
VOORLOPIG ADRES: STADHUIS KAMPEN

"

Terwijl de I1sselakademie nog niet eens van start is gegaan ligt er
al een lange reeks van mogelijke onderwerpen op tafel, die een nadere
studie meer dan waard zijn. De gegevens er voor liggen er in onze
regio voor het oprapen. Zij moeten alleen verzameld en uitgewerkt
worden en op dat geb:ed ligt er een duidelijke taak voor de I1ssel
akademie.

Werk ligt voor
het oprapen

Die gegevens zijn niet al/een
te vinden bij mensen die via hun
opleiding en hun beroep met
deze zaken in contact zijn geko
men. Zij liggen ook bij mensen
die geen enkele opleiding in die
richting hebben genoten, maar
die zich door een diepe belang
stel/ing tot ware deskundigen in
bepaalde sectoren hebben op
gewerkt. Er zijn mensen die de
hele dag tussen Vier muren wer
ken, maar al/es weten van het
vogelleven en of van de planten
in hun omgeving. Er zijn mensen
die nooit op zee zijn geweest
maar veel weten van de vroegere
Zuiderzeevisserij.

Dit zijn maar enkele voorbeel
oen. Op bijna elk gebied vindt
men deze mensen, die wel aan
geduid worden met het oude
woord 'sneuper' . Het zijn snuf
felaars die op het gebied van
hun speciale belangstel/ing een
schat van gegevens en wetens
waardigheden hebben verzameld.
Vaak ook weten zijn van el
kaars bestaan niet af en vaak
ook liggen de 'interessante re
sultaten van hun liefhebberij
ergens in een lade omdat zij
niet weten wat zij er verder mee
kunnen doen.

De I1sselakademie beoogt
deze mensen te verenigen in
werkverbanden. Via uitwisseling
van gedachten en gegevens,
eventueel met medewerking van
meer deskundigen, kan veel met
dit materiaal worden gedaan
en kan het voor een grote kring
bereikbaar worden gemaakt. .

Een deel van deze werkver
banden zal zich ongetwijfeld
bezig houden met wat in het
verleden in dit gebied was. Maar
er liggen ook grote mogelijkhe
den in het inventariseren en het
vastleggen van actuele zaken,
die de moeite waard zijn om
nader bestudeerd te worden op
da~ de betekenis en de waarde
er van vast gesteld worden.

Uiteraard kan het voorkomen
dat ook al andere organisaties
met onderzoek op bepaalde
delen werkzaam zijn. De I1ssel
akademie ziet het als haar taak
om dan contacten en overleg tot
stand te brengen. Het gaat er
niet om wie het werk doet, maar
om de vraag of het gedaan en
goed gedaan wordt. Samen kan
men dan altijd meer dan al/een.

START

De I1sselakademie is voor
onze streek (laten we zeggen de
I1ssel-Vechtdelta) een nieuwe in
stel/ing. Zij wil de zaken van
natuur en cultuur, voorzover het
onze streek betreft, op weten
schappelijke wijze bestuderen.

Is dit nu al/een ma~r een zaak
van hoogzwevende zuivere we
tenschap, van hooggeleerde
dames en heren? Gelukkig niet.
Zulke mensen hebben wij wel
hard nodig, maar de Fryske Aka
demy heeft bewezen, dat een
samenwerking van de weten
schapsbeoefenaren en de goede
amateurs (= liefhebbers) voor
treffelijke resultaten kan ople
veren. Amateurs kunnen met
steun en onder toezicht van de
'wetenschappers' prachtig werk
verrichten bij dialektonderzoek,
folklorestudie, studie van flora
en fa:.ma In ons gebied, econo
m:e vroeger en nu, verkeer,
kunst e.d.

Dit nu wil de I1sselakademie
opbouwen. Daarvoor is geld
nodig van de overheden. Daar
voor zijn medewerkers nodig.
Daarvoor zijn donateurs nodig.

Ons orgaan, de I1sselakademie
Koerier, wil u daarvoor winnen
en de nodige informatie geven.
Wij streven in het aanloopjaar,
1977, naar de aanmelding van
500 donateurs, en 100 mede
werkers op velerlei gebied.

