
JEANNETTE EPHRAÏM
ROOTS / TEXTIEL EN PURSCHUIM / 
2016

Het thema Ontheemd heeft mij geïnspi-
reerd tot het maken van dit werk. Lange 
armen en vingers in de vorm van takken 
hangen in de boom en reiken bijna tot op 
de grond als luchtwortels. De luchtwortels 
zoeken vanaf de moederboom naar een 
nieuwe bodem om te wortelen. Ze zijn een 
metafoor voor ontheemden die zoeken naar 
een nieuwe toekomst, maar ook nog ver-
bonden zijn met hun vaderland, de boom.

ROBBERT PAUWELS
FELL IN LOVE WITH AN ALIEN / 
KERAMIEK EN HOUT / 2016

Ik wil een parallel trekken naar de xenofo-
bie. Het idee dat het kwaad van buiten ‘ons 
terrein’ wil veroveren. De titel verwijst naar 
het gelijknamige liedje van de Kelly Family.
De sokkels verwijzen naar de  ruimtesche-
pen uit de sciencefi ctionfi lms van de jaren 
80 en 90 zoals Alien, E.T. en Totall recall. 

MEREL HOLLEBOOM
DÉJÀ VU / METAALPLAAT EN 
GEPOLIJST RVS / 2012

Mijn beelden weerspiegelen de natuur in de 
verbogen spiegels. Je ziet er de wereld op zijn 
kop en vervormd. De fi guren zijn gemaakt 
van hetzelfde materiaal en gegoten in dezelf-
de vorm: twee lijven, twee hoofden en beide 
een grote mond. Ieder weerspiegelt zijn eigen 
wereld en neemt de ander mee. Ze staan 
sprakeloos tegenover elkaar en weten niet 
hoe te communiceren. Toch blijven ze ver-
stomd aanwezig en proberen elkaar te zien.
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CAROLIEN ADRIAANSCHE
FLOATING CITIES / PLASTIC AFVAL / 
2016

Sinds de jaren 90 laat ik me inspireren door 
de collecties van natuurhistorische musea. 
Mijn werk bestaat uit een verzameling van 
plastic voorwerpen die ontheemd zijn ach-
tergelaten en in ‘Floating Cities’ een nieuwe 
toepassing hebben gekregen. 

JEROEN BISSCHEROUX 
ONTHEEMD / MODEL # 17 EN 
MODEL # 17.1 / PVC / 2015

De Heemtuin is een veilige plek waar je kan 
en mag vertoeven. Mensen die zoekend 
zijn of op de vlucht voor oorlog of armoede 
hebben deze luxe niet. Ze zijn bezig met de 
meest elementaire zaken van het menselijk 
bestaan: eten, onderdak en veiligheid. 
Door dit maquette-achtige beeld te plaat-
sen in de Heemtuin komen uitersten samen: 
veiligheid / gevaar, zekerheid / ongewisheid, 
bekend terrein / volstrekt onbekend terrein, 
ontspanning / stress en onzekerheid.

VITTORIO ROERADE
WANDERER / RVS / 2016

In mijn werk probeer ik verwondering en 
verbinding uit te drukken. In dit geval een 
menselijke aanwezigheid die krachtig en 
kwetsbaar tegelijk is. Ontheemd zijn is 
een onvrijwillig op reis zijn, met alleen je 
identiteit als houvast. 

GAMAL EZ
SINDBAD / 2016

De installatie verbeeldt het einde van een 
lange reis, deels onder water, deels op het 
water. Mislukking en hoop zijn hier verbon-
den, beide gebruiken het symbool van de 
lotusbloem.  Door de veranderende refl ectie
van het licht en de wolken op het stromende 
water is er een verwijzing naar de kracht van 
de natuur. 
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OPENINGSTIJDEN

De Heemtuin is het gehele jaar 
open voor wandelaars: ma-vrij 
8-17 uur, za-zo 15-16.45 uur. 

