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DIALEKT IS
OOK COMMUNICATIE

De eerste jaarvergadering van de Stichting ijssel Akademie trok een

grote belangstelling: Uit bUna alle delen van het werkgebied waren

mensen naar Zwolle gekomen om kennelUk vooral te luisteren naar

prof. dr. H. Entjes, hoogleraar-direktel;lf van het Nedersaksisch Insti

tuut van de RUksuniversiteit in Groningen.

Onder zUn supervisie verloopt
het dialektonderzoek dat Henk
Bloemhoff inmiddels begonnen
is voor de ijssel Akademie en
dat, getuige het grote aantal
aanmeldingen voor deelneming
aan werkgroepen, uitstekend aan
slaat. Prof. Entjes sprak over
het wetenschappelUk belang van
zo'n onderzoek voor de taalkun
de in het algemeen en legde in
het bUzonder de nadruk op de
waarde van de betrokkenheid
van -velen in het gehele werkge
bied van de Akademie bU de door
de heer Bloemhof aan te leggen
materiaalverzameling.

U,iteraard ging prof. Entjes
verder op de zaak in. Van hem
was de uitspraak dat dialekt ook
een vorm is van een menselUk
communicatiesysteem en dus
een taal is, niet verwondelUk.
Maar het is .wel een uitspraak
die velen tot denken moet zet
ten, want in de consequentie be
tekent dat dialekt onderzoek dus
taalstudie is.

Omtrent het verschil in sociale
structuren tussen wat men cul
tuurtaal noemt en het dialekt, is
nog te weinig bekend en dat

Prof. dr. H. Entjes

betekent dat een onderzoek als
nu door de IJsselakademie opge
zet zin heeft. Uit het onderzoek.
kan bovendien blUken welke ver
schillen er zUn in dialekt en in
streek: Het echte dialekt kent
per streek verschillen. Maar elk
dialekt is ook niet hetzelfde,
heeft niet dezelfde waarde.

Prof. Entjes gebruikte in dit
kader zelfs het woord afvalpro
dukt. Daarmee bedoelde hU de
taal die gesproken wordt vooral

in de grote steden, waarvan de
.gebruikers menen en niet beter
weten dat zU echt beschaafd
Nederlands spreken. Die grote
stadsdialekten zUn in feite po
gingen Nederlands te spreken,
hebben dus eigenlUk van origine
niets met dialekt te maken,
maar zUn soms wel bUzonder
origineel. Hierin ontstaan de
meeste nieuwe woorden.

Dialekt zoals in dit gebied ge
sproken wordt is echter overge
leverd van ouders op kinderen.
Hier heeft het dialekt, aldus
prof. Entjes, een historische ach
tergrond en een studie van dit
dialekt levert daarom ook veel
meer op dan die van de stads
talen.

De diale.kten in deze omgeving
leven, ondanks dat wel eens
anders beweerd wordt. Er ver
dwUnen woorden en er komen
nieuwe woorden en uitdrukkin
gen bUo Dat bleek ook uit de
interessante discussie die op de
inleiding van prof. Entjes volgde.
Zo uit de vergadering werd ge
wezen op wat in het gebruik
verloren ging, maar er kwamen
ook nieuwe uitdrukkingen naar
voren. En daarmee werd dan het
levend bewUs geleverd dat de
IJsselakademie begonnen is aan
een goede taak. Een onderzoek
naar de eigen taal dat de moeite
waard is en waarbU veel man
en vrouwkracht nodig is.
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Vele bronnen voor
de genealogie

juni 1978

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
Particulieren kunnen donateur

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

Bestuur:
In het bestuur van de Stichting

IJsselakademie hebben zitting:
drs. S. van Tuinen (voorzitter)
Kampen; mr. E. D. EUken, Zwolle;
ir. F. L. DUksterhuis, Kampen;
dr. ir. P. J. Ente, Kampen; H.
Eskens, Zwolle; drs. J. van Gel
deren, Kampen; mr. P. Th. van
Hout, Hasselt; prof. 1. Kamphuis,
Kampen; ing. D. Koopmans,
Epe; drs. A. F. van der Laan,
Zwolle; C. A. C. M. Nuytens,
Kampen; J. A. de Wit, Heerde;
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:
BUdragen voor het volgende

nummer van het huisorgaan van
de IJsselakademie kunnen aan
het secretariaat worden gezon
den.

