
EERSTE JAARGANG - NUMMER 4 - OKTOBER 1978 OKT. 1978

MOLENSTRAAT 28A, TELEFOON 05202 -15235 KAMPEN

Nieuw onderzoek
Mechteld toe Boecop

De zeventiende eeuw is Nederlands Gouden Eeuwen nergens zo
onmiskenbaar als in de schilderkunst. Dat heeft z'n weerslag gehad in
de wetenschap kunstgeschiedenis. Daar is de meeste aandacht altijd
besteed aan de internationale publiektrekkers als Frans Hals, Albert
Cuyp en Jan Vermeer. Slachtoffers van deze grootmachten, zowel
bij het publiek als bij de kunsthistorici, waren de achttiende en
zestiende eeuwse schilders. De laatsten beginnen echter de laatste
jaren langzaam maar zeker terrein te heroveren.

Langzaam, want veel zestiende
eeuwse stijlkenmerken staan
(blijkbaar) laag genoteerd bij het
grote publiek. De onderwerpen zijn
vaak ingewikkeld en erudiet, de
kleuren zijn helder en vertonen
weinig sterke contrasten, de na
tuurgetrouwe afbeelding van de
figuren is niet altijd overtuigend
(want geman'iëreerd), dit alles
in tegenstelling tot de eigen
schappen van de zeventiende
eeuwse kunst in Nederland. De
belangstelling is echter groeiende;
er worden tentoonstellingen aan
gewijd (b.v. die over Jan van
Scorel) en wetenschappelijke
studies over geschreven (b.v.
recentelijk over Maarten van
Heemskerk). De zestiende eeuw
zal aan veel jonge kunsthistorici
(waarvan het aantal zo snel toe
neemt) werk kunnen verschaffen.

Er bestaat over de zestiende
eeuw wel een overzichtswerk:
zo'n twee delen van G. J. Hooge
werffs 'De Noord-Nederlandsche
Schilderkunst' worden aan deze
periode besteed. Echter, de be
vindingen van Hoogewerff rusten
op twee pijlers: de ene is die

van het onderzoek, de ander is
fantasie, of zoals het meestal
vriendelijker wordt gezegd, eigen
inzicht. Dat is niet verwonderlijk,
haast excusabel, indien we de
werkzaamheden van deze direc
teur van het Nederlands Instituut
in Rome overzien, maar het is
voor de lezer onmogelijk om feit
van inzicht te scheiden. AI het
archiefonderzoek zal moeten
worden overgedaan. Hoogewerff
interesseerde zich voor de Kam
per schilderschool, en hij had
gelijk enige tientallen pagina's
eraan te wijden in zijn boek. De
belangrijkste Kamper voortbreng
selen van schilderkunst dateren
uit de zestiende eeuw. Eind
vorige eeuw is daarnaar veel
archiefonderzoek gepleegd en
Hoogewerff voegde er het zijne
aan toe. Dat wil niet zeggen dat
genoeg bekend is over de en
kele interessante zestiende eeuw
se werken die nog in Kampen
over zijn. Op een paar van deze
stukken nu hoop ik binnenkort
in een kleine publicatie iets die
per in te gaan. Het Bestuur van
de I1sselakademie heeft deze

publicatie bij voorbaat aangebo
den aan haar voorzitter, de schei
dende burgemeester van Kam
pen, de heer drs S. van Tuinen.
Het gaat om twee grote schilde
rijen die het Laatste Avondmaal
voorstellen, beide worden toege
schreven aan de schilderes
Mechteld toe Boecop. De wer
ken lijken sterk op elkaar, en
juist daardoor vallen de verschil
len meer op en dagen u'it tot
verklaring. Het meest opvallende
verschil schuilt in de nimbus om
het hoofd van de Christusfiguur
in het ene schilderij, die ont
breekt aan de Christus in het
andere. Deze laatste zit boven
dien voor een v·enster met door
kijkje op de tuin van Gethsémané.
terwijl de andere in een geslo
ten ruimte zit. Deze houdt weer
een kelk in de rechterhand en
maakt een zegengebaar met de
linker, terwijl in het tweede pa
neel Christus het brood aan
Judas geeft die gretig toehapt.
Het hier beschreven verschil in
spireerde de heer H. Korteling
in de Kamper Almanak van 1952/
53 tot de hypothese dat Mech-
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teld toe Boecop misschien hei
melijk tot een protestantse groep
behoorde, of zelfs er onbewust
mee sympathiseerde, en dat
deze gez'indheid haar inspireerde
tot het tweede, niet Rooms Ka
tholiek aandoende schilderij.
Datzelfde verschil inspireerde
het bestuur van de ijsselaka
demie tot het formuleren van een
opdracht aan mij om, zo moge
lijk, dieper op de iconografie
van dat verschil in te gaan. Het
onderzoek zal inderdaad icono
grafisch van karakter en doel
stelling moeten zijn, de traditio
nele betekenis en waarde bestu
derende van bepaalde voorstel
lingen op een bepaald moment
in de geschiedenis. Het her
nieuwd archivalisch onderzoek
naar de Kamper schilderschool
zal hierdoor hopelijk worden
gestimuleerd; dat zal in de toe
komst misschien een nieuwe op
dracht van de IJsseiakadem1e
kunnen worden.