Kom op voor uw streek en
versterk ons I1sselakademisch
front.
Kampen, 15 april 1977

Drs. S. van Tuinen,
voorlopig voorzitter van
de I1sselakademie
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EERSTE UITGAVE
OP KOMST

OKTOBER 1971

Huisorgaan van de Stichting
IJsselakademie. Dit blad ver
schijnt in de toekomst vier maal
per jaar. Het wordt gratis toe
gezonden aan de donateurs van
de stichting. Via deze uitgave
worden de donateurs op de
hoogte gehouden van de activi
teiten van de werkverbanden.

Donateurs
Particulieren kunnen donateur

worden van de Stichting IJssel
akademie. De donatie bedraagt
minimaal f 15,- per kalenderjaar.
Donateurs die zich thans opge
ven ontvangen nader bericht
over de wijze waarop zij hun
bijdrage kunnen overmaken.

Secretariaat:
Het secretariaat van de Stich

ting IJsselakademie is voorlopig
gevestigd ten stadhuize van
Kampen, Oudestraat 133.
Telefoon 05202 - 78 55.
Postgiro 3835929.

Redactie:
Bijdragen voor het volgende

nummer van het huisorgaan van
de IJsselakademie kunnen aan
het secretariaat worden gezon
den. Belangstellenden kunnen
hier proefexemplaren aanvragen.

Bestuur:
In het voorlopig bestuur van

de Stichting IJsselakademie heb
ben zitting: drs. S. van Tuinen
(voorzitter) Kampen; P. Bos
Kampen; A. M. van Bruggen,
Zwolle; drs. P. H. G. Coenen,
Zwolle; ir. F. L. Dijksterhuis,
Kampen; dr. ir. P. J. Ente, Kam
pen; H. Eskens, Zwolle; drs. J.
van Gelderen, Kampen; mr. P.
Th. van Hout, Hasselt; prof. J.
Kamphuis, Kampen; ing. D.
Koopmans, Epe; drs. A. F. van
der Laan, Zwolle; C. A. C. M.
Nuytens, Kampen; mr. A. H. W.
Oudemans, Deventer; mr. H. A.
H. Reinders, Kampen en B. van
der Zwaag, Emmeloord.

De activiteit van de werkver
banden van de IJsselakademie
zal zich weerspiegelen in pu
blikaties. Tenslotte is het immers
niet de bedoeling dat hun werk
in de beslotenheid blijft.

Via dit huisorgaan zal uiter
aard hiervan verslag worden
gedaan. Maar het laat zich aan
zien dat de ruimte 'In dit blad te
beperkt is om de werkverban
den volkomen tot hun recht te
doen komen. De neerslag van
dit werk zal men moeten terug
vinden in een goed leesbare
vorm. Dat kan een eenvoudig
uitgevoerde brochure zijn, dat
kan al naar gelang van het on
derwerp zelfs een compleet
boek worden. De uitgave hier
van moet mogelijk gemaakt
worden door de IJsselakademie.

Gelukkig staat de IJsselakade
mie niet alleen voor deze taak.
Uit een reeks eerste contacten
is gebleken dat ook uit andere
bronnen subsidies zijn te krij
gen voor deze afronding van de
arbeid van de werkverbanden,
mits zij uiteraard aan bepaalde
normen voldoen. Vandaar de
begeleiding van de werkver
banden door de IJsselakademie.

Het begin is echter moeilijk.
De IJsselakademie begint met
niets. Daarom verschijnt binnen
kort een bundel met werkstuk
ken, gemaakt door mensen die
uit pure liefhebberij een onder
werp uitwerkten. Deze u'itgave
is als een voorbeeld bedoeld,
waarbij duidelijk moet zijn dat
de uitwerking er van door een
groep van belangstellenden, een
werkverband dus, nog beter en
completer kan zijn dan wat
iemand op zijn eentje heeft ge
daan.

