
37. 
Steef Roothaan (1954) 
zonder titel 
Basilicumweg / Saffraanweg, Kruidenwijk, Almere Stad 
1990 
Opdrachtgever: Gemeente Almere 

In 1989 maakt de commissie kennis met het werk van Steef Roothaan. In zijn 
atelier valt de keuze op het autonome werk 'Monument voor Katachtigen', dat 
Roothaan vertaalt naar een beeld voor de openbare ruimte van Almere. Een tijd 
lang zet Roothaan zijn werk in om de betekenis van het hedendaagse monument 
te onderzoeken. Zo roept ook de sculptuur in de Almeerse Kruidenwijk vragen op 
naar de achtergronden van de functie die een monument kan hebben. Roothaan:" 
Het monument heeft een belangrijke plaats binnen de beeldhouwkunst. 
Doorgaans memoreert het leed, verbeeldt het maatschappelijke deugden, of is 
het de representatie van een (eens) gevestigde hierarchie. Maar meer dan dat is 
het een moment in zijn omgeving, een accent op een plein, een object dat de 
verbeelding in werking zet en een maat toekent aan de ruimte" (7 oktober 
1990). 

fotografie: Jannes Linders 



STEEF ROOTHAAN 
C.0019 
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Zonder titel 

1954 

1989(28/4/89) 

12 oktober 1990 

AMKO 

Fl. 50.000,-

Basilicumweg / Saffraanweg 
Kruidenwijk 

cortenstaal en gietijzer 

sokkel: hoogte 2.50 meter 
breedte 1.39 meter 
lengte: 1.58 meter 

beeld: hoogte 1.20 meter 

25 juli 1989:" We hebben gekozen op basis van het 
'monument der katachtigen' , doch gezien de 
kwetsbaarheid van dit werk besloten om een meer 
bestendige sculptuur in de openbare ruimte te 
plaatsen. Model van inzicht naar aanleiding van een 
autonoom werk uit zijn. Atelier wordt gemaakt. 
(aangepast en uitvergroot bestemming aan de 
Basilicumweg). 

Hert op rots op een sokkel 
' Monument voor de Katachtigen.' 

Steef Roothaan: 7 oktober 1990: 
" Het monument heeft een belangrijke plaats 
binnen de beeldhouwkunst. Doorgaans memoreert 
het leed, verbeeldt het maatschappelijke deugden, 
of is het de representatie van een (eens) 
gevestigde hierarchie. Maar meer dan dat is het 
een moment in zijn omgeving, een accent op een 
plein, een object dat de verbeelding in werking zet 
en een maat toekent aan de ruimte. Deze gegevens 
die zo nauw met het monument verbonden zijn, 
maken het tot een type sculptuur die men niet 
vrijblijvend kan gebruiken. Ik tracht de betekenis 
van het monument te analyseren en daarbij met 
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name zijn ruimtelijke 'dimensie' nader te bepalen 
die, los van een min of meer vaststaande inhoud, 
een eigen belang en schoonheid heeft. Ik probeer 
gestalte te geven aan die zelfstandige sculpturale 
betekenis, en tevens uiting te geven aan mijn 
reserve ten aanzien van het monument als 
uitdrukking van collectief gedragen waarden." 

mei 2001 AK 29 



steef Roothaan 

Zonder titel 

1990 

Monumenten uit het verleden worden zonder meer geaccepteerd 

als tekens in de openbare ruimte. Zelfs als we niet meer 

precies weten wat hun betekenis was. Een monument dat vandaag 

wordt neergezet roept echter meteen allerlei vragen op over 

hoe er 'gemonuraentaliseerd' moet worden. 

Steef Roothaan heeft meerdere beelden gemaakt die het begrip 

monument als uitgangspunt hebben: het beeld bij de entree van 

het dorp Ens (noord-oost polder), het monument ter herdenking 

van de inundatie van Walcheren, het beeld in de nieuwbouwwijk 

Zielhorst te Amersfoort, de drie ruiters in opdracht van de 

PTT bij het kantoor in Breda (1985) en het beeld voor de 

P.G.G.M. in Amsterdam Zuid-Oost. Ook het niet in opdracht 

vervaardigde werk reflecteert herhaaldelijk het idee van een 

monument, zoals het Crake 1 (1984). 

