


Voorwoord KlimaatExpo ’22: kunst is noodzaak

Een Friese staartklok van elektronisch afval die de noodklok 
luidt. Mieren die door de opwarming van de aarde kleiner 
worden. Smeltende ijskappen en een smeltende oude man. 
Verdroogd land. Een getekende verzameling van bedreigde 
levensvormen, de Ark van Noach en een boom in bloei, die 
jeugd en hoop symboliseert. 

Het is slechts een greep uit de diverse kunstwerken die de 
klimaatcrisis in beeld brengen. KlimaatExpo ‘22 omvat 251 
uiteenlopende visies op klimaatverandering. De werken 
- bijeengebracht door vrije inzending en anonieme keuze - 
weerspiegelen bewustwording, angst, humor, hoop en een 
collectieve zorg voor de toekomst.

Soms intuïtief, soms beredeneerd, laten kunstenaars zien hoe 
klimaatverandering ons bestaan beïnvloedt, en wat de gevol-
gen zijn voor onze directe omgeving, de stad, het landschap, 
dieren en onze manier van leven.

Dat alles met elkaar te maken heeft ontdek je op deze ten-
toonstelling. Zo heeft de recente coronacrisis veel kunste-
naars geraakt, maar ook geïnspireerd. We zien bijvoorbeeld 
een beeldend verslag van een dagelijkse wandeling tijdens 
lockdown in verschillende jaargetijden. En het besef dat we 
anders met landbouw moeten omgaan, ontdekken we in een 
schilderij van een rode kool die verbouwd is op een biologi-
sche dynamische stadsboerderij in Almere.
Deze tentoonstelling benadrukt dat kunst de samenleving is, 
en een noodzakelijk middel om elkaar te kunnen begrijpen. 



KlimaatExpo ‘22 onderstreept ook dat klimaatverandering de 
grootste uitdaging wordt van de komende generaties. Dat we 
elkaar nodig hebben. Ik put hoop uit deze tentoonstelling, u 
hopelijk ook. 

Anoniem gekozen
Uit 2200 aangemelde werken koos een gemêleerde jury ano-
niem en zonder kennis van de makers, 251 werken, die te zien 
zijn op drie locaties: in Museum de Fundatie in Zwolle, in en 
om Kasteel het Nijenhuis in Heino/Wijhe, en in Academiehuis 
Grote Kerk Zwolle. De kerk, een locatie die ArtWorlds voor het 
eerst gebruikt, is een schitterende plek waar we vele grote 
werken kunnen plaatsen en bijzondere wensen van kunste-
naars kunnen realiseren.

Te koop
De titels, teksten en prijzen in deze catalogus zijn door de 
deelnemende kunstenaars aangeleverd. Het is nu aan het 
publiek om de kunstwerken te bekijken en wellicht een werk 
te kopen. ArtWorlds faciliteert de verkoop. 30% van het 
verkoopbedrag investeren we in een nieuwe tentoonstelling 
met open inschrijving waarin actualiteit, kunst en samen-
leving elkaar vinden. De verkoop van een drietal werken in 
deze catalogus wordt op verzoek van de makers gedoneerd 
aan het vermelde goede doel. In dat geval wordt ook de 30% 
commissie van ArtWorlds aan dat doel gedoneerd.

Een coproductie
Het programma van KlimaatExpo’22 is een coproductie pur 
sang. Mijn dank gaat allereerst uit naar alle kunstenaars die 
werk hebben aangemeld voor de tentoonstelling. Aan alle 

ambassadeurs voor hun support en de juryleden die de 
werken hebben gekozen. Veel dank ook aan onze partners 
Museum de Fundatie en Academiehuis Grote Kerk Zwolle 
voor het faciliteren van de tentoonstelling en de prettige 
samenwerking. Dank aan PMS72 voor de website, Hilko 
Visser voor het maken en bewerken van alle foto’s, Amber 
Scheffers voor de Social Media en Rens Muis van 75B voor 
de vormgeving van deze prachtige catalogus.

En tot slot dank aan mijn collega Caroline van der Riet voor 
haar geweldige inzet en ondersteuning en met wie ik deze 
tentoonstelling kan maken.

Carlien Oudes
Stichting ArtWorlds 



Academiehuis Grote Kerk Zwolle verbindt, verrijkt en 
verwondert. Op dit grootste overdekte plein van de stad 
is cultuur een avontuur voor iedereen. Deze monumentale 
museumkerk brengt woord, muziek èn kunst samen. Het 
geeft ruimte aan historie en verleden, aan initiatief en inno-
vatie en wil voortdurend in dialoog zijn met de uitdagingen 
van de samenleving.

KlimaatExpo ‘22 brengt al deze thema’s samen. We verwel-
komen alle kunstenaars die uiting geven aan de noodzaak 
om de grote klimaatuitdaging van deze tijd aan te gaan.

 
Coby Zandbergen
directeur Academiehuis Grote Kerk Zwolle



Sinds 2017 organiseert Artworlds de tweejaarlijkse Zomer-
Expo bij Museum de Fundatie. Eerdere thema’s waren Water 
en Europa. Dit jaar is het onderwerp Klimaat. Een thema 
zo urgent, dat zelfs de naam ZomerExpo veranderd is naar 
KlimaatExpo. Juist nu, in een wereld vol protesten, klimaat-
vluchtelingen, bosbranden en overstromingen, hebben we 
de verbeeldingskracht van kunstenaars nodig. Om het on-
voorstelbare in beeld te brengen, om weer in oplossingen en 
mogelijkheden te kunnen denken. Dat het thema sterk leeft, 
bleek wel uit de ruim 2200 aangemelde kunstwerken. 

We zijn zeer verheugd dat we nu een selectie van 251 wer-
ken, die welhaast alle vormen van beeldende kunst omvat, 
kunnen laten zien. En dat op drie locaties: in Museum de 
Fundatie in Zwolle, in Kasteel het Nijenhuis en de beeldentuin 
in Heino/Wijhe, én in Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Onze 
grote dank geldt ArtWorlds, in het bijzonder Carlien Oudes, 
en het team van Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Museum 
de Fundatie kan zijn doelstellingen alleen maar realiseren 
dankzij het niet aflatende engagement van de provincie 
Overijssel, de gemeente Zwolle, het ministerie van OCW, de 
VriendenLoterij en zijn founders, sponsoren en vrienden. We 
zijn hen allen zeer erkentelijk.

Rob Zuidema
directeur-bestuurder Museum de Fundatie  



Het klimaat op de aarde verandert onnatuurlijk snel door de invloed van de mens. Dit werk is 
uit 2011 en legt de problematiek van klimaatverandering onder een vergrootglas. Helaas is de 
essentie ervan nu nog urgenter dan destijds…

1. Asselien Broekhuis  
Climate Change

2. Dominique Ampe 
Moederboom niet kappen, denk aan de toekomst!

Aarde, glas, styropor, pvc, verf, grind, vegetatieve inheemse plant, 40 x 40 x 40 cm
€ 300

Kleurpotlood en aquarelverf op Schoellershammer karton, 50 x 40 cm
€ 1.300



Alle leven komt uit water. Het gaat door oorlogen, door verschroeide aarde. Het leven lijkt een 
paradijs te worden van overvloed, van te veel. Het leven moet nieuwe vormen vinden, het licht 
zoeken. Overal kijken, elkaar (ver)dragen: dan blijft het leven.

Het Amsterdamse Rijksmuseum weerspiegeld in een regenplas op het Museumplein. Regen, 
droogte en afval.

3. Jan Arts 
HOOP, LEVEN

4. Claartje Asser 
Zonde van de koffie 

Hout, zink, keramiek en wol, 188 x 59 x 46 cm
€ 600

Olieverf op paneel, 20 x 20 cm
€ 350



Het Amsterdamse Rijksmuseum weerspiegeld in een regenplas op het Museumplein. Regen, 
droogte en afval.

Deze fles Pril afwasmiddel (1961) is onlangs gevonden op de Venlose Maasoevers. Er is een sterke 
wisselwerking tussen zwerfafval en klimaatverandering: de fossiele brandstoffen die nodig zijn 
voor de productie van plastic, de broeikasgassen die worden uitgestoten door plastic zwerfafval 
in het milieu én de toename van zwerfafval door overstromingen.  

5. Claartje Asser
Lost Coca-Cola

6. Venlo Schoon Collectief
Wake-up call

Olieverf op paneel, 20 x 20 cm
€ 350 

Foto, 70 x 50 cm
€ 1.250



7. Winnifred Bastian 
Sint Nicolaaskerk in Amsterdam

8. Anneliet van Beelen
Natte Poten

Olieverf op linnen, 60 x 80 cm
€ 1.750

Foto op dibond, 25 x 47 cm
€ 295



Door opwarming van de aarde, met als gevolg het smelten van de ijskappen, ontstaat ernstige 
beschadiging en verarming van de natuur, mens en dier.
Het schuiven, verwoestende neerstorten van de ijsmassa’s, gletsjers en modderstromen, 
intrigeerde en inspireerde mij tot het maken van deze serie.

9. Einar Been
Less is more 

10. Marianne Beeuwkes
Het grote smelten

Geënsceneerde foto, Hahnemühle Fine Art baryta print op dibond, 100 x 70 cm
€ 700 

Acrylverf op verweerd steigerhout, 35 x 15 x 7 cm, totaal 105 x 75 x 7 cm
€ 275 per stuk



Het gebied waar ik de foto heb gemaakt is een kwetsbaar duingebied. De titel verwijst naar een 
artikel in het het Wetboek van Strafrecht: “Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens 
anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is 
verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met geldboete”.

Het gebied waar ik de foto heb gemaakt is een kwetsbaar duingebied. De titel verwijst naar een 
artikel in het het Wetboek van Strafrecht: “Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens 
anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is 
verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met geldboete”.

11. Nico Benning
Artikel 461 in blauw

12. Nico Benning
Artikel 461 in zwart-wit

Foto, print op papier/zeefdruk, 70 x 70 cm
 € 1.000 

Foto, print op papier/zeefdruk, 70 x 70 cm
 € 1.000 



Een grote hoeveelheid eikels onder een oude eikenboom vormden een patroon. Dit inspireerde 
mij tot het maken van deze installatie.  We moeten echt met het klimaat aan de slag.

13. Roel Berg
Oogst_02

14. Pieter Berkhout
Late visitors on the shore of time

Folie met afdruk, perspex, porseleinen eikelshout, 70 x 85 x 85 cm
€ 1.250

Foto, inkjetprint op barietpapier, 60 x 60  cm
€ 525



Zoet water is de bron van ons bestaan. Het Baikalmeer (Siberië, Rusland) is ‘s werelds grootste 
zoetwaterreservoir en tevens een eeuwenoud juweel dat onderzoekers, wetenschappers, 
kunstenaars en schrijvers door de eeuwen heen  heeft geïnspireerd. Wij, de mensheid, moeten 
het zuivere water van het Baikalmeer bewaren voor toekomstige generaties.

15. Lucy Besson
Magic Lake Baikal

16. Mirjam van den Beuken 
A Dialogue with Nature, Soundscapes into the Deep

Digitale print, Rag Natural 300gr. papier, pigment inkt, 40 x 40 cm
€ 290

Olieverf op linnen, 100 x 80 cm
€ 2.750 



Dit werk is gebaseerd op klimaatdata: de gemiddelde temperatuur in Nederland. Elke bol stelt 
een jaar voor: van 1900 onderaan tot en met 2020 bovenaan. Groene bollen staan voor koele 
jaren, rode ruwe bollen voor warme jaren. Zo is duidelijk de omslag in temperatuur van de 
afgelopen jaren te zien.

