
stand te brengen. Toen de vorm er was, 
zijn de continenten er met donkerbran-
dende klei letterlijk tegenaan gegooid.

Marjolijn Mandersloot, 1959
Blauw Bloed, 2017
Materiaal: epoxy, PU-schuim
Afmetingen: 212x143x90 cm

Met zijn kop omhoog, gespitste oren en 
snuit in de wind, scant de twee meter 
hoge hond de omgeving af. Deze bas-
taardzoon past het straatleven als jas, zijn 
verkreukelde vacht lijkt wel een afval-
zak. Tegelijk duiden kleur en verheven 
houding op een gedistingeerd karakter. 
Fier en met formaat toont de hond zijn 
adellijke afkomst. Met Blauw Bloed valt 
namelijk niet te spotten.

Herman Lamers, 1954
Wrong place, 2016
Materiaal: aluminium, polyester
Afmetingen: 200x120x500 cm

Een zebra  zonder strepen overziet zijn 
omgeving vanuit zijn ‘schuilplaats’ op een 
enorm ooievaarsnest.

18



Leonard van Munster, 1972
All that glitters is not gold, 2014
Materiaal: hout, aluminium, lijm, schroe-
ven, piepschuim en reddingsfolie
Afmetingen: 450 x 450 x 420 cm

Leonard van Munster maakt veelal grote 
tijdelijke werken. Alles wat rest is de her-
innering en een foto. Vanuit het midden 
van een waterpartij verrijst een berg van 
goud. Enkel het topje van de berg is 
zichtbaar. De berg oogt zwaar massief 
maar is opgebouwd uit fragiel reddings-
folie. Dezelfde folie die bootvluchtelingen 
krijgen als ze aan land komen.

Herbert Nouwens, 1954
Energia, 2014
Materiaal: RVS
Afmetingen: 400 cm

Het beeld Energia verwijst naar de 
gaswinning. Er loopt nog steeds een 
directe pijpleiding van Slochteren naar 
een verdeelstation op het Westergasfa-
briekterrein in Amsterdam. In de jaren 
negentig werkte Nouwens aan het ene 
einde van deze pijplijn, in zijn atelier op 
het Westergasterrein en sinds 2004 woont 
hij aan het beginpunt, in een oude fabriek 
in Slochteren.
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Marjolijn Mandersloot, 1959
Hurricane, 2008
Materiaal: brons
Afmetingen: 84x94x40 cm

Deze jonge stier staat met bravoure 
zijn mannetje. Hurricane is één grote 
gespannen spierbundel, met zijn horens 
vooruit klaar voor de aanval. Toch slaat 
zijn strijdlustige houding al snel om in 
speelsheid. Want hoewel het beeld in 
zwaar brons is uitgevoerd, oogt het van 
soepel glanzend leer te zijn gemaakt. 
Het zacht geplooide uiterlijk benadrukt 
het onschuldige enthousiasme van deze 
puberende wervelwind.

Nico Parlevliet, 1948
Satzmachine, 2012-2013
Materiaal: metaal, hout, bamboe, epoxy, 
zonnepaneel
Afmetingen: 800x750x350 cm

De Satzmachine heeft als inspiratiebron 
een abstract schilderij van Ernst Wilhelm 
Nay dat vormelijk geassocieerd kan 
worden met ritme. Omdat de geluids-
sculptuur gemaakt is om in een desolaat 
gebied te functioneren vormen zonne-
cellen een wezenlijk onderdeel van het 
beeld. Bij bewolkt weer zal het beeld 
niet bewegen, bij zon zal de Satzmachine 
diverse ritmes laten horen. Er ontstaat 
een zichtbare relatie tussen beeld en zon, 
tussen kunst en natuur, vorm en geluid.

Chris Peterson, 1976
Magnified no. 3 & 4, 2013
Materiaal: graniet
Afmetingen: 2x 215x120x60 cm

De wijze waarop het publiek de  ruimte 
leest vormt het vertrekpunt voor veel 
sculpturen van Chris Peterson. De 
getoonde fragmenten van formaat, die 
op afstand van elkaar geplaatst zijn, 
 verzoeken de kijker om op onderzoek 
uit te gaan en het patroon te  ontcijferen. 
Deze verkenning van ruimte ligt ten 
grondslag aan het werk.

Herbert Nouwens, 1954
Quartetto, 2016
Materiaal: RVS
Afmetingen: 160 cm

Nouwens geeft veel van zijn werk een 
muzikale titel, zoals trio, quartetto, prelu-
de, fuga. Voor hem is een beeld maken 
vergelijkbaar met componeren, zoals 
stemmen door elkaar laten klinken, een 
baslijn met een contrapunt creëren, of im-
proviseren, het materiaal lokt een respons 
uit en leidt weer tot nieuw materiaal.
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Jens Pfeifer, 1963
Stencils, 2008
Materiaal: staalplaat
Afmetingen: divers

De serie laser cut-outs, getiteld  Stencils, 
toont ongedefineerde figuren en land-
schappen in vloeiende lijnen en open 
vlaktes. Het beeld oogt als een negatief, 
gevormd door wat is uitgesneden. 
De staalplaat wordt tot 3 dimensional 
object, omdat zij geen afbeelding toont 
maar zelf tot beeld wordt.

Jens Pfeifer, 1963
Schroedinger’s First, 2017
Materiaal: staal, gietijzer, glas
Afmetingen: 140x250x47 cm

Het beeld refereert naar een gedachten-
experiment van Erwin Schroedinger,
genoemd Schroedinger’s cat, van 1933. 
Het geeft de situatie  van een reeks expe-
rimenten weer toen hij nog konijnen had.

Chris Peterson, 1976
Seeking Asylum, 2017
Materiaal: basalt
Afmetingen: divers

De omgeving gadeslaan heeft vaak een 
bevreemdend effect en vervreemding 
ervan tot gevolg. De toevlucht zoeken 
in verstilling biedt uitkomst. Geen hang 
naar gelijkgestemdheid maar een sterk 
verlangen naar herkenning ligt verscholen 
in het werk.

Adriaan Rees, 1957
Black Tree, 2004-2005
Materiaal: keramiek
Afmetingen: 200x180x140 cm

De boom als oeroud symbool voor 
levenskracht. De afsnijdingen glanzen, 
wel geknot, maar niet getemd.