Vele mensen zijn geboeid door
de vraag, wie wel niet hun voor
ouders zijn. Komt men immers
niet dikwijls tot het besef te staan
aan het eind van een keten van
geslachten, die ons zijn voorge
gaan.

Het stamboomonderzoek, ge
nealogie, heeft de laatste tUd
een grote vlucht genomen. Sa
men met o.a. wapenkunde, zegel
kunde en historische tUdreken
kunde, behoort de genealogie tot
de z.g. hulpwetenschappen van
de geschiedenis.

Nu wordt genealogie niet al
leen beoefend door vakmensen,
maar vooral door 'amateurs', de
genealogen. Ook de kop van
OverUssel telt veel van zulke
amateurs. Te denken valt alleen
al aan de onlangs verschenen
stambomen van de families
Slurink of Sleurink en Pelleboer.

Ook de IJsselakademie wil
al deze onderzoeken stimuleren.
In het RUksarchief te Zwolle en
in de gemeentearchieven van
Kampen en Zwolle liggen de
bronnen voor zo'n onderzoek rU
kelUk opgeslagen en vragen als
het ware om onderzocht te wor
den. Archieven zUn openbaar
en kosteloos door het publiek te
raadplegen.

Het lUkt ons nuttig een werk
groep genealogie op te richten,
waarvoor de eerste stappen reeds
zUn ondernomen. Zo'n werkgroep
is er voor zowel 'beginners' als
voor 'gevorderden'. Vaak komt
het voor, dat men door persoon
lUk contact komt tot het uitwisse
len van gegevens en men daar
door gewezen wordt op nog on
bekende bronnen, waardoor
men het eigen onderzoek weer
enthousiast kan voortzetten.

Niet alleen het eigen indivi-

dueel onderzoek kan h'ierdoor
gestimuleerd worden, maar geza
menlUk zou men ook een bepaald
project kunnen opzetten. Mocht
U interesse hebben, en waarom
niet, meldt U dan aan als lid
van de werkgroep genealogie.

VERDER

Voor sommigen reikt het blik
veld verder dan het gebied waar
de IJsselakademie zich thuisvoelt.
In de provincie Overijssel is
een afdeling van de Nederlandse
Genealogische Vereniging.

Door het organiseren van le
zingen en bUeenkomsten, tracht
die vereniging haar leden te sti
muleren bU het genealogische
onderzoek, mede door het geven
van een maandblad 'Gens Nostra'
(postbus 976 te Amsterdam).
Voor nadere inlichtingen over de
OverUsselse afdeling kunt U zich
wenden tot mevr. A. de Raat
Giljam, Tynje 42 te Zwolle.

OUD-SCHRIFT

Een probleem, waar wel iedere
geschiedenisvorser of genealoog
voor komt te staan, is dat van
het 'oud-schrift'. Niet altijd werd
er geschreven, zoals men nu
schrijft.

Tot ca. 1750 schreef men een
ander schrift, het z.g. gothisch
schrift. Om U bU dit probleem
te helpen, organiseren het RUks
archief in OverUssel en het ge
meentearchief te Zwolle geza
menlUk een cursus paleografie.
Voor deze cursus, die afwisse
lend én op het RUksarchief én in
het gebouw van het gemeente
archief gegeven wordt, kunt U
tich opgeven: Voorstraat 26 te
Zwolle (tel.: 05200 - 82488).

Zwolle A. J. Mensema.
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Joodse gemeenschap
doel van studie

Aanhef van het Reglement van de Joodse Gemeente te Wanneper
veen uit 1791 - aanwezig in het Gemeente-archief te Zwolle .