Het ligt in de bedoeling de
publicatie in de loop van het
komende voorjaar te doen ver
schijnen. Ik maak van deze ge
legenheid gebruik om mijzelf

Redaktie:

Bijdragen voor het volgende
nummer van het huisorgaan
van de IJsselakademie kunnen
aan het bureau worden gezonden.
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aan de geachte lezer voor te
stellen om de keuze van het Be
stuur, waarom ik mij zeer ver
eerd acht, enigszins te verduide
lijken. Ik heb kunstgeschiedenis
gestudeerd aan de Vrije Univer
siteit onder wijlen Prof. Dr. H. R.
Rookmaaker. Mijn afstudeer
richting lag in de negentiende
eeuw. Ik heb toen o.a. een studie
geschreven over de beste vriend
en collega van Vincent van
Gogh in zijn Hollandse jaren:
Anton van Rappard. Van al zijn
werk heb ik met een medestu
dent een catalogus opgesteld en
tegelijkertijd een overzichtsten
toonstelling van dat werk in het
Amsterdamse Vincent van Gogh
museum georganiseerd. Na mijn
afstuderen in 1975 ben ik niet
in de negentiende eeuw doorge
gaan. Mijn belangstelling gaat
nu in de eerste plaats u'it naar
de zestiende eeuwse kunst van
Nederland. Ik werk momenteel
als wetenschappelijk medewerker
aan de subfaculteit kunstge
schiedenis van de Vrije Univer
siteit.

J. L. Siesling

Werkgroepen:

Dialekt
Genealogie
Geschiedenis
Geschiedenis Joodse gemeenten
Historische scheepsbouw
Natuur en milieu I.o.

Voor nadere informatie kunt u
zich wenden tot het bureau van
de IJsselakadem'ie.

Donateurs:
Men kan donateur worden van

de Stichting IJsselakademie.
De donatie bedraagt minimaal

f 15,- per kalenderjaar.

Belangstellende donateurs kunnen op aanvraag in het

bezit komen van een begroting + aktiviteitenplan·

ning 1979.
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Synagoge in Ommen in t 946,
voor de afbraak.

Een voorbeeld van een dorpssjoeltje uit ons gebied Het hebreeuwse opschrift boven de deur en de
hebr. spreuk zijn in de oorlog weggehaald. Deze synagoge is gebouwd in 1857, de Joodse Gemeente
had toen ruim 70 leden.
De IJsselakademie beoogt allerlei gegevens vast te leggen van dergelijke Joodse gemeenschappen, naast
Ommen zijn te noemen: Dalfsen, Dedemsvaart, Zwolle, Hattem, Elburg, Hasselt, Zwartsluis, Kampen;
Steenwijk, Blokzijl, Meppel.
Heeft U informatiemateriaal, herinneringen? Graag doorgeven aan het bureau Molenstraat 28a, Kampen.
Opdat wij n'iet vergeten!

Bibliografie
Sedert een paar maanden

wordt er in opdracht van de IJs
selakademie gewerkt aan het
samenstellen van een bibliografie
van alle boeken, tijdschriften-
en (bepaalde) kranteartikelen
die betrekking hebben op wat
dan ook maar in de IJssel-Vecht
delta.

