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Drie-jarenplan voor
streektaalonderzoek

De komende drie jaar zal in opdracht van de IJsselakademie een
ruim opgezet onderzoek van de streektalen in het gebied van de
IJsselakademie worden verricht. Een kleine excursie naar wat er op
taalkundig terrein is onderzocht in deze regio leert, dat er nog veel
werk verzet moet worden.

NatuurlUk kan in de door ons geplande projekten, voornamelijk door
één kracht op te zetten en uit te voeren, niet álles wat men zich
maar kan wensen worden volbracht. Toch kan het streektaalonderzoek
van de IJsselakademie een behoorlijke stimulans geven aan het werk
van de 'amateurs', met name wat h'et vastleggen van gegevens be
treft, en dat van vakmensen.

Een stimulans die er toe kan
leiden, dat de regio ná drie jaar
zelf georganiseerd 'verder kan'.
De projektleider zelf zal van
een aantal deelonderzoeken in
publicaties verslag uitbrengen.
Zowel het beschrijvende als het
verklarende element daarin zal een
bijdrage moeten kunnen leveren
voor verdere studie van elke
geïnteresseerde.

Het streektaalonderzoek kan
zónder medewerking van zeer
veel mensen uit zoveel mogelijk
dorpen en steden uit ons ge
bied, zelfs nauwelijks worden
verricht. Het gaat ons, wanneer
wij nu ook van U, daadwerke
lijke steun vragen, evengoed
om mensen die onze vragen
naar 'oude woorden' en uitdruk
kingen willen beantwoorden, als
om de medewerking van (ama
teur-) 'wetenschappers'.

U hoeft dus geen 'bepaalde
opleiding' gehad te hebben, om
ons toch grote diensten te kun
nen bewijzen. Immers: bij het

vastleggen van onze streektalen
gaat het er in de eerste plaats'
oni medewerking te krijgen van
hen, die hun streektaal nog re
delijk beheersen, of van hen, die
zich nog vrij veel van hun streek
taal kunnen herinneren.

Met andere woorden: wil ons
werk slagen, dan moeten we veel
mensen die (bijna) hun hele
leven in een en dezelfde ge
meenschap hebben doorgebracht,
bereid vinden regelmatig, dat
wil zeggen één keer in de
maand, onze vragen te beant
woorden. Het spreekt vanzelf
dat wij bij het beantwoorden van
de vragen hulp zullen bieden.
Wij zullen U uitvoerig inlichten.
Bent U geïnteresseerd, laat U
zich dan vooral niet weerhouden
contact te zoeken, ook als het
allemaal ingewikkeld lijkt waar
we het hier over hebben.

Onze vragen naar woorden en
zegswijzen zijn heus zo moeilijk
niet. En het leuke van dit vra
gen beantwoorden is vaak, dat

Henk Bloemhoff

er zaken waar U anders nooit
zo bij stil staat, plotseling inte
ressant blijken te zijn, dat er
plotseling dingen, vooral ook
van vroeger, weer gaan leven.
Zo mogelijk zal in een (gratis)
medewerkersblad verslag van ons
onderzoek worden gedaan. Zo
mogelijk - dat hangt voorname
lijk af van de vraag of er zich
voldoende medewerkers zullen
aanmelden.

In andere gebieden, zoals
Drente en de Stellingwerven in
Z.O.-Friesland, hebben mede
werkers bijzonder veel plezier in
soortgelijke activiteiten. In totaal
werken in de Stellingwerven
een kleine honderd vrijwilligers
mee; in Drente zijn dat er vier
honderd. Wij hopen, dat in het
gebied van de IJsselakademie
iets dergelijks mogelijk zal
blijken.

Henk Bloemhoff
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Werkverbanden in wording

PROVINCIE EN GEMEENTEN
HELPEN

Het provinciaal Anjerfonds, de provincie OverUssel en de gemeen
tebesturen van Dalfsen, Hattem, Hasselt, Heino, Kampen, Nieuw
leusen, Noordoostpolder, Zwartsluis en Zwolle, hebben zich bereid
verklaard het werk van de ijsselakademie te steunen.

BU het redactioneel afsluiten van dit nummer was in enkele andere
gemeenten de formele besliss'ing nog niet gevallen, maar die kunnen
ongetwUfeld in het volgende nummer van ons huisorgaan vermeld
worden.