17. Mirjam van den  Beuken
Heavenly Blue

18. Erik Boertjes
De omslag

Olieverf op linnen, 150 x 100 cm
€ 4.000

Computerprint op Fine Art papier met lijst,  60 x 60 cm
€ 350



Dit kunstwerk roept iedere wereldburger op om eigen zaden te koesteren en te bewaren voor 
het nageslacht. Een belofte aan de kinderen van de kinderen van onze kinderen, met een 
verwijzing naar de Wereldzadenbank in Spitsbergen die ernstig bedreigd wordt vanwege 
smeltend permafrost. 
 

Wees broos  |   Breek niet   |  Groei open   |  En beweeg  
Alles ademt  |  Tast af   |  Blend in  |  Glim
Trek hard   |   Wees luid  |   Wordt vloed   |  Eb weg  
Vergroeide vingertoppen  |   Verstilde geluiden   |  Raak me zachtjes aan  
En hoor me je fluisteren

19. Marti van den Bogert
I promise you a Rose Garden

20. Myrte van den Bos
Everything Whispers, Everything Shimmers

Deurpaneel, olieverf, krijt, rozenbottels in ecohars, 60 x 64 cm
€ 1.285

Takken, bellen en touw, 400 x 600 x 500 cm
€ 3.300



Gaat de mens de paradijzen van Gaia, de godin der aarde, overmeesteren? En richt de mens zich 
daarmee ten gronde? Het dode achterland rukt op, de tijd dringt. Tot welk inzicht komt de mens 
en wat gaat Gaia doen? Er kan van alles gebeuren.

21. Pinko-B
Reach for Higher Ground, for the Tide is rising!

22. Simon Bos
Er kan van alles gebeuren

Digitale collage, op Fujifilm DP II Glossy, verlijmd op polystyreen, 62,5 x 50 cm
€ 540

Fine Art pigment print op Hahnemühle papier, 70,2 x 128,5 cm 
€ 1.850



Onze manipulatie op moleculair en DNA-niveau maakt dier, mens en plant Artificial Original. 
Niets is wat het lijkt als je goed kijkt. Beweegt de wanorde als enige stabiele vorm? Is het destruc-
tief of is het precies zoals het moet zijn en gaat dit proces ons redden? God only knows…

Wanhoop niet! De redding is nabij. Once Ice biedt je een unieke kans. Met de aanschaf van een 
of meerdere flessen Once Ice smeltwater kun je de stijging van de zeespiegel helpen voorkomen 
en er zelfs in je eigen vriezer weer ijs van maken.

23. Hilma ten Boske
Artificial original

24. Allard Boterenbrood
Once Ice

Fineliner, grafiet, houtskool, kleurpotlood, viltstift, conté op papier, 140 x 100 cm
€ 7.500

Glas, smeltwater, giclée prints op papier, 90 flessen, 28,5 x 250 x 120 cm
€ 79 per fles



Mijn werken zijn vraagstukken over onze natuur, gedragspatronen, lichaamstaal en 
klimaatgevolgen. De klimaatverandering door onze vervuiling is zo aangrijpend, dat ik wil 
vastleggen wat ik nu nog zie, niet wetende wat er straks verdwijnt.

De Kelpie is een mythologisch waterpaard uit Schotse volksverhalen. Wanneer de sprankelende
vacht en sierlijke manen slechts een illusie blijken, toont het je zijn ware aard; het trekt je met
brute kracht mee onder het wateroppervlak, om zo de vernietigende impact van mensen op
de aarde onder ogen te komen.

25. Mirriam Bouwmeester
Blauwborst - What`s happening II

26. Lisanne van Brakel 
Kelpie

Gemanipuleerde foto en schilderij, oliepastelkrijt op aluminium, 35 x 35 cm
€ 409,50 

Diverse materialen: hout, kippengaas, watervoetpomp en afdekzeil, 152 x 274 x 149 cm
€ 29.875



Lent, van dorp tot stadsdeel. Lent is in de afgelopen twintig jaar getransformeerd van een 
kleine agrarische gemeenschap tot een stadsdeel van Nijmegen. Op diverse plekken in Lent zijn 
van 3 september tot 3 december 2022 foto exposities te zien over deze transformatie en haar 
inwoners.

Een veld van honderden zwevende pingpongballetjes toont een stille, aanzwellende beweging.

27. Paul Breukel
Defensiedijk, Lent, Nijmegen

28. Tineke Bruijnzeels 
Silence

Foto op paneel, 100 x 150 cm
€ 850

1001 pingpongballetjes op metalen pootjes, ≈ 60 x 600 cm
€ 6.000



Door de pandemie ben ik de afgelopen periode de intimiteit met de natuur aangegaan. Mijn 
binnenwereld richtte zich zowel letterlijk als figuurlijk naar buiten. Laten we de natuur koesteren 
en verzorgen, ze heeft ons een les geleerd.

De schoonheid van een simpele eierdoos raakt mij. De naad heb ik gerepareerd in de traditie van 
de Japanse kunstvorm Kintsugi (gouden verbinding), waarbij gebroken keramiek wordt gelijmd 
met goudkleurige lak. De sporen van herstel dragen bij aan de esthetiek van het voorwerp. De 
functie van het nieuwe object is pure schoonheid.

29. Jeanette de Bruin
Dwaalweg 22

30. Dirk-Jan Bulstra
The beauty of the ordinary

Aquarelverf op doek, 40 x 120 cm
€ 750

Karton, RVS, verf, 7 x 10 x 10 cm
€ 65



“The Golden State is on fire, which means that an idea of American utopia is on fire, too.”

(Stephanie LeMenager, California is living America’s dystopian future, The Conversation USA,
 4 November 2019)

1953: golven tot aan het plafond. Ik hoorde stemmen boven de kracht van het water uit en 
voelde de ijzige kou. L’histoire se répète... of was het een droom?

31. Sharon Burggraaf
California Dream

32. Pauline van Buringen
Home sweet home

Olieverf gesponsd op aluminium, 15 x 50 cm
€ 720 

Acrylverf en oliepastelkrijt op papier, 42 x 30 cm
€ 350



Wat verborgen ligt onder het oppervlak is gelukkig ver van ons bed... of toch niet? 
Sommige dingen wil je gewoon niet weten.

Mierakel is een colonne van 42 marcherende mieren die de klimaatverandering in beeld 
brengen. Mieren met een groot  lichaam en een donkere kleur veranderen bij opwarming van 
de aarde in kleinere mieren die lichter van kleur zijn. De 42 unieke mieren staan symbool voor de 
staat van het klimaat anno 2022.

33. Pauline van Buringen
Ice ice baby

34. CAKtwo | Marina Pronk, Berend Wijers en Fred Boon
Mierakel

Acrylverf en oliepastelkrijt op papier, 42 x 30 cm
€ 350

Keramiek en betonijzer, 42 mieren van 20 x 50 x 35  tot 70 x 100 x 80 cm 
€ 745 per mier 



Op de Nederlandse stranden ligt tussen de 17.000 en 30.000 kilo afval. Dat is 20 tot 80 kilo per 
kilometer strand, variërend van snoep- en chipszakken tot sigarettenpeuken en visnetten. Het 
afval bestaat vooral uit plastic. Aan alle weggooiers en verspillers: THANK YOU.

Eenzame bomen in Nederland zijn symbolen van natuurkracht. Ze worden bedreigd door 
stikstof en CO2 uitstoot (deels van motorvoertuigen), maar houden stand in tijden van klimaat-
verandering. Daarmee zijn ze ook symbolen van hoop. Het kán goed komen met ons klimaat. 
Kijk in de spiegel om de natuur te zien zoals het hoort. 

35. Airco Caravan
THANK YOU

36. Rob Chevallier
De stikstofboom

Cut-out, olieverf op canvas, 55 x 37 cm
€ 975

Foto’s, uitlaatpijpen, autospiegels, notenbakjes en schaaltjes, 200 x ø 70  cm
€ 27.000



De aarde aan de kust verzilt. Naarmate de zeespiegel verder stijgt, zal het zoute water meer en 
meer het groeizame land veranderen. De landbouw zal zich moeten aanpassen. In deze installa-
tie bevatten de porseleinen kommen geen voedsel, maar het residu van zout (grond)-water.

Het is tijd voor een nieuw gebouw!  Hét nieuwe wereld tribunaal. Een gebouw voor absoluut 
recht, eerlijkheid en zuiverheid. Een plek waar het niet draait om macht en aanzien, maar een 
helende plek waar gelijkwaardigheid en balans op een voetstuk staan. Kijk anders, kijk 
verbindend, transparant, zacht, open en liefdevol.

37. Suzanne Compaan
Verzilting

38. Antoinette C.H.
De schepping van hét nieuwe wereldtribunaal

Porselein met zoutkristallen, 8 x 150 x 200 cm
€ 5.500

Bijenwas, bladgoud en kunststof, 14 x 24 x 24 cm
€ 888



Dit werk is het resultaat van een samenwerking. Buurtbewoners van het WG-terrein en kinderen 
van de naschoolse opvang Natuurfontein in Amsterdam, schilderden hun hartenkreet naar 
aanleiding van de vraag: Hoe vind jij dat het gesteld is met de natuur?

Plastic Soup is a call to all people, worldwide, to reduce plastic pollution of our planet.

39. Ruben La Cruz en Karolien Helweg
MEGA ROEPTOETER

40. Eugene Daams
Plastic Soup

Gerecycled hout, 350 x 350 x 600 cm
€ 10.000

Foto, Fuji Crystal Archive Print op dibond, 50 x 75 cm
€ 750



De ecologische voetafdruk van burgers uit de westerse (rijke) landen is verreweg het grootst. 
Wereldwijd varieert de voetafdruk per persoon van 9,4 hectare in de Verenigde Staten tot 1,1 
hectare in Afrika. Bron: europa-nu.nl.

Rond 1848 begon Richard Wagner aan zijn opera-tetralogie Der Ring des Nibelungen. 
Hierin profeteert hij hoe de industrialisatie de natuur ten gronde zal gaan richten. 
Nu, zo´n 170 jaar later, staat de aarde in brand. Door de aanhoudende droogte happen 
in de Rijn niet alleen vissen, maar ook de lichtzinnige  Rheintöchter  naar lucht. 

41. Wim Davidse
De witte voetafdruk

42. Jos Deenen                        
Als de industriëlen hun gang gaan, happen de vissen naar lucht

Acrylverf op papier, 50 x 65 cm
€ 850

Analoge fotocollage in lijst, 69 x 65 cm
€ 950



De aarde brandt, draai dicht de kraan, de kraan zit vast!
Niks vast! Jullie moeten het echt willen, doorzetten, samenwerken. Rechtsom is dicht. 
Nee….jullie willen linksom, dan wordt het nog erger. Put me niet verder uit. Doe wat, ja ook 
jullie, ook jij. Woorden zijn nodig, maar daden meer. Ik zit al lang over mijn kunnen. Doe het nu!   

Dit spandoek is ontstaan in de kunstkring van Extinction Rebellion. Geborduurde spandoeken 
lijken in contrast te staan met de urgentie van de klimaatcrisis, maar uiteindelijk is actievoeren 
ook iets van de lange adem, van volhouden tussen hoop en wanhoop. Het maakplezier van deze 
spandoeken houdt ons ondertussen op de been.

43. Hielke Dijk
HELP

44. Freija van  Dijk & Martine van Kampen
Stop met stelen en roven

Gietijzer, ijzer en basralocus hout, 186 x 42 x 42 cm
€ 915

Textiel en bamboestokken, 140 x 140 cm
 € 3.800 donatie Extinction Rebellion



Een synthese van natuurlijke fossiele energiebronnen en technologie. De bougies vormen een 
geometrisch patroon dat een versteend zee-egeltje ‘fossilized sea urchin’ van zo’n 80.000.000 
jaar uitbeeldt.

45. Anne Vincent Dijkstra
I‘ll never make that mistake again

46. John Dilling
P.L.U.G.S. - Fossil to Fossil

Olieverf op doek, 60 x 80 cm
€ 1.750 

Metaal, keramiek en hout, 50 x 50 x 10 cm
€ 1.650



Tijdens de lockdown van eind januari tot halverwege mei 2021 heb ik elke dag een iPad tekening 
gemaakt in de buurt van mijn woonplaats. In totaal 110 tekeningen. Samen leggen de 
tekeningen de natuur van mijn omgeving onder de wisselende omstandigheden van het klimaat 
in 2021 vast.