Omdat er nergens een kom
plete verzameling van die boe
ken en artikelen is gaat er veel
tijd zitten 'in het opsporen van
die literatuur. Bij dit opsporings
werk is het boeken- en tijd
schriftenbezit van de Provincie
Overijssel tot uitgangspunt ge
kozen en vooral als gevolg van
de daarin vermelde literatuur
opgaven komen we de rest op
het spoor. Want één van de be-

langrijkste voorwaarden is, dat de
bibliografie zo kompleet moge
lijk wordt, zodat, indien iemand
iets wil weten over b.v. de flora
in de IJssseldelta, de gebruiken
in middeleeuws Kampen of de
industrialisatie in Zwolle daar zo
kompleet mogelijk over geinfor
meerd kan worden. Het voltooide
bibliografische werk zal dus van
grote betekenis zijn als voorbe
reidend stukwerk ten dienste
van wetenschapsmensen of ge
interesseerde leken. Bovendien
zal dan ook duidelijk zijn welke
witte plekken er zijn in onze
kennis ten aanzien van de IJssel
Vechtdelta, of welke kennis zo
verouderd is, dat ze nodig weer
eens herzien moet worden. Dit
is belangrijk, omdat zo de weten
schappelijke (bv. van doktoraal

studenten voor hun scriptie)
en vrijwillige arbeid veel gerichter
gestimuleerd kan worden.

Maar voordat het zover is zal
eerst één van de belangrijkste
fasen van het gehele werk nog
doordacht moeten worden, nl.
in wat voor een systeem en onder
welke trefwoorden het geheel
aan boeken en krante- en tijd
schrift-artikelen ondergebracht
wordt, zodat het optimaal toe 
gankelijk zal zijn. Hierbij zal veel
van de eigen inventiviteit af
hangen.

Christo Weijs (theologisch stu
dent te Kampen) is aangetrok
ken om op part-time basis onder
begeleiding van de heer 1. C.
H. de Groot:'(bibliothecaris Pro
vinciale Bibliotheek) een en ander
te concretiseren.
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Landschapsplan IJsseldelta

..
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'De ZwartendUk, een majestueuze iepenlaan, thans ernstig bedreigd
door de iepenziekte. Adhoc 'inplanten van opengevallen plekken geeft
weinig soulaas'.

,

Ir. F. L. DUksterhuis.

in het rapport vele schetsjes
zUn gegeven.

Na de analyse worden in het
rapport de uitgangspunten m.b.t.
de ontwikkeling van het land
schap besproken.

Tenslotte worden een viertal
concepten voor een landschaps
plan nader uitgewerkt.

Omdat de opzet van dit onder
zoek er toe kan bUdragen dat
ook in andere gebieden met een
streekeig.en karakter een derge
IUke voorverkenn'ing plaats heeft
wordt de mogelUkheid van publi
catie van dit rapport in één van
de komende bundels van de
ijsselakademie thans nagegaan.
Kampen, 5 september 1978.

de vakgroep Landschapsarch'i
tectuur geeft in de eerste plaats
een analyse van het Landschap.
BU deze analyse spelen de na
tuurlUke faktoren en de antropo
gene faktoren (het menselUk
handelen) een grote rol want het
landschap is het resultaat van
de wisselwerking tussen deze
faktoren.

Geologie, topografie, waterhuis
houding, fauna en de diverse
vormen van bodemgebruik ko
men aan de orde. Daarnaast
wordt aan de componenten van
het ruimte/Uk patroon zoals dU
ken, wegen, erven en aanwezige
beplanting aandacht besteed.
Deze componenten geven aan
de IJsseldelta een volstrekt eigen
ruimtelUke structuur, waarvanHet verschenen rapport van

Op verzoek van de ijsselaka
demie heeft de vakgroep Land
schapsarchitectuur van de Land
bouwhogeschool te Wageningen
een landschapsplan opgesteld
voor de IJsseldelta.

Na een oriënterend gesprek
met Prof. Vroom, hooglera'ar
Landschapsarchitectuur hebben
diens medewerkers ir. J. B. Struik
en mej. C. W. M. Nienhuis het
hiervoor nodige onderzoek ver
richt.

De direkte aanleiding voor
deze verkenning vormde het op
treden van de iepeziekte, waarvan
een agressieve stam o.a. Noord
West-OverUssel in 1975 en 1976
teisterde.

