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Beste vrienden, Geachte kunstliefhebber 
 
In een veranderend cultureel klimaat zal gezocht moeten worden naar nieuwe vormen van 
presentatie. Het persoonlijk initiatief van de kunstenaar speelt daarin een belangrijke rol.  
Jan Moerbeek, beeldend kunstenaar te ’s-Hertogenbosch en Jan Radersma, beeldend 
kunstenaar te Oirschot, namen in april 2015 in dat kader een initiatief om  in 's-Hertogenbosch 
een grote expositie met werk van 18 bekende kunstenaars te organiseren. Het zijn eenlingen 
met een oorspronkelijke zeggingskracht en ambachtelijk kunnen, die zich in de geest van 
elkaars werk herkennen. De meesten van hen genoten hun opleiding in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw. Door ieders eigen stijl lijkt het werk op het eerste gezicht afwijkend van aard, 
maar vertoont wanneer het in samenhang wordt getoond haar overeenkomst. Deze  
verwantschap, waaraan de expositie haar titel ontleend, staat in deze tentoonstelling centraal. 
Jan Radersma brengt het onder woorden als “ontmoetingen die het bestaan vertragen”. Jan 
Moerbeek omschrijft het als ‘Talfahrt in die Seele’.  
 
Bij de expo zal een catalogus van ongeveer 100 pagina’s worden gemaakt,  Formaat 20 bij 24 
cm. 120 grams natuurlijk getint biotop papier, slappe kaft. De intekenprijs bedraagt 20 euro. 
Tevens wordt er in een kleine oplage een speciale editie van het boek uitgegeven. Dat is een 
uitgave met harde kaft met als extra een klein kunstwerk van een van de deelnemende 
kunstenaars.  
  
Wilt u bijdragen aan dit evenement, dan nodig ik u uit om in te tekenen op een catalogus of 
een speciale editie. U moet dat zien als een vorm van crowdfunding, het culturele toverwoord 
van nu. U hoeft op dit moment enkel uw inschrijving door te geven. Dat kan per post 
opgestuurd worden  of u kunt onderstaand formulier digitaal invullen, daar een copie van 
maken en dat mailen naar Jan Moerbeek (jmoerbeek@hotmail.nl). 
 

Ik hoop van harte dat u dit project steunt  
Met vriendelijke groeten en dank voor uw medewerking 

 
 

Simone van Bakel 
 

 
 
 
 



 
Intekenen 
 
 
Ik teken in op …. exempla(a)r(en)  van de catalogus  à 20 euro 
 
Ik teken in op …. speciale editie(s) à 225 euro met een kunstwerkje van  
 
(naam kunstenaar)…............................. 
 
Ik doe een donatie om niet van  …........   euro 
 
 
Naam intekenaar...................... 
 
Adres.................. 
 
E-mailadres............................... 
 
Gelieve dit formulier in te vullen, op te slaan en als bericht te mailen naar: 
jmoerbeek@hotmail.nl 
 
Of een afdruk maken en  per post te zenden naar: 
 
Jan Moerbeek 
Clarastraat 140 
5211 LB 's-Hertogenbosch 
 
 

U tekent blind op een kunstwerkje  in op de kunstenaar van uw keuze. (enkel Tjibbe 
Hooghiemstra en Frans Beerens kunnen hier  niet aan  meedoen).  U ontvangt bij inschrijving 
een volgnummer. Op volgorde van inschrijving kunt u op 16 januari uw werkje  tijdens de 
opening uit komen kiezen. 

Verdere info en betaling zal centraal via jan Moerbeek lopen.  
 
 


