


Lisette Durenkamp

Als grondstof voor de handgeschepte vellen 
papier gebruikte ik witte beddenlakens en restjes 
wit papier. Deze vellen perste ik onder lage druk 
en legde de nog natte vellen op elkaar. 
De omstandigheden in mijn atelier deden de rest. 
Het trage drogen leidde tot schimmelvorming en 
golving in het papier. 
Voor mij is het wordingsproces belangrijk. 
Eerst maakte ik het papier, waar ik tot op zekere 
hoogte stuur over had. 
Daarna gaf ik het uit handen en ging het papier 
een eigen weg.

www.lisettedurenkamp.nl
lisettedurenkamp@knid.nl



Hans Berghuis

Als surrealistisch/magischrealistisch fijnschilder is 
de koe niet echt een dagelijks
onderwerp, maar na  ongeveer 20 jaar aan de 
rand van de weerribben te hebben
gewoond met als enige directe buren de koeien! 
Tja dan ontkom je er niet aan!

Dan moet je af en toe zo'n lief en vooral zeer nieu-
wsgierig dier schilderen.
De blijdschap waarmee ze de wei betreden na 
een winter op stal, de manier waarop
ze massaal jouw kant oprennen en je blijven vol-
gen als je met de hond langs loopt!

Gewoon prachtige dieren die weleens anders 
bekeken mogen worden!!

www.hansberghuis.com
hans.hansberghuis@gmail.com



Suzanne Bo

Een omarming, de opvang van de koeien in de 
Edam kerk
Mens en dier zijn zo verbonden, de een kan niet 
zonder de ander, getuige het feit dat indertijd 
de koeien tussen de kerkbanken opgevangen 
werden. Levensbehoeften speelden uiteraard een 
rol. Het is mijn fascinatie voor de binnenkant van 
de mens, zijn gedachtegoed, het dierlijke, deze 
staan vaak in contrast met een vaak afstandelijke 
buitenkant. Binnen de hybride vormen 
vindt een transformatie plaats tussen mens en 
dier.

Deze emotie wil ik uitdrukken in mijn werk, zowel 
in schilderijen, foto’s, objecten en installaties.
Door de letterlijke binnenkant te laten zien 
gebruik ik echte schedels, ofwel gemaakt van 
papier maché, gecombineerd met diverse ver-
zamelde voorwerpen.

Voor deze expositie worden onder andere 
Poseidon – installatie – en Hathor met het Kalf 
Gods – schilderij – tentoongesteld. 

www.suzannebo.nl
suzannebo@hotmail.com



Leon Bosboom

Mijn eerste bewondering voor de Spaanse stier 
stamt uit mijn jeugd. Iedereen kent die prachtige 
grote Osborne stier wel in het Spaanse landschap.

Later in mijn leven toen ik kunst ging ontwikke-
len kwam de Spaanse stier toevallig weer op mijn 
pad. Ik schilderde verschillende dieren, maar na 
een kennismaking met een galerie op Mallorca
kwam het idee om Spaanse stieren te gaan 
schilderen. Het prachtige dier is mijn inspiratie 
geworden en het gebruik van epoxy hars versterkt 
dit en vertaalt optimaal wat ik over wil brengen op 
de toeschouwer.

Dit vertelt het eigenlijk kort en krachtig: “Kracht, 
energie en beweging vormen de leidraad in 
zijn werk. De Spaanse stier is zijn inspiratie; zijn 
schoonheid, kracht en onvoorspelbare karakter”.

www.leonbosboom.nl
leonbosboom@gmail.com



Koeien zijn voor mij voornamelijk mooi, vanwege 
de typisch Hollandse uitstraling in de weiden. 
Wanneer zij van stal komen in het voorjaar
springen zij als bezeten van blijdschap in het rond.
Zij zijn aaibaar, hebben een lief uiterlijk en zijn 
ook nog eens geweldig in het het produceren van 
onze basis, melk en vlees.

www.lichel.nl
kunst@lichel.nl

Lichel van den Ende



Tineke Fischer

Waar natuurlijke wetmatigheid heerst, ontbreekt 
iedere keuze, intentie en moraliteit de natuur kent 
goed noch kwaad en oordeelt niet. 