Lorenzo Quintanilla, 1986
Interim Phase David 2, 2013
Materiaal: hout, tempex, pu-schuim, 
aluminium-cement, zand, lijm, verf, epoxy
Afmetingen: 120x260x320 cm

Tijd wordt gevangen en stilgezet, als een 
moment van transformatie dat versteend. 
Vervorming van iconische beelden uit de 
afgelopen eeuwen schetst een kritische 
parodie op het concept van eindtijden.

André Pielage, 1975
If I just lay here, 2017
Materiaal: glas
Afmetingen: 300x150x40 cm

André Pielage concentreert zich op men-
selijke ruimte, zowel in fysiek als mentaal 
opzicht. Met een minimum aan materiaal 
streeft hij naar een maximale impact, 
waarin de poëzie altijd wint van het 
spektakel. De werken die aldus ontstaan, 
zijn ogenschijnlijk terloops. De totstand-
koming vindt echter nooit gedachteloos 
plaats. Zijn werken verenigen schijnba-
re tegenstellingen als delicaatheid en 
monumentaliteit, Barok en Minimalisme, 
materiaal en leegte.
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Cornelius Rogge, 1932
Binnenstebuiten gekeerde tent, 1978
Materiaal: tentdoek 
Afmetingen: 400x400x600 cm

Rogge heeft steeds perioden met bepaal-
de concepten. Een daarvan is de tent. 
Deze tent lijkt op het eerste gezicht een 
gewone tent. Bij nader inzien zijn er toch 
bijzonderheden waar te nemen. Zo is er 
geen ingang, en de zomen zijn naar buiten 
gekeerd. Dat betekent volgens Rogge dat 
het licht van de wereld binnen in de tent 
zit terwijl de buitenwereld in duisternis is 
gehuld. Denk aan een binnenstebuiten 
gekeerd jasje. Bij de tenten in het Kröl-
ler-Muller Museum is dat net andersom.

Cornelius Rogge, 1932
Wagens, 1989
Materiaal: aluminium
Afmetingen: 400x200 cm

De werken van Rogge zijn niet eenvou-
dig, ze hebben altijd een zekere geheim-
zinnigheid. Rogge blijft de beschouwer 
prikkelen met zijn beelden. Die wordt 
nauwelijks toegelaten tot het concept 
van het werk. Er blijven geheimen en dat 
lijkt de kunstenaar te koesteren omdat ze 
steeds terugkeren in zijn werken, zo ook 
deze wagens, wagens als dragers van 
hoofden. De ene wagen met de gemate-
rialiseerde hoofden en de andere met de 
vergeestelijkte. De wagens spoeden zich 
op weg, naar?

Adriaan Rees, 1957
Tree of Death, 2017
Materiaal: porselein, hout, kunststof
Afmetingen: divers

Het menselijk lichaam en de dood zijn on-
derwerpen die de kunst altijd al heeft be-
zig gehouden. In een tijd van ongekend 
geweld staat ook de kunst machteloos. 
Kunst signaleert, stelt kritische vragen 
en is niet louter vermaak. Waar mogelijk 
schuurt het ook. In deze installatie, speci-
aal voor Landgoed Anningahof, hangen 
krachtige maar bleke en levensloze torso’s 
ondersteboven en gaan een strijd aan 
met de alsmaar wisselende luchten van 
het puur Hollandse landschap.

Marc de Roover, 1948
Kringloop, 2017
Materiaal: hout
Afmetingen: 2100x2100x120 cm

Kringloop is als een slang die in zijn eigen 
staart bijt, een doorlopende schroef 
van Archimedes, zonder begin, zonder 
einde. Het is horizontaal in het landschap 
neergelegd, in een grote cirkel, één enkel 
mathematisch systeem toepassend en 
volhoudend. Schijnbaar steeds in bewe-
ging, wervelend om zijn eigen as, rondom 
een middelpunt, eindeloos.

Simcha Roodenburg, 1963
1+1=1, 2017
Materiaal: hout
Afmetingen: divers

Roodenburg heeft bij dit beeld gebruik 
gemaakt van het materiaal van eerder 
gemaakte beelden uit 2006 en 2008. Hij 
heeft de betekenis laten migreren naar 
een nieuwe constellatie. Hij veranderde 
de status van de eerdere functionele 
houtverbinding naar ornamenten, die de 
functie van een vizier of venster in zijn 
gaan nemen. Hiermee is een nieuw beeld 
ontstaan.

Cornelius Rogge, 1932
Zielenschip, 2010-2014
Materiaal: ijzer, lak
Afmetingen: 400x110x300 cm

Deze bijzondere boot heeft in de vlag 
het woord INRI (Iesus Nazarenus Rex 
Iudaeorum, Jezus van Nazareth, koning 
der Joden). Op de ladders zijn geheime 
codes op de weg naar boven aangege-
ven. De boot vormt op hoog niveau de 
verbinding met de andere boten van de 
Armada die zich deze zomer aan de over-
zijde van de weg zullen manifesteren.
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Marc de Roover, 1948
Ruiters, 2004
Materiaal: hout, kool, teer
Afmetingen: 250x90x90 cm (5x)

Het werk bestaat uit vijf identieke, 
eikenhouten zwart geteerde volumes, in 
een vorm die het midden houdt tussen 
gestileerde hooi- of stroruiters en zwart 
geteerde schuurtjes. Het is een spel 
van ritmische herhaling, van rustig maar 
duidelijk present zijn, van geometrisch 
versus organisch. Ook de vorm confron-
teert alsof je tegenover een menselijke 
figuur staat.

Tanja Smeets, 1963
Mimicry, 2014
Materiaal: afstandhouders, tie-wraps
Afmetingen: variabel

In een boom aan het begin van het park 
heeft Tanja Smeets een structuur van 
 afstandhouders verweven met takken en 
de stam van een boom. Als een schijn-
baar natuurlijk gegroeid weefsel hangen 
deze structuren en druipen ze als schuim 
van de boom. Het materiaal uit de beton-
industrie lijkt transparant, kantachtig en 
heel natuurlijk gegroeid. Onderaan is een 
plek om te zitten en zelf even onderdeel 
te zijn van de installatie.