Met zijn scuipturen wil Roothaan een visie geven op de morele, 

ruimtelijke en esthetische aspecten van wat tegenwoordig een 

monument zou kunnen zijn. Het beeld dat in Almere is geplaatst 

hoort ook in deze serie thuis. 

Volgens Roothaan nemen monumenten in de beeldhouwkunst een 

belangrijke plaats in. 'Doorgaans verbeeldt het 

maatschappelijke deugden, of is het de representatie van een 

gevestigde hierarchie. Maar meer dan dat is het een monument 

in zijn omgeving, een accent op een plein, een object dat de 



verbeelding in werking zet en een maat toekent aan een 

ruimte.' 

Roothaan tracht de betekenis van het monument aan een nader 

onderzoek te onderwerpen en vooral de 'ruimtelijke dimensie 

nader te bepalen, die los van een min of meer vaststaande 

inhoud, een eigen belang en schoonheid heeft.' 

De zelfstandige sculpturale betekenis krijgt in zijn beelden 

gestalte en geven uiting aan zijn reserve ten aanzien van het 

monument 'als uitdrukking van kollektief gedragen waarden'. 

Het monument in Almere, dat in wezen een uitvergroot detail is 

van het Monument voor katachtigen (1988) is een representatie 

van een heel directe en concrete vorm. We hoeven niet te 

zeggen dat het beeld bij nader inzien iets weg heeft van een 

hert op een rots. Dat is gewoon waar. Dat is een tastbaar 

gegeven. Toch wil Roothaan dat realiteits aspect naar de 

achtergrond dringen. De beschouwer van zijn werk moet 'een 

soort verglijden' ervaren. Dat gebied is een grote leegte 

waarin het bewustzijn duidelijk op de proef wordt gesteld. 



Seer . 

gemeente alme: i°i 

De heer Steef Roothaan, 

Kaatsbaan 2, 

3082 DP ROTTERDAM. 

uw brief / kenmerk 

onderwerp 

inlichtingen bij ons kenmerk 

KZ-1454-MH 

bijlagen 

almere, 

25 j u l i 1989 
verzonden 

Kunstproject Basilicumweg, 
Kruidenwij k, Alme re. 

Geachte heer Roothaan, 

1 8 AUG. 1988 

Op donderdag 6 juli 1989 heeft u een bezoek aan Almere gebracht en in 
overleg met de heer B. Stassen van de sector stadsontwikkeling en 
volkshuisvesting en de secretaris van de adviescommissie monumentale 
kunstopdrachten in de Kruidenwijk naar een nader te bepalen plaats geke
ken voor een kunstwerk. De keuze is gevallen op een lokatie ter hoogte 
van de Basilicumweg. 

Wij hebben u gekozen op basis van het "monument voor de katachtigen", 
doch gezien de kwetsbaarheid van dit werk besloten om een meer bestendige 
sculptuur in de openbare ruimte te plaatsen. Aangezien een en ander nu 
volgens de normale opdrachtenprocedure zal verlopen, verstrekken wij u, 
na overleg met de adviescommissie monumentale kunstopdrachten Almere, een 
opdracht tot het vervaardigen van een model van inzicht van beeldende 
kunst ten behoeve van bovengenoemde plaats. Het totale beschikbare kunst-
budget, inclusief honoraria, constructietekeningen, uitvoerings- en funde-
ringskosten en BTV bedraagt f 50.000,—. 

De ideegnschets verschaft een duidelijk inzicht in inhoudelijke aspecten 
van het tot stand te brengen kunstwerk. U dient het model van inzicht in
clusief begrotings- en technische gegevens, na de zomervakantie, aan ons 
ter beoordeling voor te leggen. Het honorarium voor het model van inzicht 
bedraagt f 3.000,— (inclusief BTW). 

Met betrekking tot de voortgang van het een en ander verzoeken wij u con
tact op te nemen met mevrouw M. Hessing van de directie kunstzaken. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Almere, 

de secretaris. de Burgemeester, 

WZt250/gms 

postadres: 
postbus 200 
1300 AE almere 

telefoon 
telex 
telefax 

03240-99911 
40431 gmalm 
03240-99587 

bezoekadres: stadhuis 
stadhuisplein 1 
almere-stad 
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er zijn frequente treindiensten richting. 
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steef Roothaan 
Postbus 21929 
3001 AX ROTTERDAM 
Kaatsbaan 2 
tel:010-4766574/4295870 

mSEKOMEN 

1 1 DEC. 1989 

7 december 1989 

Aan: Direktie kunstzaken 
T.a.v. Marjolijn Hessing 
Metropolestraat 11 
1316 KK ALMERE 

DIR. KUMSIMKEN 

AFD. 