47. Phlip van den Dool
Lockdown II - Spring

48. Lucas van Eeghen
Lamento

iPad tekening op perspex, 70 x 70 cm
€ 750

Acryl-  en olieverf op doek, 100 x150 cm
€ 6.300



Altijd vraag ik me af, nemen wij mensen teveel ruimte in, willen wij teveel van de aarde? 
En mag ik ruimte innemen? Mijn zoektocht, mijn bescheidenheid, als een blauwdruk in mijn 
DNA. Gelukkig kan ik me terugtrekken ik mijn eigen veilige ruimte BLUE. (Een) ruimte voor 
contemplatie… 

49. Chantal Aimée  Ehrhardt
Hang

50. Katja van den Eijnden
BLUE

Foto, C-print op dibond in houten lijst op kleur, 26 x 26 x 3 cm
€ 395 

Afvalgaren (uit een museum) en stoel (uit een erfenis), 500 x 300 x 300 cm
€ 6.600



Dit werk verwijst naar duurzaam ontwerpen, waarbij het product onderdeel is van een keten: 
ontstaan, gebruik en hergebruik.

51. Laura van Eik 
Plantscape (Irises)

52. Yvonne van den Elsen
Cradle to Cradle II

Pastel op papier, 120 x 27 cm
€ 1.650

Afval: verpakkingsmateriaal (vanillestokjes) en verscheurde tekeningen, 22 x 22 x 4,4  cm
€ 395



Blijft de Nederlandse polder bestaan?

53. Joyce van den Engel
De polder

54. Joyce Ennik
Blauwe Wolken

Giclée print van tekening op papier, 42 x 29,7 cm
€ 125

Fotografische gomdruk, 26 x 53 cm
€ 450



55. Joyce Ennik
Verlaten fabrieks-terrein I

56. Joyce Ennik
Verlaten fabrieks-terrein II

Glas, metaal, plastic en fotografische gomdruk, 25 x 40 x 20 cm
€ 950

Glas, metaal, plastic en fotografische gomdruk, 30 x 25 x 25 cm
€ 950



Alles wat milieubelastend is staat onder in het beeld. Auto’s, vliegtuigen, motoren, etc.
Tussendoor loopt de natuur en dat waar we schade aan doen. Boven op het beeld staat de fiets. 
Wat wel eens de oplossing kan zijn. Mijn werk is altijd gemaakt van gerecycled materiaal en wil 
laten zien dat spullen een tweede leven kunnen krijgen. Het is een beeld met een knipoog.

De Waterlandse vloed van 1916 brak dijken rondom de Zuiderzee.  De streek Waterland in 
Amsterdam-Noord kwam toen deels blank te staan. Het schilderij geeft een impressie van het 
huidige landschap nadat het maanden onder ziltig water had gestaan. Toen het water was 
weggepompt, bleef een dikke laag modder achter. De gewassen waren dood. 

57. Ketlin van  Esschoten
Bicycle

58. Sigrid van Essel 
Waterlandse Vloed 1916 - 2016

Oud speelgoed, 50 x 40 x 40 cm
€ 350

Bewerkte foto, Giclée print met interventie (ingeschilderd), tweeluik, 2 maal  45 x 200 cm 
€ 7.000



KOMT DE TOEKOMST ONS TOE  - Hoe vanzelfsprekend is dat . . .

59. Helena van Essen
KOMT DE TOEKOMST ONS TOE

60. Daan Fikkert
Lost

Populieren multiplex,  ø 81 x 8,5 cm
€ 900

Foto op aluminium, 40 x 40 cm 
€ 250



Terschelling – Nederland. Dit deel van het eiland zou ooit gecultiveerd worden maar de zee 
heeft het gehouden. 

Voor het maken van de serie Absence reis ik af naar de laatste donkere gebieden van Europa 
waar de nachtelijke duisternis (nog) niet verdrongen is door kunstmatig licht.

Šumava – Tsjechië. De letterlijke vertaling van Šumava is ruisen. Door het Šumava woud stroomt 
de Moldau, die ruist door de bomen. 

Voor het maken van de serie Absence  reis ik af naar de laatste donkere gebieden van Europa 
waar de nachtelijke duisternis (nog) niet verdrongen is door kunstmatig licht.

61. Vincent van Gaalen
Absence - Terschelling

62. Vincent van Gaalen
Absence - Sumava

Foto, inkjet Hahnemühle Photorag Baryta op dibond in baklijst, 120 x 180 cm 
€ 5.500

Foto, inkjet Hahnemühle Photorag Baryta op dibond in baklijst, 120 x 180 cm
€ 5.500



Dit werk is een beeldverhaal in verkeersborden over de doorgaande route van de consumptie-
maatschappij en een keuze voor een minder makkelijke omweg. Ik denk dat we, op weg naar 
een schonere wereld, altijd een keuze hebben, maar dat we van de huidige route zullen moeten 
afslaan en op zoek moeten gaan naar een minder makkelijke omweg.

In mijn werk gaat het vaak om tegenstrijdigheden in onszelf. Grote zorgen over onze planeet en 
ondertussen op de oude voet verder leven. Om de steeds weer veranderende realiteit te 
benadrukken werk ik bij voorkeur met vergankelijke materialen zoals karton en hout.

63. Linde Gadellaa 
De makkelijke weg

64. Hugo Galama
Uitgekleed

Verkeersborden, 19 maal 60 x 60 cm
€ 1.350

Karton, hout, wol en verpakkingsmateriaal, 210 x 130 x 100 cm
€ 1.700



Dit werk is gemaakt voor een gezamenlijk kunstproject van het Nederlandse kunstenaars-
collectief Artcetera en het Russische collectief Nepokorenni. De filosofie achter het werk is dat de 
lucht en de zee geen grenzen kennen, dat het ons verbindt en ons gezamenlijke probleem is. 

65. Ans van Genderen
Koning van de Zee

66. Aalt van de Glind
Cold wind blowing

Acrylverf op polyester doek, 200 x 135 cm
€ 3.500 

Foto, zilvergelatinedruk op aluminium, 14,8 x 10,5 cm
€ 400



In een periode van grote persoonlijke veranderingen, na een lange afwezigheid uit Nederland, 
gaven de bomen in Den Haag mij weer grond onder de voeten. Bomen brengen mij verstilling en 
verwondering. Deze sierappel ving mijn blik en symboliseert de potentie van de jeugd.

een korte wijle was de steen vensterbank van oud station 
gestolde zeebodem aardkorst laat zich fijn bekappen
gestaag vormt een uitnodiging aan een ieder zelf een steen te zijn in de vijver steentje zelfs
want er zullen golfjes zijn die ergens iets of iemand 
beroeren in beweging brengen verandering teweeg

67. Corinne Goedbloed
Appel anno 1980

68. Mariken de Goede
Steen in de vijver

Houtskool, kalk- en pastelpotlood op papier, 77,5 x 59 cm
€ 850

Belgische blauwe hardsteen, 8 x 55 x 35 cm
€ 1.750



Een heel dossier over de mogelijke oplossingen voor de opwarming van de aarde door de 
papierversnipperaar. Komt er überhaupt ooit een reële oplossing voor de klimaatverandering of 
blijven we zoekende....

This work  explores the relationship between humans and nature referring to landscape as a 
portrait of nature. Facing the world today the landscape has become not only a portal through 
which to consider traditional notions of beauty and the sublime, but also a framework to 
examine society, identity and ecology.

69. Saïda Goriya
Climate Change Solution

70. Inguna Gremzde
Small World - small edition

IJzer, papier en kunststof, 120 x 30 x 30 cm
€ 850

Olie en gevonden plastic, 35 doppen,  Ø 4 cm, totaal 60 x 90 cm
€ 140 per dop



Hoeveel afval blijft er achter na een festival? De inhoud van een kliko is gefotografeerd en 
bewerkt tot een barok tafereel van ingewikkelde ornamenten. Tijdens dit proces speel ik met 
composite en kleur en zorg ik dat het afval nog herkenbaar blijft. Hier ontstaat de transformatie 
en wordt afval kunst.

Al zitten ze midden in het afval, het ontgaat ze. Er wordt tegenwoordig meer via sociale media 
gecommuniceerd dan direct met elkaar. Ik heb met dit schilderij willen benadrukken dat men 
meer met de virtuele werkelijkheid bezig is dan met de echte wereld.

71. Ellen Greup
Afval Festival van Kliko naar Kunst

72. Gerrie de Haas 
Welke Klimaatverandering?

Foto op dibond, 40 x 40 cm
€ 850

Olieverf op linnen, 70 x 90 cm
€ 1.250



In mijn werk wil ik de stiltes van de storm verbeelden als metafoor voor de klimaatproblematiek: 
de stilte voor de storm, in het oog van de storm en de stilte na de storm. In dit schilderij laat ik 
deze fases in elkaar overlopen.

Een kleine selectie uit de pakweg 40.000 bedreigde levensvormen & met uitsterven bedreigde 
‘extinctiquities’ anno 2022.

73. Marjolein van Haasteren
The Storm nr. 17

74. Eric Hage
Cabinet of endangered species & near extinctiquities 

Acryl- en olieverf op linnen, 18 x 24 cm 
€ 980

Hout, papier, pen & inkt en doorzichtig plastic, 36 x 82,5 x 5 cm
€ 1.450



Voor mijn gevoel leef ik constant in een schatkamer van mooie en aangrijpende dingen, die ik in 
beelden wil vangen, vasthouden en bewaren en waar ik soms iets aan toe wil voegen om het een 
eigen betekenis te geven of in een ander kader te plaatsen….
In deze installatie wil ik mijn zorgen over onze toekomst uitdrukken.

Met het verdwijnen van de natuur raken wij ook zelf steeds verder verwijderd van onze eigen 
natuur en onszelf.

75. Eveline Hardeman
Onafwendbaar? 

76. Inge van Heerde
Floating on stones

Tafeltje, stoel, eieren, touw, gips en draad, 75 x 110 x 160 cm
€ 2.400

Foto met marker op dibond, 120 x 180 cm
€ 3.250



De natuur is het uitgangspunt van mijn werk. Wanneer gaat een kwaststreek, een tekenlijn, over 
in een organische vorm? Ik neem de kijker mee op een dwaaltocht langs vormen en 
verschijningen, die hoewel gebaseerd op de waarneming, een eigen leven zijn gaan leiden. En 
die balanceren op de rand van betekenis.

Verbonden met Moeder Aarde genezen natuurwezens de aarde van binnenuit. Ze zuiveren en 
herstellen de balans, zodat alles blijft groeien. Meer dan ooit hebben ze onze hulp nodig om 
ervoor te zorgen dat de aarde kan blijven schenken en bewoonbaar blijft.

77. René Heeres
On the origin of species V

78. Happy van der Heide
Hommage aan de natuurwezens

Inkt en pastel op papier, 180 x 150 cm
€ 2.250

Handgeschepte bedorven banaan, baardmos en IJslands mos, 42 x 30 x 4 cm
€ 975



Dit werk is een monotype uit een in 2021 gestart kunstproject dat op zoek gaat naar nieuwe 
manieren om mensen te verbinden met de herkomst van hun voedsel. Ik maak schilderijen van 
de gewassen die verbouwd  worden op de biologisch dynamische Stadsboerderij Vliervelden 
in Almere.

Het ijs van de gletsjers en polen smelt en de zeespiegel stijgt. 
Ik verbeelde mijn angst dat deze Stad van de doden werkelijkheid zou kunnen worden. Het idee 
voor deze film ontstond  toen ik deze met graffiti gespoten flatgebouwen in een oude, verlaten 
fabriekshal in Dresden aantrof.

