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Nr. Kunstenaar Titel Techniek Afbeelding  Toelichting (optioneel) 

1 Jeannette van Schaik Maskerade 50x60cm/3D/techniek 
Cobraverf 
watervermengbare 
olieverf 

 

Het meisje kan zichzelf 
camoufleren door 
middel van de diverse 
maskers. Muziek speelt 
een belangrijke rol bij 
de maskerade. 

2 Marian de Jong Gevangen in het 
geborgen 
verleden.. 
Het is tijd om los 
te laten. 
(Caught in the 
salvaged past. 
It's time to let 
go.) 

Schilderij op dibond. 
90x120 

 

 

3 Fons van der Reep De grot Foto 
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4 Alleglory (pseudoniem) One li(F)e Pastel, potlood en 
gouache 

Afgebeeld is het werk 
met toelichting. In de 
expositie hangt het 
werk zonder toelichting 

5 Ria Klever Winter Schilderij 

 

 

6 Rita Maijenburg Hallo...hier ben 
ik! 

acryl 40/40  

7 André Zentveld Schone schijn drieluik. Acryl op MDF 
Formaat: dichtgeklapt 
26x32 cm, 
opengeklapt 52x32 cm 
 

 

In het dichtgeklapte 
drieluik verhult en 
camoufleert de fraaie, 
schone schijn een 
totaal andere 
werkelijkheid. 
 
Bij de eerste aanblik zie 
je die niet en blijft die 
voor je gesloten, maar 
geopend toont de 
verrassende 
werkelijkheid zich wel 
degelijk. 
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8 Bert Stolwijk The Green Man  

 

 

9 Dick Mostaard Eland Zweden 
2011 

Foto, Formaat 30x40 
cm. Opgeplakt op 
aluminium 

 

10 Ans van den Helder-Homan Een Merel in de 
boom 

acryl  
34 x 50 cm  

 

 

11 Lia Meiborg Kameleon Werk in twee delen 
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12 Hannie Timmerman Gecamoufleerd Acryl verf op 
canvasdoek mét wat 
zand erdoor. 
50x60 cm 
 

Het zijn mijn Welsh 
springers Suus en Freja 
na rondje bos die mij de 
inspiratie gaven. Hun 
bruine modderige 
vachten vallen in de 
herfst bijna niet op in 
het mooie beukenbos. 
Elke plas wordt 
geïnspecteerd wat 
natuurlijk voor de 
nodige camouflage 
zorgt. Gelukkig ben ik 
als baas goed 
voorbereid op dit soort 
wandelingen en mogen 
de dames heerlijk hun 
energie kwijt en 
eenmaal weer thuis.... 
zijn ze droog én weer 
schoon! 

13 Jacqueline Hoogendam In my hour of 
darkness 

  

14 Diklah Zohar De nieuwe kleren 
van Athene 

Mode-ontwerp, 
kleding 
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15 Margot van Zuijlen Do you see me  

 

 

16 Cornelis van Halm Houtvezelplaten, 
wiens schuld is 
dat? 

 

 

 

17 Wil de Goyer OV neemt 
camouflage mee 

olieverf op doek 80 x 
60 cm 
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18 Yvonne Koekoek Zeven dieren Reliëf pasta en 
acrylverf, 60x80 cm 

 

In mijn schilderij zitten 
zeven dieren verstopt. 
Ik noem het schilderij 
dan ook "zeven dieren". 
Dat ik een voorkeur 
voor het schilderen van 
dieren heb is 
ondertussen wel 
duidelijk denk ik. Bij 
camouflage denk ik dan 
ook meteen aan dieren 
en hun schuil 
omgeving. Vandaar dat 
het zo heeft uitgepakt. 

19 Liesbeth van Buuren-de 
Graaf 

Touch of Trees Schilderij 

 

 

20 Ria Kramer- Bouwman Not showing her 
grief 

schilderij in mixed 
media 
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21 Mieke Freyee-Röling Bergbeklimmers 
“Bijna 
onzichtbaar, 
totdat je de top 
hebt bereikt.” 