In de binnenkort te verschij
nen bundel vindt men bijdragen
over de kiekendieven in de
Weerribben, over schelpen en
kalkbranderijen, over Gieterse
boerderijen, over de activite'it van
prof. Schilder toen hij nog pre
dikant in Ambt-Vollenhove was.
Allemaal onderwerpen die mo
gelijk nog verder uitgediept
kunnen worden. Deze uitgave is
straks in de boekhandel te koop.

Maar donateurs van de IJssel
akademie genieten een belang
rijke reductie op deze uitgave.
Indien men per briefkaart bestelt
bij het secretariaat ontvangt
men, als introductie, deze bundel
belangwekkende bijdragen tegen
de prijs van f 12,50.

REEDS AANTAL DONATEURS

Het feit in aanmerking geno
men dat tot nu toe alleen nog
maar geschreven is over plan
nen tot oprichting van een IJssel
akademie, is het een bijzonder
verheugend feit dat er thans
al enkele tientallen donateurs
zijn Ingeschreven.

Hoewel het nog niet zeker
was dat er een IJsselakademie
zou komen en hoewel nog niet
bekend was wat een donateur
schap zou kosten, gaven zij
zich spontaan op als donateur.

Het waren de eerste schapen
die over de dam kwamen. Ge
zien hun reacties is de ver
wachting gerechtvaardigd dat de
oprichting van de IJsselakade
mie weerklank zal vinden.
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Streekdialect

belangstelling

•weer In

Moeite waard om te boekstaven
Elk gebied heeft zijn sterke en opvallende uitdrukkingen, die men

nergens anders hoort. Vaak is het ook de streektaal die aan derge

lijke uitspraken een apart accent geeft.

Het zou jammer zijn deze aan de vergetelheid prijs te geven. Dat

gevaar bestaat omdat deze uitdrukkingen vaak alleen door oudere

mensen gebruikt worden. Daarom vragen wij onze lezers dergelijke

uitspraken op te sturen aan de redaktie van de 'IJsselakademie'. In

ons volgende nummer kunnen wij dan een bloemlezing uit de inzen

d:ngen opnemen.

Graag zien wij er bij vermeld uit welke streek dergelijke uitspraken

afkomstig zijn en wat de betekenis er van is.

Scheldwoorden kunnen een belangrijk deel van deze uitdrukkingen

vormen. Maar ook die zullen wij graag ontvangen.

Uiteraard is niet te bepalen
welke onderwerpen het eerst
door de Usselakademie aange
pakt zullen worden. Dat hangt
vooral af van de vraag op welk
gebied voldoende aanmeldingen
binnen komen om een werk·
verband te vormen.

Aan de hand van de voor han
den zijnde lijst van onderwerpen
is echter wel een zekere priori
teit vast te stellen. Voorop
staat daarbij dan de noodzaak
vast te leggen wat er nog over
is van de streektalen en dialec
ten die in dit gebied aanwezig
zijn.

Jarenlang hebben deze in de
verdrukking gezeten en daarmee
is ongetwijfeld een belangrijk
stuk van de eigen identiteit van
dit gebied verdwenen. In het
kader van de nostalgische nei
gingen van deze tijd, groot
moeders stoof staat weer op
een ereplaats in de kamer met
centrale verwarming en de ra
dio heeft de oude liedjes van
zo'n veertig jaar geleden her
ontdekt, lijkt ook de belangstel
ling voor de eigen taal weer te
groeien. De tijd lijkt rijp om nu
vast te leggen wat er van de
eigen dialecten nog leeft en
vast te leggen wat er in deze
talen nog geschreven wordt.

IJSSELAKADEMIE
HUISORGAAN

OKTOBER 1977

Dit is een omvangrijke taak,
waarbij zowel schriftelijk als op
geluidsbanden vast gelegd moet
worden wat deze dialecten om
vatten, wat de onderlinge ver
schillen in deze regio zijn. Bo
vendien moet alles geïnventa
riseerd worden. De ijsselaka
demie kan hierbij belangrijk werk
doen, maar het is duidelijk dat
dit ver boven onze krachten
rij kt. Daarom heeft het voorlo
pig bestuur van de ijsselakade
mie al contact opgenomen met
prof. dr. J. Entjes van het Neder·
saksisch Instituut aan de uni
versiteit van Groningen. Prof
Entjes heeft in principe graag
zijn medewerking toegezegd en
is bereid de werkverbanden, die
op dit belangrijke gebied van
start gaan, met raad en daad
bij te staan.