In het rapport van de studie
commissie IJsselakademie wordt
onder de noodzakelijke priori
teiten van nader onderzoek ook
opgesomd: beschrijving en ge
schiedenis van de (verdwenen)
Joodse gemeenschappen.

Nu is er op 1 maart j.1. een
start gemaakt met een werk
groepje dat deze taak - in alle
bescheidenheid overigens - wil
gaan aanvatten. Deelnemers tot
nu toe: mw. A. Koridon (Kam
pen), en de heren S. Laansma
(Zutphen) en J. van Gelderen
(Kampen). Van de hand van de
heer Laansma verscheen in 1977
een studie over de Joodse Ge
meente te Zutphen en in 1978
een (kleinere) over de Joodse
Gemeente te Hengelo Gelderland;
de heer Van Gelderen gaf in
1975 een schets van de Joodse
Gemeente in Kampen (voorname
lUk in de 19de en 20ste eeuw),
terwUi hU nu werkt aan een
overzicht van de bronnen m.b.t.
de gescllied&nis van de Joden
in ons gebied.

Voorlopig wil de werkgroep
zich bezighouden met de ge
schiedenis van de Joodse ge
meenschappen in de kleinere
plaatsen zoals: SteenwUk, Blok
zUl, Zwartsluis, Hasselt en het
Gelderse gebied van ..de Ussel
akademie. De beschrUving van
de Zwolse Gemeente - de enige
plaats waar na de grote cata
strofe nu nog een Joodse Ge
meente bestaat - zou een aparte
aanpak vergen, de krachten daar-

IJSSELAKADEMIE
huisorgaan

juni 1978

voor zUn thans te gering.
ue heer Van Gelderen zal

zUn reeds tamelUk uitvoerige werk
over de geschiedenis van de
Joden in Kampen iets wUzigen
en aanvullen. De heer Laansma
uit Zutfen zal iich gaan bezig
houden met de andere gemeen
ten. Met Hasselt is inmiddels al
een begin gemaakt. Het resultaat
is aldaar, dankzU volledige me
dewerking van het gemeentebe
stuur, bevredigend. Ook van
Joodse zUde is positief gereageerd
en zo is er, zU het schuchter,
een niet onverdienstelUk begin
gemaakt.

Vanwege dit laatste ook een
oproep aan belangstellenden:
uw medewerking wordt gaarne
op prUs gesteld, hetzU als actief
geschiedvorser, hetzij als infor
mant; wellicht kunt U vertellen
uit een levende herinnering aan
hen die onder ons woonden en
er niet meer zUn - opdat ook
zU een vertolker vinden van
hun boodschap.

U kunt ons helpen aan nega
tieven en/of foto's van Joodse
begraafplaatsen en/of grafzerken,
van synagogen in bovengenoem
de plaatsen (al dan niet verdwe
nen), zowel van in- als exterieur.
Copieën van krantenartikelen,
waarin bovengenoemde Joodse
gemeenten besproken worden,
of hun voorgangers (voorzangers),
Joodse zaken en mensen, enz.

Als alle gegevens en foto's
verzameld zUn hopen we tot
een publikatie te komen van het
verkregene. Een belangrU'k punt
is nog, dat er bU elke te be
schrUven Joodse gemeente een
volledige lUst met namen zal
worden opgenomen van allen die
gedeporteerd werden en niet
terugkeerden.

Van harte hoopt de werkgroep
op uw medewerking: geen be
richtje is te eenvoudig en geen
Foto te slecht.

Wilt U uw racties richten aan
de IJsselakademie, Molenstraat
28a, Kampen? HartelUk dank!
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IJSSELAKADEMIE
MOET ONDERZOEK VAN
NATUUR BUNDELEN

Bij de stichting van de IJsselakademie heeft als een belangrijk doel
voor ogen gestaan het bestuderen van de natuur. Niet alleen van de
afzonderlijke vakgebieden, maar ook de samenhang met cultuur,
economie en geschiedenis.