Paul Segers, 1976
Vingt Mille Lieues sous la Seine, 2015
Materiaal: trailer, aluminium, plexiglas
Afmetingen: 500 x 250 x 400 cm

Vingt Mille Lieues sous la Seine werd 
gemaakt in opdracht van de stad Parijs 
en stond drie maanden aan de Seine. In 
reactie op het thema Mobile Homes en 
met de naderende milieutop COP-21 in 
het vooruitzicht, combineerde Segers een 
“mobiele lanceerinstallatie” met een zelf-
bouw onderzeeër, klaar om in de  Seine 
gelanceerd te worden. In de avonden 
scheen vanuit de cabine een langzaam 
roterend licht als in een vuurtoren.

Elisabeth Stienstra, 1967
C.C.C.C., 1999
Materiaal: brons
Afmetingen: 75x90x60 cm

In C.C.C.C. heeft Stienstra ervoor geko-
zen om verschillende tijdsmomenten in 
een beeld te brengen. Niet als een stati-
sche representatie van een veranderend 
object, maar een overlapping en kruising 
van tijdsmomenten op verschillende 
schaal binnen één beeld. Dit houdt in dat 
het niet alleen naar buiten gericht is, maar 
evengoed een zuigende werking heeft 
voor zowel de blik als de gedachte.

Luk van Soom, 1956
Omega, 1998 
Materiaal: architectonisch beton
Afmetingen: 340x100x380 cm

Dit beeld is één van de vaste beelden in 
het park. Voor Luk van Soom heeft de krul 
een kosmische, evolutionaire betekenis; 
hij noemt het zijn oneindigheidsvorm. 
Een muzieknoot, een omega, het haar 
van een koningin; diverse benamingen 
zijn aan dit beeld gegeven.

Tanja Smeets, 1963
The Cold Cold Ground, 2017
Materiaal: staal, poedercoating
Afmetingen: 170x120x120 cm

Tanja Smeets bouwt grote, organische 
structuren van vaak alledaagse materia-
len; Chinese lepels, koffiekopjes, afstand-
houders, textiel en pvc bladvangers. Zij 
verbindt deze materialen tot structuren 
die lijken te groeien en te bewegen.  Ze 
infiltreren de omgeving waarin zij zich 
bevinden en suggereren dat ze er altijd 
geweest zijn. De spanning die ontstaat 
tussen deze vanzelfsprekende aanwezig-
heid aan de ene kant en het gevaar van 
een groeiend organisme aan de andere 
kant, is steeds aanwezig in haar werk.26 Tevens deelnemer van de IJsselbiënnale 2017 Tevens deelnemer van de IJsselbiënnale 2017



Rob Sweere, 1963
Growing my own wood, 2017
Materiaal: Douglas boom en hout, staal
Afmetingen: 450x450x400 cm

Het hart van het kunstwerk Growing my 
own wood is een boom. Het geheel is 
permanent aan elkaar gelast, de boom 
en het kunstwerk zijn onlosmakelijk aan 
elkaar verbonden. De boom groeit door 
de ringen langzaam omhoog. Om deze 
boom staan in een bolvorm drie objec-
ten waarin je kunt plaatsnemen. Deze 
objecten zijn bekleedt met Douglas hout, 
hetzelfde hout als de levende boom.

Shinkichi Tajiri, 1923-2009
Koan, 2007
Materiaal: brons
Afmetingen: 260x99x80 cm

Shinkichi Tajiri is een kunstenaar die 
beschouwd wordt als een van de vernieu-
wers van de Nederlandse beeldhouw-
kunst. In 1967 wilde Tajiri een sculpturale 
‘verklaring’ geven die alle mystificatie, die 
naar zijn gevoel de kunstwereld in haar 
greep had gekregen, zou doorprikken. 
Sculpturen die onmiddellijk iedereen 
zouden aanspreken en tegelijkertijd naar 
vorm tijdloos zouden zijn. Dit was het 
begin van de Knots, de knopen.
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Levi van Veluw, 1985
Monere, 2009
Materiaal: polyester, fibreglass
Afmetingen: 250x180x80 cm

Het woord ‘monumentaal’ wordt gebruikt 
om te verwijzen naar iets van immense 
grootte en macht. Ook Monere is ontwor-
pen om respect en ontzag af te dwingen. 
Monere heeft dezelfde kenmerken als Van 
Veluw’s eerdere zelfportret foto’s. Monere 
komt echter tevoorschijn uit het water 
en is daarmee niet een opzichzelfstaand 
driedimensionaal object; een overgang 
van Van Veluw’s foto’s naar opzichzelf-
staande beelden.

The Estate of the Artist courtesy The Mayor 
Gallery, London.

Henk Visch, 1950
Woman with Child, 2011 
Materiaal: brons
Afmetingen: 360x435x110 cm

Dit beeld had aanvankelijk als titel ‘Wat 
doet ons herinneren’. In 2012 werd het 
‘Not god but I will help you’, dit na het 
zien van een bedelaar die werd wegge-
stuurd met de woorden ‘God will help 
you’. Toen het beeld net klaar was moest 
Visch aan een moeder denken, vandaar 
deze titel. De toeschouwer is nu kind en 
bedelaar.

Rob Voerman, 1966
The Exchange, 2016-2017
Materiaal: aluminium, glas, plexiglas
Afmetingen: 900x900x700 cm

The Exchange is in 2016 gebouwd voor 
Park Sonsbeek (Sonsbeek’16: transAC-
TION), waar het over de grote waterval 
werd geplaatst. De naam Exchange refe-
reert aan een bank: er werd een nieuwe 
munt geïntroduceerd en uitgegeven die 
ecologie met het financieel stelsel ver-
bond. Het werk heeft een tweede leven 
gekregen op Landgoed Anningahof. Het 
is verbouwd en volledig gesloten. Er vindt 
ook ‘exchange’ plaats: uitwisseling van 
kennis. Het werk zal o.a. functioneren als 
bibliotheek en bezinningsplek.

