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1. Jaartentoonstelling Heemtuin Verbeeld VIX  

 
Jaarlijks organiseert de stichting Kunst in de Heemtuin een nieuwe beeldententoonstelling in de 
Heemtuin van Leiderdorp, onder de noemer ‘Heemtuin Verbeeld’. Bij elke tentoonstelling is het 
uitgangspunt om kunstwerken te selecteren die in harmonie zijn met de Heemtuin en een relatie 
aangaan met het groene decor. De tentoonstellingen vormen een uitwisseling tussen natuur en 
kunst, waarbij beiden elkaar versterken. Het thema van de tentoonstelling van 2016 was Ontheemd. 
Deze tentoonstelling duurde van 18 april tot 1 november. De officiële opening was op 29 mei.  
 
De Heemtuin als vaste locatie  
De omheinde Heemtuin in Leiderdorp is een prachtige locatie voor het tentoonstellen van beelden 
als deze door hun maat en materiaalkeuze in harmonie zijn met de tuin. De Heemtuin kent twee 
gedeelten: het oude deel met de twintig landschappen en diverse waterpartijen, een bron en een 
beekje en het nieuwe deel met een grote vijver en lange zichtlijnen. De kleinschaligheid van het oude 
deel zorgt voor intimiteit van de beelden. Het nieuwe deel leent zich uitstekend voor wat grotere 
beelden, die al van verre gezien kunnen worden. Bij elke tentoonstelling gaan we uit van de 
harmonie tussen de geëxposeerde objecten en de Heemtuin. De kunstwerken gaan een relatie aan 
met het groene decor van de Heemtuin. De tentoonstellingen zijn een uitwisseling tussen natuur en 
kunst en hebben een ontmoeting van de natuurliefhebber en de kunstenaar tot gevolg.  
 
Natuur als inspiratiebron voor kunstenaars 
De natuur is altijd een belangrijke inspiratiebron voor kunstenaars geweest. Vroeger kozen 
kunstenaars elementen als bomen, bloemen of rivieren als onderwerp voor hun schilderijen. 
Tegenwoordig zijn er kunstenaars die natuur transformeren tot kunst, bijvoorbeeld door elementen 
van natuur en landschap te ordenen, te accentueren en opnieuw vorm te geven. De kunstenaar 
probeert daarbij vaak tot het 'wezen' van de dingen door te dringen. Hij kijkt om zich heen en 
interpreteert die wereld in zijn werk. Hij doet er iets mee, waardoor de toeschouwer nieuwe 
impulsen krijgt aangeboden en met andere ogen naar de natuur kijkt. 
 
Het thema van 2016 is Ontheemd  
Dit jaar is gekozen voor het thema Ontheemd. In Leiderdorp ligt een van de mooiste Heemtuinen in 
Nederland. Deze Heemtuin is een omheinde verzamelplek van planten die van nature in Nederland 
voorkomen, maar als vanzelf komen in een Heemtuin soms ook planten en bloemen uit andere 
streken (exoten) op. We kunnen dit doortrekken naar wat in de bevolking 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’ wilden we kunstenaars uitdagen 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.  
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Maatschappelijke verbinding 
Naast het bieden van een kwalitatief hoogwaardige tentoonstelling die goed aansluit bij de 
omgeving, stelt Stichting Kunst in de Heemtuin zich ook ten doel activiteiten te organiseren om de 
inwoners van Leiderdorp en daarbuiten kennis te laten maken met de tentoonstelling en kunst in het 
algemeen. Dit doen we bijvoorbeeld door het organiseren van workshops en rondleidingen voor 
specifieke doelgroepen of door samenwerking te zoeken met andere (culturele) organisaties uit 
Leiderdorp. In samenwerking met het Milieu Educatief Centrum in Leiderdorp wordt ook een 
uitgebreid educatieprogramma aangeboden. In 2016 hebben we erop ingezet nog meer de 
verbinding te zoeken met andere organisaties in Leiderdorp.   
 
De kunstenaars  
Veertien regionaal en nationaal bekende kunstenaars hebben een bijdrage geleverd aan de 
tentoonstelling. Twee kunstenaars zijn zelf jaren geleden 'ontheemd' naar Nederland gekomen. 
Iedere kunstenaar heeft het thema op zijn eigen manier vertaald. Soms heel letterlijk, met een 
directe verwijzing naar vluchtelingen. Soms abstracter, bijvoorbeeld door kunststof voorwerpen te 
gebruiken die 'ontheemd' zijn achtergelaten. De kunstenaars van Heemtuin Verbeeld IX (2016) zijn 
Carolien Adriaansche, Anjet van Linge, Gonda van der Zwaag, Guust Persoon, Jeroen Bisscheroux, 
Merel Holleboom, Sigrid Hamelink, Theo Schepens, Vittorio Roerade, Robbert Pauwels, Jeannette 
Ephraïm, Gamal Ez, Ruben La Cruz en Karolien Helweg. 
 
