
Zwaar water 
Ruud Mast/Gejan Stol 
 
Zwaar water is chemisch gezien vergelijkbaar met normaal water, maar 

sommige fysische eigenschappen zijn anders. Ons „water‟ voldoet aan deze 

regel. Het komt in de natuur voor maar de fysische eigenschappen zijn anders. 

Het beeld zal daardoor geheel anders van karakter zijn. Het werk zal 

voornamelijk uit takken bestaan. We streven naar een beeld waarin zowel de 

kleur van de takken als de richting ervan de beweging van water gaat 

verbeelden. We hopen dat het landschap van de Kolonie ons werk in zich op 

zal nemen. www.ruudmast.nl /www.gejanstol.nl    

 

Pick up the pieces 

Peter Vial 
 
“Pick up the pieces”  is gemaakt vanuit de idee 
dat cultuurhistorie en geschiedenis in het 
algemeen ons kan helpen verder te groeien 
door hierop te reflecteren. Juist als we 
brokken hebben gemaakt! www.petervial.nl 

                                                                                                                 

WereldsHout 
                                                                      Joke Sentse- Huige 

 
De sociaal maatschappelijke beweging van de Koloniën is terug te zien  
in de welvingen van het beeld, gekapt in hout.  

                                  www.jokesentse.exto.nl 

 
Te bezichtigen tot 31 oktober 2016 

 
Museum De Koloniehof 
Koningin Wilhelminalaan 87 
8382 GC Frederiksoord 
www.dekoloniehof.nl 

 

 

   Koloniekunst  

http://www.ruudmast.nl/
http://www.dekoloniehof.nl/


Generaal Johannes van den 
Bosch 
Herma Schellingerhoudt 
 
Het portret van de grondlegger van de Kolonie. 

Een inspirerende persoonlijkheid die voor mij 

tijdens het boetseren gaandeweg steeds meer 

is gaan leven.  

www.artcentre-zutphen.nl 

 

Boombeeld: lente als altijd 

Peter van Tilburg 
 

Het Boombeeld, als mensvorm, omarmt een 

boom uit dankbaarheid. Bomen zijn de meest prominente vertegenwoordigers van de natuur. Door  

een boom kom je tot spiegelingen over het verleden: „als deze oude stam zou kunnen vertellen ...‟  

Zo vertegenwoordigt de boom ook het verleden. De Koloniehof heeft een band met de natuur  

omdat de zij ontstaan is met het gedachtegoed de natuur te bewerken. En de bomen hebben stand  

gehouden terwijl mensen en hun ideeën zijn vergaan. Bomen bevestigen dus ook ons cultureel 

erfgoed. Bomen hebben altijd de lente in zich, vandaar. www.petervantilburg.nl 

 

Hiërarchie 

Elisa van den Berg 
 

In dit werk kun je je verplaatsen in de koloniebewoners, waarbij de 

hiërarchie in het werk wordt verbeeld door de kroon, de koloniehuisjes 

en de knapzak 

www.elisavandenberg.nl 

 

 

 

 
 

                    
                                                  De levensladder 

                                                                Marijke Traast-Bos 

 
De tien palen bij elkaar geplaatst staan voor de voltooiing van het leven op 

aarde. De weg naar de hemel is voltooid. De sporten van de ladder en de 

steun van de anderen hebben deze tocht mogelijk gemaakt. De mensen, die 

in de landbouwkoloniën werken konden, kregen de gelegenheid een zinvol leven op te bouwen. Men 

probeerde standvastigheid bij te brengen door middel van steun en verbondenheid. Door het uitvoeren 

van een verplichte levenswijze werd destijds gestreefd naar een krachtige levenswijze die stevig stond 

tegenover verandering en tegenspoed. De gekleurde banden op de palen symboliseren deze strijd in 

ieders leven. Met positieve daadkracht kon het hoogst haalbare bereikt worden. Het eeuwig leven. 

www.emelatelier.nl 

Een gegeven paard niet in de mond kijken 

Peter de Haan 
 

Het paard staat symbool voor de arbeid, onmisbaar bij de stichting 

van de Kolonie en het ontginnen van het land. 

 www.artcentre-zutphen.nl 

 

 

 

 

 
 

                          En ook een boom  

                                                    Had een droom 

                                                         Piet van Middelaar 
 

Ooit droomde een visionaire man, van den Bosch geheten, over een 

nieuwe toekomst voor oude veengronden waar zorgzaamheid en 

weldadigheid zouden tellen. Bomen zijn als mensen. Ook zij dromen, 

geworteld in de tijd. Zo ook deze stam van een ooit bloeiende gouden regen. Verstrikt geraakt en 

gewurgd bleef hij kaal en verschraald achter als een ontvankelijke wachter, open voor een nieuwe 

bestemming. En nu staat hij hier op deze oude grond.  Weldadig en zorgzaam drager van een  

kleurrijk glanzende en toekomst verbeeldende steen als vervulling van zijn droom. 

www.pietvanmiddelaar.nl 

 

Ontworsteling 

Jan Slot 
 

Aan het begin van de negentiende eeuw trokken  

gezinnen uit heel Nederland naar Frederiksoord . 

Een nieuw dorp in Drenthe. De in 1818 opgerichte 

Maatschappij van Weldadigheid wilde verarmde en 

kansloze landgenoten, uit hun toestand van diepe  

ellende halen. In een nog woest en maakbaar Drenthe moesten zij zich door middel van noeste 

landarbeid, vlijt en gehoorzaamheid, ontworstelen aan hun armoedig en armlastig  bestaan. 

www.slotinbeeld.nl 

 

Vele handen maken licht werk 

Daniëlle Broekhuizen-Mazzola 

 
Vele handen hebben heel veel werk verricht in de “Kolonie 

van Weldadigheid”. Daardoor is er o.a. een prachtig 

landschap met mooie oude bomen ontstaan, waar wij nu 

van kunnen genieten. De handen symboliseren het vele 

werk en de plak van de holle boomstam als lijst waardoor de kijker het schilderachtige landschap  

kan bekijken. www.daniellebroekhuizen-mazzola.com 