Henk Visch, 1950
Don’t take my world away, 2015
Materiaal: brons
Afmetingen: 165 cm

Hoewel Henk Visch zelden een werk op 
een sokkel plaatst, hij wil dat de directe 
ervaring van het kijken plaatsvindt in 
dezelfde ruimte als die waarin wij samen-
leven en tijdgenoten zijn, plaatst hij hier 
de figuur zittend op een soort scherf. Het 
lijkt wel op een ijsschots zoals Casper 
David Friedrich die schildert. Eigenlijk 
is het eens soort kleedje waar de figuur 
op zit en geen sokkel. Het ontwakend 
moment is vol verwachting en beginnend. 
De wereld begint in het klein.

28 Tevens deelnemer van de IJsselbiënnale 2017



André Volten, 1925-2002
Zonder titel, 1985
Materiaal: RVS
Afmetingen: 2400x1200 cm

Dit monumentale werk van André Volten is 
een markante blikvanger. Vanuit de verte 
lijkt het op een enorme obelisk en van 
nabij op een groot instrument dat de we-
reld wil opmeten. Het is één van zijn vele 
constructivistische sculpturen in binnen- en 
buitenland. Dit groots kunstzinnig gebaar 
van ruimteonderzoek in de natuur toont 
zijn interesse in de mogelijkheden van in-
tegratie van kunst in de openbare ruimte.

Auke de Vries, 1937
Gentle Observer, 2012 
Materiaal: roestvast staal en staal 37
Afmetingen: 42x48 cm

Blind, maar ziet alles.
Doof, maar niets ontgaat hem.
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André Volten, 1925-2002
Zonder titel, 1990-1993
Materiaal: graniet
Afmetingen: 3x 120x120x120 cm

André Volten realiseerde vanaf het begin 
van de jaren vijftig een oeuvre van groot-
schalige sculpturen, voornamelijk voor 
de openbare ruimte. Volten is de meest 
bekende omgevingskunstenaar met 
geometrisch abstracte vormen; kubussen, 
cilinders en bollen. De beelden geven 
steeds de indruk de formele geome-
trische eigenschappen te overstijgen. 
Het getoonde werk was nog niet eerder 
tentoongesteld en beleefde zijn première 
op Landgoed Anningahof.Dit beeld (H1200cm, L2400cm) gemaakt door 

André Volten in 1985 is een gift van het
Europees Octrooi Bureau Den Haag.

R.W. van de Wint, 1942-2006
Schaalmodel HOOP 1:10, 2009
Materiaal: cortenstaal
Afmetingen: 220x45 x18,5 cm

Dit schaalmodel is geïnspireerd op de 22 
meter hoge versie die in 2009 is geplaatst 
in de gemeente Maasdonk. De horizonta-
le-verticale segmentering vormt een raster 
dat het beeld een open en transparant ka-
rakter geeft. Zowel het oppervlak van het 
beeld, dat een lichte bolling vertoont, als 
de contour, laten de kromming zien. Het 
raster de rechte lijn. Er ontstaat een span-
ningsveld tussen de curven en vierkanten, 
ofwel de krommingen en rechte lijnen. 
Het is de eerste uit een serie van 5. De 
andere 4 moeten nog gemaakt worden.

Zeinstra & Van Gelderen Architecten
Rubberhuis, 2010
Materiaal: polyurethaan gietrubber
Afmetingen: 150x150x230 cm

Rubberhuis is volledig uit rubber gemaakt. 
Het is een amberkleurige, rechthoekige 
monoliet waarin een eivormige holte is 
uitgespaard. De ingang is niets meer dan 
een verticale snede. Eén bezoeker per 
keer kan het met enige moeite betreden 
en zo afstand nemen van de buitenwereld 
en tot zichzelf komen, als in een kapelletje. 
Het introverte karakter van het huis wordt 
versterkt door de holle akoestiek. De 
translucente wanden verlichten overdag 
de ruimte en tonen aan de buitenwereld 
de schim van de bezoeker.

Famke van Wijk, 1969
De Ontknoping, 2001
Materiaal: aluminium
Afmetingen: 1600x220x600 cm

Het lontslotmusket uit 1611 met smeu-
lend lont (gebruikt in de 80-jarige oorlog) 
verbeeldt het eindige en het tijdelijke. 
Loodrecht daarop is een lont in de vorm 
van een liggende achtlus te zien die het 
oneindige symboliseert. De ‘Oneindige’ 
beschikt, maakt een einde aan de loop 
der dingen, onderbreekt ze, en geeft ze 
ook weer een nieuw begin.
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Hans van Bentem, 1965
Black Helmet, 2015
Materiaal: glas, metaal

Kees Bierman, 1936
Transparante vleugel, 2015
Materiaal: betonijzer

Maze de Boer, 1976
Still Life, 2012
Materiaal: vurenhout, canvas, acrylverf

Hans van Bentem, 1965
Diktator, 2012
Materiaal: porselein

Hans van Bentem, 1965
White Helmet, 2015
Materiaal: glas, metaal

Tim Breukers, 1985
Groot en klein, 2014
Materiaal: klei, glazuur



Erik Buijs, 1970
Van beneden lijkt alles groter, 2008
Materiaal: brons

Tom Claassen, 1964
Zonder titel, 2006
Materiaal: polyurethaan

Tom Claassen, 1964
Yp, 2005
Materiaal: aluminium
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Erik Buijs, 1970
Tast, 2007
Materiaal: brons

Tim Breukers, 1985
Zonder titel, 2014
Materiaal: klei, glazuur

Tim Breukers, 1985
Sculptuur in openbare ruimte (met fiets), 2014
Materiaal: klei, glazuur
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Wia van Dijk, 1954
De Tranende Bloem, 2016
Materiaal: dubbel-torengoud,
polyurethaan, cement

Wia van Dijk, 1954
Gebundeld, 2016
Materiaal: polystyreen, cement, epoxy, 
pigment

Nicolas Dings, 1953
Piëta, 2017
Materiaal: brons, rvs, katoen

Tom Claassen, 1964
Zonder titel, 2016
Materiaal: aluminiumcement

Tom Claassen, 1964
Zonder titel, 2016
Materiaal: aluminiumcement

Tom Claassen, 1964
Zonder titel, 2016
Materiaal: aluminiumcement



Klaas Gubbels, 1934
Stapeling 4, 2010
Materiaal: metaal

Klaas Gubbels, 1934
Stapeling 6, 2012
Materiaal: hout

Klaas Gubbels, 1934
Stoel Breda, 2000
Materiaal: aluminium
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Klaas Gubbels, 1934
A en M, 2003
Materiaal: brons

