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Een van de portretten in de serie is van Jur 
van Ginkel, oud-hoofdredacteur van de Bar-
neveldse Krant. Hij maakte een kanteling 
mogelijk. ,,Aan hem heb ik veel te danken 
wat mijn schrijfcarrière betreft. Als hij niet 
had gezegd dat het goed was dat ik een stuk 
zou maken voor de krant, was ik misschien 
nooit gaan schrijven. Het vertrouwen dat hij 
in mij had, is zeer bepalend geweest.’’
Barendrecht werd directeur van de Vrijwil-
ligers Centrale Barneveld (dat later Welzijn 
Barneveld werd) en startte daarnaast haar 
eigen bedrijf: In Stijl Tekstproducties.
Geleidelijk aan kwam de vraag of Baren- 
drecht ook foto’s wilde maken bij haar tek-
sten voor de krant en andere opdrachtgevers. 
,,Dat waren echt foto’s voor bij een stuk tekst. 

Maar ik wilde me meer verdiepen in foto-
grafie zelf.’’ Ze besloot naar de fotovakschool 
in Apeldoorn te gaan en kreeg daarnaast 
privéles van fotograaf en fotografiedocent 
Mich Buschman uit Garderen. ,,Die heeft 
mij eigenlijk gevormd. Hij gaf mij zelfver-
trouwen. Dat vertrouwen heb je nodig als 
fotograaf. Bepaalde specialismen heb ik echt 
omarmd, zoals sociale fotografie: portretten 
en journalistieke thema’s. Alles wat ik doe 
heeft een boodschap. Met alleen maar leuke 
plaatjes schieten heb ik niks.’’

De expositie in Museum Nairac is de ‘eerste 
echte expositie’ van de fotograaf. ,,Ik ben 67 
en het lijkt alsof alles op z’n plek valt. Ik weet 
wel: het is allemaal zo op mijn pad gekomen. 

Denk niet dat je oud en afgeschreven bent; je 
kan blijven groeien, als je maar nieuwsgierig 
blijft. Ik ben nog volop in ontwikkeling. En 
waarom niet?’’

TOEKOMST Barendrecht heeft verschillende 
dromen voor de toekomst. ,,Ik zou wel les 
willen geven aan kleine groepen cursisten, 
in mijn studio. Ik ben bevoorrecht dat ik de 
energie heb dat ik dit nog kan doen. Het kan 
zomaar anders gaan. Zolang ik vitaal genoeg 
ben, en ik hoop dat dat nog heel lang is, wil 
ik dit werk blijven doen.’’
De fotograaf is dankbaar als ze terugblikt op 
haar eigen leven. ,,Ik heb allerlei mijlpalen 
in mijn leven meegemaakt, die kwamen op 
mijn pad. Jur kwam ik toevallig tegen. Als 

 p Annelies Barendrecht: ,,De gefotografeerde mannen vonden het fijn om hun verhaal vrij te kunnen vertellen. Ik heb er alle tijd voor genomen.’’
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ik Mich niet aangeschoten had, dan was ik 
nooit zover gekomen in de fotografie. Wolter 
kwam ook op mijn pad, hij heeft mij de ogen 
geopend. De kansen die zich voor deden, 
heb ik met beide handen aangegrepen, dat 
was wezenlijk. Dat heb ik pas later begre-
pen.’’

De expositie ‘Mooie Mannen’ is vanaf vrij-
dag 17 februari tot en met zaterdag 10 juni te 
zien in Museum Nairac, Brouwerstraat 1 in 
Barneveld.
In De Koepel in Lunteren gaat vanaf zater-
dag 1 april de expositie ‘van Eduard naar 
Evelien’ van start, waarbij Barendrecht het 
leven van een 79-jarige transgender in beeld 
heeft vastgelegd. 
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 p Riekele Witteveen. p ´Ome Thijś .


