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"VRIENDSCHAP BOMANS-VERWEY BELANGRIJK GENOEG 
VOOR EEN EXPOSITIE IN KORTENHOEF", 

(Kees Verwey in t.v.-show Ivo Niehe) 

"MET VERWEY-ZING NAAR BOMANS", een literair-schilderkunstige expositie. 

Getoond wordt een overzicht van het werk van de 88-jarige schilder 
KEES VERWEY, waarbij veel doeken en aquarellen afkomstig zijn uit parti-
culier bezit, in combinatie met het oeuvre van zijn vriend en Teister-
bantgenoot GODFRIED BOMANS, die 75 jaar geleden geboren werd. 
In een groot aantal vitrines vindt men niet alleen unieke documenten 
van deze veel-gelezen (en bekeken!) schrijver uit de vijftiger en zestiger 
jaren (eerste drukken, brieven, foto's e.d.), bovenal wordt getracht de 
relatie Bomans-Verwey uit te diepen, zoals die zich manifesteerde in de 
bewondering van beiden voor de Tachtiger: LODEWIJK VAN DEYSSEL. 
Het prachtige portret van "Thijm", één van de hoogtepunten uit Verwey's 
portretstudies, waarover door de drie heren veelvuldig gediscussieerd 
en gecorrespondeerd is, zal ook in Kortenhoef aanwezig zijn! 
Bovendien geeft een doorlopende video-presentatie een beeld van Bomans 
als t.v.-persoonlijkheid o.a. in de destijds beroemde programma's als 
"Hou je aan je Woord" en "Bomans in Triplo". 

WAAR?  In het OUDE KERKJE aan de KORTENHOEFSEDIJK 168 te KORTENHOEF, 2 km van 
Hilversum, aan de provincialeweg Vinkeveen-Hilversum. 

  

WANNEER? 	Van DINSDAG 21 JUNI t/m ZATERDAG 2 JULI 1988, m.u.v. zondag 26 juni. 
Openingstijden: van 10.00 u 's ochtends tot 21.00 u 's avonds. 

N.B. VOOR DE PERS: maandagmiddag 20 juni, vanaf 14.00 u, is er gelegen-
heid de tentoonstelling te bezoeken, voorafgaand aan de officiële ope-
ning om 16.30 u door Dr. Harry G.M. Prick, conservator van het Neder-
lands Letterkundig Museum te Den Haag. 

DOOR WIE?  De stichting KUNST AAN DE DIJK, die, sedert 1981, tracht de schilder-
kunstige historie van het oude dorp Kortenhoef in de belangstelling van 
een groot publiek te plaatsen en die dit doel tracht te verwezenlijken 
door het houden van tentoonstellingen, het organiseren van klassieke 
concerten en literaire avonden. Zo waren in het verleden exposities 
gewijd aan o.a. "Meesters van het Polderlandschap", "Nescio uit de Doeken", 
"Jan Sluyters", "Kortenhoef-Schilderrijk" en, zomer 1987 "Grote Realisten" 
met het werk van Pyke Koch, Dick Ket, Carel Willink, Raoul Hynckes en 
Wim Schuhmacher. 

  

WAT? 

ENTREE 	Volwassenen ƒ4,- jeugd t/m 16 jr. f2,- 

VAARTOCHTEN 	Tijdens de expositie zijn er 's middags 
vaartochten door het prachtige Korten-
hoef se plassengebied o.l.v. Natuurmonu-
menten. Duur: + 1 uur. Afvaart bij het 
kerkje. 
Kosten:volwassenen f4,50, jeugd f2,50 

Voor verdere informatie kunt u bellen 
naar: 

Carole Denninger: 035-61457 
Frans Sluyter 	: 035-61626 

met 

VERWEVing  
naar 

BONANS 

INFO 