Beeld 

 

 

22 Heleen van Ulden, HvU 
Ceramic Art 

Bushbuck  

 

 

23 Bianca Dussel Gezichtsbedrog Beeld 
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24 Anneke Pilkes Camouflage Keramiek 

 

 

25 Bianca Isabella 
Groenensteyn 

Onder-
gedompeld 

3 D kunstwerk 

 

 

26 Jolanda Scherpenzeel 
www.jolandascherpenzeel.nl 

Au naturel 
in samenwerking 
met Nudoen 
Groen 

Schilderwerk van hout 
(7 metale klipjes) 

 

We camoufleren ons Zelf 
met de prachtigste kleuren. 
Hoe ziet het Zelf eruit au 
naturel? 
Ik leer mijn Zelf steeds beter 
kennen, 
maar mijn Zelf is steeds 
minder belangrijk. 
De toeschouwer kan kiezen 
of hij het werk ‘au naturel’ 
of vol in kleur wil bekijken. 
Wat zegt dat over de relatie 
van de toeschouwer met zijn 
Zelf? Heeft hij voorkeur voor 
camouflage of juist niet? 
Dit werk is gemaakt om 
mensen met verschillende 
type breinen aan te spreken. 
Het is zowel gemaakt voor 
mensen met een voorkeur 
voor woorden-, voor 
beelden- of voor patronen, 
in het kader van de 
neurodiversiteit. 
Het houtwerk van het 
kunstwerk is gemaakt door 
NUdoen! Groen van Abrona. 
De deelnemers van de 
werkplaats bij de Boerinn 
hebben dit verzorgd. 
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27 Inge Sips Het geschenk 
voor Troje 

Acryl en bladgoud op 
doek 
100 x 150 cm 

 

Toelichting 

Het thema ‘camouflage’, komt op 

verschillende manieren tot 

uitdrukking: 

• In het onderwerp;  

Het paard van Troje. Dit deed zich 

voor als iets wat het niet was, 

namelijk een makkelijke krijgsbuit 

voor de Trojanen. Zij beschouwden 

het paard als een soort 

'afscheidsgeschenk'. Het potentiele 

gevaar was gecamoufleerd. De 

Trojanen dachten dat de Grieken 

weggetrokken waren en dat dezen 

het houten paard als offer aan de 

godin Athena hadden 

achtergelaten. Echter het Griekse 

leger had wel de vlakte ontruimd, 

maar verschool zich in een 

verborgen baai, uit het zicht. De 

Trojanen vierden opgelucht de 

overwinning na 10 jaar belegering. 

In triomf werd het gigantische 

paard binnen de stadsmuren 

gebracht, die daarvoor moesten 

worden neergehaald. Men wist niet 

dat in de buik van het paard Griekse 

krijgers zaten. Die kwamen in de 

nacht tevoorschijn om Troje te 

veroveren. De rest van het Griekse 

leger volgde na een sein van de 

kameraden uit het paard, om de 

weerloze stad binnen te vallen. 

•In de titel;  

Een geschenk klinkt positief. In dit 

geval heeft het geschenk een 

misleidende andere boodschap; het 

brengt onheil. Zoals Vergilius in zijn 

Aeneis schrijft; ‘Vrees de Grieken, 

ook al brengen zij geschenken’. 

• In de uitwerking van het 

schilderij; 

De Griekse krijgers die zich 

verborgen houden in het paard, 

schemeren letterlijk door de huid 

van het dier. Uit de verte zijn ze 

nauwelijks zichtbaar. De Trojanen 

waren hier, ondanks argwaan bij 

een enkeling, blind voor. Maar 

dichtbij zijn 22 krijgers te zien, allen 

in volle wapenrusting, klaar om het 

argeloze Troje te bestormen. 

28 Jantina Verburg Survivor Acryl op doek 
50 x 50 cm 

 

 

 


