
Je bent hier aangekomen op het quarantaine terrein! 
Vroeger werden hier zeelieden naar toegebracht die besmet waren met enge tropische 
ziektes en dus afgezonderd moesten blijven van de bewoonde wereld. Nu wonen er 

kunstenaars in de voormalige ziekenbarakken en hebben hier hun atelier. 
Op het terrein hebben 24 kunstenaars bijzondere plekken ingericht of bouwsels 
ontworpen. In hun ontwerp hebben zij nagedacht over  ‘afzondering’ en 
jezelf terugtrekken uit de drukke wereld. Zo’n plek van afzondering wordt ook 
wel ‘hermitage’ genoemd, denk aan een kluizenaarshut. Het kluizenaarsbestaan 
stamt al uit de 2de eeuw voor Christus, toen waren er Hermieten of Woestijn-
vaders die zich terugtrokken in de woestijn, weinig aten en dronken 
en ook weinig sliepen.
De ‘hermitages’ die hier staan zijn heel 
verschillend van elkaar; hangend 
in de boom of met uitzicht op 
water, tussen bladeren of ver-
plaatsbaar op wielen.

Volg de nummers op deze kaart
en maak de speuropdrachten op
de achterkant!
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1 - Marianne Lammersen
& Jack S.C. Chen - Tunnel vision
(Alleen betreden met ouders!)
Aan de buitenkant van dit bouwwerk is 
met dunne latjes een soort plattegrond 
getimmerd. Doe je schoenen uit bij de 
ingang en trek je terug in de binnen-
ruimte.
Wat is het verschil met de buitenkant 
en welke materialen heb je binnen 
gevoeld of gezien? 
Welke dingen zou jij gebruiken om een 
plek te maken waar je  je veilig voelt? 
Schrijf deze op......

2 - Ludy Feijen - Melkwegzwam
Klim in deze zwam van wilgentakken 
en ga liggen. In het donker zou je mis-
schien de melkweg kunnen zien.
Helaas is het in de stad  en omgeving 
nooit helemaal donker en stil. Waarom 
niet volgens jou?

3 - Hester Pilz - Bed, bad, buro
Binnen lijkt hier buiten, en buiten weer 
binnen......Hoe zou het huisje er over 
een tijdje uitzien? 
Wat zou jij meenemen om in dit huisje 
te blijven?
Noem een aantal dingen die je mee 
zou nemen.....

15 - Wijlacker van Walsum - stop 
contact
In dit huisje zijn alle verbindingen met 
de buitenwereld verbroken.
 Kun jij de demoon (kwade geest)aan 
de buitenkant ontdekken?
Met welke apparaten zouden de snoe-
ren, draden, buizen verbonden zijn 
geweest?
Teken ze hieronder....

16 -  Parasite  - rustplek

17 - Oscar Prinsen - Thuiskomen 
Klim op de hoge stoel, en kijk, ....daar 
zie je in de verte de drukke stad aan de 
horizon!
Als je weer op de grond staat, teken 
dan hieronder een horizon met in de 
verte het uitzicht dat je gezien hebt.

18 - Carla Fijen  - Octa-phi
Dit bouwwerk is gemaakt van bamboe.
Ga in het midden staan, welke vormen 
kun je in dit bouwwerk ontdekken?
Zoek 8  kleine takjes en leg daar een 
geometrische ( hoekige) vorm van op 
de grond, teken dat hieronder na.

19 -  Camposaz - Boomhermitage (vanaf 
22 juli)

20 - Mathilde van Beekhuizen  
In zicht
In dit kleine huis aan het water kan 
alleen je hoofd zich terugtrekken. 
Door de vensters kun je 4 richtingen 
opkijken. Herinner jij je fijne plekken 
waar je vroeger geweest bent?
Schrijf ze op.....

21 - Gusta Kullberg - Swinging Shelter
Deze schommelende schuilplaats lijkt wel 
uit een sprookje te komen....
Noem een sprookje dat hierbij past.....

22 - Lieselot IJsendoorn - Boedha Boei
23 - Sereh Mandias - Zandkasteel
vanaf augustus

Ga terug naar de Parasite (16)  en ont-
werp hier je eigen hermitage.

10 - Markus Heinsdorff - Ophion

11 - Aeneas Wilder - No 181
Hier kun je binnen zitten op de matten. Het 
bouwwerk is gemaakt  van balken. De opening-
en tussen de balken zijn even groot als de 
balken dik zijn. 
Daardoor krijg je een mooi ritme!
Welk verschil voel jij met binnen zitten of het 
bouwwerk van buiten zien? Schrijf dat op...

12 - Dirk Van Lieshout/Anton Simonis
Wat voor een kluizenaar zou hier wonen
en welke geluiden dringen zijn hut binnen?

13 - Olaf Mooij - de koets
Met deze koets kan de kunstenaar wegvluch-
ten uit de drukke stad. Hij heeft daarvoor 
een rijdende hermitage gemaakt en daarin 
allerlei spullen verzameld uit zijn kindertijd. 
Het zijn dingen die hij fijn vond om te doen of 
te maken. Kun jij 5 hobbies van de kunstenaar 
ontdekken?
Noem ze op....