Vooral op dit gebied is des
kundige medewerking onmisbaar
Men kan enthousiast met band
recorder, pen en papier op pad
gaan en ongetwijfeld hoeft men
dan niet eens ver van huis te
gaan om met verbluffende re
sultaten thuis te komen. Maar
wil dit werk in groter verband
betekenis hebben dan zal er
een bewuste coördinatie plaats
moeten vinden opdat de resul
taten van dit veldwerk verge
lijkbaar zijn en op elkaar aan
sluiten. Maar gezien de nood
zaak van dit werk, omdat er elke
dag meer verloren gaat, zal de
ijsselakademie haast maken met
het bijeen roepen van degenen
die zich voor de medewerking
aan een dialectologisch werk
verband opgeven.
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donateurs

De IJsselakademie is een
stichting. Formeel is dit een be
trekkelijk besloten structuur, die
volgens velen niet meer in het
kader van deze tijd past omdat
de inspraak van de betrokkenen
onvoldoende is. Om praktische
redenen hebben de oprichters
van de IJsselakademie toch
voor deze vorm gekozen. Uit
drukkelijk is er daarbij echter
naar gestreefd alle medewer
kers en sympathisanten bij de
organisatie te betrekken.

Donateurs van de stichting
IJsselakademie zullen niet alleen
mensen zijn die jaarlijks een do
natie storten. Zij zullen via de
jaarvergadering bij de activi
teiten betrokken worden en zij
zullen ook vertegenwoordigd zijn
in het bestuur. Naast de verte
genwoordigers van de (semie)
overheidsinstellingen die als
subsidiënt voor een niet onbe
langrijk deel het werk van de
IJsselakademie moeten bekosti
gen, zullen de vertegenwoordi
gers van de donateurs een be
langrijke rol in het geheel moe
ten spelen.

Het ligt verder in de bedoeling
drie of vier keer per jaar een
huisorgaan uit te geven, waar
van deze uitgave beschouwd
kan worden als proefnummer.
Dit huisorgaan wordt gratis aan
de donateurs toegezonden om

hen op de hoogte te houden van
de aktiviteiten.

Het is te verwachten dat vele
aktiviteiten van de werkverban
den zullen leiden tot publikaties.
In beknopte vorm zal hiervan in
het huisorgaan een neerslag te
vinden zijn. De complete publi
katies zullen voor donateurs te
gen een sterk verminderde prijs
beschikbaar komen.

Alleen dit al maakt het aan
trekkelijk donateur te worden.
Maar uiteraard heeft het dona
teur zijn meer betekenis. Door
zich als donateur van de stich
ting IJsselakademie op te geven
geeft men te kennen blij te zijn
met de oprichting van deze
instell;ng, er van overtuigd te
zijn dat er veel werk te wachten
ligt dat hoognodig gedaan moet
worden en dat daadwerkelijk te
willen steunen.

Het kan in de beginfase niet
anders, de leden van de voor
bereidingscommissie zullen voor
lopig ook fungeren als leden
van het voorlopig bestuur. Zo
dra de IJsselakademie echter
enigszins vorm heeft gekreggen
zal de bestuurssamenste/l'ing
aangepast worden aan de sta
tuten, die zeggen dat de organi
satie geleid moet worden door
een bestuur, bestaande uit ver
tegenwoordigers van de sub
sidiënten, de donateurs en an
dere belangstellenden.

OE

DEFINITIE

De IJsselakademie zal geen
onderwijsinstituut zijn, doch een
werkgemeenschap, waarin
academici en niet-wetenschappe
lijk geschoolde amateurs sa
menwerken.
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Het is eigenlijk vanzelfspre
kend, dat het instituut dat de
mensen wil aansporen tot en
helpen bij het aankweken van
belangstelling voor het heden
en het verleden van hun woon
gebied de rivier die altijd invloed
heeft gehad op de ontwikkeling

I

r'S

van deze streek in zijn naam
verwerkt.