79. Arnout van der Heijden
TERROIR • RODE KOOL

80. Judith Heinsohn
Necropolis

Olieverf op papier, 45 x 65 cm
€ 825

Film, 6 min. en 18 sec. 
€ 500



Dit werk staat voor de geest van deze tijd waarin we denken oplossingen te hebben voor de 
klimaatproblemen, maar zal deze Ark de overkant halen?

Via de vorm, het materiaal en de kleur verwijst dit werk op verschillende manieren naar de 
klimaatverandering. Het laat ruimte aan de toeschouwer om er een eigen betekenis aan te 
geven.

81. Mieke van den Hende
Ark

82. Annette Hendrikx 
Missed the boat?

Schilderstape, 15 x 76 x 30 cm 
€ 2.570

Plastic en tape, 125 x 390 cm
€ 3.500 donatie Stichting Jonge Klimaatbeweging



Het is juni 2020. Nederland begint aan het grootste bouwproject aller tijden: een 600 km lange 
dijk rondom de Noordzee die ons moet beschermen tegen de zeespiegelstijging. Gebaseerd op 
het werkelijke plan van een oceanograaf verbeeld ik een mogelijke toekomst en bevraag ons 
geloof in een maakbare wereld.

Een microfoon, een (geluid-)mixer en een koptelefoon. Je hoort wat je zonder deze audio-
apparatuur ook zou horen. De zintuiglijke waarneming bewust maken is haar vergroten. 
Luisteren wordt luisteren naar moeder aarde. 

83. Veerle van Herk
Nordsjøen Dike

84. maartenhindriks
Please listen

Film, 5 min.
€  n.o.t.k. 

Microfoon, (geluid)mixer, koptelefoon, console en stoel, 400 x 70 x 50 cm
€ 3.500



In mijn werk onderzoek ik de mogelijkheden voor een houten zee. Daarin gaat het over 
beweging, herhaling en ritme. Over oplossingen en acceptatievermogen.
Als alles maakbaar is, kan de zee dan vervangen worden?

In de klassieke oudheid werden bomen gezien als wezens met aan hen door de goden 
toegeschreven krachten. De compositie uit de serie Darkness verbeeldt de teloorgang van de 
aarde. Selene, de godin van de maan, danst met de boom, die zijn kracht al heeft verloren en 
stervende is.

85. Tim Hoefnagels
Holzmeer #1: a new Cairo

86. Jon Houkes
Darkness I

Hout, staal en elektromotor, 160 x 90 x 45 cm
€ 4.650

Foto, 30 x 45 cm
€ 545



De klimaatmachine (een combinatie van techniek en natuur) regelt na 2050 het klimaat.
De technologie ontwikkelt zich steeds zelfstandiger en heeft een vaste plaats in de levende 
natuur veroverd. De dame, de beide honden en op de voorgrond de muis zijn nieuwe stadia van 
levende techniek.

87. Henriette Houtsma
Mijn gedicht

88. Jan Jacobs
De klimaatmachine (na 2050)

Film, 1 min. 12 sec.
€ n.o.t.k.

Acrylverf op doek, 67 x 87 cm
€ 1.235



De mensheid zit zwijgend rondom elkaar. Niemand zegt wat, niemand doet iets, niemand staat 
op. Het is stil, maar ondertussen stijgt de zeespiegel. Onze passiviteit en het gebrek aan 
inspirerend leiderschap dreigen ons de nek om te draaien.

Op een bestaand en echt kunstwerk van J.H.Weissenbruch heb ik een monsterlijke fabriek 
geschilderd die als een tsunami aan de horizon verrijst. De vernietiging van het schilderij van een 
landschap roept verontwaardiging op, maar het verlies van het echte landschap ondergaan we 
apathisch. Is de afbeelding tegenwoordig meer waard dan het origineel?

89. René Jacobs
Let’s wait and see

90. René Jacobs
The scars of progress

Plastic poppetjes, acrylverf, MDF en epoxyhars in antieke kaasmal, 19 x 41 x 41 cm
€ 1.600

Olieverf op bestaand schilderij van J.H. Weissenbruch, 30 x 34 cm
€ 895



De Euromast staat symbool voor het hoge water. De toren biedt niet alleen uitzicht op het water 
in de verte, maar ook op het water dichterbij, en is daarmee een waarschuwing. 

Deze boom staat in een moerasbos naast Amsterdam-Strandeiland, een stedelijk uitbreidings-
project. Dit werk verbeeldt de samenhang tussen mensen en bomen, waarbij ademhaling, 
bloedtoevoer, fotosynthese en zuurstofuitstoot stromen in een interactief energieveld.
Het is een ode aan mensen die hun laatste adem uitblazen, en eerste inademen. Nu, en in de 
toekomst.

91. Eline Jansen
Hoog water

92. Mathilde Jansen
Circulation

Keramiek, 59 x 40 x 30 cm
€ 750

Fotonegatief bewerkt met inkt op doek, 100 x 74 cm
€ 1.200



De vogels vormen samen een beweging, in hun vlucht lijken ze één. Gevormd door klimaten, 
verspreiden ze zaadjes.

Dit werk gaat naast tegenstelling, over het blenden van een grauw fabrieksgebouw met een 
uitbundig en spontaan ontstaan stukje natuur.

93. Ellen Janssen
Vlucht

94. Clarisa Jeelof
Plants vs plant

Keramiek, tientallen vogels van ca. 10  x 4 cm
€ 130 per vogel 

Aquarel, 50 x 65 cm
€ 1.150



Binnen de muren van een witte gevangenis is een diep, bijna eindeloos dennenbos. Het staat 
symbool voor hoe de mens de natuur als een product ziet, iets dat ten dienste van de mens staat, 
waarvan genoten mag worden en wat weggegooid kan worden. In plaats van hekken om een 
nationaal park, zijn het hier dikke lagen die opeengestapeld en witgekalkt een eindeloos bos 
omheinen.

Diverse bedreigde plantensoorten, allen onvrijwillig vermeld op de Nederlandse Rode Lijst van 
Planten, alsook een aantal dode insecten die hier stille getuigen van zijn. Het Snickerspapiertje is 
het teken van de menselijke hand in onze natuurvervuiling. Dit werk getuigt van de 
verdringing van de Nederlandse biodiversiteit, die hopelijk gauw weer haar retour maakt.

95. Ruud de Jong 
Gevangen woud

96. Janne de Jong
Bedreigd Boeket

Karton, overheadsheets, verf en lijm, 56 x 16 x 16 cm
€ 950

Oost-Indische inkt, kleurpotlood en markers op papier, 68 x 56,5 cm
€ 1.950



Het oordeel van Christus in zijn dierlijke vorm, het Lam Gods. Samen met zijn twaalf apostelen 
beoordeelt hij de mensen op de wijze waarop zij in hun leven met dieren en het milieu zijn 
omgegaan. Aartsengel Michael weegt de zielen en bepaalt of zij in de hel of hemel toetreden.

Moeder Aarde en de vrouwen die zorg dragen voor vernieuwing in het leven, staan centraal in 
mijn werk. Transparant en circulair spiegelen zij ons de breekbare dans van het leven voor.
Zie je spiegelbeeld en besef dat je onderdeel bent van deze wereld en wat jouw invloed zou 
kunnen zijn. 

97. Janne de Jong
Het Laatste Oordeel

98. Sonja de Jongh
Moeder Aarde

Oost-Indische inkt en potlood op papier, 47 x 74,5 cm
€ 2.250

Chinees Whenzou-papier, tekenpapier en spiegel, ø 99 x 90 cm
€ 3.250



In mijn werk verbeeld ik de verstoorde verhouding tussen mens en natuur en de daarbij horende 
veranderingen en gevolgen. Hier een bosbrand, waarbij een dier, als metafoor voor de natuur, 
ons aankijkt en confronteert.

99. Jacobijn Jonker
Purple dog

100. Ivo Kamphuis
The Animal Crusade

Olieverf, potlood en inkt op katoenpapier op paneel, 65 x 100 cm
€ 960 

Inkt op papier, 24 x 30 cm
€ 650



Water en vuur. Op het eerste gezicht lijkt dit een klassieke fresco. Maar bij nader inzien is het een tijdreis naar 
complexe hedendaagse vraagstukken. De mensheid zit gevangen in de stoompijpvervuiling, 
smog en CO2. De natuur wordt zichtbaar met voeten getreden. Het tegenovergestelde is ook 
te zien. De mens die de natuur wil koesteren en uiteindelijk veel geld moet betalen voor de rust 
van deze natuur.

101. Lenie Kamstra
Infinite Sky 8

102. Mariska Karto
Fresco climatechange

Gemengde techniek op doek, 30 x 30 cm
€ 450

Foto op dibond, 105 x 200 cm
€ 6.950



Bloemenweides aanleggen betekent de biodiversiteit vergroten. Als de zeespiegel stijgt...
Hoe gaan we dan wonen...
hoe gaan we ons vervoeren...
hoe gaan we de energie opwekken...
hoe.....

103. Wilma Keizer
Flowery Meadow VI

104. Anneke Kelderman
Als de zeespiegel stijgt

Olieverf op linnen, 115 x 70 cm
€ 2.200

Chamotte klei, engobe, glazuur, transfers, hout en textiel, 17 x 11,5 x 11,5 cm
€ 350



Moeder natuur.
Vlees en zuivel.
Gezondheid en klimaat.
Stikstofcrisis en broeikaseffect.
Graan en schaarsten.

Dood stukje oerbos.

105. Bianca Kemp 
Meat, mest, meat

106. Koos Ket
Vergeten Oerbos

Keramiek, 25 x ø 20 cm
€ 250

Gemengde techniek op linnen, 100 x 80 cm
€ 2.600



De aarde is onze bondgenoot, vaste factor in ons bestaan. De aardlagen in het schilderij 
verbeelden die constante, sterke kracht. De seizoenswisseling maakt flexibiliteit zichtbaar. 
Een troostende metafoor voor ons leven. De natuur is krachtig, de aarde zal wel blijven bestaan. 
Maar wij, mensen? Dat is de vraag..

107. An Kieft
Ode aan de Aarde

108. Tijs Kierkels 
Jostled

Acrylverf en zijdevloei op doek, vierluik, 120 x 175 cm
€ 4.500

Analoge fotocollage van tijdschriftfoto’s, 22 x 14  cm
€ 595



De mensheid heeft in zijn hang naar vooruitgang iets onherstelbaar verkeerd gedaan en is bezig 
om zijn eigen huis te vernietigen. Een fout maken is menselijk; als je vervolgens die fout hérkent 
en érkent dan kun je sorry zeggen. Maar kunnen wij nu nog welgemeend “sorry” zeggen tegen 
Moeder Aarde?

 In onze gehaaste samenleving vind ik het heerlijk om rust te vinden op plekken waar ik alleen 
kan zijn. Voor mijn fotografie zoek ik daarom bewust een wereld zonder mensen op. Even weg 
uit de hectiek. Zoals in de Eemshaven waar elektriciteit wordt opgewekt uit kolen maar ook uit 
wind.

109. Luc ten Klooster
Too late to say sorry

110. Michael Knol
Elektriciteit

Digitaal bewerkte foto, Fine Art print op Hahnemühle papier in lijst, 70 x 50 cm
€ 650

Foto, Canson Rag Photografique, 50 x 62,5 cm
€ 425



Extreme hitte- of koudegolven en de stijging van de zeespiegel worden veroorzaakt door de 
snel toenemende klimaatverandering.  Een wereldwijde aanpak van de klimaatcrisis is 
noodzakelijk en de Amerikaanse politieke ontwikkelingen zijn hierop van veel invloed.

Samenwerking van de mens is essentieel. Onderlinge verbondenheid komt in gevaar door 
tegenstrijdige belangen. Deze polydron Binding Borders, gemaakt van 96 gevarendriehoeken, is 
geïnspireerd op werk van Leonardo da Vinci. Het staat onder spanning in balans en is 
zelfdragend. Mist er een segment, dan valt het als een kaartenhuis in elkaar.

