
DestichtingCulturele RaadNooÍd-Holland
heeil zich tot alle historische kringen in
Noord-Holland gewend met het volgende
voorstel: /lt I9X) herdenken Noord- en

Zuitl-Hollsnd hun 150'iaríg bestmn als
afzontle rli j ke provincies. I n samerepraak
mct enkele srchiefdiercten is een plan voor
een prijsv raog ontwik&eld. Hieronder volgen
de belangrijkste gcgevens voor eYentuele
deelname.

Het vmret€l in grote lijnen
Het vooÍstel bevat de volgende drie elemen-
ten:
a. Uitvoering van lokale/regionale onder-

zoeksprojecten door een aantal histori-
sche verenigingen in Noord en Zuid rond
het thema Het dagelijks leven in Holland
in 1840'.

b. Publicatie van de resultaten van deze
onderzoekingen in een 1840-bundel.

c. PÍesentatie en bespreking van de
projecten op een interProvinciaal
hisrorisch symposium.

De onderzeksprcjtrten
Het ligt in de bedoeling dat de deelnemende
historische verenigingen zelf lokaal (of
regionaal) historisch onderzoek gaan
verrichten. Er is gekozen voor een thema dat
'dicht bij huis ligt'cn dat vanuit vele
invalshoeken en op verschillende niveaus
bestudeerd kan wr)Íden. Het thema nodigt
uit tot openleggrng van de rijke 19e eeuwse
lokale archieven.
Veel historische verenigingen zullen al
ervarinq hebben met soortgelijk onderzoek:
in dit geval kunnen de resultaten een extra
waarde krijgen. omdat ze voortkomen uit
vergelijkbaar onderzoek op diverse plaatsen
in Holland.
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l&{0-Prijs
Aan de deelname aan het lg.t{),.proiect is.
behalve publicatie in enigerlei vorm van het
resultaat in de bundel. ook het uitzicht op

een speciale 1840-priis verbonden. De twee
verenigingen (één uit Noord- en één uit
Zuid-Holland). die hun lokaal ondezoek
met het beste schriftelijke Íesultaat afsluiten.
zullen worden beloond met een prijs van

J l 000.-. ! rij te bcsteden voor de vereni-
gingsdoeleinden.

Historisch s3-mposium

Ter afsluidng van het gehele project zal in
1990 een s;-mposium voor alle historische
verenigingen in Noord- en Zuid- Holland
georganiseerd worden. Op het symposrum
zal aandacht rvorden qeschonken aan lokaal
en regionaai historisch onderzoek in het
algemeen en aan Holland in I 840.

De uitvoenns van het project zal moeten
plaatsvinden rn de periode november !988 -

november i989.
Bi.jdragen aan de bundel moeten voor
I december 1989 ingezonden worden.

Het bestuur r an de Stichting Tussen Vecht
en Eem ziet rn het bovenstaande de moge-
li.jkheid om in 1990 te komen tot €en
publicatie getrteld: Het dagelijks leven in
't Gooi in l&10. zulks als onderdeel van een
door de inirratiefnemere gedachte provin-
ciale publimtie.

Voor nadere inlichtingen en coóÍdinatie
bellen: mevrouw E.W.M. Witteveen-Bren-
ninkmeijer. tel. 02159 - l3ó30.

,

Activiteiten

lhijsvraag: het dagelijks leven in Holland in lE40

Vereniging
van Gooise
dichters

(Venor vurLggercr
Gorvulul$pn)

IíXPIEG$ - DGn r.otrl b.
ronor. YID Lo3dlcoÈt cn ontc.
vlng lr @ntccl tlrut bcdg net
bet opacttcn ttr,n GGr ltterrlre von
cnfghg. Ect gort @ rnltcurlstl.
sohe of tt}oh.l$clc achrllvors cn
dlc[tcrc, dlc sonen ln bet Gool.,
V€cht., Pfassen en Eemgebied. De
groep utt lle Btnnenhof va'r Ne.
derlsnd' stl ledsn ollsPoren dool
middel va,n eel gËdewedstdJif.

In de wedstriidjurY zitten onder
anderen de dichters Henk Houtman
en Herma,n Peters, de dichteres Fie-
ke van Rhedenborg en de uitgevers
Maxtin Ros en Henk Echuurmans.
De Rabobank stelt drie geldprijzen
voor de eerste drie wfurnaars ter
beschikldng, ter waarde van respec-
tievelijk 1OOO, 75O en 5OO gulden.

De eerste pr$s draagt de naam
van de dichter J. C. Bloem, die
jarenla,ng in Breukelen woonde. In
deze plaats zullen ook in september
de prijzen worden uitgereikt door
burgemeester F. Baron van der
Feltz.

De wedstrijd start ?a'tetda'g 25
februari en eindigt oP 31 mei. Er
mogen maximaal viif gedichten
$rorden ingezonden (in zesvoud).
Ook moeten de dichters een levens-
beschrijving bijvoegen; dit ook in
zesvoud. Volgens de organisatoren
bestaat cie mogelijkheid dat de bes."e
gedichten worden gebundeld en uit-
gegeven. Het adres is: JurY PcÉzie'
wedstriid, sêcretariaat Busgummer-
grintweg 48, í'2l7 B.N. Hilvereun.

GOOI/EEII{LÀNDER
24 febr. r89

In Jtg.7 nt .2 konaligalen w, een zesta.l
verhafen van P.v.al-weiiden aan. weLnu'
als student l'reder-lands begon Piet al
spoeclig een eigen xijdschr if t ,tBRSfivSPÍrJ-
sErs. Ítet kwattaalblad is nu reeds tot
vo77e wasilon gekomen: nunmet 6 van Jxg-
3 Iigt voor nfi, met terÍstverwerker gecon-
poneetd,4S pC., prijs slechts 3,50
De ondertitel is 9QIIUUR-SÀTIRISCHE
*q9!èI9B_yèU_UEDEB!ANq_EN VLAANDEREN.
Het netuítgekonen nunmer bevat dan ook
eetr ujtgeàrei,d interview met Kees van
Kooten.(pg- 4-19). van de hand van Piet
zelf z$n er tnee ptozabrdtdgen.
ÀÀI\,BEVOLEN!
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