Klaas Gubbels, 1934
Balans, 2005
Materiaal: staal

Klaas Gubbels, 1934 & Shinkichi Tajiri, 1923
Zonder titel, 1998
Materiaal: metaal, kunststof
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Jeroen Henneman, 1942
De Kus, 2013
Materiaal: zwart gepolychromeerd staal

Jeroen Henneman, 1942
De Onrustige Slaap, 2014
Materiaal: zwart gepolychromeerd staal

Jeroen Henneman, 1942
Katten I, 2008
Materiaal: in zand gegoten aluminium

Heringa/Van Kalsbeek, 1966 & 1962
Ancient future, 2015
Materiaal: keramiek, hars, staal

Heringa/Van Kalsbeek, 1966 & 1962
Zonder titel, 2005
Materiaal: porselein, hars, staal

Jeroen Henneman, 1942
Lamp, 2016
Materiaal: zwart gepolychromeerd staal



Ewerdt Hilgemann, 1938
Half Cube, 2015
Materiaal: stainless steel

Ewerdt Hilgemann, 1938
Triple, 2015
Materiaal: stainless steel

Maartje Korstanje, 1982
Untitled, 2016
Materiaal: papier, karton, textiel,
aluminiumtape, draad

Maartje Korstanje, 1982
Untitled, 2016
Materiaal: hout, papier-maché, siliconen, 
pigmenten, leer, draad

Herman Lamers, 1954
My Head Is My House Unless It Rains, 2005
Materiaal: crystal clear polyurethaan

38

Marjolijn Mandersloot, 1959
Madame Jeanette, 2015
Materiaal: brons
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Michel van Overbeeke, 1942
Vruchtbekertjes, 2016
Materiaal: hout, zilver, bladgoud

Michel van Overbeeke, 1942
Het Witte Goed, 2016
Materiaal: gegoten glas

Marjolijn Mandersloot, 1959
Vondeling, 2007
Materiaal: aluminium

Marjolijn Mandersloot, 1959
Witte Pakken, 2010
Materiaal: brons

Pim Palsgraaf, 1979
Mycose City 11, 2014
Materiaal: mixed media

Michel van Overbeeke, 1942
CHI, 2016
Materiaal: hout, kunststof, glas, bladgoud



Pim Palsgraaf, 1979
Mycose City 18, 2017
Materiaal: mixed media

Pim Palsgraaf, 1979
Questioning reality 01, 2016
Materiaal: mixed media

Jens Pfeifer, 1963
Toter Hase, 2010
Materiaal: staal

Jens Pfeifer, 1963
Three Boys, 2010
Materiaal: staal

Adriaan Rees, 1957
VASE 5 Rees-Frieling, 2011
Materiaal: porselein

André Pielage, 1975
Kiss of Muse, 2016
Materiaal: aluminium
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Adriaan Rees, 1957
The warrior 3, 2017
Materiaal: porselein

Paul de Reus, 1963
Man met Camera, 2003
Materiaal: hout

Shinkichi Tajiri, 1923-2009
Laying Down Knot, 1993
Materiaal: brons, hout

Maurice van Tellingen, 1957
In Case of Fire, 2015
Materiaal: MDF, hout, alkydverf

Luk van Soom, 1956
This Way To, 2016
Materiaal: brons, synthetisch plaaster

Luk van Soom, 1956
Drifting in a Cloud, 2016
Materiaal: brons, synthetisch plaaster



Maurice van Tellingen, 1957
Vogelvoerderhuisje, 2013
Materiaal: MDF, alkydverf, perspex

Maurice van Tellingen, 1957
Voordeur, 2017
Materiaal: MDF, kunststof, alkydverf

Henk Visch, 1950
The Polyglot, 2016
Materiaal: brons

Henk Visch, 1950
Noch Einmal, 1999
Materiaal: brons

Jan Eric Visser, 1962
Zonder titel, 2011-2014
Materiaal: krantenpapier, folders, anorga-
nisch huisvuil, gietwas42

Maurice van Tellingen, 1957
Zijraam, 2017
Materiaal: MDF, kunststof, alkydverf
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Jan Eric Visser, 1962
Zonder titel, 2013-2015
Materiaal: krant, printerpapier, anorga-
nisch huisvuil, devotiekaarsstompjes

Jan Eric Visser, 1962
Zonder titel, 2007
Materiaal: krantenpapier, folders, anorga-
nisch huisvuil, gietwas
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Op uitnodiging van de Anningahof selecteerde Pim Trooster 11 kunstenaars voor de tentoonstelling 
Outplacement. Zij ontwikkelden voor het eerst in hun carrière een buitenbeeld. Hun werken worden als 
een groepstentoonstelling in het achterste gedeelte van het nieuwe park gepresenteerd.

Terwijl Hib Anninga druk bezig was met het wel en wee rond het nieuwe park ontving hij een mail 
over Art Rotterdam, dat hij altijd bezoekt. Tijdens het werk ontstond het idee om in een deel van het 
park een tentoonstelling samen te stellen met een groep talentvolle kunstenaars; een tentoonstelling 
min of meer vergelijkbaar met ‘Prospects en Concepts’ van het Mondriaanfonds op Art Rotterdam 
en dan in een buitenvariatie. Hij besprak dit met me en vroeg me het als gastcurator te ontwikkelen. 
Het Mondriaanfonds kon gezien de omstandigheden alleen maar adviseren het op eigen initiatief te 
realiseren. Niet eenvoudig maar toch... op de grens van het onmogelijke ligt de ultieme uitdaging. Al 
snel kwam ik met het idee om vanuit de werktitel ‘In<Out’ kunstenaars uit te nodigen een binnenbeeld 
te laten door-ontwikkelen tot een buitenbeeld. In een besneeuwd park kwamen we bijeen rond 
een pan dampende soep in de Vechthal. Plannen werden gemaakt en op haalbaarheid overwogen. 
Uiteindelijk werd een compleet elftal gevormd voor realisatie van het concept. Het is een pluriform 
geheel geworden; variërend van conceptueel tot poëtisch, van transparant tot massief, van fragiel tot 
monumentaal, van theatraal tot interactief.