RONDLEIDINGEN  
(OP AANVRAAG)

info@kunstindeheemtuin.nl  

BEREIKBAARHEID

De Heemtuin heeft 2 ingangen:
1 –  Van Diepingenlaan  

t.o. de kinderboerderij
2 –  Persant Snoepweg t.o. 

Verpleegtehuis Leythenrode.

INFORMATIE

info@kunstindeheemtuin.nl 
www.kunstindeheemtuin.nl

VRIEND WORDEN VAN 
STICHTING KUNST IN DE 
HEEMTUIN? 

Dat kan! Houdt u van natuur, 
cultuur of een combinatie?  
Geef u dan op als vriend.  
Met een jaarlijkse bijdrage van 
minimaal €15,- steunt u de  
stichting en maakt u toekom-
stige exposities mogelijk.  
Vrienden genieten voordeel bij 
evenementen en workshops. 
Aanmelden kan via:
info@kunstindeheemtuin.nl

Realisatie – Aris de Bakker
Vormgeving – Biskaje.nl
Fotografie – Aris de Bakker en 
fotoclub van Gading 
Druk – Puntgaaf drukwerk 

Ingang 
Persant 
Snoepweg 

Ingang 
Waterschapsheuvel

Ingang 
van Diepingen laan

 1 Carolien Adriaansche
 2 Anjet van Linge
 3 Gonda van der Zwaag
 4 Guust Persoon
 5 Jeroen Bisscheroux
 6 Merel Holleboom
 7 Sigrid Hamelink

 8 Theo Schepens
 9 Vittorio Roerade
 10 Robbert Pauwels
 11 Jeannette Ephraïm
 12 Gamal Ez
 13  Ruben La Cruz &  

Karolien Helweg

BEELDEN IN DE HEEMTUIN
De Heemtuin bevindt zich in park de Houtkamp. Dit park 
ligt midden in de gemeente Leiderdorp en vormt een groene 
oase van rust in de drukke Randstad. Net als de beelden die 
deze tuin tijdelijk sieren, is de Heemtuin door mensenhanden 
gemaakt. Bij de aanleg in 1970 zijn op verschillende plaatsen 
diverse grondsoorten naast de al aanwezige rivierklei in lagen 
aangebracht. Hierdoor is een grote variatie aan grondtypen 
en bodemprofielen ontstaan en kon een grote diversiteit aan 
planten, struiken en bomen worden aangeplant. Dit geeft de 
tuin in ieder seizoen een ander, verrassend aanzien. Sloten, 
waterpartijen en kronkelige paden scheiden de verschillende 
landschappen zoals de hooiweide, het hakhoutbosje en de 
akker. Ook veel inheemse diersoorten voelen zich hier thuis. 

ONTHEEMD
 
De beeldenexpositie De Heemtuin Verbeeld IX is samen-
gesteld in opdracht van de Stichting Kunst in de Heemtuin. 
Deze Heemtuin is een omheinde verzamelplek van planten 
die van nature in Nederland voorkomen, maar soms komen 
in een Heemtuin ook planten en bloemen uit andere streken 
op. We kunnen dit doortrekken naar wat in Europa gebeurt. 
Er komen nu veel vluchtelingen naar Nederland: mensen 
die huis en haard hebben verlaten en veiligheid proberen te 
vinden in een totaal nieuwe omgeving. Sommigen blijven, 
anderen vertrekken weer. Met de tentoonstelling Heemtuin 
Verbeeld: Ontheemd hebben we kunstenaars uitgedaagd  
uitdrukking te geven aan het ontheemd zijn in al zijn  
gradaties: van moeiteloos opgaand tussen de ‘inheemsen’, 
tot tijdelijke bezoekers die ons raken met hun schoonheid, 
kracht, hoop of wanhoop.