Met genoegen heeft het stichtingsbestuur gemerkt dat de plannen
van de ijsselakademie aanslaan. DankzU de steun van provincie en
gemeenten hebben wU nu vUf jaar om de stichting op te bouwen. Dat
betekent dat nu het accent gelegd zal worden op de inschrUving van
particulieren als donateur en op de vorming van de eerste werk
verbanden.

Uiteraard is het de bedoeling
dat de werkverbanden vrU zelf
standig gaan werken. Maar
voordurend zullen zU een beroep
kunnen doen op de ijsselaka
demie, die dan medewerking
zal verlenen aan de publikatie
van de resultaten van de werk
groepen.

met een groots opgezet streek
taalonderzoek te beginnen. Wie
hier aan mee wil doen kan de
bon in dit nummer opzenden.

Wanneer er een voldoende
aantal aanmeldingen binnen is
gekomen voor een bepaalde
werkgroep zal door de ijssel
akademie op een centraal punt
een oprichtingsbUeenkomst be
legd worden. De leden van de
werkgroep kunnen dan vervol
gens onderling ervaringen, ideeën
en kennis uitwisselen, zU kunnen
elkaar steunen bU de uitwer
king van een studie en eventueel
beslUiten een gezamenlUk pro
ject ter hand te nemen. De
leden van de werkgroep kunnen
dan ook besluiten of zU perio
diek een deskundige willen
uitnodigen, die hen verder op
weg kan helpen.

Op onze eerste oproep in het
vorige nummer van ons huis
orgaan hebben verscheidene
lezers gereageerd met de mede
deling dat zij belangstelling heb
ben om mee te doen aan een
werkverband.

Zoals te verwachten was liep
de belangstelling van de inzen
ders nog al ver uit elkaar, waar
door er eigenlUk nog niet een
voldoende belangstelling voor
een bepaald werkverband uit
de aanmeldingen is te distilleren.
Er is een lichte aanwUzing dat
de belangstelling vooral uit gaat
naar dialectonderzoek, geschie
denis (vooral oude ambachten)
en natuur en milieu.

Na de verschUning van dit
tweede nummer van ons huis
orgaan, dat een ruimere versprei
ding krijgt, hopen wU voldoende
aanmeldingen binnen te hebben
om met de eerste werkverbanden
van start te gaan. Vooral voor
degenen die mee willen doen
aan dialect-onderzoek, lUkt het
er op dat zU op korte termUn
bericht zullen krUgen omdat
Henk Bloemhoff (zoals uit dit
nummer blUkt) inmiddels de voor
bereidingen heeft getroffen om
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Huisorgaan van de Stichting
IJsselakademie. Dit blad ver
schUnt 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
Particulierbn kunnen donateur

worden van de Stichting IJssel'..
akademie. De donatie bedraagt
minimaal f 15,- per kalenderjaar.

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. DUksterhuis,
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. H. A.
H. Reinders, Kampen en B. van
der Zwaag, Emmeloord.

Directie:
mevr. drs. G. E. B. Bosch-May.

Secretariaat:
mevr. H. J. G. Reisinger-Vosman.

Bureau:
Molenstraat 28 A, Kampen,
postgiro 3835929.
Telefoon 05202 - 1 5235.

Redactie:
Bijdragen voor het volgende

nummer van het huisorgaan van
de IJsselakademie kunnen aan
het secretariaat worden gezon
den.
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BELANGSTELLING VOOR·
GENEALOGIE

In het vorige nummer van
'IJsselakademie' (jammer dat de
laatste pagina verknipt moest
worden wanneer men zich als
donateur of medewerker wilde
opgeven) werd als onderwerp
van studie waarvoor eventueel
een werkgroep gevormd zou
worden, de genealogie genoemd.
Met mij zullen zich misschien
meerderen voor dit onderwerp
interesseren.

Wat is eigenlijk genealogie?
Het woord genealogie komt van
het Griekse genealogia, wat ge
slachtsregister betekent. Genea
logie is dus het samenstellen
van een geslachtsregister. Het
kan op een eenvoudige manier,
zoals wij voorbeelden te over
hebben in de Bijbel, vooral in
Genesis, Kronieken en in het
Nieuwe Testament in Mattheüs
en Lucas, de geslachtsregisters
van Christus. Men gaat dan
niet verder dan van Vader op
zoon. Meer uitgebreid is een ge
slachtsregister van een hele
familie. Grootouders en verdere
voorvaders, broers, zusters,
ooms en tantes, alles wordt in
de juiste verhouding gerang
schikt.