Opening van de beeldententoonstelling Ontheemd 
Wethouder Jeff Gardeniers heeft de tentoonstelling tijdens de Dag van het Park op zondag 29 mei 
2016 geopend. Na de opening werden belangstellenden in groepen rondgeleid langs de nieuwe 
beelden in de Heemtuin. Er liep ook een groep vluchtelingen mee die in de noodopvang aan de 
Leidsedreef woonden. Bijna alle kunstenaars waren zelf aanwezig om een toelichting te geven op 
hun werken. Kunstenaar Gonda van der Zwaag zong een lied bij haar beelden en leerlingen van 
muziekschool Mol droegen met hun instrumenten bij aan een extra bijzondere sfeer in de Heemtuin. 
Voor de opening hebben ruim dertig kinderen meegedaan aan een workshop van kunstenaarsduo 
Ruben la Cruz en Karolien Helweg. Zij timmerden met veel enthousiasme 'koffertjes voor de 
vluchteling' in elkaar. Als onderdeel van de openingshandeling werden deze naar het beeld van de 
vluchteling van La Cruz en Helweg op de Waterschapsheuvel gebracht. Ruben la Cruz is van 
Antiliaanse afkomst.  

Op deze foto: De wethouder legt 
de laatste hand aan een koffertje 
voor vluchtelingen.  
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 Workshop LaCruz en Helweg 
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2. Activiteiten rond de tentoonstelling 

 
Geslaagde poëzieavond in de Heemtuin 
Ruim 35 poëzieliefhebbers genoten op dinsdag 5 juli van een bijzondere zomeravond in de 
Leiderdorpse Heemtuin. Dorpsgenoot en neerlandicus Jos Nijhof nam ze mee op een bijna twee uur 
durende reis langs de beelden in de Heemtuin en op de Waterschapsheuvel. Bij ieder beeld droeg hij 
een passend gedicht voor, van hedendaagse dichters als Anne Vegter en Leo Vroman tot al wat 
ouder werk van bijvoorbeeld Jan Hanlo. Er waren diverse kunstenaars aanwezig. Dichter, kunstenaar 
en bestuurslid Iris le Rütte droeg een gedicht voor uit eigen werk. Daarnaast vertelde projectleider 
Aris de Bakker van Stichting Kunst in de Heemtuin enkele wederwaardigheden over de beelden en 
hun ontstaansgeschiedenis. De avond werd afgesloten met een hapje en drankje in Atelier de Lange 
Akker en was volgens de aanwezigen zeker voor herhaling vatbaar!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Workshop Carolien Adriaansche Kunst van afvalplastic 
Op dinsdagmiddag 20 september gaf Carolien Adriaansche een workshop bij de Gading/Saaamen 
voor mensen met een verstandelijke beperking en enkele begeleiders. Ook vanuit Pluspunt zijn 
enkele deelnemers aangeschoven. Carolien Adriaansche werkt met gevonden plastic voorwerpen 
waar de deelnemers van de workshop gezamenlijk een drijvend voorwerp, een slinger of een ander 
object van konden maken. De voorwerpen werden bewerkt (geknipt en doorboord) en vervolgens 
samengevoegd tot een object.  
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Workshop basisschool de Hasselbraam Beschilderen van een Egyptisch kleed 
Tijdens de opening op de Dag van het Park konden kinderen een prijs winnen door te raden hoeveel 
stukjes kroepoek er in een vaas zaten. Pelle van openbare basisschool De Hasselbraam kwam er het 
dichtst bij en kreeg de prijs: een workshop voor de hele klas van een van de kunstenaars die 
exposeerden in de Heemtuin! Op 22 september heeft Gamal Ez deze workshop op basisschool de 
Hasselbraam gegeven. Gamal heeft een oud, Egyptisch kleed meegenomen, dat grotendeels door de 
kinderen beschilderd kon worden op eigen wijze, met eigen motieven. Een deel van het kleed mocht 
niet beschilderd worden zodat je het contrast kan zien. Over een paar maanden gaat de school naar 
een andere locatie en daar krijgt het kleed een mooie plek. Alle kinderen uit de klas hebben er hard 
aan mee gewerkt. Uiteraard werd er ook een uitgebreid bezoek gebracht aan de Heemtuin met het 
educatieve project van het Milieu Educatief Centrum. 

