
Barneveld, 21 november 2019 

 

 

 

Beste kunstenaar,  

 

Wij kregen de vraag van het Barnevelds Schrijfgenootschap of wij als Stichting Kunst 

Collectief Barneveld mee willen werken aan een boek.  

Dit boek, met fictie en non-fictie verhalen over de oorlog en bevrijding, wordt uitgegeven ter 

gelegenheid van de herdenking “75 jaar bevrijding”.  

De burgemeester van gemeente Barneveld, Asje van Dijk, zal het voorwoord schrijven.  

Het boek (21 x 21 cm met een harde kaft) wordt feestelijk gepresenteerd op 17 april 2020 

(Bevrijdingsdag voor Barneveld). 

 

Er wordt op dit ogenblik met veel enthousiaste geschreven. De deadline voor de literaire 

bijdrage is 15 december, waarna de auteur Maria Boonzaaijer en dichter Gerard Eijk de 

stukken gaan redigeren.  

 

De deadline voor de kunstenaars is zo’n zes weken later: op 31 januari.  

 

De vraag is of jij, belangeloos, een beeldende bijdrage wilt leveren (tekening, collage, 

schilderij, driedimensionaal object), dat aansluit op het thema. Dat kan naar aanleiding van 

een verhaal of gedicht, dus illustratief, maar het mag ook een vrije impressie zijn: welke 

beeldassociaties roept het thema bij je op?  

 

Let erop dat er slechts beperkte ruimte in het boek zal zijn voor de foto’s van jullie werk. 

Daarom moet er een selectie gemaakt worden. Dat gebeurt door de redacteurs.  

 

Maar sowieso gaan wij in het Schaffelaar Theater met alle werken een expositie inrichten. Dat 

zal eind februari, begin maart gebeuren. Verder ligt hier een mooie kans een samenwerking 

aan te gaan met de Barneveldse schrijvers. Bovendien zullen wij, samen het 

Schrijfgenootschap, ons best doen er veel publiciteit aan te geven.  

 

Het is misschien wel wat kort dag, want zoals gezegd is de uiterste inleverdatum voor de 

kunstenaars al op 31 januari 2020.  

We hopen van harte dat jullie aan dit mooie project willen meewerken!  

Graag even een e-mailtje als je aan boord stapt.  

 

 

Hartelijke groet,  

 

Namens Stichting Kunst Collectief Barneveld 

 

Julia Borsboom en Manuel Boonzaaijer. 

 

 

 

 
 