Pim Trooster

Deelnemende kunstenaars:

Maurice Bogaert, Bonno van Doorn, Jonathan van Doornum, Esther de Graaf, Kim Habers, Menno Hiele, 
Jaap Kater, Sachi Miyachi, Bianca Runge, Ian de Ruiter & Sjoerd Tim en Dieke Venema.

Outplacement is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Stichting Vrienden van Landgoed Anningahof
en door de Gemeente Zwolle.

Outplacement
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Maurice Bogaert, 1975
Standing Figure 1, 2017
Materiaal: diverse materialen
Afmetingen: 100x100x300 cm

Standing Figure 1 is ontstaan uit een 
fascinatie voor objecten die doen als of 
ze iets anders zijn: bakstenen-behang, 
piepschuim rotsblokken en als bomen 
vermomde verstop plekken.

Jonathan van Doornum, 1987
Emotional control, 2017
Materiaal: epoxy klei, HPL, staal,
pigment en graving in HPL
Afmetingen: 122x80x250 cm

Met zijn beeld Emotional control wil 
Jonathan van Doornum de ‘huiselijkheid’ 
weergeven, die wij Hollanders gewoonlijk 
creëren als we gaan kamperen. Een letter-
lijk uit de kluiten gewassen campinggas-
stel zweeft op glimmende voetjes boven 
de aarde. Twee gedetailleerd uitgebeitel-
de pluimvormige ‘slungels’ rijzen op uit 
een blauwe en een rode ‘vlam’. 

Bonno van Doorn, 1977
Echo in Eternity, 2017
Materiaal: hout, beton, pigmenten
Afmetingen: 25x50x300 cm

Het beeld Echo in Eternity refereert 
naar de Griekse en Romeinse beelden, 
die vroeger bont gekleurd waren, maar 
nu dus witter dan wit zijn. Veel mensen 
denken nog steeds dat die beelden van 
origine ook wit waren. Ook refereert het 
werk natuurlijk naar de Endless Column 
van Constantin Brancusi. “In de zomer 
van 2016 ben ik naar Roemenië afgereisd 
om het magistrale werk van 30 meter 
hoog te bewonderen. Het was mijn mooi-
ste ervaring van een kunstwerk ooit.”

Esther de Graaf, 1984
The end as beginning, 2017
Materialen: aluminium, lijm,
aluminiumtape
Afmetingen: 450x280x230 cm

The end as beginning bestaat uit één 
doorlopend stuk. Het geheel is zo
licht, ijl en sterk mogelijk voor de buiten-
lucht, als een tegenwicht aan
robuustheid: een beeld die uit gelijke 
eigenschappen bestaat van
natuurlijke structuren, waaruit wij ook 
bestaan.

Menno Hiele, 1988
Terugkruising, 2017
Materiaal: hout, staal, fototransfer,
lineaire actuator en elektronica (sensoren 
en microcomputer)
Afmetingen: 300x100x250 cm

Het biologische- en natuurlijke proces van 
het terugkruisen van een bastaard, om zo 
voordeel te behalen uit bepaalde gene-
tische eigenschappen van de oudersoort 
voor aanpassing of adaptieve radiatie. De 
sculptuur refereert naar deze terugkrui-
sing. De stapel planken krijgt een aantal 
eigenschappen terug van zijn eerdere 
verschijning, waardoor er leven terugkeert 
in een door de mens verwerkte boom.

Kim Habers, 1979
Zonder titel, 2016-2017
Materiaal: inkt, papier, staal, hout, epoxy
Afmetingen: 300x300x240 cm

Als onderdeel van de kunstmanifestatie 
Into Nature art-expedition presenteerde 
Kim Habers een 13 meter lange, tussen 4 
staalkabels opgehangen tekeninstallatie, 
als ‘luchtbrug’ tussen twee zijverdiepin-
gen van de Rijksluchtvaartschool te Eelde. 
Daar ontstond het idee om het werk 
weerbestendig te maken en op Landgoed 
Anningahof als een nieuw buitenbeeld te 
tonen. Alle (on-)mogelijke varianten zijn 
sindsdien de revue gepasseerd.
De uiteindelijk gekozen vorm lijkt het 
‘onmogelijke’ toch realiteit te maken.
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Jaap Kater, 1951
Cave vitam (hoed u voor het leven), 2017
Materialen: diverse materialen
Afmetingen: 470x180x190 cm

Als in een tableau-vivant zijn gestalten, 
goden of mensen (?) opgesteld rondom 
een coconachtig voorwerp. De hoeders 
van de amoebe? Een amoebe in sluimer-
stand geraakt in de vorm van een cyste. 
Tijd en ruimte; begrenzing; beweging 
zoekend naar evenwicht. Hier gaat het 
om de syntaxis. Zo kan elk element als 
een zinsdeel worden gezien. De positie 
van de afzonderlijke elementen constru-
eert de vertelling. De verplaatsing, met of 
zonder schijnvoetjes, van een component 
is nooit zonder betekenis.

Bianca Runge, 1967
Felled Forest, 2016-2017
Materiaal: aluminium, metaal, pur, verf
Afmetingen: 230x130x120 cm

Uit bezorgdheid over hoe wij met de ons 
omringende natuur omgaan creëerde 
Bianca Runge een groep in aluminium 
ingepakte boomstammen, om de kwets-
bare natuur op deze wijze symbolisch te 
behouden. Bianca Runge reist met haar, 
op dezelfde wijze in aluminium ingepakte 
caravan, langs festivals en manifestaties. 

Sachi Miyachi, 1978
A Structure - an exercise to be an
optimist (vol.3), 2017
Materiaal: mixed media
Afmetingen: 300x400x300 cm

Deze site-specific interactieve installatie 
heeft als doel om een lokale identiteit 
te benadrukken, en een nieuw perspec-
tief op het gehele landschap te geven. 
Het biedt de bezoekers onderdak om op 
een drumstel te spelen; een universele en 
zinvolle oefening om dagelijkse frustra-
ties vrij te laten en energie op te doen in 
tijden van humanitaire crisis. Vind je eigen 
ritme, oefen een optimist te zijn.