De Ijssel, een gestaag voort
vl'iedende stroom symboliseert
ook het werk van de ijsselaka
demie. Het gaat om het vormen
van een band tussen allen die
hun warme belangstelling voor

",

~
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dit gebied gestalte geven en
gezamenlijk willen verdiepen.

Soms een tijdrovende taak,
soms in een stormachtige ont
wikkeling, net zo als de Ijssel
door het land stroomt. Op de
tekening: de aloude en nog
springlevende Ijssel bij Veessen
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bepalen

ONDERWERPEN

Belangstelling

Inventarisatie van de flora en fauna in de regio Kraggengebied,
uiterwaarden en dijken langs de Ijssel, kustgebied, polders, enz.;
periodieke vogeltellingen; het voorkomen van wild.
Inventarisering stand dialektologisch onderzoek in de regio;
Inventarisering en vastlegging (o.a. via bandopname) van oude
woorden, oude verhalen, volkssagen, legenden, overleveringen, oude
volksliederen.
Streekcabaret;
Punterbouw in Noord-West Overijssel;
Biezenteelt en -industrie (mattenindustrie) in Genemuiden;
Zilversmeden in Zwolle;
Kalkbranderijen in Hasselt en Zwartsluis;
Sigarenindustrie in Kampen;
Beschrijving en geschiedenis van de (verdwenen) joodse gemeen
schappen;
Onderzoek veldnamen;
Ontstaan en onderzoek oude terpen;
Gemeenschappelijk grondbezit, grootburgersjkleinburgers (o.a.
Kampen, Grafhorst, Genemuiden);
De godsdienstige opvattingen in de stad en op het platteland;
Geschiedenis van de kloosters en hun invloed op hun omgeving;
Tram en trein en hun geschiedenis;
Werven en scheepstypen.
Vastlegging door middel van tekeningen, foto's, enz. van monumenten,
boerderijen, enz.;
Bibliografie van streekromans.
Verzameling van gedichten over steden, dorpen, enz. in de regio;
Watersnood en waterbeheersing in de regio, o.a. stormvloeden in
West en Noord-West Overijssel, samenvatting bedijkingsgeschiedenis,
beschrijving waterschappen en polders, historisch en aktueel, o.a.
Mastenbroek;
Verzameling en beschrijving van klederdrachten in hun variëteit
binnen de regio, inclusief de geschiedenis ervan.
Oude en uitstervende ambachten en de daarbij behorende vaktaal,
gebruiken, gereedschappen, produkten.
Staatkundige situatie van de regio in het verleden, heden en toekomst.
De adel en de invloed ervan op de historie van de regio.

werpen die in het oprichtings
verslag genoemd zijn. Nogmaals
in feite is deze lijst groter,
nogmaals het is een kleine
moeite deze lijst aan te vullen.

Wij geven hier alleen deze
lijst om een indruk te geven
van wat onderwerpen kunnen zijn
voor een werkverband. Belang
stellenden, die mee willen doen,
kunnen zich melden bij het
secretariaat van de ijsselaka
demie.

zal

van wat de mogelijkheden zijn
geven wij op deze pagina een
willekeurige en ongetwijfeld
subjectieve greep uit de onder-

volgorde

Wat de IJsselakademie zal
worden is moeilijk te voorspel
len. Uiteraard zijn de oprichters
er heilig van overtuigd dat ook
in dit gebied een taak ligt voor
een dergelijke instelling.

Het is ook niet toevallig dat
in Limburg en in Zeeland ook
aan de oprichting van een der
gelijke instelling gedacht wordt
en uiteraard staat de Fryske
Akademy als voorbeeld, hoewel
daar de ontwikkel'ing wat anders
geweest is.

Wat in het raam van de IJs
selakadem:e het eerst aange
pakt zal worden is moeilijk te
zeggen. De volgorde van de
werkzaamheden zal vooral be
paald worden door de belang
stelling voor de te vormen werk
verbanden. In het rapport van
de studiecommissie, die de op
richting van IJsselakademie voor
bereidde, is een lange reeks
van mogelijke onderwerpen op
gesomd. Het lijkt echter niet
onwaarschijnlijk dat er van de
zijde van de belangstellenden
nog vele aan toegevoegd zuI
len worden. Men kan er van
overtuigd zijn dat niet alles te
gelijk kan.