Pelle ontvangt de prijs uit handen van bestuurslid 

Wendy van Duin 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 
Twee beelden onderdeel van Leidse Kunstroute  
Kunstroute Leiden is een ontdekkingsreis langs werken en werkplekken van professionele 
kunstenaars in Leiden. Met meer dan 150 deelnemers op 85 locaties is het de grootste kunstroute 
van Nederland. Kunst in de Heemtuin maakte hier dit jaar voor het eerst deel van uit. In de 
Leiderdorpse Heemtuin waren werken te bezichtigen van twee Leidse kunstenaars: Robbert Pauwels 
en Anjet van Lingen. “De Heemtuin is een omfietsroute waard,” aldus het routeboekje van de 
Kunstroute. Niet alleen Leiderdorpers maar ook kunstliefhebbers elders uit de regio werden door het 
prachtige najaarsweer naar de Heemtuin gelokt. Reacties op de tentoonstelling waren zeer positief. 
Voor veel mensen was de kunst in de Heemtuin een aangename verrassing. 'De prachtige tuin en de 
beelden versterken elkaar echt', was een veelgehoorde opmerking. De tentoonstelling sprak ook 
kinderen aan. Zij maakten er een sport van om alle beelden uit de folder over de tentoonstelling op 
te zoeken.  
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Om extra aandacht te vestigen op de workshop en het feit dat de Heemtuin meedeed met de Kunstroute en 
daarom extra lang geopend was, is een aparte flyer gemaakt. Twee bestuursleden hebben deze op zaterdag 
uitgedeeld in de Winkelhof en in de omgeving verspreid. 

 
Workshop in Leiderdorpse Heemtuin tijdens Kunstroute weekend Exotische bomen 
Kunstenaar Ninette Koning maakte tijdens het Kunstroute weekend op 24 en 25 september een 
bijzonder kunstwerk in de Leiderdorpse Heemtuin. Zij heeft een aantal bomen met exotische stoffen 
omgetoverd tot een bosje vol ontheemde dieren. Iedereen die het leuk vond, van jong tot oud, kon 
hieraan meewerken. Een tiental liefhebbers maakte van die mogelijkheid gebruik, sommige mensen 
kwamen beide dagen helpen omdat zij het zo leuk vonden. Stichting Kunst in de Heemtuin had 
Ninette uitgenodigd om een werk te maken ter gelegenheid van de Kunstroute Leiden.  
 

   

 
Workshop in het MEC koffers timmeren met La Cruz en Helweg 
Kunstenaarsduo Ruben la Cruz & Karolien Helweg gaven op zondag 16 oktober een workshop voor 
kinderen van 5 tot 12 jaar in het Milieu Educatief Centrum (MEC). Kinderen mochten zelf koffers en 
tassen in elkaar timmeren van hout. Dus zij (en hun ouders) gingen flink aan de slag met hamers en 
spijkers. De kunstenaars gaven een soortgelijke workshop tijdens de Dag van het Park in mei. De 
belangstelling daarvoor was zo groot dat Stichting Kunst in de Heemtuin de kunstenaars nog eens 
uitgenodigd heeft om een workshop te geven, nu voor het eerste weekend van de 
herfstvakantie. Het was wederom een groot succes.  
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Fototentoonstelling in de Sterrentuin  
In de Sterrentuin, het sociaal-culturele centrum van Leiderdorp is een bijzondere fototentoonstelling 
georganiseerd. De tentoonstelling is ontstaan uit een samenwerking tussen fotoclub Design@Gading 
en Stichting Kunst in de Heemtuin. De fotoclub heeft foto's gemaakt van de beelden in de Heemtuin 
en deze vervolgens op drie panelen tentoongesteld in het atrium van de Sterrentuin. De fotoclub 
Design@Gading bestaat uit mensen met een beperking, vrijwilligers en een begeleidster. De leden 
van de fotoclub zijn mensen met niet-aangeboren hersenletsel of autisme. Zij komen eens per week 
bij elkaar om foto's te maken van Leiderdorp en omgeving. De fotoclub is een van de middelen om te 
ontdekken welke mogelijkheden ze (nog) hebben. Op zondag 16 oktober werd de fototentoonstelling 
geopend in aanwezigheid van de makers. 
 