Alleen mensen oordelen en handelen. 

Laat je geweten spreken en luister naar de wereld 
die ziek is. Wij kunnen deze wereld helpen, en 
daarmee onszelf. 

Ik kan als kunstenaar een beetje helpen, door een 
kunstwerk te tonen dat ons bewust maakt van de 
noodzaak zuiniger om te gaan met onze Aarde.

www.tinekefischer.com
fischertineke@gmail.com



Tineke Hoepman

Voorjaar... lente... eindelijk mogen ze de wei weer 
in... Een feest, zowel voor de koe als voor ons.
Ze gooien hun poten de lucht in en rennen als 
gekken in het rond, hier wordt je toch gelukkig 
van!
Bij mij in het groene hart, omgeven door groene 
weiden en koeien, kan ik genoeg inspiratie op-
doen om deze prachtige dieren op het doek te 
zetten, meestal met olie maar heel af en toe  ook 
acryl.

Ik werk over het algemeen van foto’s (eigen) want 
de dames zijn nogal beweeglijk , ook schilder ik 
wel in de stal bij een bevriende boer.
Naast koeien schilder ik portretten en model, dit 
alles met een impressionistische schildertoets

www.tinekehoepman.nl
info@tinekehoepman.nl



Nadjezjda van Ittersum

Nadjezjda is altijd gefascineerd geweest door het 
vreedzame karakter van koeien in contrast tot hun 
imponerende hoorns. 
DILEMMA’S TICKLISH HORN’s fragiele veren, 
spiegelt deze boeiende tegenstelling af. 
De met bladgoud bewerkte hoornspits met 
veertjes, suggereert een draaiende propeller.

De serie zeefdrukken: VEERKRACHT, is hierop 
gebaseerd. De koehoorn is op papier verwerkt, 
in samenspel met veren & bladgoud.

COME BLOW MY HORN!: Een geluidsobject is 
ontstaan door een toeter in de papieren hoorn te 
verwerken - met flessen & tandenragers in plaats 
van veren.
Ook mijn keramische TSARINA’s dragen vaak 
tooien van koehoorns.

www.nadjezjda.nl
info@nadjezjda.nl

Retrospectief expo 1980-2015:
http://youtu.be/9C90VWQBYgs



De middeleeuwse mystica Hildegard von Bingen 
schreef ooit de woorden: “Ick ga zo zwaarlijck als 
ware ick een koe.” 

Werd ooit de blues mooier verwoord?

Maar er schuilt meer in het beest, wat blijkt als 
in het voorjaar de winterstalling opengaat en de 
koeien in de wei worden gelaten.

De koe in de kerk brengt het horizontale met het 
verticale samen, het plastische met het ruimte-
lijke, en het aardse met het geestelijke.

www.marinavanderkooi.nl
info@marinavanderkooi.nl

Marina van der Kooi

Omhoog met die melkprijs!



Jan Korevaar

Mijn jeugd op een boerenbedrijf in midden
Nederland heeft vast te maken met dit
onderwerp. In 1970 ging ik naar Amsterdam, 
omdat ik lang genoeg tussen de koeien in de 
polder had vertoefd. Ik was al vroeg gefascineerd 
geraakt door geschiedenis en kunst en ik wilde 
me daar absoluut in ontwikkelen.

Uiteraard ging ik ‘modern’ schilderen, in die tijd 
onder invloed van de Abstract Expressionisten 
en Pop-Art. Dat ik uiteindelijk bij vrij landelijke 
onderwerpen terechtkwam heeft wel wat jaren 
geduurd. Een al vroeg begonnen en al maar 
groeiende fascinatie voor kunst uit het verleden 
heeft daar zeker aan bijgedragen.
Ik ging het moderne leven meer en meer zien  vol-
gens modellen ontwikkeld door Paulus Potter, Jan 
van Goyen, de familie van Ruisdael enz.
En als ik dan weleens een koe schilder is die 
meestal gebaseerd op elementen uit die vroegere 
voorbeelden. Een hele omweg, maar het duurt 
soms even vóór je wat hebt. Natuurlijk moet het 
er uiteindelijk wèl als ‘van nu’ uitzien.

www.jankorevaar.nl
j.korevaar01@upcmail.nl



Bep van Os

Koe Betsy kwam ik tegen op Texel, met een stel 
vriendinnen. En aangezien ik al sinds mijn vroeg-
ste jeugd vertrouwd ben met deze dames ben ik 
het weiland ingelopen en heb veel mooie foto’s 
gemaakt.