DAB 

DBIJ 

U U 5 8 9 2 
RITDKOPtE VOOH: 

a urn. nP* 

a BE 

Beste Marjolijn, 

Ter completering van de op 27 oktober gehouden presentatie, zend ik je bij deze 
de constructietekening en een fotootje van het ontwerp. 
Op grond van de thans beschikbare gegevens is uitvoering van het beeld finan
cieel haalbaar. 

Technische zaken als grondbelasting etc. staan op de tekening. De fundering 
kan volgens mijn gegevens zonder te heien. 

Voor wat betreft de ideeenschets ligt nu alles op tafel. Ik heb de rekening voor 
dit onderdeel dan ook hierbij gevoegd. 

Al vast mijn beste wensen, kerstgedachte en nieuwjaarstoespraak. 

Hartelijke groeten. 

Steef Roothaan 
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Seer. 

gemeente almei 

De heer S. Roothaan, 

Postbus 21929, 

3001 AX ROTTERDAM. 

UU60:^3 i 

rjrs 

C3ff. 

uw brief / kenmerk inlichtingen bij 

ondervuerp 

Kunstproject Basilicumweg, 
Kruidenwijk te Almere-Stad. 

Geachte heer Roothaan, 

ons kenmerk 

1038-KZ 

bijlagen 

almere, 

23 j a n u a r i 1990 

verzonden 

2 5 JAH. mo 

In aansluiting op onze brief d.d. 25 juli 1989 inzake een ontwerp-
opdracht voor een kunstwerk aan de Basilicumweg te Almere-Stad, delen 
wij u mede dat uw ontwerp artistiek/inhoudelijk door de commissie beel
dende kunstopdrachten Almere is goedgekeurd. 

Uw op 11 december 1989 ontvangen brief met constructietekening wordt 
thans ter toetsing op technische uitvoerbaarheid naar de afdeling bouw
en woningtoezicht van deze gemeente doorgezonden. 

Vooruitlopend op het resultaat van de afdeling bouw- en woningtoezicht 
wordt u, gelet op de voortgang van dit project, nu reeds opdracht ver
leend tot realisering van het kunstobject ten behoeve van de Basilicum
weg, Kruidenwijk te Almere-Stad. 

Tot de opdracht behoren onder andere de volgende werkzaamheden: 
a. het uitvoeren van het kunstwerk conform schetsontwerp; 
b. al die werkzaamheden die nodig zijn, ten einde het gereedkomen in de 

meest ruime zin van het kunstwerk en de plaatsing daarvan te kunnen 
garanderen. 

De totale kosten van het kunstwerk, inclusief constructietekeningen, zul
len niet meer bedragen dan f 50.000,-- (inclusief b.t.w.). 

U bent verantwoordelijk voor de uitvoering, welke in technisch/bouwkundi-
ge zin deugdelijk dient te zijn. Voor de goede orde delen wij u mede, 
dat u alsnog een bouwvergunning voor dit project dient aan te vragen. 
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ons kenmerk 

1038-KZ 

datum 

23 j a n u a r i 1990 

no. vervolg
blad 
1 

Het kunstbudget ad f 50.000,-- zal als volgt worden uitbetaald: ontwerp-
honorarium f 3.000,—; materiaal, deel honorarium, plus kosten constructie
tekeningen en -fundering f 27.000,— (inclusief b.t.w.). Materiaal, honora
rium tijdens uitvoering f 10.000,-- (inclusief b.t.w.). Restant materiaal-
kosten, honorarium ni oplevering, f 10.000,— (inclusief b.t.w.). 

Indien u zich kunt verenigen met bovenomschreven opdracht, verzoeken wij u 
de aanvaarding van deze opdracht schriftelijk aan ons te bevestigen. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Almere, 

de secretaris. de burgemeester, 

390WZT/mb 



steef Roothaan 
Postbus 21929 
3001 AX ROTTERDAM 
tel:010-4766574/4295870 

31 januari 1990 

Aan: Direktie Kunstzaken 
T.a.v. Marjolijn Hessing 
Metropolestraat 11 
1316 KK ALMERE 

Beste Marjolijn, 

In reaktie op de brief van burgemeester en wethouders d.d. 23/01/90 1038-KZ 
bericht ik je bij deze de opdracht te aanvaarden. 

