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Geachte Heer Nj-euwenhuys,

op 3 november 19BB opent in de Nieuwe Kerk
overz ichtstentoonstel 1 ing

te Ansterclam

de

- veertig jaar later
De col-lectie schilderijen en sculpturen die wordt
tentoongesteld bestaat uitsluitend uit werken uit de col-]ectie
Van Stuijvenberg.
Voor details verwijs ik u naar bijgaande brief van de
Stichting Cobra in November 1988.
Deze stichting heeft ons verzocht posters en briefkaarten te
vervaardigen van eni.ge werken uit de corlectie, daarbij zijn
ook werken waarvan het copyright bij U berust.
Ik zou het zeer op prijs stelLen a1s U ons toestemming
verleende voor reproductie van volgende werken:
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Aan: Dhr. Nieuwenhuys
29.O9.1988

Hiervoor wordt door ons het gebruikelijke copyright vergoed,
t.w. HfI. O,75 per poster en HfI. O,O5 per prentbriefkaart.

AIs u de copie van deze brief met Uw accoord aan ons
retourneert, dan zend ik zo spoedig mogerijk een drukproef van
de geplande uitgave, alsmede het verschuldigde bedrag.
Vermelding van Uw bank of gironummer wordt op prijs gesteld.
Ik zeg U bij voorbaat dank voor Uw welwiltende medewerking.
Met vriendelijke groet en
hoogachting,