Sjoerd Tim, 1978 en Ian de Ruiter, 1980
Zonder titel, 2016-2017
Materiaal: zand, beton, eps, hout
Afmetingen: 130x200x400 cm

Het werk dat Sjoerd Tim en Ian de Ruiter 
presenteren is het resultaat van een een-
malige samenwerking waarbij het boek 
‘Kosmos’ van de Poolse schrijver Witold 
Gombrovicz het uitgangspunt was. Het 
sculptuur, doet denken aan een uitver-
groot brood klei. In hun optiek is het 
materiaal klei in zijn oorsprong vormloos, 
amorf. Het gevormde komt pas na het 
boetseren ervan. Dit sluit perfect aan bij 
hun perceptie van ‘Kosmos’. Het brood 
klei staat symbool voor een ontelbaar 
aantal mogelijkheden en associaties.

Dieke Venema, 1990
Zonder titel, 2017
Materiaal: beton, hout
Afmetingen: 350x190x100 cm

Dieke Venema maakte voor Outplace-
ment een werk dat voortvloeit uit een 
werk dat Venema in 2016 maakte: een 
wit beeld van piepschuim en acrylhars. 
Dit beeld was opgebouwd uit lagen van 
plakken piepschuim, waardoor het beeld 
visueel veel platter oogt dan bijvoorbeeld 
een ouder werk uit beton. In het beeld 
voor Landgoed Anningahof onderzoekt 
Venema het idee van lagen en plakken 
verder, door op zoek te gaan naar een 
luchtig beeld dat wordt vertaald in een 
betonnen weersbestendige uitvoering.



Kunstwegen is een internationale 
 kunstroute van 160 km van Ohne (DE) tot 
Zwolle (NL) in het unieke landschap van 
het  Vechtdal. De route toont ca. 75 kunst-
werken van  hedendaagse kunstenaars, die 
reflecteren op het rijke cultuurlandschap 
en haar historie. Kunstwegen maakt hoog-
waardige kunst in de openbare ruimte 
toegankelijk voor een breed publiek.

Landgoed Anningahof is het startpunt voor 
Kunstwegen in Nederland.  Kunstwegen 
presenteert hier in samenwerking met 
 Kunstwegen Duitsland en de Städtische 
Galerie in Nordhorn (DE), twee Duitse 
 kunstenaars met actueel hedendaags 
werk. De solotentoonstellingen tonen de 
beloften voor de toekomst.

Met enthousiasme presenteren wij u:

20 mei t/m 6 augustus

Dominik Halmer

12 augustus t/m 29 oktober

Jens Kloppmann

Kunstwegen Paviljoen

Dominik Halmer, Insurance, 2017
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Jens Kloppmann, Verso Police 2013-16



Uit het depot

Deze zomer zijn in de Lichthal werken 
te zien uit de depots van kunstcollecties 
van leden van de VBCN (Vereniging 
Bedrijfscollecties Nederland). De VBCN 
is een onafhankelijk non-profit kennis-
netwerk voor Nederlandse bedrijven 
en (semi)publieke instellingen met een 
kunstcollectiebeleid. Via deze collecties 
komt een groot en divers publiek in 
aanraking met kunst. Dit gebeurt alleen 
niet wanneer er werken in depot staan. 
Daarom heeft de VBCN het initiatief 
genomen enkele van deze werken uit de 
depots te halen. In de Anningahof krijgen 
de objecten weer de zichtbaarheid die 
zij verdienen. Wellicht leidt het zelfs tot 
een tweede leven op een nieuwe locatie. 
Het publiek wordt uitgenodigd mee te 
denken over de beste locatie voor de 
werken. Met dit initiatief wil de VBCN een 
lans breken voor collectiemobiliteit en bij-
dragen aan de dynamiek en zichtbaarheid 
van bestaande collecties.

Deelnemende collecties zijn:
ABN AMRO Kunstcollectie, Collectie 
Albert Heijn Kunst Stichting, DSM Art 
Collection, ING Collectie, Collectie 
Radboudumc, Isala Kunst collectie.
Meer informatie over de VBCN en haar 
leden is te vinden op www.vbcn.nl52

Tijdens de overgangsperiode maken we gebruik van een 
‘open depot’. Beelden worden hier (tijdelijk) geplaatst en 
krijgen later een nieuwe plek. De werken in het depot zijn 
niet opgenomen in deze catalogus.
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André Volten, 1925-2002
Kubus, 1974
materiaal: brons
Collectie ABN AMRO

Adriaan Rees, 1957
Telling Lies, 2004
materiaal: keramiek
Isala Kunst collectie

Tom van den Boomen, 1944-2017
Mythologieën, 1991
materiaal: keramiek, hout
Collectie Albert Heijn Kunst Stichting

Irene Fortuyn, 1959
Contra Posto, 1997
materiaal: marmer
Collectie ABN AMRO

Marius Boender, 1948
Zonder titel, 1990
materiaal: geschilderd en gestraald glas
Collectie Albert Heijn Kunst Stichting

Marinus Boezem, 1934
Zonder titel, 1980
materiaal: staal, steen, spiegel
ING Collectie

Nikolaas van Os, 1950
Lijkwagen Filips de Schone, 2000
materiaal: keramiek
Collectie Radboudumc

Van 20 mei t/m 6 augustus:

David Bade en Erik Habets, Marius 
Boender, Tom van den Boomen, Nikolaas 
van Os en Adriaan Rees

Van 12 augustus t/m 29 oktober:

Hans van den Ban, Marinus Boezem, 
Irene Fortuyn en André Volten.

Hans van den Ban, 1950
Zonder titel, 1995
materiaal: lood
Collectie ABN AMRO

David Bade, 1970 en Erik Habets, 1978
Bio Free, 2012
materiaal: exo paxx
DSM Art Collection



Pim Trooster, 1954
In Transitie, 2016-2017 (4 uit serie van 15 prints)
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De Vechthal is een ruimte met bijzonder 
uitzicht. De ruimte is geschikt voor het 
houden van bijeenkomsten (tot ca. 50 
personen), presentaties, cursussen en 
bijvoorbeeld diners met kunstliefhebbers. 