Vriendelijke groeten, 

Steef Roothaan 



Steef Roothaan 
Kaatsbaan 2 Rotterdam 
Postbus 21929 
3001 AX ROTTERDAM 
Tel: 010-4295870/4766574 

Datum:07-110-1990 

Aan:Direktie Kunstzaken 
T.a.v. .Tpnp.t Wilbrink 
Metropolestraat 11 
1315 KK ALMERE - -

Beste Joost, 

Ik heb meerdere beelden gemaakt die het begrip monument als 
uitgangspunt hebben. 
Het beeld voor het P.T.T. kantoor te Breda; het beeld bij de 
entree van het dorp Ens in de N.O.polder; een monument (sic) 
ter herdenking van de inundatie van Walcheren; een beeld in 
de nieuwbouwwijk Zielhorst in Amersfoort, en in zekere zin ook 
het beeld dat ik in opdracht van de P.G.G.M. in Amsterdam zuid-
oost heb gemaakt. 
Ook mijn niet in opdracht vervaardigde werk reflecteert herhaal-
delijk dit gegeven. 
Hieronder volgt een tekst waarin ik tracht aan te geven wat 
de beweegredenen zijn. 

Het monument heeft een belangrijke plaats in de beeldhouwkunst. 
Doorgaans verbeeldt het maatschappelijke deugden, of is het de 
representatie van een gevestigde hierarchie. Maar meer dan dat 
is het een moment in zijn omgeving, een accent op een plein, 
een object dat de verbeelding in werking zet en een maat toekent 
aan een ruimte. 
Deze gegevens die zo nauw met het monument verbonden ziin maken 
het tot een type skulptuur dat men niet vrijblijvend kan gebruiken, 
Ik tracht de betekenis van het monument te analyseren en daarbij 
met name zijn ruimtelijke "dimensie" nader te bepalen die, los 
van een min of meer vaststaande inhoud, een eigen belang en 
schoonheid heeft. 
Ik wil gestalte geven aan die zelfstandige skulpturale betekenis 
maar tevens uiting geven aan mijn reserve ten aanzien van het 
monument als uitdrukking van kollektief gedragen waarden. 

Hopelijk kun je hiermee uit de voeten, ik voeg nog 
stellingsoverzicht bij. 

Vriendelijke groeten, 

een tentoon-

Steef Koothaan 

f.y de. Ul^ h. 2.̂ ~0 ^ / /-̂ -̂ ̂  /fcF -
U ^-Ac^^Ar^^ 



steef Roothaan 
Postbus 21929 
3001 AX ROTTERDAM 
tel:010-4766574/4295870 

22 februari 1990 

Aan: Archis 
T.a.v. Hennis van Lingen 
Droogbak 1 A 
1013 GE AMSTERDAM 

Beste Hennis van Lingen, 

Bijgaand tref je een polaroid aan van het model voor een in Almere te plaat
sen beeld. Het wordt uitgevoerd in Cortenstaal en gietijzer. 
De foto kan natuurlijk veel beter en representeert niet ndjn visie van hoe 
dit soort zaken te fotograferen. Gewoon een kiekje. 

OndsEstaand tref je een tektst aan die ik voor een andere gelegenheid op-
stelde. Het is echter een weergave van mijn gedachtengang met betrekking tot 
dit type beelden en het meest samenhangende wat ik je op korte termijn kan 
bieden. 

Het monument heeft een belangrijke plaats binnen de beeldhouwkunst. 
Doorgaans memoreert het leed, verbeeldt het maatschappelijk deugden,of is het 
de representatie van een (eens) gevestigde hierarchie. 
Maar meer dan dat is het een moment in zijn omgeving, een accent op een plein, 
een object dat een maat toekent aan een ruimte. 
Deze gegevens die zo nauw met monument verbonden zijn, maken het tot een type 
skulptuur die men niet vrijblijvend kan gebruiken. 
Ik tracht de betekenis van het monument te analyseren en daarbij met name zijn 
ruimtelijke "dimensie" nader te bepalen die, los van een min of meer vast
staande inhoud, een eigen belang en schoonheid heeft. 
Ik probeer gestalte te geven aan die zelfstandige skulpturale betekenis, en 
tevens uiting te geven aan mijn reserve ten aanzien van het monument als uit
drukking van kollektief gedragen waarden. 