Maar reeds nu is er belang
stelling getoond en men is er
van overtuigd dat ook in deze
omgeving een groot aantal
mensen is dat in alle stilte en
eenzaamheid als hobby bezig is
met een interessante studie,
waarbij men graag zou samen
werken met anderen die met
e,mzelfde object bezig zijn.
Het is nu zaak deze mensen
op te sporen.

Om een aanwijzing te geven
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Dit gezicht op Daltsen, getekend door Han Prins in opdracht van het
Gewest Zwolle, herbergt alle aspecten van de IJsselakademie. Nadere
verdieping in het industriële leven, samenlevingsvormen, historie en
de natuur passen in dit nieuwe kader.

WERKTERREIN NIET
AL TE ENG

Het is geen eenvoudige zaak
de grenzen vast te stellen van
de regio, waarop de ijsselaka
demie kan steunen en waarbin
nen zij haar werkterrein kan
vinden.

Gesteld voor de noodzaak
toch een globale begrenzing van
deze regio aan te geven, is de
commissie tot de volgende om
schrUving gekomen:
de IJssel-Vechtdelta, met inbe
grip van de kop van OverUssel,
de Noordoostpolder, een ge
deelte van OostelUk Flevoland
en een deel van de Noord-Ve
luwe, zulks in de ruime zin van
het woord.

Met opzet heeft de commis-

sie het aangeven van duidelUke
geografische grenzen achter
wege gelaten en volstaat zU met
het geven van een vrU vage
omschrUving.

Dit in de eerste plaats omdat
het onderzoek van vele terrei
nen zich moeilUk door exacte
grenzen laat beperken. Wie zich
bUvoorbeeld met landschaps
onderzoek bezig houdt, zal in
veel gevallen niet in staat zUn
om bU de voor een regio vastge
stelde grenzen zUn werk af te
sluiten. En dit geldt uiteraard
eveneens voor veel andere vel
den van onderzoek, als taal/
dialekt, klederdrachten, kultuur,
geschiedenis, enz.

WERKVERBANDEN
Om haar doelstelling te ver

wezenlUken zal de IJsselakademie
als centrum fungeren voor allen,
die zich met het onderzoek van
bepaalde aspecten van de
regio bezig houden.

Daartoe zal zU kontakten moe
ten leggen met deze mensen.
Dit geldt zowel voor weten
schappelUk gevormden, die al
dan niet beroepshalve deze
zaken bestuderen, als voor se
rieuze amateurs.

Deze kontakten moeten daarna
zoveel mogelUk uitgebouwd
worden tot werkverbanden, waar
in diegenen, die In verwante on
derwerpen geïnteresseerd zUn
(bijvoorbeeld biologie, geschie
denis, genealogie, enz.) elkaar
onder auspiciën van de ijssel
akademie ontmoeten. In deze
werkverbanden kunnen gegevens
uitgewisseld worden en studie
aktiviteiten worden gecoördi
neerd, waardoor overbodig speur
werk wordt voorkomen. Even
eens kunnen deze werkverban
den op geregelde tUden ver
gaderen om bepaalde onder
werpen te bespreken, of door
een deskundige op hun gebied
worden geïnformeerd.



IJSSELAKADEMIE

Ondergetekende:

Beroep:

Adres: .

Woonplaats: .

geeft zich hierbU op als I(lonateur van de ijsselakademie.
In de verwachting dat mogelUk ook bU onderstaande personen belangstelling zal be
staan voor het werk van de IJsselakademie verzoek ik een exemplaar van het eerste
nummer van het '1Jsselakademie-huisorgaan' toe te zenden aan:

handtekening

IJSSELAKADEMIE

Ondergetekende:

Beroep:

Adres:

Woonplaats: .

is geinteresseerd in .

en zal gaarne deelnemen aan de vorming van een werkverband van de IJsselakademie
dat iich met de nadere studie van dit onderWerp zal gaan bezig houden.

(handtekening)
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