ONDERWERPEN VOOR HISTORISCHE JEUGDBOEKEN GEVRAAGD.

--

"Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst." Dit gezegde klinkt
vreemd als we het over lokale geschiedenis hebben, want
verleden en toekomst liggen toch ver uit elkaar?
Maar laten we niet vergeten dat de jeugd van nu straks de
volwassenen zijn die de beslissingen nemen over het behoud van
overblijfselen uit het verleden. Zaken als monumentenzorg en
cultuurbehoud die de historische verenigingen na aan het hart
l'iggen.
Daarom is het van groot belang de jeugd belangstelling en
liefde voor de geschiedenis van de eigen plaats of streek bij
te brengen, zodat ze waardering voor het verleden krijgen.
De Culturele Raad Noord-Holland heeft nu een projekt gestart
om in de loop van de komende 5 a 10 jaren een serie historische
jeugdboeken te laten schrijven. In elk boek zal een verhaal uit
de lokale geschiedenis centraal staan. Samenwerking tussen
auteur en historische vereniging ligt voor de hand. Omdat niet
alle jeugdboekenschrijvers volledig op de hoogte zijn van wat
in het verleden in Noord-Holland is gebeurd, roept de
lturele Raad bij dit projekt de hulp in van de historische
verenigingen in de provincie. Gevraagd wordt om aan te geven of
er in Bussum of de regio in het verleden een opvallende of
ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden die als aanknopingspunt kan dienen voor een jeugdboek.
Weet u een dergelijke historische gebeurtenis of wellicht
enkele gebeurtenissen, dan kunt u dit melden; een korte puntsgewijze weergave op maximaal een A4-tje is voldoende.
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Een Libris boekhandel, behorende t o t e e n s e l e c t e

g r o e p landelijk verenigde zelfstandige boekhandels,
p r o b e e r t c o m p l e e t te zijn.