Een impressie van de Roebollingehoek ond
gezien en getekend door D. Koopmans.

t
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onder ons aan vakbroeders en
amateurs schuilt. Kontakt met de
veelheid aan verenigingen op
ons terrein zullen weldra worden
gelegd. Uit dit kontakt zal ook
naar voren moeten komen wie
bereid is daadwerkelijk leiding
te geven aan de verschillende
onderzoekingen.

De Vereniging 'IJsseldelta' uit
Kampen is bezig met het samen
stellen van een 'Flora Campensis',
geënt op het studiewerk van de
zelfde naam uit het einde van
de vorige eeuw.

Er is een andere werkgroep
bezig met het bestuderen van
de vleermu'izen in de stad Zwolle.

Vakmensen uit het Rijks Insti
tuut voor Natuurbeheer hebben
zo'n 70 projekten onderhanden,
daaraan zullen gevorderde ama
teurs en studenten een belangrijk
aandeel kunnen leveren.

Hoe zouden we de IJsselaka
demie het natuurhistorisch onder
zoek van de grond kunnen krij
gen?

SCHEIDING

Nadat bekend is geworden
welke individuele onderzoekers,
welke verenigingen en welke
werkgroepen aan een onderzoek
zouden mee willen doen, dient
er een scheiding gemaakt te wor
den in de belangstellingsfeer.

Te denken valt aan hogere
planten, paddestoelen, mossen,
zoogdieren, vissen, insecten,
vogels, geomophologie. Daarbij
kan gedacht worden aan het
onderzoek in deelgebieden: fauna
van de rietvelden, waardevolle
houtopstanden bij boerderijen
of buitenplaatsen. Een verl:iinding
met de geschiedenis kan dan
zeker gelegd worden.

Als eerste taak zal de IJssel
akademie inventariseren wat er

Nu zijn er in het gebied van
de IJsselstreek velen bezig met
die natuur. Vrijwel iedere plaats
heeft een of meerdere amateur
verenigingen en ook beroeps
biologen komen in ons gebied
veelvuldig voor.

Er is echter weinig eenheid in
organisatorisch opzicht. De
enkele natuurliefhebber die er
in z'n eentje op uitgaat heeft
dikwijls een grote kennis ver
gaard. Deze kennis komt niet
naar buiten, slechts in enkele
gevallen komt het tot publikaties.

Een groot aantal verenigingen
bestaat uit zoals we weleens
zeggen - wandelaars, mensen die
van de natuur genieten, maar die
het in de kennis der natuur niet
zo ver brengen. Deze vereni
gingen komen zelden tot een
eigen onderzoek.

Dat onderzoek is echter wel
gewenst. In deze tijden van snel
veranderende transport- en pro
duktie-wijzen met de daarmede
gepaard gaande veranderingen
in het landschap bestaat wel
degelijk behoefte aan de kennis
van het nog aanwezige.

VELE PROJEKTEN

Hier en daar wordt in amateur
kringen een poging tot natuur
studie ondernemen. De Konink
lijk Nederlands Historische Ver
eniging heeft een floristische
werkgroep, die zich ook bezig
houdt met het onderzoek langs de
Ijssel.
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INVENTARISEREN

Dan dienen we ons te beraden
over de projekten, die kunnen
worden aangevat.

Inventarisatie van de bedreig
de gebieden, vele milieugroepen
zijn er mee bezig, is noodzake
lijk om te bereiken wat ons
voor ogen staat: het vastleggen
van het wetenschappelijk belang
en daarmede tevens een aanzet
te geven voor het behoud van
de waardevolle elementen in de
natuur van onze IJsselstreek.

U kunt zich nu melden voor het
deelnemen aan het streekonder
zoek bij het secretariaat van de
IJsselakademie.

Epe, D. Koopnlans

Vogels en Vlinders

Het natuurhistorisch Museum Schoonewelle in Zwartsluis biedt dit
jaar de expositie (met klankbeeld) Vogels en Vlinders.