14 - Robbie Cornelissen - Isolatiebarak A
In dit filmpje zie je hoe de kunstenaar met 
kubussen en rechthoeken iets bouwt in een 
tekening. Een kubus is moeilijk om te teke-
nen......probeer het maar eens hieronder!

15 - Marjolijn Guldemond -....over zee over 
land over. .....
Deze badhokjes gebruikten mensen vroeger 
om naar zee te gaan en zich daarin om te 
kleden. 
Nu stijgt de zeespiegel! 
Binnen kun je naar het verhaal van de 
kunstenaar luisteren. Je kunt kiezen of je een 
zwembroek gaat naaien of een zandzak om 
het water tegen te houden! 
Wat zou jij doen?
Waarom?

5.- Esther Kokmeijer - Rainchapel
Wat valt je op aan de dakpannen?
Ga naar binnen......als het hard regent zou het 
geluid van de druppels klinken als muziek....
Welke mooie geluiden hoor jij thuis in je kamer? 
En welke vind je griezelig?
Schrijf deze op......

raadsel: De zon is mijn vriend en de nacht is 
mijn nacht. Wat ben ik?

6- Jo Sijen en Ri-Jeanne Cuppens
Roomi’s Cube
Dit lijkt binnen wel het huis van een potten-
bakker....met je voet kun je de draaischijf laten 
draaien en hé .....wat een rare vaas! 
Kijk naar zijn schaduw, waar lijkt die allemaal 
op?
Teken hieronder de schaduw die je hebt gezien.

7 - Elena Goray -& Christoph Tönges
Tumble Temple
Aan welke vormen uit de natuur doet deze 
hermitage je denken? 
Kun jij die hieronder tekenen?

8 - Atelier Dre  Wapenaar - Walltent nr 1.

9 - Agnes Roothaan - De man in de eik
Kluizenaar Gerlachus woonde rond 1150 in een 
holle Eik in Zuid Limburg. Kijk goed naar de bij-
zondere momenten uit zijn leven in de kijkdozen 
en aan de wand. Wat kun jij allemaal ontdekken?
Kun jij hiervan iets natekenen?

Naam ontwerper en discipline / Designer name and discipline

Carla Feijen  -  installatie
Titel ontwerp / Name proposed hermitage:

Octa-phi

Beeldmateriaal/ Image

Korte omschrijving voorstel, inclusief materiaal en afmetingen / Short description; including materials & measurements

Geometrische open structuur, gebaseerd op een universeel ruimtelijk patroon. Wordt gemaakt van bamboe 
en henneptouw (en metalen interne verbindingen), doorsnede wordt ± 4 meter.
Een bijzondere ruimte om te ervaren. Reacties van bezoekers vanuit dit kunstwerk: van ‘opmerkelijk gevoel 
van bescherming en concentratie’ tot ‘bijzondere energetische gewaarwordingen’.

Op de foto’s een ruimtelijke schets voor deze hermitage, gebouwd met bamboe gulden snede bouwpakket 
(dit is een eigen ontwerp, gemaakt voor educatie en ruimtelijke schetsontwerpen) in buiten-atelier.

Lokatie voorstel of vereisten voor locatie / Location proposal or requirements location

In de Bamboetuin in noord-west hoek van het Quarantaineterrein

De uiteindelijke uitvoering wordt iets kleiner en er komt 
een vloertje in, zodat je meer centraal in de structuur 
kan komen te staan en er makkelijker binnen kan komen.
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•schetsmateriaal van mogelijke grondvorm en wanden	  
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De ideale hermitage anno 2016 is een state of mind. Een mentale ruimte in je hoofd waar je altijd even kan 
verblijven om daarna weer opgeladen terug te keren. 
In een vol en hectisch leven is van een hermitage, waarbij je je fysiek terug trekt van je drukke bestaan naar een 
hutje op de hei of in een stilteretraite, vaak geen sprake. Een optie kan dan zijn herinnerd te worden aan een plek 
waar het goed was. Een landschap uit je jeugd, een residency, een wandeling. Wat deze plekken gemeen hebben 
is een zekere vertraging: een onbepaalde, niet lineaire tijd. Het verlangen naar die plek en tijdloosheid kan terug 
gehaald worden. De herinneringen aan deze plekken draag je altijd met je mee. Ze zijn vaak op de achtergrond 
maar kunnen zich manifesteren in gedachte door een zin die je leest, geur, licht, kleur, een onverwacht detail, een 
uitzicht en zo weer op de voorgrond treden. Bij de herinneringen die ik heb aan plekken waar het goed was, zijn 
binnen- en buitenruimte nauw met elkaar verbonden. Vaak herinner ik mij dierbare landschappen en huizen vanuit 
een venster gezien. Het venster dient als middel om de oneindige ruimte en/ of tijd behapbaar te maken. Als een 
soort samenvatting van een periode. 
 