     
De drie panelen van de fototentoonstelling 
 
Rondleidingen en bezoekers 
Er zijn een diverse rondleidingen langs de kunst in de Heemtuin gegeven. Bij de opening is de grote 
groep belangstellenden voor de rondleiding in vier groepen verdeeld. Daar hebben zo’n 70 bezoekers 
aan deelgenomen. Vervolgens is een rondleiding georganiseerd op verzoek van de Oranjevereniging 
tijdens de viering van bevrijdingsdag. Tijdens de poëzieavond hebben de 35 bezoekers een 
rondleiding langs alle beelden gekregen. In de zomer is een rondleiding georganiseerd voor senioren 
in het kader van het activiteitenprogramma van Pluspunt. Daarnaast zijn er vele bezoekers geweest. 
Het aantal bezoekers is moeilijk in te schatten. Wij denken dat wij onze doelstelling (duizend 
bezoekers) ruim hebben gehaald.  
 
Educatie: lesboekje voor ontdekkingstocht langs de kunstwerken 
Stichting Kunst in de Heemtuin werkt nauw samen met het Milieu Educatief Centrum in Leiderdorp. 
Het Milieu Educatief Centrum heeft een educatief project ontwikkeld genaamd Kunstwerken in de 
Heemtuin, een ontdekkingstocht langs kunst in de buitenlucht. Het betreft een lesboekje in A5-
formaat, met een plattegrond, een korte instructie voor de docent en vragen voor kinderen bij elk 
kunstwerk. Het project is aangeboden aan de basisscholen in Leiderdorp en daar is met veel plezier 
gebruik van gemaakt door 6 groepen, 3 van de Hasselbraam en 3 van de Leeuwerik. In de 
vakantieperiode hebben ook groepen van de Buitenschoolse Opvang Floreokids de tentoonstelling 
bezocht. Gedurende het hele seizoen hebben ouders met kinderen aan de hand van het lesboekje de 
beeldenroute bezocht. Er zijn tevens twee woensdagmiddagen (kinderactiviteit) aan de kunst in de 
heemtuin besteed. Beide middagen zijn door 30 kinderen bezocht.  
 

mailto:Design@Gading
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Kleine tentoonstelling Atrium Gemeentehuis 
Tijdens Heemtuin Verbeeld waren enkele koffertjes, gemaakt tijdens de workshop van LaCruz en 
Helweg, in het Atrium van het gemeentehuis van Leiderdorp te zien. Bij het kunstwerk waren folders 
van de tentoonstelling in de Heemtuin verkrijgbaar. 
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3. Organisatie, vrienden en subsidievertrekkers 

 
Organisatie Heemtuin Verbeeld 
Heemtuin Verbeeld is georganiseerd door de Stichting Kunst in de Heemtuin in samenwerking met 
het Milieu Educatie Centrum, de gemeentewerken Leiderdorp en de beheerder van de Heemtuin. 
De selectie van de kunstenaars is gedaan door de stichting Kunst in de Heemtuin in samenwerking 
met het MEC. Het Educatieprogramma is ontwikkeld en uitgevoerd door het MEC. 
 
Publiciteit  
Ter begeleiding van de tentoonstelling is een folder verschenen. De folder geeft informatie over de 
kunstwerken en de kunstenaars, de stichting en de Heemtuin met een plattegrond. De folder was 
verkrijgbaar bij de ingangen van de Heemtuin, de Sterrentuin, het gemeentehuis, het MEC en in de 
bibliotheek. De gemeente geeft nieuwe bewoners een map met informatie over Leiderdorp met 
onder andere de folder van de Heemtuin Verbeeld. De folder is ook verspreid in Leiden, onder 
andere in de bibliotheek en bij de VVV.  
 
Voor extra zichtbaarheid is dit jaar geïnvesteerd in een aantal wissellijsten bij de ingangen van de 
Heemtuin waarop informatie gegeven werd over de tentoonstelling en andere activiteiten 
aangekondigd werden.  
 
Voor extra informatie is er de website: www.kunstindeheemtuin.nl en Facebookpagina. 
Er zijn aankondigingen verschenen op de gemeentepagina, de gemeentelijke website cultuurpunt 
Leiderdorp en in lokale kranten. Vooral de lokale pers heeft veel aandacht besteed aan de 
tentoonstelling. In de bijlage zijn de krantenknipsels weergegeven. 
 
Subsidieverstrekkers 
De tentoonstelling Heemtuin Verbeeld is financieel mogelijk gemaakt dankzij genereuze steun van de 
Gemeente Leiderdorp, Fonds 1818, het Prins Bernard Cultuurfonds (Fonds Ars Antilliani) en het 
Druckerfonds. 
 