Dit jaar laat Pim Trooster in de Vechthal 
twee series zien die geïnspireerd zijn op de 
verbouwing van het beeldenpark.
Op het beeldscherm ziet u een compilatie 
van foto’s en video’s over de transitie van 
het park, gemaakt door Steven van Welie en
Pim Trooster.
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Vechthal



Algemene regels op Landgoed Anningahof:

• Het verblijf in het park is voor eigen risico. Landgoed Anningahof is niet

 aansprakelijk voor eventuele schade t.g.v. welke oorzaak dan ook.

• Wij verzoeken u de bloemenweide niet te betreden.

• U wordt verzocht uitsluitend op de gemaaide paden en/of de verharde weg te lopen.

• In verband met de waterpartijen en de kwetsbaarheid van de kunst vragen wij u  

 nadrukkelijk goed toezicht op uw kinderen te houden.

• Honden zijn alleen aangelijnd toegestaan.

• In het gehele park geldt wegens brandgevaar een algeheel rookverbod.

• Fotograferen mag alleen t.b.v. eigen gebruik.

• Kunst is kwetsbaar, wees voorzichtig.

Colofon

Ik dank allen die met groot enthousiasme 
meegewerkt hebben aan het realiseren 
van het nieuwe beeldenpark en de huidige 
tentoonstellingen.  

Hib Anninga

In het bijzonder dank aan:
de deelnemende kunstenaars
Provincie Overijssel
Gemeente Zwolle
Groenrecycling Rouveen BV, Rouveen
Boomkwekerij G&M, Dodewaard
de vele vrijwilligers van Landgoed Anningahof

Samenstelling catalogus:
Steven van Welie
Vormgeving catalogus:
Gerard Groenewoud
Website en fotografie:
Steven van Welie
Fotografie Outplacement:
Pim Trooster
Schetsontwerp park:
H+N+S Landschapsarchitecten/Hib Anninga

Op de omslag:
Dit beeld (H1200cm, L2400cm) gemaakt
door André Volten in 1985 is een gift van
het Europees Octrooi Bureau Den Haag.

LANDGOED ANNINGAHOF
Hessenweg 9
8028 PA Zwolle
Tel.: 038-4534412
www.anningahof.nl
info@anningahof.nl 57

routebeschrijving

Landgoed
  Anningahof

A

A28

A28

N340

ring Zwolle

Overijsselse Vecht

Meppel / Groningen

Zwolle / Amersfoort Ommen / Dalfsen

Hessenpoort

21

20

Auto vanaf Amsterdam/Apeldoorn:
Neem direct na Zwolle de afslag Ommen/Dalfsen 
(N340). Zodra u op de N340 bent, na ca. 200 links de 
parallelweg nemen. De ingang van Landgoed
Anningahof is na ca. 50 meter aan uw linkerhand.

Auto vanaf Meppel/Groningen:
Vanaf Groningen volg de A28. Neem de afslag Ommen/
Dalfsen (N340). Zodra u op de N340 bent, na ca. 200 
links de parallelweg nemen. De ingang van Landgoed 
Anningahof is na ca. 50 meter aan uw linkerhand.

Auto vanaf Ommen:
Volg de N340 richting Zwolle. Na de spoorwegovergang Zwolle/Meppel
treft u na ca. 1 km Landgoed Anningahof aan uw rechterhand (vóór de
stoplichten naar de A28).

Openbaar vervoer:
Vanaf station Zwolle neemt u de bus richting Meppel of Dedemsvaart.
Uitstappen halte Vechtbrug en te voet fietspad richting Dalfsen/Ommen volgen.
Lijn 29; elke dag: ook zon- en feestdagen
Lijn 40; van maandag t/m zaterdag
(let op: kijk voor de zekerheid altijd op internet de actuele vertrektijden na!)56

Het kunstwerk Zielenschip van Cornelius Rogge, gelegen tegenover de ingang van Landgoed 
Anningahof, maakt onderdeel uit van de internationale kunstroute Kunstwegen



Armando, David Bade & Erik Habets, Hans van den Ban, Hans van Bentem, 

Kees Bierman, Marius Boender, Maze de Boer, Marinus Boezem, Maurice 

Bogaert, Tom van den Boomen, Kevin van Braak, Tim Breukers, Erik Buijs, 

Sjoerd Buisman, Tom Claassen, Wia van Dijk & Frank Straatman, Nicolas Dings, 

Bonno van Doorn, Jonathan van Doornum, Irene Fortuyn, Esther de Graaf, 

Gerard Groenewoud & Tilly Buij, Stefan Gross, Klaas Gubbels, Kim Habers, 

Dominik Halmer, Jeroen Henneman, Heringa/Van Kalsbeek, Menno Hiele, 

Ewerdt Hilgemann, Marieke de Jong, Jaap Kater, Wouter Klein Velderman, 

Maartje Korstanje, Jens Kloppmann, Bastienne Kramer, Ruud Kuijer, Herman 

Lamers, Herman Makkink, Marjolijn Mandersloot, Sachi Miyachi, Leonard 

van Munster, Herbert Nouwens, Nikolaas van Os, Michel van Overbeeke, 

Pim Palsgraaf, Nico Parlevliet, Chris Peterson, Jens Pfeifer, André Pielage, 

Lorenzo Quintanilla, Adriaan Rees, Paul de Reus, Cornelius Rogge, Simcha 

Roodenburg, Marc de Roover, Ian de Ruiter & Sjoerd Tim, Bianca Runge, 

Paul Segers, Tanja Smeets, Luk van Soom, Elisabeth Stienstra, Rob Sweere, 

Shinkichi Tajiri, Maurice van Tellingen, Pim Trooster, Levi van Veluw, Dieke 

Venema, Henk Visch, Jan Eric Visser, Rob Voerman, André Volten, Auke de 

Vries, Famke van Wijk, R.W. van de Wint, Zeinstra & Van Gelderen Architecten

Landgoed Anningahof  Hessenweg 9  8028 PA Zwolle

wo t/m zo 13.00 - 18.00 uur  20 mei t/m 29 oktober 2017

www.anningahof.nl

038 - 4534412

info@anningahof.nl