Vanaf mijn 7e jaar heb ik met mijn oudere zus de 
hele maand augustus (toen de grote vakantie) op 
een klein boerderijtje doorgebracht. 
We speelden overal; tussen de koeien op stal en in 
de wei, tussen de varkens en de kippen. 
Ik heb ook geprobeerd de koeien te melken, maar 
dat was te hoog gegrepen. De geit lukte wel.
Ik vind het nog steeds jammer dat ik ’s zomers 
maar zo weinig koeien in de wei zie staan.
Dus het onderwerp koeien sprak mij gelijk aan, 
waarvan hieronder het resultaat.

www.hetkrommekwastje.nl
krommekwast4@gmail.com



Aly Post-Duynker

Mijn liefde voor koeien is al jong begonnen, 
ben namelijk geboren op een boerderij. 
Vond het heerlijk, om in de winter tussen de 
koeien in de stal te zijn.

Toen ik op latere leeftijd schilderles ben gaan 
nemen, ben autodidact, werden zij, niet gek, 
mijn model.

Het  bijzondere beendergestel en de ogen met 
hun fluwelen glans, wilde ik graag op doek 
zetten.

www. dierenopdoek.jimdo.com
h-post@quicknet.nl



Sarah de Rooij

Ik ben in Alkmaar geboren en dus een ware kaas-
kop, deze term had niet zonder de koeien kunnen 
bestaan. Altijd op de fiets door de polders naar 
school.

Nu woon ik in Amsterdam en heb ik de mazzel dat 
ik weer door de polders op de fiets naar mijn werk 
mag naar Zunderdorp. De fietspaden zijn als een 
soort aderen in een biefstuk door het landschap.

www.facebook.com/sarah.derooij
sarahderooij@hotmail.com



Koeien zijn lief
Koeien zijn vredig
Koeien zijn dom
koeien zijn nieuwsgierig
 
Koeien zijn oer
Koeien zijn robuust
Koeien zijn aardkleuren
Koeien zijn monumentaal
 
Koeien zijn een fabriek
Koeien zijn offerdieren
Koeien zijn een nummer
Koeien zijn stakkers

wss@hetnet.nl
030-2257074

Wiesje Schaafsma



Silene van Waveren

“Koe mystiek” dacht ik bij het ontwerp aan het 
huppelen in de wei, zoals ze kunnen doen als 
ze weer naar buiten kunnen. Dus eigenlijk, na 
de watersnood weer voor het eerst naar buiten. 
Hier heb ik een combinatie gemaakt van touw 
en keramiek, deze koe danst in de wind. 

“Koeien tijdens watersnood in de protestante 
kerk.” Zelf ben ik van gereformeerde afkomst. 
Mijn vader is jarenlang ouderling geweest en 
droeg dan dit kostuum. Hier laat ik een groep 
ouderlingen als koeien de kerk in komen.

Het glasobject van koeienkop in het midden,
verwijst naar een koe die ik eens vol angst in de 
wei zag staan voor het dreigende onweer.
Ik houd ook van een knipoog en humor. 
Deze kom is voorzien van kont en staart. 
Uitgevoerd in Aluminiumcement/marmer, 
gebrandschilderd glas en zwart touw. 
In zwart/wit uitgevoerd.

www.silenevanwaveren.nl
silene.keramiek@planet.nl



Irma van de Zande

Ik schilder graag de beweging. 
Bij alles wat ik schilder, het model, landschap of 
bijvoorbeeld koeien, is mijn penseel voortdurend 
bezig om beweging te creëren. 
Ik vind koeien prachtig, stevig en stavast, maar 
de kalfjes zijn vertederend. Ik wil hun dartel-zijn 
schilderen.

www.irmavandezande.nl
irmavandezande@ziggo.nl


	_GoBack
	_GoBack