 

       
 
Duurzaamheid 
De Heemtuin wordt op een duurzame manier beheerd. Bij de plaatsing van de beelden wordt de 
grootste zorgvuldigheid betracht ten aanzien van de flora.  
 
Vrienden van de Stichting Kunst in de Heemtuin 
Inmiddels hebben we 17 vrienden. Voor 15 euro per jaar helpen zij de stichting haar werk voort te 
zetten. Zij krijgen daar het volgende voor terug: 

 eenmaal per jaar de beeldenexpositie De Heemtuin Verbeeld,  

 uitnodiging voor de opening met rondleiding, 

 uitnodigingen voor overige activiteiten in de Heemtuin, gratis of tegen gereduceerd tarief. 
 

http://www.kunstindeheemtuin.nl/
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Vrijwillige inzet door bestuursleden 
Naast de reguliere bestuurstaken, zetten de bestuursleden zich als vrijwilliger actief in bij activiteiten 
rond de tentoonstelling. Een van de bestuursleden onderhoudt de contacten met de plaatselijke en 
regionale pers en zorgt voor persberichten. Een ander bestuurslid maakt beschrijvingen bij de 
kunstwerken in de brochure. Bestuursleden verzorgen een deel van de rondleidingen, assisteren bij 
de workshops, onderhouden contacten met scholen en Leiderdorpse organisaties over bezoek aan 
de heemtuin en deelname workshops. Ook hebben ze folders uitgedeeld in de Winkelhof om de 
bewoners van Leiderdorp attent te maken op de opening van de Heemtuin tijdens de Leidse 
Kunstroute.  
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Bijlage 1. Krantenknipsels over tentoonstelling en nevenactiviteiten 
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Bijlage 2. De kunstenaars en hun werken  

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 achtergelatenen in ‘Floating 
Cities’ een nieuwe toepassing hebben gekregen. 

 

 

JEANNETTE EPHRAÏM 
ROOTS / TEXTIEL EN PURSCHUIM / 2016 
Het thema Ontheemd heeft mij geïnspireerd 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 verbonden zijn 
met hun vaderland, de boom. 

 

ROBBERT PAUWELS 
FELL IN LOVE WITH AN ALIEN /KERAMIEK EN HOUT / 2016 
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Ik wil een parallel trekken naar de xenofobie. Het idee dat het kwaad van buiten ‘ons terrein’ wil 
veroveren. De titel verwijst naar het gelijknamige liedje van de Kelly Family.  

 

 

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.  
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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 verbonden, beide gebruiken het symbool van de lotusbloem. Door de 
veranderende reflectie van het licht en de wolken op het stromende water is er een verwijzing naar 
de kracht van de natuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 dezelfde 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 
verstomd aanwezig en proberen elkaar te zien. 
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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 plaatsen 
in de Heemtuin komen uitersten samen: veiligheid / gevaar, zekerheid / ongewisheid, ontspanning / 
stress en onzekerheid. 

 

 

ANJET VAN LINGE 
THOSE WHO CAME BEFORE US / INSTALLATIE / IERS HARDSTEEN / 2015 
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 ontheemd hier komt, ben je dan onderweg van alles verloren? Kun je 
jezelf hier weer opbouwen? Mág je nog weten wie vóór je kwamen? 
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RUBEN LA CRUZ & KAROLIEN HELWEG 
HOOP DRIJFT ONS VOORT / HOUT EN PLASTIC / 2016 
Dit beeld is een metafoor voor de weg van een vluchteling die niet zeker is van zijn toekomst. 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. 

 

 
 

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. 
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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. 

 

 

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 tijdelijk onderdak biedt en daardoor ook voor nieuwe uitdagingen zorgt. Dat vraagt om 
creativiteit. Doordat de beelden zilverkleurig zijn, nemen ze de kleur van de omgeving aan maar zijn 
ze ook een soort ‘aliens’ in de natuur. 
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GUUST PERSOON 
ZAAIEN IN DE SCHADUW / ESDOORNHOUT / 2015 
De figuur is gehuld in ruwe, industriële materialen. 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 wedergeboorte. 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. 

 

 

Overzicht kunstenaars 
Carolien Adriaansche 
Jeroen Bisscheroux 
Ruben La Cruz en Karolien Helweg 
Jeannette Ephraïm 
Gamal Ez 
Sigrid Hamelink 
Merel Holleboom 
Anjet van Linge 
Robbert Pauwels 
Guust Persoon 
Vittorio Roerade 
Theo Schepens 
Gonda van der Zwaag 
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