Vroeger was het dikwijls ge

woonte dat op de blanco voor
pagina's van de familiebijbel
de vader van het gezin alle ge
boorten, huwelijken en overlij
dens van de familie aantekende.
In menige oude Statenbijbel is

IJSSELAKADEMIE

huisorgaan

februari 1978

dan ook een geslachtsregister
te vinden.

Maar wanneer men weer ver
der gaat en een totaal beeld wil
maken van een familie, moet
men dikwijls verder graven dan
in oude familiegeschriften.
Dan dient men te zoeken in de
oude registers van de burgerlijke
stand, in kerkelijke doop- en
overlijdensregisters en veel
andere bronnen die van vroeger
bewaard zijn gebleven. De
meeste registers waar men ge
gevens uit kan verzamelen, be
rusten in de rijks- en gemeente
archieven.

Deze archieven zijn openbaar
en iedereen kan daar kosteloos
het aanwezige materiaal raad
plegen. Daarnaast zijn er veel
archieven in kerkelijk of particu
lier bezit, terwijl er ook genea
logisch materiaal her en der
bewaard is gebleven dat door
genealogen in de laatste eeuw
was verzameld. Het Centraal
Bureau voor Genealogie te Den
Haag heeft onder andere tot
taak deze verzamelingen open
en toegankelijk te maken.

De laatste jaren is de belang
stelling voor de genealogie sterk
toegenomen. Het gaat niet al
leen om de familie- afstamming
maar de genealogie is ook een
onmisbare hulpwetenschap voor
de geschiedenis, de kunsthisto
rie, de erfelijkheidsleer, de so
ciografie en andere studievakken.

Heeft U ook interesse in uw
voorgeslacht? Meld U dan aan
bij de IJsselakademie. Met des
kundige hulp is het dan moge
lijk dat U slaagt in het maken
van een stamboom. Het kan een
interessante bezigheid zijn,
waar uw hele familie belangstel
ling voor heeft.
Staphorst P. A. Nawijn

Wie zich nu opgeeft als
donateur van de

IJSSELAKADEMIE

kan nog gebruik maken van de
gelegenheid de eerste uitgave

van de
IJSSELAKADEMIE

rechtstreeks te bestellen bij
het secretariaat

Molenstraat 28 A - Kampen

Donateurs ontvangen deze
uitgave (winkelwaarde f 24,-)

tegen de sterk gereduceerde
prijs van slechts

f 12,50
(plus portokosten)
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VEEL VRIJWILLIGERS NODll
ONDERZOEK VAN STREEKl

Een onderzoek naar de streektalen dient zo nauwkeurig mogelUk te
zUn. Het zal U ongetwUfeld zUn opgevallen, dat er aanmerkelijke
versch'illen zUn tussen de streektalen van uw woongebied. Ja, zelfs
van dorp tot dorp kan men verschillen beluisteren. Hoe klein die
verschillen soms ook zUn, zU vormen vaak. juist aanwUzingen die van
belang zUn voor ons onderzoek.

Vandaar ons streven naar een
dicht 'netwerk'. Waarom nu in
eens zo'n 'forse' aanpak? We
hebben het idee dat we zo snel
mogelUk veel moeten vastleg
gen. 'Nu of nooit', zullen we
maar zeggen. Het zal U ook zUn
opgevallen, dat veel van het
oude zeer snel verdwUnt, juist
ook in onze streektalen.

Het volgende geeft een over
zicht van wat de IJsselakademie
voor de komende drie jaar op
touw zal zetten. Vanwege de be
perkte ruimte moeten we be
knopt zUn. Wie er meer van wil
weten, nodigen we graag uit kon
takt met ons op te nemen.

A. Algemeen projekt
(een onderzoek naar de klank
bouw van de verschillende
streektalen uit het gebied van
de IJsselakademie)

MaandelUks sturen we aan de
bU elkaar te brengen groepen
medewerkers ('informanten') uit
de verschillende dorpen en
steden vragenlUsten, die door of
onder leiding van 'kontaktperso
nen' worden ingevuld. Vervol
gens wordt dit materiaal aan ons
teruggezonden. We streven naar
een net van 30 tot 50 groepen
medewerkers.

