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Laten wij de tentoonstelling die de H.K.B. op verzoek van de
gemeente gaat organiseren zeker niet de naan rrLiteraire
Tentoonstellingtr geven. Dit is niet attraktief en za1 veel mensen
weerhouden om er een kijkje te nenen.

Het voorstel is om er de naam aan te geven:
Schrijvers in Bussurn door de eeuwen heen.

De opzet van de tentoonstelling moet speels zi-jn en voor iedere
inwoner van Bussum interessant. Er moet veel te zíen zíin. Niet
al-leen maar tekstpanelen en boeken" De situatie van vroeger moeten
we vergelijken met die van nu door middel van fotos en tekeningen.
Er moet voldoende fotomateriaal voorhanden zijn. Niet alleen de
huizen waar de schrijvers in hebben gewoond maar ook die waarop zij
met vrienden staan of in bepaalde Bussumse gelegenheden.
(Zi5n er leden die nisschien interessant nnateriaal hebben en nogen
wij dit dan lenen voor de tentoonstelling?)

Door een en ander op een goede en speelse nanier tentoon te stellen
kan op een vrij eenvoudige nanier een goed en interessant verhaal
over de schrijver of schrijfster worden verteld. Het is ook van
belang om het oude dorp en het hedendaagse goed naar voren te
brengen zodat men zích goed kan realiseren wat er allenaal ie
veranderd.
Daarnaast moeten we proberen on per6oonlijke dingen van de echrijver
of schrijfster te lenen om te gebruiken voor de tentoonstelling"
(Heeft iemand misschien nog iets leuks?)
Tevens willen wij proberen on wat werk van schilders en tekenaars
die met de schrijvers bevriend waren te leen te kri-jgen. Dit om
de tentoonstelli,ng te verlevendi6eno Daarnaast eerste en tweede
drukken.
AIs uitgangspunt van de tentoonstelling wi11en wij het boek van
Marcus van der Heide -Bussun door schrijversogen- gebruiken. Hierin
staat een schat van gegevens en het kan daardoor een prina leidraa.d
zijn" Het verhaal van de expositie kan dan beginnen met Hortensius
en doorgaan tot 1986 "
On van de tentoonstelling een succes te maken is de hulp van Leden
nodig. Daarom verzoeken wij, dat zij die willen helpen rnet
speurwerk naar de nodige gegevens en materialen, fotos en
voorwerpen zich op te geven bi-j:
Mevrouw H. Marres-Schretlen - Telefoon t72r9
De Heer J.W.r.r. Kuyl - Telefoon 1.4235

Mogen wij op uw medewerking rekenen?
Ook handige handen zijn welkom wanneer wj-j de tentoonstelling gaan
inrichten.