Vorig jaar werden de onderscheidene tentoonstellingen door onge
veer 6000 personen bezocht en wij verwachten dit jaar opnieuw een
stijgende belangstelling. Onze optimistische verwachtingen zijn met
name gebaseerd op de gerichte edukat,ieve en voorlichtende aktiviteiten
van 'Schoonewelle'. Vooral bij de (school-)jeugd wordt gepoogd de
nieuwsgierigheid te wekken, waaruit dan de wens kan ontstaan meer te
willen weten over de omgeving. .De explikatie van een edukatief mede
werker, die sedert vorig jaar aan het museum is verbonden, vormt een
belangrijke bijdrage in een gunstige ontwikkeling van het museum
'Schoonewelle'.

De expositie 'VOGELS en VLINDERS' zal worden 'onderbroken' door
de expositie Watervogels welke onder auspiciën van het Ministerie
van C.R.M. gedurende de gehele maand juli 1978 zal worden gehouden.

nder Genemuiden, I

---



STREEKONDERZOEK
REEDS OP GANG

Kon men in de vorige uitgave
van het huis·orgaan van de Ijssel·
akademie (februari 1978) uit·
voerig lezen over onze plannen
voor het streektaalonderzoek, het
is nu al tijd om iets te vertellen
over de stand van zaken bij de
verwezenlijking van die plannen.

In de maanden januari, februari
en maart konden we voorname
lUk door persoonlUke kontakten
tot de vorming van vele groepen
informanten in de regio van de
IJsselakademie overgaan. Niet
alleen via ons huisorgaan, maar
ook dankzU een gesprek voor de
Rono-microfoon en artikelen in
de regionale pers kwamen er
veel spontane aanmeldingen van
mensen die graag wilden helpen.
Begin april waren er zo'n veer
tig groepen informanten gevormd.
Een ingezonden stuk in diverse
bladen zorgde er voor, dat ook
in plaatsen waar we tot nu toe
niet of nauwelUks kontakten
hadden, belangstellenden zich
als informant opgaven.

Met de vorming van groepen
in die plaatsen zUn we voor een
deel nog bezig. WU zUn bUzonder
gelukkig met deze grote bereid
heid tot medewerking, want het
aantal witte plekken op de kaart
zal waarschUnlUk bUzonder
klein worden. BU het ter perse
gaan van dit nummer hadden we
alleen in BIokzUl, Grafhorst,
Mastenbroek en Wapenveld nog
geen kontakten. Voor ons onder
zoek noodzakelUke gegevens
kunnen we t.Z.t. mogelUk nog
door middel van bandopnamen
verkrUgen.

VRAGEN

Begin april ging onze eerste
lichting vragenmateriaal op de
post. Onze vragen zijn er op ge·

richt, vast te leggen hoe in de
verschillende plaatselijke (en
plaatselijk ook nog variërende)
dialecten de uitspraak van beo
paalde woorden is.

Met behulp van enkele détail
studies de historische klankleer
betreffende wordt, mede op grond
van de zgn. fonologische kon
tekst, een keus gemaakt uit
woorden waarvan aang.enomen
mag worden dat ze in het alge
meen in onze dialecten voorko
men, aangezien ze ook in het
oude zgn. Westgermaans voor
kwamen. Aan de hand van de
door de informanten verstrekte
gegevens kunnen we studie ma
ken van de principes volgens
welke de basisvormen van de
woorden in de dialecten zUn op
gebouwd.

Maar er wordt ook naar 'neven
vormen' gevraagd: dat betreft
voornamelUk het verkleinwoord
en het meervoud bU de zelfstan
dige naamwoorden, en verschil
lende vormen van het onregel
matige/sterke werkwoord i.v.m.
mogelUke klinkerwisseling bU de
vorming van t.t. en v.t. Ook wor
den af en toe komplete zinnen
ter vertaling voorgelegd: aldus
hopen we meer te weten te
komen over een aantal syntak
tische bUzonderheden.