111. Jules Kockelkoren
Het Witte Huis (bij koudefront door klimaatverandering)

112. Esther Koeman
Binding Borders

Verf, strandzand en schelpen op paneel, 122 x 182 cm
€ 2.990

96 gevarendriehoeken, 140 x 140 x 140 cm
€ 14.500



Twee kinderen met de laarzen in het water uikijkend over een bevreemdend landschap. De 
bomen verdrinken al bijna. De titel is een verwijzing naar een schilderij van Caspar David 
Friedrich.

113. Iris Koffijberg
Recycle Duijvestijn

114. John Konijn
Die Mönche am Mer

Foto op dibond, 80 x 80 cm
€ 900

Olieverf op linnen, 160 x 210 cm
€ 4.839,60



De opperhuid, geveld door UV-straling, in al haar schoonheid.

115. Ninette Koning
Vegetal Fur

116. Alda Koning
Rechter schouder

Palmblad en dennennaalden, 310 x 120 x 30 cm
€ 5.000

Acrylverf op linnen, 130 x 100 cm
€ 3.500



Aan grondstoffen geen gebrek, de Hedera Hibernica tiert welig in Nederland. Na gebruik kan het 
object zonder problemen de biobak in. 

117. Nicole de Koning
Opwarming

118. Petra Kooij
By a gust of wind.......

Foto, 60 x 40 cm
€ 375

Zelfgeplukt en tot bladnerf bewerkte Hedera Hibernica (Klimop), 20 x ø 50 cm
€ 500 donatie Trees for All (treesforall.nl)



Dit is een videotweeluik. In de film van Jaqueline doet een vrouw een absurde, maar 
ontroerende poging de kwetsbare wereld te repareren. In Jaap’s film laat hij de mannen die de 
natuur slopen terugkeren tot de aarde, zodat er uit hen onschuldig nieuw leven kan ontspruiten.

119. Hiltje Koopmans
Zonder titel

120. Jacqueline Kooter & Jaap de Ruig
World Reset

Foto op Fine Art Hahnemühle photorag, polystyreen, 55 x 61 cm 
€ 650

Film, loop single screen HD., 2 min. 29 sec. 
€ n.o.t.k.



Onze comfort en welvaart zijn te danken aan voorgaande generaties. Aan toekomstige 
generaties zijn we schatplichtig om zorg te dragen voor onze aarde.

Dit werk verwijst naar een overvloedige aarde vol van leven; zo mooi kan de wereld er uit zien 
als we haar niet verspillen en er slecht mee omgaan door te doen alsof dreigende veranderingen 
ons niet aan gaan. Dit werk laat een andere kant zien en is een aanwijzing om het roer om te 
gooien voor een toekomst vol leven.

121. Anneke Koster
Schatplicht

122. Nortiart Kowalski
Mother nature has so much to offer don’t waste it

Gemende techniek en acrylverf op linnen, 90 x 210 cm
€ 3.600

Fotocollage, 75 x 50 cm
€ 2.650



Een cirkel vormt een energiebron zoals in een cyclotron. 
Steenkool brengt ons welvaart maar is tevens een bedreiging voor ons bestaan. 
De aanvoer wordt niet toegelaten in de gesloten keten.
Onze zoektocht naar een onuitputtelijke energiebron.
Zijn we in staat nieuwe technologie te ontwikkelen die de aarde kan redden? 

123. Koos Kroon
Cyclocarbon

124. Nynke Kuipers 
Logs

Staal, messing, koper, steenkool en hout, 40 x Ø 240 cm, kar 40 x 60 x 90 cm 
€ 12.500

Aquarel met houtskool, 50 x 65 cm,
€ 1.200



We, humans, are part of nature, but we are also the cause of its destructive changes. Hence we 
transform ourselves as well. So inextricably linked to nature, do we want to immerse into plastic 
plants and breathe metallic air?

This painting called Mickey’s Frustration is demonstrating the problem of air pollution and how 
its deadly consequence will damage the life of our next generation. I would like to use the vision 
of an abstract expressionist artist to arouse the attention to people about the deadly 
consequences of environment pollution.

125. Ilona Kuzniatsova
Immersion

126. Michael Kwong 
Mickey’s Frustration

Mixed media, 60 x 60 cm
€ 3.600

Acrylverf op doek, 80 x 80 cm
€ n.o.t.k.



De rijstvelden op de Po-vlakte zijn onderdeel van il paesaggio delle acque, het waterlandschap. 
Het heeft echter al maanden niet geregend en de droogte heeft grote gevolgen voor de 
landbouw. Enkele sloten en rijstvelden zijn gevuld met water om toeristen te laten zien hoe het 
landschap eruit hoort te zien.

127. Johan Lammerink 
Noahs Ark

128. Sylvia Leenaers
Rijstveld.

Gevonden beeld en tekst, tyvek, papier, garen en metaal, 51 x 73 x 4 cm
€ 2.150

Foto op acrylglas, 21,5 x 21,5 cm
€ 200



In de zomer is het te droog, in de winter is het te nat. De IJssel treedt buiten zijn oevers en zet het 
Worpplantsoen onder water.

129. Sylvia Leenaers
Deventer.

130. Meyke de Leeuw
Natuurfabriek

Foto op acrylglas, 21,5 x 21,5 cm
€ 200

Foto op aluminium, 40 x 60 cm
€ 650



Het is flexibel nog, maar onzeker of de brug sterk genoeg is om de verandering te dragen. 
Herinneringen voeren terug naar de winterse werkelijkheid, de zekerheid dat we het ijs op 
konden, het plezier van de kou. Stevig gleden de ijzers over de zwarte vlakte die ons droeg. 
Wiebelig is onze toekomst.

Mijn werk gaat over de hedendaagse mens die probeert te leven met de contradicties van een 
veranderende wereld. Mijn ervaringen van vakantievierende pensionado’s op campings en de 
bosbranden van afgelopen jaren, hebben mij geïnspireerd om dit werk te maken.

131. Leidy van  Leeuwen
Droge voeten

132. Joeri Lefévre
Last Holliday

Hout, ijzer, leer, touw en band, 240 x 120 x 2000 cm 
€ 3.000

Olieverf op doek, 40 x 75cm
€ 1.000 



133. Van Lieshout VI
You Cannot Swim Forever

134. Van Lieshout VI
Ontmoeting

Foto, Fuji Crystal Archive print op dibond onder acrylglas, 45 x 30 cm
€ 565

Fotomontage, Fine Art Print op Hahnemühle Hemp op dibond, 40 x 30 cm
€ 480



Door de klimaatverandering wisselen overvloed en een tekort aan water elkaar af. Jerrycans ge-
vuld met overtollig water waaruit men in tijden van droogte kan putten. Bij overvloed aan water 
[overstroming] kan men van de jerrycans een vlot bouwen om zichzelf in veiligheid te stellen.

135. Patrick Lijdsman 
Abudantia vs Rareté

136. Louis I van der Linden
H-573, Huile Transmission hydrauliques cendre de glace 150 VG 

Plastic en water, 48 x 130 x 110 cm
€ 4.000

Olieverf op doek en paneel, houten signaalbord, 125 x 125 cm
 € 2.375



Een stervende tulp van staal. TATA Steel en de natuur, fijnstof tot nadenken. Symbool van de zielbezorger voor verdronken zeelui, wordt ernstig bedreigd. Wie neemt die 
taak over?

137. Rob Logister
Tulipa Metallica

138. Peter Ferdinand van Loon
De Albatros

Staal, 210 x 300 x 170 cm
€ 7.500

Hout, betonstaal en kunststof, 450 x 125 x 125 cm
€ 5.500 



Al het afval dat wij produceren vormt de basis van dit werk. Ik transformeer het in flora, maak 
mijn eigen kleuren en gebruik oude keukenkastdeurtjes als canvas. Ik wil een dialoog stimuleren 
over hoe mensen met hun afval omgaan. Hoe ze dat kunnen verminderen of een tweede leven 
geven.

Nederland is het meest dichtbevolkte pluimveeland ter wereld en kampt met de grootste 
uitbraak van vogelgriep ooit. Deze virustypen kunnen na mutatie overgaan van dier naar mens. 
Het ontstaan van een zoönose hangt samen met de manier waarop pluimvee wordt gehouden; 
in grote dichtheid en in ongezonde omstandigheden.

139. Jeanette Lotz
Recycle Flora

140. Anne-Marie Mackor
Stervende Zwaan - Vogelgriep

Huishoudelijk afval en geschilderde oude keukenkastdeur, 60 x 78 x 15 cm
€ 4.000

Olieverf op paneel, 40 x 50 cm
€ 4.500



In deze archiefbak zitten 710 kaarten met alle dieren die op de Nederlandse Rode lijst staan, 
zoals vastgesteld door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit werk toont 
de impact van de klimaatveranderingen op de Nederlandse natuur. Daarbij gaat het niet over 
bekende dieren zoals de ijsbeer, tijger of olifant, maar over bijvoorbeeld de bergbehangersbij of 
de adderzeenaald. 

Klimaatproblemen zijn wereldwijd en beperken zich niet tot een continent of land. Op deze 
wereldbol zijn daarom de grenzen verdwenen. De pentekeningen tonen problemen op micro- 
en macroniveau, alsook de toenemende protestgeluiden.

141. Sandra Mackus
Getekende Rode lijst - Nederland

142. Sandra Mackus
Climate Change

Archiefdoos met 710 getekende ansichtkaarten, 13 x 18 x 26 cm, kaart 14,8 x 21 cm
 € 3.499

Globe, gesso en zwarte fineliner, 38 x 35 x 35 cm
€ 1.250



Naarmate ecosystemen veranderen, zwerven mensen en dieren verder weg op zoek naar 
voedsel, water en hulpbronnen, met alle gevolgen van dien.
Een chimpansee met oer-Hollands schaatsje op de rug als een rugzak, niets lijkt meer 
ondenkbaar in de zoektocht naar andere leefgebieden.

De enorme hoeveelheid plastic in de oceaan en de vogels en vissen die hiervan de dupe zijn, 
hebben mij diep geraakt. Hier moest ik wat mee. Mijn man en ik hebben rotzooi van het strand 
geraapt. Ik knip het afval in repen en gebruik het als inslag(garen) tussen de schering van katoen 
op mijn weefgetouw. Het is mijn protest tegen het zwerfafval. 

143. MainKunstenaars
De migrant

144. Greetje Majoor
Strandafval

Brons en oud ijzer, 42 x 48 x 22 cm
€ 6.000

Strandafval, plastiek handschoenen, visnet etc., 300 x 500 x 5 cm
€ 12.000



Maar hier is Fenix uit de plastic soep herrezen. Plastic soep is, zoals bekend, een groot probleem 
tegenwoordig met name in de oceanen.

KLM staat hier voor Klimaat, Landbouw en Milieu. Maar met enige fantasie kan hier aan ook een 
andere interpretatie aan worden gegeven.

145. Els Mak-Denissen 
Fenix uit de plastic soep herrezen

146. Els Mak-Denissen
KLM Code Rood

Plastic boodschappentassen, plastic zakken, ballonnen en folie, 160 x 60 x 55 cm
€ 1.750

Wol, katoen en groenten- en fruitnetjes, 100 x 145 x 3 cm
€ 2.500



Dit werk geeft aan hoe dicht de mensheid is bij een zelf veroorzaakt einde van de beschaving. De 
klok is in 1947 gezet op 23.53 uur, zeven minuten voor twaalf. 
Thans staat zij, door klimaatdreiging, op één minuut voor twaalf.

Met mijn rode stempotlood heb ik protesterende mensen getekend. Via social media heb ik 
foto’s verzameld van mensen die op 6 november 2021 aanwezig waren bij de klimaatmars in 
Amsterdam. Ik ben gaan tekenen op een rol van 10 meter totdat mijn stempotlood op was. Er zijn 
meters papier leeg gebleven. Zo probeer ik de vraag op te werpen wat je met je stem doet. 

