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Op 10 december 1985 werden door burgerneester Hof
aan Rudolf GeeI en het Stipendiun L985 aan ons r
der Hej-de uitgereikt. Besteedden w{, in het vorig
reeds uitvoerig aandacht aan de Raadhuisprijs via
interview uit de Gooi- en Eemlander, ditmaal Lat
het verslag van de uitreiking van het Stipendium
dagblad. IJitvoerig wordt hi-erin het jury-rapport
van dit rapport stond echter nog te lezen : lrMis

Dit keer waren de cultuurprijzen
(drs R. Geel ontving de Raadhuisprijs)
toegekend in de sector letteren (proza,
essay, poëzie, toneelstukken en jour-
nalistiek). In het bijzonder zijn pu-
blikatie,,Bussum door Schrijverso-
gen", verschenen in 1984, lag ten
grondslag aan de toekenning van het
Stipendium. Het drukt naast een er-
kenning van een verdienstelijke
prestatie en een aanmoeding op in de
ingeslagen weg door te gaan ook zijn
verbondenheid met Bussum uit.

Opmerkelijk
Jury-voorzitter Wim Hazeu, cite-

rend uit het juryrapport, zei onder an-
dere : ,,De prestatie die Marcus van der
Heide heeft geleverd acht de jury op-
merkelijk, Immers, zonder enige op-
dracht, stelde Van der Heide zijn
,,Bussum door Schrijversogen" samen,
dat hij vervolgens in eigen beheer uit-
gaf. Hiervoor is alleen enthousiasme
niet genoeg. Veeleer lijkt hier sprake
van gedrevenheid. Bedoeld werk * bi-
bliografie, biografie, historische ver-
kenning, bloemlezing, dit alles tege-
lijkertijd - is een boeiend, levendig
boek geworden, waarin het verre en
minder verre verleden van Bussum
door schrijversogen tot leven is ge-
bracht."

,,Citaten uit talloze, dikwijls vrijwel
vergeten of onbekende bronnen
schilderen het Bussum van weleer'

Hoeveel gedegen onderzoek voorafge-
gaan is aan het samenstellen laat zich
slechts raden; overduidelijk aanwezig
is een ruime kennis van en warme
liefde voor het onderwerp: Bussum en
literatuur. Alleen reeds om al deze
kwaliteiten verdient naar de mening
van de jury dit boek, dat werd herzien
en herdrukt. eem bekroning."

Hazeu hoopte dat het StiPendlum
Van der Heide zal inspireren biJ ziin
andere arbeid: Marcus werkt aan een
uitgave van het dagboek van .d F.
Pieck uit het begin van deze eeuw, Ook
bepleitte Wim Hazeu een nieuwe her-
druk van ,,Russum door Schriiverco-
gen". Maar dan met een uiterliJk van
het boek, det recht doet aan de lnhou-
deliJke kwrlitetten- Ook bevtel hU de
toegankel[kheld tot devele kennic van
Van der Helde voor e€n rulmer publlek
8An.

thuizen de Raadhuisprijs
edacti-elid Marcus van
e nummer van ons blad
het afdrukken van een

en wij een gedeel-te van
volgen uit hetzelfde
geciteerd. Aan het eind

schien zou dit Hél- in
opdracht kunnen geschie-
den: de gemeente Bussun
ként nu Van der i{eide's
kwaliteiten. . .rl
W\j kenden deze a} langer
en hopen dat h\j ze nog
Iang zal aanwenden ten
dienste van de Bussumse
gemeenschap in het alge-
rneen en die van de HKB
in het bljzonder.

De hierbq afgedrukte foto van de overhandiging
van de oorltonde werd gemaakt door onze oud-
voorzitter W.lli . van Berkel

links burgemeester Holthuizen
rechts Marcus van der neide