KERNONDERZOEKEN

In IJhorst en Rouveen zUn
groepjes informanten voor het al
gemene projekt gevormd, zoals
in andere plaatsen. In het dorp
Staphorst zelf, onder organisa
torische leiding van de heer J.
Hattem, gemeentehuis Staphorst,
werken we met twee, soms drie
wisselende groepen; één voor
het algemene projekt, de andere
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voor het vastleggen van uitdruk
kingen en voor enkele taalkundig
gezien 'bijzondere' onderwer
pen.

Het eerste van die onderwer
pen betreft de klinkerwisselingen
bU het sterke/onregelmatige
werkwoord in de dialecten van
Staphorst en IJhorst. Op analoge
wUze wordt deze groep we'rk
woorden in het Kampens afge
vraagd door de heer K. Janssens,
lid van ons werkverband

MINI·PROJEKTEN

Samen met mej. A. M. van
Dobbenburgh, studente Neder·
lands te Groningen (afkomstig
uit Zwolle en lid van ons werk
verband) worden voorbereidin
gen getroffen voor een dialect·
enquête naar de taalhouding en
het taalgedrag in Zwolle, toege
spitst op de Zwolse dialecten.

Voor een werkgroep die een
aantal 'uitvoerende werkzaamhe
den' voor dit projekt zou kunnen
verrichten, hebben we reeds
verschillende namen van geïnte
resseerden mogen noteren.

URKER TAAL

In voorbereiding is een uitgave
van proza en poëzie in de taal
van Urk van de heer T. de Vries
uit Urk, lid van ons werkverband.
Het betreft hier een demonstra
tie van literair gebruik van het
Urks, met inleiding en beknopte
woordenlijst.

Er doen zich, naar het zich
laat aanzien, nog enkele moge
lUkheden voor soortgelUke uit
gaven voor. Ons is geattendeerd
op het bestaan van verschillen
de lUsten met woorden en uit
drukkingen (meestal in hand
schrift). WU zUn ook bezig met
de studie van enkele interessante
manuscripten die mogelUk binnen
niet al te lange tUd voor publi
catie gereed gemaakt mogen en
kunnen worden.

Henk Bloemhoff
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HISTORISCHE SCHEEPSBOUW

slag van Olde Staphorst tot het
oude kerkhof (lengte 2,1 km)
in één keer uitgezet is (zie jaar
verslag 1977 van genoemde rijks
dienst).

Mijns inziens kan deze ge
volgtrekking nog niet worden
gemaakt. Zolang op het oude
kerkhof geen 13de eeuwse vond
sten zijn gedaan blijft de moge
lijkheid open van een eerste
kerk bij Olde Staphorst en van
een verlenging van de eerste
ontginningsslag bij het ontstaan
van het dorp in het veen.

De eerste kerk zal pas zijn
gebouwd na de komst van de
kolonisten d.w.z. na de bouw van
boerderijen in het veen. Het zou
mij niet verbazen indien een
opgraving op het oude kerkhof
een vroege stichting omstreeks
1200 zou u'itwijzen. Dat die op
graving spoedig moge plaats
vinden! De twijfel over de plaats
van het oudste Staphorst kan
daarmee vermoedelijk worden
weggenomen.
Zwolle, D. M. van der Schrier

Kerkhof Staphorst

Een aantal mensen heeft zich aangemeld voor een werkgroep
historisch scheepsbouw (waaronder punterbouw). Maar dit aantal is
nog wat te klein om al serieus van start te kunnen gaan. Daarom,
geïnteresseerden, komt onze gelederen versterken!

In mijn artikel over de verplaat
singen van Staphorst en Rou
veen, in de eerste uitgave van
de IJsselakademie, heb ik op blz.
43 het vermoeden geuit dat het
oude kerkhof van Staphorst bij
het Rienkskanaal de plaats van
de oudste kerk van Staphorst is.

Op die plaats zijn scherven
van oud en jonger Siegburg aar
dewerk uit de 14de en 15de
eeuw gevonden (zie NKNOB
1972 p. 33). Op theoretische
gronden heeft vóór die vondst
Ir. J. G. Huytker aangenomen
dat halverwege Olde Staphorst
bij het Meppelerdiep en het kerk
hof bij het Rienskanaal een kerk
je heeft gestaan uit het zijns
inziens tweede stadium van
Staphorst.