Uit de antwoorden kunnen
we gegevens vinden over in de
taal werkende regels, bUv. op
het gebied van de klankleer. Ook
de vorming van het meervoud,

de vorming van het verklein
woord en de verschUningsvor
men van het werkwoord hebben
in eerste instantie onze belang
stelling. In heel veel gevallen
zullen we vragen, de antwoor
den met behulp van voorbeeld
zinnen te geven. De zo verkregen
verzameling kan mede daardoor
van belang zUn voor evt. later
uit te geven dialectwoorden
boeken. Wanneer alles meezit,
kunnen in maart de eerste vra
gen naar de medewerkers toe.

Het materiaalverzamelen voor
het 'algemene projekt' zal over
de volle periode van drie jaar
worden voortgezet. De vragen
zullen te zUner tijd bovendien
zodanig worden ingericht, dat
ook een systematisch onderzoek
naar zinsbouw (met name de
volgorde van werkwoorden in
de bUzin), vorming van het deel
woord, en het optreden van het
woordje TE samen met het werk
woord, mogelUk wordt.

B. Kernonderzoeken.
a. Staphorst e.o.
In Staphorst zal een nauwgezet
onderzoek naar verschillende
elementen uit de streektaal wor
den verricht, ook met behulp
van de bandrecorder. Bovendien
proberen we in dit dorp te ko
men tot de oprichting van twee
vaste werkgroepen: één voor
het terrein van de veldnamen en
één voor dat van de zegswUzen

en de volkskunde.

b. Giethoorn e.o.
Een zelfde onderzoek als in
Staphorst; in dit dorp proberen
we tenminste één werkgroep
(voor spreekwoorden, vaktalen,
volkskunde en/of veldnamen)
in te stellen.

c. Urk.
MogelUk kunnen we enige steun
verlenen bU het tot stand ko
men van beschrUvingen van de
taal van Urk die door Urkers zelf
reeds gestart zUn.

d. Kampen.
Een vergelUking tussen materiaal
van Gunnink (1908) en heden
daags taal materiaal, op punten
waar verandering ook inderdaad
verwacht kan worden, en waar
dat van belang lUkt voor het
beschrUven van in het Kampens
werkende taalregels, in verband
met mogelUke aanwUzingen voor
oorzaken van taalveranderingen.
Zo mogelUk wordt er samen
gewerkt met een bestaande
werkgroep.

C. Mini-projekten.
a. Wanneer zich daarvoor gun
stige omstandigheden zouden
voordoen, een onderzoek als
onder B, d in Zwolle of een an
dere stad.
b. Hoewel voor de taal van de
NOP de noodzaak van vastleg
gen minder voor de hand lUkt
te liggen, hoeft dit gebied om
andere redenen niet als taalkun
dig oninteressant te worden bé
schouwd. We denken aan een
onderzoek in een van de dor
pen naar de houding van de
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G VOOR HET
rALEN

mensen t.o.v. hun oorspronke
lijke taal en het Nederlands van
de polder. We trachten tevens
te komen tot een beschrijving
van 'kleur' en de mogelijke ver
andering van het Nederlands
aldaar.
c. Een nader te bepalen deel
onderzoek in samenwerking met
één of meer werkgroepen.
d. Het tot stand brengen van
een zo uitgebreid mogelijke ver
zameling titels (plus verwijzin
gen) van boeken en artikeien
over onderwerpen uit de taal
kunde, volkskunde en naamkunde
die op ons gebied betrekking
hebben. In eerste instantie komt
deze bibliografie (in handschrift.
op kaartsysteem) te staan op

Ondergetekende,

het bureau van de ijsselakademie.
Hulp van o.a. de werkverbanden
is bij dit werk geboden.

Tot de werkzaamheden van
de projektleider behoort zeker
ook het coördineren en stimu
leren van de aktiviteiten van de
werkverbanden die zich bezig
houden met (streek-)taalkunde,
(streektaal-) literatuur en volks
kunde van de regio. Waar we
graag publicaties zouden zien,
dient natuurlijk allereerst ver
zameld, geordend, bestudeerd
en uitgewerkt te worden.

Het spreekt vanzelf dat er
zoveel mogelijk uit het verzamel
de materiaal door boek of arti
kel toegankelijk gemaakt zal

worden. De publicatiemogelijk
heden worden verder ook sterk
bepaald door het aanbod uit de
regio zelf, aanbod van werk
van geïnteresseerden. Aan de
meest uiteenlopende onderwer
pen valt te denken: aan beschrij
vingen van oude veldnamen in
buurten en dorpen, aan een bun
del volksverhalen, aan bloem
lezingen uit (of mogelijk kom
plete uitgaven van) het werk
van bepaalde streektaalschrijvers,
aan een verzameling uitdruk
kingen, enz. Bij de beslissing
over de vraag of iets kan wor
den uitgegeven, spreekt, er valt
niet aan te ontkomen, ook de
kwaliteitseis een woordje mee.