Heemtuin Verbeeld is mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van:

GUUST PERSOON
ZAAIEN IN DE SCHADUW / 
ESDOORNHOUT / 2015

De figuur is gehuld in ruwe, industriële mate-
rialen. Hij zaait een zaadje van een esdoorn, 
het hout waaruit hij zelf gemaakt is, en vormt 
zo een metafoor voor de eeuwige cyclus van 
geboorte, groei, sterfte en weder geboorte. 
Zoals het oude altijd de voedingsbodem is 
voor het nieuwe, verhoudt de schaduw van de 
zaaier zich tot het zaadje dat wordt geplant. 
De Heemtuin is een plaats voor inheemse 
planten. Of exoten, buitenstaanders, hier 
mogen aarden is nog maar de vraag. 

GONDA VAN DER ZWAAG
DE BOSGEESTEN BO1 / ‘UND MEINE 
SEELE…’ BO8 / METAAL / 2000

BO1 symboliseert de bosgeesten die op zoek 
zijn naar een eigen plek. En daarmee alle  
ontheemde mensen die op de vlucht zijn voor 
honger, oorlog en geweld.

BO8 heeft als titel Und meine Seele spannte 
weit ihre enz. naar een gedicht van Joseph 
von Eichendorff. Het beeld symboliseert de 
ziel die niet meer in een land kan wonen.  
Hij spreidt zijn vleugels uit en vliegt laag  
over het land alsof hij naar huis vliegt.
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ANJET VAN LINGE
THOSE WHO CAME BEFORE US / 2015 
INSTALLATIE / IERS HARDSTEEN / 
  
Mijn werk gaat altijd over vragen als: Waar 
hoor ik thuis?, Moet ik dingen opgeven om 
ergens bij te horen?, Wie maakten mogelijk 
dat ik hier nu ben?  
Ik wil laten zien dat wij hier niet zouden zijn 
zonder wie voor ons kwamen. Onze familie, 
de bouwer van ons huis, de ontginner van  
ons land bereidden onze weg. Als je ont-
heemd hier komt, ben je dan onderweg van 
alles verloren? Kun je jezelf hier weer opbou-
wen? Mág je nog weten wie vóór je kwamen?

THEO SCHEPENS 
ALLERBESTE, EIGENWIJS, 
GEMAKKELIJKSTE WEG, KLAAR VOOR 
VERTREK, NIET BOOS / 3D GEPRINT 
UIT NYLON / 2016
 
Is de natuur een vrijplaats die ruimte kan 
geven aan cultuur? Of bijt het elkaar alleen 
maar? Ik wil de beperking van de natuur 
laten zien. Omdat de natuur draait op 
hiërarchische patronen die onderdrukkend 
zijn. De mens, cultuur, beelden en zwakke 
elementen in de natuur worden hierdoor 
weggedrukt. Waarschijnlijk zullen de kleine 
beeldjes volledig ondergesneeuwd worden 
door het natuurgeweld.

SIGRID HAMELINK
STRANGERS IN PARADISE /  
KERAMIEK EN HOUT / 2016

Is de natuur een toevluchtsoord of is hij juist 
bedreigend? Aan de ene kant is mijn werk 
onstabiel en labyrintisch, aan de andere 
kant doet het denken aan een nest. Een plek 
die misschien niet stabiel veilig is, maar tij-
delijk onderdak biedt en daardoor ook voor 
nieuwe uitdagingen zorgt. Dat vraagt om 
creativiteit. Doordat de beelden zilverkleu-
rig zijn, nemen ze de kleur van de omgeving 
aan maar zijn ze ook een soort ‘aliens’ in de 
natuur.

Dit beeld is een metafoor voor de weg van 
een vluchteling die niet zeker is van zijn toe-
komst.  Hij heeft veelkleurige tassen om zich 
heen die hij probeert mee te nemen. Voor 
hem strekt zich een spoor uit van drijvende 
koffers en tassen als onbetrouwbare ‘hubs’ 
waarover hij zich een onzeker pad naar de 

veilige overkant wil banen. Het lijken keien  
in een rivier waar je overheen kunt springen 
maar deze keien zullen zinken als je erop 
stapt. Alleen hoop drijft hem voort.

RUBEN LA CRUZ & KAROLIEN HELWEG 
HOOP DRIJFT ONS VOORT / HOUT EN PLASTIC / 2016

Fonds Ars Antilliana