• Als deze mentale hermitage een daadwerkelijk ruimte was hoe zou die er dan uit zien? 
Stel je voor dat je in een kamer staat. Zonlicht valt binnen en projecteert het glas van het venster op vloer.  
Als je door het venster naar buiten kijkt zie je een uitsnede van wat buiten te zien is. Het kozijn van het venster is 
als een omlijsting van een schilderij. Maar het uitzicht wat je door het venster hebt is dynamisch en niet statisch 
zoals bij een afbeelding op een schilderij. De uitsnede van het venster in de muur is een gegeven. Wat voortdurend 
veranderd is het beeld wat je buiten ziet. Het is maar net waar je je positioneert ten opzichte van het venster. Op 
een heel andere manier positioneert de zon zich ook steeds vanuit een andere plek tot het venster. Wanneer 
zonlicht binnen valt door de ruiten krijgt het geprojecteerde glas op de vloer steeds een andere vorm. Het licht laat 
een tijdelijke vervormde plattegrond van het venster op de vloer zien.* 
Dit beeld van een tijdelijke en steeds van vorm veranderende plattegrond intrigeert me. Het is voor mij een metafoor 
van hoe ik mijn herinneringen ervaar. Ik wil het gebruiken als kader voor de verbeelding van een mentale 
hermitage.  
 
• Plan en uitvoering: 
Als je het frame van een raam in een gebouw 90 graden kantelt en je projecteert deze vorm op de aangrenzende 
grond buiten het gebouw, die zichtbaar is vanuit het raam, dan ontvouwt zich een fundament. Als je vanuit dit 
fundament wanden omhoog trekt ontstaat er een fysieke ruimte. Op het terrein van stichting Kunsteiland wil ik een 
of meerdere ramen in de gebouwen als kaders gebruiken om de hermitage te visualiseren. De (vervormde*) 
projectie hiervan geeft een grid. waaruit gesloten als wel open volumes worden opgebouwd die in hoogte 
verschillen. De bestaande begroeing van het terrein wordt opgenomen in het ontwerp en zichtbaar gemaakt in de 
open volumes. De gesloten volumes kunnen gebruikt worden als zitplek om te aanschouwen. 
Wat uiteindelijk zichtbaar wordt is een betreedbare miniatuur ruimte die elementen van zowel een paviljoen als een 
ommuurde tuin in zich draagt. Het ontwerp is nog in ontwikkeling. 
•Materiaalgebruik: plaatmateriaal (betonplex) en hardhouten latten/ beton. Hergebruik van materiaal waar mogelijk. 
•Maat: variable +/- 2 bij 3 meter hoogste punt 2,40 
	  

Naam ontwerper en discipline / Olaf Mooij Ruimtelijk werk
Titel ontwerp / Name proposed hermitage: De Koets 2014

De Koets is een beeld uit de serie Vluchtwerken waarvan het DJ Wiel de eerste was. 
Denkend aan de toekomst ontstaat bij mij vaak een angstig gevoel, angst over de hoeveelheid 
mensen die hier op aarde wonen, over de vervuiling van onze leefomgeving en vaak denk ik dat het 
weleens helemaal mis zou kunnen gaan. Vaak vervloek ik deze wereld en fantaseer over een 
alternatief bestaan.
Vanuit dit angstgevoel en onvrede dat diep in mij geworteld is, ontstond de serie vluchtwerken. 
De Koets is een mobiel atelier dat is opgebouwd als een collage van gevonden en tweedehands 
gekochte onderdelen en is ontstaan naar aanleiding van herinneringen aan mijn jeugd.
Onder ons huis was een kelder. Deze kelder was mijn domein. In deze kelder vonden in verloop van 
tijd afhankelijk van mijn leeftijd verschillende projecten plaats. Karrenbouw, luidspreker-boxen en 
versterker bouw, een laboratorium, een bioscoop en het bouwen van een model ruimteschip waarin ik 
mij volkomen veilig voelde.
Bijna al deze elementen zijn in de koets terug te vinden.
Op het moment dat ik op de bok van de koets ga zitten hangen mijn benen naar beneden te bungelen 
omdat de koets net iets te hoog is, dit zorgt voor een heerlijk onbekommerd gevoel en herinnert mij 
aan de tijden van toen ik jong was.
Tijdens het bouwproces voelde ik me ook weer als een kind, wat is niet leuker dan het bouwen van 
een droom.
In dit geval als volwassene is het bouwen van een nachtmerrie meer op zijn plaats omdat het beeld 
ook de angst weergeeft van hoe het met de wereld gaat en dat ik daar graag voor zou willen vluchten 
en dan liefst met mijn spullen dicht bij me.

Diverse voornamelijk gevonden materialen. 
Afmeting zijn ongeveer 3m20 hoog, 2m20 breed en 4m50 lang.
Locatie: voor het gevoel een veilig plekje onder de bomen