Het is al eens eerder gezegd,
in het algemeen, van de ijssel
akademie: men kan niet ineens
wonderen verwachten. Dat geldt
ook voor het streektaalonder
zoek. Hulp en enth0usiasme van
velen echter kan ertoe bijdragen,
dat er behoorlijk wat kan ge
beuren.

Henk Bloemhoff

(naam)

................................................................................................. (plaats)

................................................................................... (straat en huisno.)

..................................................................................................... (teL)

is in principe bereid mee te werken aan regelmatige beantwoording van vragen
ten behoeve van het streektaalonderzoek van de IJsselakademie.

Handteken'ing:
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In totaal omvat de eerste
bundel van de IJsselakademie
ruim 140 pagina's. Het is een
eersteling, nu nog samengesteld
door mensen die een artikel
bU de hand hadden. In de toe
komst zUn dergelUke uitgaven
van de IJsselakademie echter
vooral bedoeld om het resultaat
van de werkverbanden aan de
openbaarheid prUs te geven.

rUen die een heel eigen stUI
had.den. Slechts in Giethoorn
Noord is tot nu toe een opmeting
gedaan van een oude Gieterse
boerderU·

L. L. Bouwers geeft in deze
uitgave van de IJsselakademie
een overzicht over leven en
werk van de dichter Arie Wape
naar, die op 28 april 1967 in
Zwolle overleed, nadat hij jaren
lang hoofd was geweest van
een christelUke school aan de
Bergkloosterweg in Berkum.
De mystieke tendenzen in het
werk van Wapenaar worden in
dit artikel belicht.

Prof. Kamphuis uit Kampen
schreef een bUdrage over de
tUd dat de later befaamde pro
fessor K. Schilder werkzaam
was als jong predikant in Ambt
Volenlhove. Ir. D. M. van der
Schrier uit Zwolle belicht de
verplaatsingen van Staphorst en
Rouveen, een 'interessant stuk
uit de geschiedenis van deze
dorpen.

•In

Deze bUzonder interessante
gegevens zUn ontleend aan een
uitvoerig artikel van Dick Woets,
leraar in SteenwUk, in de eerste
uitgave van de IJsselakademie,
onlangs verschenen onder de
titel 'BUdragen uit het land van
Ijssel en Vecht'. De handels
uitgave is verkrUgbaar bU de
boekhandel (uitgave Waanders
Zwolle), voor donateurs van de
IJsselakademie is dit prachtig
uitgevoerde veelzUdige boekwerk
tegen sterk gereduceerde prUs'
te verkrUgen bU het secretariaat.

In dit boek vindt men een
schat aan andere gegevens. D.
J. Reeskamp constateert in een
artikel over de Gietserse boer
derUen dat er van deze histo
rische bouwwerken nog maar
enkele exemplaren bestaan. Wat
straks nog rest zUn enkele tot
woning verbouwde boerderUen
en dat bewUst volgens de
schrUver de noodzaak dat een
werkgroep spoedig overgaat tot
beschrUving van de kenmerken
van de oude Gieterse boerde-

Van de vier kiekend'iefsoorten,
die in Europa voorkomen, be
horen er drie tot de broedvogels
van Nederland. Van de broed
vogels is de bruine kiekendief
bU ons de minst zeldzame soort.
in 1970 werd de Nederlandse
populatie aan bruine kieken
dieven echter geschat op slechts
55 à 80 paar, maar in 1975 werd
het aantal broedvogels weer op
meer dan 300 paar gesteld,
waarvan het overgrote deel ech
ter werd waargenomen in Oos
telUk en Zu'idelUk Flevoland. Het
is echter zeer de vraag of die
populatie zich daar zal kunnen
handhaven, naarmate het gebied
meer in cultuur wordt gebracht.

De blauwe kiekendief, in de
vUftiger jaren met 10 à 15 broed
paren de zeldzaamste kieken
diefsoort in ons land, kon zich
in de vroege zestiger jaren hand
haven en nam in 1975 weer tot
125 paar toe waardoor het er
op leek dat deze soort de steeds
zeldzamer wordende grauwe
kiekendief in aantal zou gaan
overtreffen.