147. Ab Marte
Doomsday Dart

148. Rafael Martig
Mijn stem

MDF, ijzerdraad, hout en metaal, ø 50 cm
€ 999,99 

Stempotlood op een rol van 10 meter papier, houder van hout, 60 x 400 x 15 cm
€ 995



Hoe dichterbij de mens komt, des te destructiever en sneller de sloopkogels slingeren. De nabij-
heid van de mens zorgt voor destructie en vernietiging van zijn eigen huis en habitat.

De Wokkelmannetjes zitten gevangen in hun plastic huls. Het touw sluit om hun hals. Ze zijn met 
ijzer vastgesnoerd. Het hoofd is doorboord met een uitgebrande lucifer.
De circulaire economie als norm, waarin verpakkingsmateriaal grondstof is voor de productie 
van nieuwe (consumptie)goederen of kunst. 

149. Anno Max Marum
Interne Destructie (van ons huis en habitat)

150. Anno Max Marum
Wokkelmannetjes

Arduino electronica, karton, piepschuim, staalkabel, acrylverf en kit, 90 x 100 x 30 cm
€ 1.697

Plastic, polystyreen opvulchips, touw, ijzerdraad, lucifers en ijzerverf, 50 x 40 x 5 cm
€ 743



Biodiversiteit… de akkers van Natuurmonumenten staan vol met ganzenbloemen, 
korenbloemen, wikke, kamille en nog zoveel meer bloemen en kruiden. 
Er wordt uiteindelijk graan geoogst, maar de insecten, vlinders, bijen, hazen, reeën en vossen 
hebben het hier goed! Monoculturen zijn de dood voor de natuur.

151. Adriana Mast
Fields of Gold

152. Nina Matser
Stoppels, Gorredijk

Olieverf op doek, 100 x 120 cm
€ 3.700

Olieverf op doek, 50 x 60 cm
€ 900



Hoever rekken we de grenzen op.
Ik groeide op in het Westland, waar ik werkte in de kassen. Daar zag ik de groeiprocessen van 
planten met steeds nieuwe technieken gemanipuleerd worden om een snelle en hoge productie 
te krijgen. Zijn we ons wel genoeg bewust van de consequenties hiervan? 

In een gebonden jaargang van The gardeners chronicle uit 1911 heb ik al mijn favoriete bomen 
verzameld. In en op de voorkant staat een in epoxy gegoten gecomponeerde boom van oude 
takken en bloesem. In het boek staan ontelbare variaties bomen, waaronder de oudste boom, de 
Mey’s boom, de Elvis boom en de cartoon BOOM!

153. Henny van der Meer
Zonder titel

154. Stefanie Meijs
Het Bomenboek | Ode aan de boom 2.1

Gelast staal, 160 x 190 x 25 cm
€ 24.000

Papier, plastic, ijzer, textiel en epoxy, 34 x 30 x 30 cm  
€ 2.250



De baan die de planeet maakt holt de stella’s uit, dit gaat goed tot de stella’s breken en de 
planeet uit de baan vliegt. 

De Androgene mens, de toekomstige mens.

155. Marian Menting
Dead end

156. Marian Menting
Androgene mens

Leisteen, marmer en cortentstaal, 60 x 80 x 80 cm
€ 2.510

Marmer, hardsteen en hout, 160 x 68 x 68 cm
€ 4.650



Deze sculptuur staat voor de opwarming van de aarde. Er heerst een klimaatcrises. 
Wanneer dringt het tot de mensen door dat deze crisis grote gevolgen zal hebben voor de 
mensheid en het voortbestaan van de aarde?
Waarschijnlijk pas wanneer we letterlijk zelf wegsmelten en het water ons aan de lippen staat. 

157. Miriam Meulepas
Untill we ourselves melt away

158. Monique  van der Mije
Can we see the forest for the trees?

Siliconen, 70 x 90 x 75 cm
€ 12.500

Cyanotype (blauwdruk) op Wenzhou papier in essen lijst,  57 x 44,5 cm
€ 940



The people on my paintings are lonely and deeply focused on their virtual worlds where the 
main Light source comes from the screen. Their intimate space alienated from the rest of the 
world is juxtaposed with Nature, an unignorable constant of our existence.

De zeespiegelstijging is niet overal en altijd duidelijk zichtbaar. De stijging gaat zoals een rivier 
meandert, linksom, rechtsom, maar uiteindelijk altijd naar de zee. Het onduidelijke verloop van 
de zeespiegelstijging heb ik weergegeven in dertien foto’s van zeer verschillend formaat binnen 
een houtstructuur: maar het water stijgt.

159. Ivan Milenkovic 
Smartphone Light 29

160. Henk Moll
Meanderende Zeespiegelstijging

Olieverf op doek, 80 x 100 cm
€ 2.500

Hout, fotopapier, perspex en metalen boutjes, 185 x 30 x 30 cm
€ 3.400



Icebergs and cruise ships have been in the news a lot lately. The former because they’re rapidly 
disappearing, the latter for being a decadent floating petri dish. I thought a series of paintings in 
which the two collide and become one seemed somehow poignant.

Tussen hemel en aarde - We hebben de kruin geslecht / en het gebladerte weg gebouwd / We 
hebben gejijd en gejouwd / waar U op z’n plaats was geweest /  zijn zonder boe of bah / van A 
naar B gesjeesd, hebben / de punten verbonden / en met elke bocht die we rondden / kregen we 
beter zicht / op het hart, op de roos - Wij zijn bladerdakloos (Nick J. Swarth)

161. Chadwick Moore
The Difference Between a Ship and What Sank It #4

162. Astrid Moors
Bladerdakloos

Acrylverf en collage op doek, 76 x 106 cm
 € 2.500

Acrylverf op doek, 55 x 45 cm
€ 1.350



De tijd waarin we nu leven met zoveel veranderingen die we  (nog) niet  kunnen zien, maar wel 
kunnen voelen.  Deel I verbeeldt waar we nu zijn op planeet Aarde en deel II verbeeldt hoe de 
nieuwe Aarde gaat worden.

Met een gehavende aarde in de armen “vraagt” ze de aanschouwer: “hoe zorg jij voor haar ?”

163. Heleen Mos 
New Age I en II

164. John Mostert
MOEDER AARDE

Olieverf op linnen, tweeluik, 2 maal 100 x 100 cm  
€ 7.500

Brons, lood en hout, 170 x 15 x 15 cm
€ 2.400 



Dit werk laat zien op welke manier je van de natuur kunt ontvangen zonder deze aan te tasten. 
Hoe je kunt genieten zonder dat de natuur zijn kracht en schoonheid verliest. Pluk de boeken als 
vruchten en geniet.  

Dit beeld symboliseert het herstel van de samenleving van de coronacrisis dat ontstaan is door 
menselijk misbruik van de natuur. Ik heb mijn sinustrombose (bloedpropjes in de hersenen) 
verbeeld die veroorzaakt werd door zwangerschap en anticonceptiepil. In plaats van mijn buik 
heb ik de heparinespuitjes (bloedverdunners) geprikt in een meloen.

165. Sietse Muis
Beslisboom

166. Yelena Myshko
Recovery

Boekpapier, 25 x 25 x 25 cm
€ 450

Foto, performalistisch zelfportret, 15 x 15 cm
€ 80



Door visserij en vervuiling sterven jaarlijks 120.000.000 haaien. Het omgekapte bos symboliseert 
ontbossing door onder andere houtstook waardoor de aarde sneller opwarmt, met 
zeespiegelstijging tot gevolg. Al honderdmiljoen jaar zwemmen mensenhaaien in de oceanen. 
Voor deze succesvolle dieren waren evolutionaire veranderingen niet noodzakelijk. Maar hoe zal 
dit voor ons mensen zijn?

167. Alex ten Napel
Jamie #1

168. Pauline Nijenhuis
Verstoord evenwicht

Foto, inktjetprint op dibond, 100 x 100 cm
€ 3.350

Acrylverf op linnen, 85 x 135 cm
€ 2.995



Een olieraffinaderij vermomd als tropisch resort. Zo misleidend als dit beeld, is het imago dat 
de fossiele industrie creëert met betrekking tot  vergroening van hun productie. Ze doen alsof 
ze vooroplopen, maar blijven investeren in fossiele brandstoffen. Uit onderzoek blijkt dat olie-
maatschappijen slechts schijnoplossingen nastreven (greenwashing) en daarmee de transitie 
vertragen.

169. Pauline Nijenhuis
Snellandschap Disco

170. Debbie Nijland
Future bride I

Acrylverf en garen op linnen, hand geborduurd, 70 x 115 cm
€ 5.395

Foto op aluminium, 80 x 60 cm
€ 695



Ik ben geïnspireerd door natuur, architectuur en de wisselwerking van de mens met zijn 
omgeving. In mijn werk uit ik mijn zorgen over klimaatverandering en het effect daarvan op 
onze planeet, zoals overstromingen, orkanen, droogte, hittegolven en bosbranden.

We kijken mee over de schouder van Der Wanderer. In het schilderij van Caspar David Friedrich 
richt de blik van Der Wanderer zich op het grandioze, sublieme landschap. In mijn schilderij 
maakt het sublieme plaats voor het onheilspellende beeld van een wereld die in de fik staat.

171. Trudie Noordermeer 
Gletsjer  

172. Kika Notten
Above the Sea of Fire

Mixed media op doek, 27 x 27 cm
€ 195

Eitempera op doek, 30 x 30 cm 
€ 725



Water, waarvandaan?

173. Gregory Officer
h2o

174. Margot Olde Loohuis
Underwater Landscape

Acrylverf op doek, 100 x 70 cm 
€ 795

Olieverf op doek, 100 x 160 cm
€ 2.850



When I first saw this tree, I thought it was an art installation, a striking image. The irony however 
was a more disturbing image, sadly they put nets around the trees to avoid birds nesting in them 
before the trees are destroyed to allow room for more construction.

Uit een vijftig jaar oude natuurgids zijn afbeeldingen van de meest bedreigde vogelsoorten 
gescand. Deze zijn digitaal bewerkt en geprint op katoenen stof. De geborduurde kruisjes 
duiden op het aantal dat bedreigd wordt of kwetsbaar is. De machinaal geborduurde tekst op de 
aanhangende labels vraagt de aandacht voor de toestand van onze vogels.

175. Jane Oostdam - Callaghan 
Balloon Tree 

176. Attje Oosterhuis
Bedreigde Vogels #2

Foto, 50 x 50 cm
€ 300

Textiel, 6 x 90 x 50 cm  
€ 225



De wilde natuur is vol betovering en mysterie. Ze biedt ruimte en troost aan onze ziel, voor 
wie haar met ontzag en verwondering betreedt. Wanneer we de wildheid willen beheersen, 
vervliegt onze eigen essentie.

177. Suze Osseman
Escape into nature

178. Rinus Otte
High fidelity part II

Gemengde techniek op doek, 50 x 95 cm
€ 650

Foto, 65 x 80 cm
€ 550



Creatieve geesten als wilde bijen van onze samenleving. Het werk gaat over de noodzaak van 
creatief denken en dat van de wilde bij. Beiden cruciaal voor het voortbestaan van de mensheid. 
Creativiteit is de basis van innovatie, ontwikkeling en groei. De wilde bij is de grondlegger van 
onze voedselketen. Dus wees de creatieveling die met vernieuwende ideeën de wereld bestuift 
en laat bloeien.

179. Patricia Overdam
Be Bee

180. Coby de Pagter
Reflectie

Geblazen, gecast, gesculpteerd en gerecycled glas en metaal, ca. 35 x 70 x 50 cm per bij
 € 7.500 per bij

Foto op dibond, tweeluik, 2 maal 25 x 25 cm
€ 350



Het materiaal voor de onderwerpen van mijn beelden vind ik terloops dichtbij huis. Taal en 
poëzie zijn terugkerende elementen in mijn werk. Daarmee kan ik de onderstroom van wat mij 
beweegt en beroert zichtbaar en invoelbaar maken voor de toeschouwer.