Op verzoek van de Rijksdienst
voor het oudheidkundig bodem
onderzoek is op 31 oktober 1977
ter plaatse een proefsleuf ge
graven. Het resultaat was nega
tief. Volgens de archeoloog
A. D. Verlinde zou dit er op kun
nen wijzen dat de ontginnings-

Donateurs ontvangen deze
uitgave (winkelwaarde f 24,-)
tegen de sterk gereduceerde

prijs van slechts
f 12,50

(plus portokosten)

WERKGROEP
GESCHIEDENIS

Na de eerste, verkennende,
bijeenkomst kan de werkgroep
geschiedenis verder gestalte
krijgen. Deze eerste bijeenkomst
is vooral besteed aan het zoeken
van 'raamonderwerpen'. Dit zijn
onderwerpen die voor de hele
streek van betekenis zijn en
waaraan een ieder vanuit zijn
eigen interessesfeer of lokale
gerichtheid een bijdrage kan le
veren.

Na uitwisseling van de inte
resses zijn de volgende raam
onderwerpen geformuleerd:

- Agrarische geschiedenis; de
gemene gronden, marken, e.d.

- Verkeer in onze streek; wel
licht te kombineren met de ge
sch'iedenis van het postwezen

- Huizen van 'weldadigheid';
armen- en ziekenzorg.

- Onderwijs
- Kerkhistorie; b.v. moderne

devotie.

Deze opsomming is maar een
eerste poging. Mogelijk hebt U
nog suggesties voor andere
raamonderwerpen?
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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)

KWARTJES-SUCCES
Drs. S. van Tuinen kon als

voorzitter van het voorlopig be
stuur van de Ijssel Akademie
de eerste jaarvergadering in op
timistische sfeer openen. Niet
alleen vanwege de onverwacht
grote opkomst, maar ook omdat
de Akademie 'in het eerste jaar
van haar bestaan al belangrijke
taken heeft kunnen aanpakken.

Dit dan vooral dank zij de
steun die de IJsselakademie
heeft ontvangen. Er kwamen
enkele vorstelijke giften binnen
en de gemeentebesturen in het
werkgebied hebben zich bijzon
der positief opgesteld. Er was
een subsidie van een kwartje
per inwoner gevraagd en bijna
alle gemeenten hebben dit

verzoek ingewilligd. Vele kwart
jes maken macht, het kwartjes
fonds is een succes gebleken.

Het belangrkijste punt van de
agenda was dat de stichting nu
een officieel bestuur kreeg.
Van het voorlopig bestuur keer
den enkelen niet terug, maar zij
blijven in ander verband actief
voor de IJsselakademie. Voorlo
pig blijven er twee vacatures,
waarin op de vergadering kandi
daat werd gesteld de heer 1.
Kristen uit Dalfsen, opdat ook
het oostelijk deel van het werkge
bied in het bestuur vertegen
woordigd zal worden.

Mevrouw Rotstein uit Zalk
bood de IJsselakademie een
prachtige wandversiering aan,

pauweveren, op een neutrale
achtergrond, die het werk van
de IJsselakademie symboliseren.
Mevrouw Rotstein wenste in
haar toespraak deze Akademie
de wijsheid toe van de konlnklijke
vogel die het materiaal voor haar
werkstuk heeft geleverd. In de
schikking van de pauweveren
heeft mevrouw Rotstein getracht
uit te drukken hoe veel kennis
in het verborgene blijft hangen,
hoe sommige gebieden in de
verdrukking raken en hoe via
een overkoepeling als de IJssel
akademie een goede bas'is ge
legd kan worden.

Voorzitter Van Tuinen aan
vaardde dit geschenk in grote
dank en het heeft inmiddels een
plaats gekregen in het kantoor
van de IJsselakademie.
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