Vriendelijke groeten. 

Steef Roothaan 





Steef Roothaan ' 
Ontwerp beeld Almere 

^CkA.k. 3.Ti»-H i^tr-







STEEF ROOTHAAN 
monument u o o r de k a t a c h t i g e n 
hoogte 4 meter 
g i e t i j z e r en c o r t e n s t a a l 
Saf f raanple in , t iGek Basilicumiweg 
KruideniA/ijk Almere-stad 

1990 

foto : Edo Kuipers 
020-265213/252728 



S.Roothaan 
Postbus 21929 
3001 AX ROTTERDAM 
tel:010-4295870/4766574 

Bank: AMRO 42.83.53.673 
Giro: 6046083 

Faktuurnr. 90003 Faktuurdatum 10-4-1990 

Aan: Direktie Kunstzaken 
T.a.v. Marjolijn Hessing 
Metropolestraat 11 
1316 KK ALMERE 

Uitvoeringskosten beeld Kruidenwijk 
tweede termijn 

btw 6% 
f 9 . 4 3 4 , 0 0 
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Steef Roothaan 
Postbus 21929 
3001 AX ROTTERDAM 
Kaatsbaan 2 
tel:010-4765574/4295870 

AMRO bank nr.42.83.53.673 
Postgiro nr.6046083 

Faktuurnr. 90001 F a k t u u r d a t u m 31-01-1990 

Aan: D i r e k t i e Kuns tzaken 
T . a . v . Marjoli jn H e s s i n g 
M e t r o p o l e s t r a a t 11 
1316 KK ALMERE 

U i t v o e r i n g s k o s t e n b e e l d kruidenwijk 
e e r s t e termijn 

BTW 6% 

f 2 5 . 4 7 1 , 7 0 

- 1 .528 ,30 
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steef Roothaan 
Postbus 21929 
3001 AX ROTTERDAM 
Kaatsbaan 2 
tel:010-4766574/4295870 

AMRO bank: 42.83.53.673 
Giro v.d. bank 3016 

Faktuurnr: 040689 Faktuurdatum: 06-12-1989 

Aan: Direktie kunstzaken 
T.a.v. Marjolijn Hessing 
Metropolestraat 11 
1315 KK ALMERE 

WQH<OMI;N 

OIR. KUNSTZAKEN 

AFD. 

FOTOKOr.£ VDOR: 

aoin. 

DAS 

1 1 DEC. 19S9 
KR. 

I- -•-

1 

Geleverd: Ideeenschets voor kunstproject Basilicumweg 
Almere 

6% btw 

f 2.830,20 

169,80 

Totaal f 3.000,00 

Betaling binnen dertig dagen na faktuurdatum. 
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VERKLARING KABELS EN LEIDINQEN 

OORSPRONG MAATVOERING. 
ELEKTRICITEITSKABELS 
PTT KABELS EN/OF CAI KABELS 
BUSBAANSIGNALERING 
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RIJKSDIEINIST VOOR DE I J S S E L M E E R P O L D E R S 
STEDEBOUW EN OPENBARE WERKEN 

- C IV IELTECHNISCHE WERKEN 
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<TEKENING>
  <ONDERDEEL>Almere-Stad geb. 2E2b plan kabels en l
eidingen</ONDERDEEL>
  <SCHAAL>1:500</SCHAAL>
  <FORMAAT>C6</FORMAAT>
  <DATUM>19840517</DATUM>
  <GEWIJZIGD1/>
  <GEWIJZIGD2/>
  <GEWIJZIGD3/>
  <GEWIJZIGD4/>
  <GEWIJZIGD5/>
  <TEKENAAR>HB</TEKENAAR>
  <BLADNR/>
  <OPMERKINGEN/>
</TEKENING>





<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<TEKENING>
  <ONDERDEEL>Kunstwerk </ONDERDEEL>
  <SCHAAL>1:10</SCHAAL>
  <FORMAAT/>
  <DATUM>19891201</DATUM>
  <GEWIJZIGD1/>
  <GEWIJZIGD2/>
  <GEWIJZIGD3/>
  <GEWIJZIGD4/>
  <GEWIJZIGD5/>
  <TEKENAAR>Steef Roothaan</TEKENAAR>
  <BLADNR/>
  <OPMERKINGEN/>
</TEKENING>
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