De grauwe kiekendief was in
ons land aanvankelUk een alge
mener broedvogel dan de blauwe
kiekendief, maar door allerlei
omstandigheden heeft de totale
populatie van dit soort vogel
in ons land in 1975 uit niet meer
dan 30 paren bestaan.

De Weerribben in Noordwest
OverUssel zUn het enige gebied,
waarin op een betrekkelijk klein
oppervlak de drie Nederlandse
kiekendiefsoorten voorkomen in
aantallen die evenredig zUn aan
de totale Nederlandse populatie.

Kiekendieven
•uitgave van

IJsselakademie
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Loop eens langs in de Molenstraat

VERGADERING VAN

IJSSELAKADEMIE

In de beginfase kreeg de
IJsselakademie gastvrij onderdak
in het stadhuis van Kampen.

Nu de werkzaamheden echter
los beginnen te komen en mede
daarmee gestreefd moet worden
naar een permanente bezetting
van het bureau, moest naar een
ander onderkomen worden uit
gezien.

Dat is gevonden in het pand
Molenstraat 28 A te Kampen.
Bij het verschijnen van dit num
mer is dit inmiddels betrokken
en van hieruit hoopt de IJssel
akademie sterk stimulerend te
kunnen werken aan de veelheid
van taken die ligt te wachten.

De eerste deskundige begeleiders
zijn inmiddels aangetrokken en
voor de leden van de werkver
banden staan de deur en de
telefoon er steeds open.
Mevr. drs. G. E. B. Bosch-May
is inmiddels in functie getreden
als directeur. Zij is in principe
elke dinsdag en donderdag in
ons bureau aanwezig. Op andere
dagen is zij te bereiken onder
het telefoonnummer 05700
19078.

Onze secretaresse, mevr. H.
J. G. Reisinger-Vosman, die
vrijwel van het begin af aan al
bij het werk van de IJsselaka
demie was betrokken, is elke
dinsdag-, woensdag en donder
dagochtend op ons bureau
bereikbaar.

Beide dames gaan van het
standpunt uit: wilt U meer weten
over de IJsselakademie bel dan
eens op of kom eens langs voor
een gesprek. Zij staan altijd
voor U klaar.

mevr. drs. G. E. B. Bosch-May

De eerste algemene vergade
ring van de Stichting IJsselaka
demie zal eind mei van dit jaar
te Kampen worden gehouden.

De agenda voor deze verga
dering is nog niet definitief
vast gesteld, maar het belang
rijkste zal ongetwijfeld zijn dat
het voorlopige bestuur, dat de
oprichting van de IJsselakademie
begeleid heeft, wordt vervangen
door een definitief bestuur.

Dat nieuwe bestuur moet dan,
volgens de statuten van de stich
ting, een afspiegeling zijn van
subsidiënten en donateurs.

Volgens deze statuten moeten
vijf bestuursleden worden aan-

mevr. H. J. G. Reisinger-Vosman

gewezen door de subsidiënten,
3 door donateurs-instellingen en
3 door de donateurs. Daarnaast
blijven dan nog vier plaatsen
over, waarvoor in onderling
overleg kandidaten kunnen wor
den aangewezen.

Deze statuaire bepaling be
tekent dat enkele zittende leden
van het stichtingsbestuur niet
terug kunnen keren. Zij maken
daar echter geen enkel bezwaar
tegen. Nu de basis is gelegd,
lijkt het gewenst dat anderen
direct betrokken worden bij de
verdere uitbouw van de IJssel
akademie.



IJSSELAKADEMIE

Ondergetekende:

Beroep:

Adres: .

Woonplaats: .

geeft zich hierbij op als donateur van de IJsselakademie.

In de verwachting dat mogelijk ook bij onderstaande personen belangstelling zal be
staan voor het werk van de IJsselakademie '/erzoek ik een exemplaar van het 'lJssel
akademie-huisorgaan' toe te zenden aan:

(handtekening)

IJSSELAKADEMIE

Ondergetekende:

Beroep:

Adres: .

Woonplaats: ..

is geïnteresseerd in ..

en zal gaarne deelnemen aan de vorming van een werkverband van de IJsselakademie
dat zich met de nadere studie van dit onderwerp zal gaan bezighouden.

(handtekening)
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