De mens is onderdeel van het het ecosysteem. Wetenschappelijk kunnen wij determineren, 
sorteren, selecteren en identificeren.  Redden wij het daarmee, samen, als we tegelijkertijd dit 
ecosysteem dreigen uit te putten? 

181. Dominique Panhuysen
weldra

182. Eveline van der Pas
Deus Sive Natura

3D print, PLA filament van biologisch afbreekbare grondstoffen, 7 x 21 x 2,8 cm
€ 109

Gerecyclede kleding, metaal, touw, staal- en nylondraad,  ca. 1000 x 700 cm
€ 16.000



Door de opwarming van de aarde en de kracht van de zon, verdwijnt er steeds meer groen. The cardinal virtues of mind and character are usually depicted as women. They can be practiced 
by anyone and represent the foundation of natural morality. Looking at the changes that are 
taking place in our environment and climate, we as humans seem to have clearly alienated 
ourselves from natural morality.

183. Madeleine Petter-Koper
More yellow, less green.

184. Ruben Philipsen
The Cardenal Virtues

Keramiek, ø 38 cm
€ 489 

Foto, 188 x 125 cm
€ 2.500



“Klimaat en water”, een onlosmakelijk duo voor het leven op aarde.

185. Hester Popma - van de Kolk 
Peeling Globe

186. Huibert Pouw
To be or not to be

Foto, Foto Fine Art Hahnemühle, 40 x 30 cm
€ 315

Reddingsboei (SOLAS), kunststof en perspex, 40 x ø 80 cm
€ 650 



Rembrandt (1630): Jeremias treurend om de verwoesting van Jeruzalem. Putman (2022): 
De schilder treurend om de verwoesting van het milieu. Dezelfde pose, maar naakt. Lege schaal. 
Milieurapportages op tafel. Stijgende zeespiegel. Zonder wereldwijde actie dreigen hongers-
nood, vluchtelingenstromen en  oorlogen. Dit werk is gemaakt in de stijl van Rembrandt met 
een eigentijdse invulling in acrylverf. Bij Jeremias een stad; nu de wereld.

Mijn werk vertelt een verhaal over de gelijktijdigheid van hoop en het onvermijdelijk falen.
Een thematiek die de vele tegenstrijdige stemmen verbeeldt die we als een ‘sterke kracht’ 
kunnen ervaren in de wereld en onszelf. Een macht die ons stilletjes verwijdert van wat echt 
waardevol is.

187. Kees Putman
De schilder treurend over de verwoesting van het milieu

188. Henrique van Putten 
...while everybody was sleeping…

Acrylverf op paneel, 59 x 49 cm
€ 1.550

Textiel, hout en steen, 35 x 26 x 24 cm
€ 900



Mijn dieren en fantasiecreaties drukken menselijke gevoelens uit en geven deze soms harde 
werkelijkheid iets zachts en vertederends. De ‘boodschap’ kan op deze manier dichtbij komen. 
Maar, het laat ook de mens zelf in een spiegel kijken. Deze spiegel zou dan kunnen werken als 
loutering en uiteindelijk als troost. 

189. Henrique van Putten
Nothing is innocent

190. Aukje Reitsma
De grote overstroming

Textiel, wol, metaal en plastic, 78 x 25 x 25 cm
€ 900

Sjabloondruk op papier, 51 x 70 cm
€ 875



De jurk is vormgegeven van zalmhuid, een bijproduct van de zalm bestemd voor consumptie. 
Een modestatement voor Circular Design en NoWaste. Formaat en kleurschakering van de vis 
zijn bepalend voor de Jurk. 

Aangezien we met z’n allen nagenoeg niets doen voor de wereld die in brand staat, gaan de 
mestkevers ‘het’ doen! Zij gaan de wereld redden. En hier zie je het stel dat aan de basis staat.

191. Map Renes
JURK Waterzooi

192. Helmie van de Riet
Adam en Eva (onder de mestkevers)

Zalmleer, 36 zalmflanken, 100 x 45 x 2 cm
€ 5.000

Papiercollage, borduurseltjes, houten lijst, 25,5 x 25,5 x 4,5 cm
€ 650



“…Wie is verantwoordelijk voor rampen en ongevallen? Wie is onschuldig, wie lijdt? Is het net 
als in “Paradise Lost” menselijke zwakheid en de verleidelijke kracht van het satanische die tot 
catastrofes leiden? Of zijn het de “restrisico’s” waar mensen bij hun inspanningen onvoldoende 
rekening mee houden?...”
Dr. Romana Breuer, Curator bij het Museum voor Toegepaste kunsten in Keulen (MAKK), 2013

193. Stijn Rietman
Wegwerpstilte

194. Catharina de Rijke
Lost Paradise IV

Olieverf op linnen, 90 x 90 cm
€ 5.000

Champagnekrijt, inkt, pigmenten en acrylverf op jute, 150 x 200 cm 
€ 7.900



195. Monique  Roodenburg
Point of view

196. Monique  Roodenburg
Waterfall

Foto op dibond, 100 x 75 cm
€ 1.975

Foto op dibond, 80 x 80 cm
€ 1.600



Mijn werk speelt zich af in een gebied tussen immaterialiteit, object, optische verschijnselen, 
pracht en ongemak. Het zichtbare maakproces omvat een uitgebreid onderzoek naar de aard 
en mogelijkheden van zien en waarnemen, waardoor we de omstandigheden van deze wereld 
leren kennen. Schoonheid om de duisternis te weerstaan.

Spelen met wind. Drie meisjesfiguren die, aangedreven door de wind, achter elkaar aanrennen. 
Windenergie kent voor- en tegenstanders. Naast vrees voor overlast roept ook de vormgeving 
van moderne windmolens weerstand op. Met dit werk wil ik aantonen dat er ook speelse 
oplossingen denkbaar zijn die acceptatie van windenergie kunnen bewerkstelligen.

197. Bert van Santen
Splendeur de la Cheminée, nr. 0706:21’, 2022

198. Anja van Schijndel
Windeling

Foto op acrylglas, 60 x 80 cm
€ 700

Aluminium en staal, 200 x 130 x 130 cm
€ 7.500



Een plastic fles is pas na 500 jaar verdwenen uit de natuur. De kubus staat voor aarde (platonic solids); de aarde die wij opeten door onze ongebreidelde 
zucht naar meer en het onvermogen om samen te werken en te leren delen om deze crises een 
halt te bieden.

199. Ellis Schrauwen
Plastic fles

200. Peter Schudde
Carbon Cube

Olieverf op linnen, 100 x 100 cm
€ 2.500

Bruinkoolbriketten en gerecyclede printplaten, 30 x 30 x 30 cm
€ 2.500



Dit werk spoort aan om NU te veranderen. Op het doek staan klimaatgerelateerde projecten, 
zoals tiny houses (die uit de lucht vallen) en conservering van water. Deze huidige trend gebruikt 
een eigen jargon, helaas meestal in het Engels (bijv. blockchain). Vandaar de tekst save our 
mother tongue.

Maakbaar, dierbaar. Het regenwoud is een complexe balanceer-act van al haar samenstellende 
componenten op schrale grond. Onttrek je gedachteloos voor jou bruikbare elementen, dan kan 
het kaartenhuis ineenstorten. In traag handwerk aan mijn beelden vind ik groeiend ontzag voor 
deze complexiteit. Vernietigen van een biotoop kan snel, maar scheppen kost tijd.

201. Tilleke Schwarz
Redirect Now

202. John Sikking 
Forêt, prêt-à-porter

Katoen, zijden en synthetische garen op linnen, 61 x 53 cm
€ 7.500

Vilt, acryl en staal, 240 x 280 x 60 cm
€ n.o.t.k.



Signalen zijn er meer dan genoeg. Maar leiden ze ergens toe? Durven of willen we de signalen te 
volgen om tot actie over te gaan?

‘We helpen de wereld door roekeloze productie en consumptie naar de kloten met z’n allen’…

203. Ingrid Slaa
Signalen

204. Mischa Smit Kleine
Welcome To The Machine

Siliconen en hout, ca. 200 x 300 x 1200 cm
€ 2.150

Potlood op papier, 65 x 100 cm
€ 5.500



Deze kimono heeft mij letterlijk kracht gegeven. De rode naad verbeeldt de bloedbaan waar-
doorheen ik leven mocht ontvangen. Met de transformatie van deze hergebruikte voedingszak-
ken breng ik een ode aan het klimaat en houd ik een mini-protest tegen al het plastic dat in de 
medische zorg wordt gebruikt.

De fotomontage van de ijsberg op het IJ in Amsterdam is gemaakt door Martijn de Jong.

205. Wendy Smolders - van der Meijs 
Kracht!

206. Godelieve Smulders
The last iceberg

Gerecyclede medische voedingszakken en voedingssystemen, 400 x 250 x 400 cm
€ 4.995

Kunststof, 350 x 100 x 150 cm
€ n.o.t.k.



Na de zesde extinctie golf zal er nieuw leven ontstaan. Wie gaat de nieuwe soorten ontdekken 
en ordenen in een taxonomie? De Toekomst der Natuurlijke Historiën is een serie knuffelbare 
schetsontwerpen voor toekomstig leven geïnspireerd op 19de-eeuwse illustraties van de 
evolutieleer.

207. Linda Snoek
Blad

208. Saar Snoek
De Toekomst der Natuurlijke Historiën #5

Acrylverf op doek, 60 x 80 cm
€ 950

Wol, zijde, hoedenmakersdraad en granulaat, 52 x 16 x 16 cm
€ 850



Na de zesde extinctie golf zal er nieuw leven ontstaan. Wie gaat de nieuwe soorten ontdekken 
en ordenen in een taxonomie? De Toekomst der Natuurlijke Historiën is een serie knuffelbare 
schetsontwerpen voor toekomstig leven geïnspireerd op 19de-eeuwse illustraties van de 
evolutieleer.

Modern society with its technological advances has created an arrogant and egocentric human 
species that understands itself as a self-created and self-sufficient subject, that no longer needs 
a relationship with the whole nor feels any responsibility for its environment. In this vision, earth 
and nature are simply the place where he treads, moves and excretes.

209. Saar Snoek
De Toekomst der Natuurlijke Historiën #2

210. Alvaro Soler_Arpa
Devastated being

Wol, zijde en fiberfill, 18 x 18 x 18 cm
€ 850

Acrylverf op papier, 30 x 45 cm
€ 1.200



In mijn werk zijn altijd meerdere tijdlagen van belang. Zoals gedachten tegelijkertijd van het één 
naar het ander kunnen springen binnen ‘no time’.

211. Brigitte Spiegeler 
Flora Variations - Dirty Old Structures Conquered

212. Astrid Stoffels
Mystic Landscape II

Foto, C-print in acryl, 100 x 75 cm
€ 2.000

Foto, Hahnemühle-print, 30 x 40 cm
€ 175



Tijdens de coronaperiode startte ik DRAWN, een film onstaan uit 50 pentekeningen. Samen 
vormen zij een beeld  van de samenleving, het milieu en de wereld om ons heen. Om dit project 
wereldkundig te maken zoek ik podia om het werk te tonen en mensen te verbazen en te
inspireren. De muziek van deze film is van gitarist Joost Dijkema. 

Luchtvervuiling is een van de grootste gezondheidsrisico’s in Europa en vormt een
levensbedreiging voor mens en milieu. 96 procent van de Europese stedelijke bevolking in 2022 
ademt dagelijks fijnstof in, boven de toegestane norm van de WHO gezondheidsrichtlijnen. 
Tijd om te handelen!!!

213. Erik Stokker
DRAWN

214. Birgitta Sundström Jansdotter
Chemical Pollution

Film, 27 min. en 6 sec.
€ n.o.t.k.

Acrylverf op linnen, 110 x 160 cm
€ 6.300



Vlucht van de tropische dieren naar hier. De bomen van het tropisch regenwoud worden gekapt. 
Maar waar moeten de dieren heen? Drie verdreven dieren uit het Zuid-Amerikaanse regenwoud 
vluchtten op een vlot over de oceaan naar ons land. Een capibara, een leguaan en een toekan.

Bomen en boomwortels als lichamen, hun uiterlijk gevormd door de vele ontmoetingen met 
menselijk en niet-menselijk leven. De tekening is een uitnodiging om mens en landschap niet als 
gescheiden werelden te zien, maar als een symbiose waarin we elkaar vormen.

215. Marja Thijssen
Exodus

216. Sabina Timmermans
Caressing and Colliding - Sharing the Land (#5)

Keramiek, glazuren, kunstgras en drijvende blokken, 80 x 300 x 65 cm
€ 6.825

Houtskool op papier, 65 x 50 cm 
€ 1.770



Groene bekleding op gebouwen en binnennatuur krijgt vaker een prominentere rol. 
Binnennatuur geeft mensen vaak het gevoel in contact te staan met de natuur waardoor ze 
beter gaan functioneren. Maar is plant treatment niet gewoon een afleidingsmanoeuvre van het 
klimaatvraagstuk en het kapitalistisch systeem dat daarmee verbonden is? 

This work is a respond to current human relations issues. And examines the difference, opposites 
and social inequalities, and seeks a link to connect to contemporary times. In my work I appro-
priate conventions and common situations to create a new reality. I imagine a life on pause, like a 
photo for the click, like a theater scene in which we are all extras waiting to play the lead. I see my 
art as a defense mechanism against reality, to combat the circumstances of life.

217. Marjon van Tongeren
Plant treatment

218. Rafael Triana
PARALLEL

Olieverf op linnen, 80 x 100 cm
€ 890

Digitale tekening op aluminum, 40 x 60 cm
€ n.o.t.k.



219. Serge Valkonet
Palm

220. Tina Vanderwerf
Flora

Foto, 50 x 50 cm
 € 750

Foto, lambadaprint op aluminium, 50 x 75 cm
 € 540



Zang en waarschuwingsroep van vogelsoorten die op de Rode Lijst staan. In het Ruhrgebied verdwijnt een aantal dorpen om plaats te maken voor een dagbouw mijn. De 
gewonnen bruinkool gaat in een elektriciteitscentrale net over de Nederlandse grens die tot de 
Top10 CO2 uitstoters van West-Europa behoort. Verduurzaming is het sleutelwoord tot 2030.

221. Peter Veen
SOS

222. Frans van Veen
Bruinkool - dit zien we in 2030 niet meer

Soundscape, Morse code SOS.... 3 x kort 3 x lang, 3 x kort
€ n.o.t.k.

Foto, 60 x 90 cm
€ 385



Met dit werk toon ik de behoefte die de mensheid heeft aan gemak in tegenstelling tot het 
vermogen van de natuur om te evolueren en zich aan te passen aan veranderingen.

When drawing at Artis Zoo, I keep finding myself at the gorillas, and wonder about the incredible 
boredom they must experience in their enclosure. The great apes are our closest relatives, but 
we destroy their natural habitat. Forest fires, intentional or accidental, leave very little space for 
them to live.

223. Joel Vega
Easy Chair, Uneasy Climate

224. Philine van der Vegte
Eternal lockdown

Polymeerklei, textiel, hars, hout, stro, meubelschuim, lijm en acrylverf 17,5 x 15 x 21 cm
€ 550

Olieverf op doek, 120 x 80 cm
€ 1.800



Deze Friese staartklok is gemaakt van elektronisch afval: e-waste. Geïnspireerd op een ontwerp 
uit een tijd dat spullen nog gemaakt werden om een leven lang mee te gaan, maar gemaakt van 
materiaal geproduceerd voor een kort leven. De cijfers over e-waste recycling zijn schokkend… 
Tijd voor verandering?

In dit werk  heb ik de omvang van microplastic willen weergeven, microplastic is werkelijk overal: 
in het water, in de natuur, in de vissen en in de lucht die we inademen.
De  fragiele tekening toont de kwetsbaarheid van de mensen; wij  worden uiteindelijk ook 
geraakt door wat schadelijk is voor het klimaat

225. Marsja van der Ven
GROOTMOEDERS E-WASTE KLOK -de tiid hâldt gjin skoft-

226. Daphne Verheijke
Surrounded by microplastic

E-waste (elektronisch afval), 210 x 31 x 42 cm
€ 3.750

Pastel, krijt op handgeschept papier, 55 x 75 cm
€ 1.400



In mijn werk maak ik gebruik van water, dat ik, als bron van leven, als beeldend element toevoeg 
in gesloten vormen. Daarmee sluit ik aan op de kringloop van het leven en mijn werk beschouw 
ik daarom als een ‘ode aan het leven’.

227. Tirza Verrips
Ode aan “LEVEN”

228. Madeleine de Vilder
Zomerse winters

Glas uit kringloopwinkel en Carrara Marmer, 21 x 30 x 55 cm
€ 675

Foto op aluminium, 60 x 80 cm
€ 200



De aarde is nu op zoek naar een nieuw evenwicht, dat is over de hele wereld te merken. Dit 
houdt in dat de mensheid zich daarin moet schikken, aan mee moet werken om te overleven. 

Het beeld is hoopgevend, handen lijken naar ons te reiken. Tegelijkertijd hebben wij onze huid 
afgelegd, is onze kwetsbaarheid, onze afbraak ten diepste zichtbaar..

229. Johan Visser
Er is geen evenwicht, maar het kan hersteld worden

230. Arjenne Vossepoel
Lichtdragers

Hout, 58 x 148 x 50 cm
€ 1.696

Textiel, gips en ophangsysteem, 150 x ø 245 cm 
€ 2.500



231. Ben Vroom
Sparkling Waves

232. Iaan Waldeck
11:59:59

Foto op Hahnemühle papier, 23,8 x 42,3 cm
€ 450

Bitumen op Belgisch linnen, 100 x 320 x 5 cm
€ 8.500



Door het smelten van het ijs zijn er cirkels en natuurlijke lijnen ontstaan.
Het grafische beeld dat daardoor ontstaat verwijst naar mijn etsen en houtsneden.

233. Trudie Wals
Dooi

234. Stefan à Wengen
Swimming Pool

Foto op aluminium, 53 x 40 cm
€ 550

Acrylverf op doek, 100 x 330 cm
€ 18.000



Energie, vaak fossiel, is doorgedrongen in elk aspect van het menselijk leven. We kunnen niet 
meer zonder. Het is zo verweven met ons leven dat het onmogelijk is om er afscheid van te 
nemen. Een weefwerk van foto’s geeft deze afhankelijkheid van energie weer.

235. Peter van der Werf
Het Olieparadijs

236. Bernard Werners
Volterra on fire

Diverse foto’s, 67 x 52 cm
€ 889

Acrylverf op papier, 29 x 38 cm
€ 850



237. Marie-Jose Werners
NOIR DANS LE SALON

238. Marie-Jose Werners
Adagio in blue...

Foto, Hahnemühle print op dibond, 40 x 40 cm
€ 600

Foto, Hahnemühle print op dibond, 40 x 40 cm
€ 600



Dit werk gaat over de onmacht die je als burger voelt ten aanzien van de klimaatcrisis. Het 
machteloze gevoel dat je deze aanstormende ramp niet kan stoppen in je eentje of door een 
beetje afval te scheiden. De zee terugvegen is zinloos, dat weet je, maar helemaal niets doen is 
geen optie. Misschien moet ik de zee blijven terugvegen, als protest, totdat er verandering komt.

De aarde spuugt met een enorme energie hete stoom vanuit haar diepste naar buiten.
Met een voor de mens oncontroleerbare kracht vertelt de aarde haar eigen verhaal.
Wij zijn verantwoordelijk en kunnen nu het tij nog keren, waardoor we mogen blijven genieten 
van de enorme schoonheid van deze mooie planeet.

239. Barbara van der Wiel
Sweeping back the sea

240. Wilma Wijnen
Hot

Film, 51 sec.
€ n.o.t.k.

Foto op aluminium, 80 x120 cm
€ 975



Onomstotelijk staat vast dat het klimaat wereldwijd aan het veranderen is. Daardoor verdwijnen 
ook veel plant- en diersoorten. Wellicht houden we straks alleen nog maar de door de mens 
nagebootste natuur over. Dit werk is een visionair object dat inspeelt op deze mogelijkheid.

In het petrischaaltje liggen alle schilfers zee van een wereldbol. Houden het water in het glas en 
de wereldzeeën in het schaaltje elkaar in evenwicht?  Wat gebeurt er als je een glas oppakt om 
een slok water te nemen? Welke gevolgen heeft een kleine alledaagse handeling?

241. Jurgen Winkler
At the sound of a bird

242. Liesbeth van Woerden
Hoe zwaar is zee?

Hout, metaal en zeemleer, 45 x 40 x 45 cm
€ 1.120

Plankje, glas, water, liniaal, petrischaaltje en plastic, 15 x 44 x 24 cm
€ 750



This work is shot in a Van Nelle Fabriek that critiques the effects of industrial dairy farming by 
combining infographics and still life. The Boiler Hall indicates how much of the Netherlands’ 14 
billion kilograms of extracted dairy milk is processed in 2019, 55% cheese, 16% processed food, 
14% milk powder, 7% milk, 6% condensed milk and 2% butter.

243. Phyllis Wong
The Factory - The Boiler Hall

244. Carla Zeegers
Op poten

Foto op Hahnemühle papier, 80 x 60 cm
€ 549

Print en pentekening op papier, 103 x 76 cm
€ 1.090



Dit werk is geïnspireerd op het kleurgebruik en de losse toets van Rembrandt. Ik heb het werk 
“geschilderd” met gerecycled papier.  
Kijk goed, want de natuur kijkt terug... ...vragend: “wat gebeurt er met de wereld?”

Meer dan zich oprollen om bescherming te zoeken kan het Gordeldier zelf niet doen.

245. Arnoud Zijpveld
Portret van een moeder

246. Fiona Zondervan
Lijdend voorwerp III, Gordeldier

Wc-rollen, oude natuurtijdschriften en papier-maché-lijm, roerhoutjes, 47,5 x 45,5 cm
€ 1.150

Brons, wandsculptuur, 18 x 18 x 8 cm
€ 1.500



Dit werk verbeeldt de drang bouwsels te maken om je als mens te weer te stellen tegen de 
krachten van de natuur. 

De vogel landt hier op een tak. In zijn bek heeft hij een loot met wortels en een blad. Teken van 
hoop door het weerkerend leven. 

247. Gonda van der Zwaag
Shelter of Hope # II 

248. Gonda van der Zwaag
Levenbrenger 

IJzer, stammen en horens, 260 x 200 x 100 cm
€ 4.500

IJzer, brons en aluminium, ca. 240 x 100 x 100 cm
€ 18.000



Breng me naar een plek waar het veilig is. 

249. Gonda van der Zwaag
Carry me home # III 

250. Hannah van Zweden
Koraal

Vogelskelet, glas en hout, 53 x 17 x 17 cm 
€ 1.250

Reliëf van papier op plexiglas, 50 x 50 cm
€ 750 



Dit beeld is geïnspireerd op een uitgeknepen tube Zaanse mayonaise en op De denker (Auguste 
Rodin). In dit beeld straalt de gewone mens een verslagenheid uit die passend is in deze tijd van 
duivelse dilemma’s tussen welzijn, welvaart en het behoud van onze leefomgeving.

251. Rik Zwijnenburg
De denker 2.0
Keramiek, 41 x 30 x 30 cm 
€ 6.500
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