In de ijsseldelta is met name
het Kampereiland ernstig ge
troffen. De karakteristieke be
planting op de terpen, waar
hoge iepen de oude boerderUen
overhuifden, is voor een groot
deel verloren gegaan.

Ten westen van Kampen ligt
de ZwartendUk, een oude slin
gerende slaperdUk met majes
tueuze iepen. Voor het voortbe
bestaan van deze waardevolle
beplanting wordt het ergste ge
vreesd. Reeds zUn ook hier tien
tallen iepen gesneuveld.

Incidentele aanplant kan de
ontstane schade niet opheffen.
Hiervoor is een landschapsplan
nodig dat de richtlUnen voor
de beplanting van zowel erven
als wegen en dUken aangeeft.

Het overgrote deel van de
landerUen in de ijsseldelta is
eigendom van de gemeente
Kampen. Dit betekent dat actieve
landschapsbouw hier los van
b.v. een ruilverkaveling ieder
moment kan worden toegepast.
De gemeente Kampen zal voor
de realisering van dit landschaps
plan de nodige initiatieven ne
men.
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OVER DE TWEEDE BUNDEL De derde bundel?

Als opvolgster van Josien Schinkel - die het Bureau tot haar en onze
spUt moest verlaten, omdat de Interimregeling waarin zU was aan
gesteld af/iep - is m.i.v. 1 september 1978 benoemd Anja Meyerman
te Kampen.

- De werktUden van mevr. Bosch zUn als volgt gewUzigd:
maandag: 9.00 - 14.00 uur
dinsdag: 9.00 - 14.00 uur
donderdag: 9.00 - 17.30 uur.

MEDEDELINGEN.
- In juli 1978 studeerde onze dialektmedewerker Henk Bloemhoff af

aan de RUks Unlversiteit in Groningen; het ging om het doctoraal
examen Nederlandse taal- en letterkunde, hoofdrichting taalkunde,
met de bUvakken Nedersaksisch en Middelfries.
Op dezelfde dag studeerde ook zUn verloofde af; zU slaagden
beide 'cum laude'.

Donateurs ontvangen deze

uitgave (winkelwaarde f 24,90)

tegen de sterk gereduceerde

prUs van slechts

f 12,50 (plus portokosten)

Bestellen bU het bureau.

De huidige redactie van de
bundels verzoekt hierbU alle le
zers eens na te gaan of:

a. zU zelf een wetenschappe
IUke bUdrage zouden kun
nen leveren,

b. zU in hun omgeving mensen
kennen die tot het schrUven
van een dergelUke bUdrage
in staat zouden zUn, en zo
ja, hetzU zelf de nodige
stappen te nemen om die
personen opmerkzaam te
maken op de bundel, hetzU
de redactie danwel het
bureau een seintje te geven.

De redactie komt hier nu reeds
mee omdat zU ervaren heeft dat
de tUd benodigd voor de voor
bereiding vande bundel (dwz
van het vergaren van kopU, lees
aandringen bU schrUvers) meestal
langer is dan verwacht, en een
wat gunstiger (vroege) verschU
ningsdatum gewenst is.

De redactie meent hiervoor
op alle lezers een beroep te
moeten doen.

Verder heeft de redactie gre
pen gedaan uit een werkstuk uit
de nalatenschap van Kamman
over Kuinre. Deze fragmenten
leveren een aardig beeld van het
dagelUks leven omstreeks 1900
in het uiterste noordwesten van
OverUssel. Zouden er meer van
dergelUke werkstukken in ver
borgen hoeken liggen?

Prof. Entjes bracht het lite
ralre aspect in deze bundel met
een bUdrage over Aar van de
Werfhorst aan IJssel en Vecht

Een sociaal-economisch-plano
logisch overzicht wordt geleverd
door Kutsch Lojenga en prof.
NUkamp in hun bUdrage: De
plaats van de delta in het na
oorlogs ruimtelUk beleid. Het
laatst maar niet het minst is de
bUdrage van van Gelderen over
het Joodse leven in het land
van IJssel en Vecht: In de me
diene. Een introductie tot een
historisch onderzoek. Een goede
grondslag voor de opgerichte'
werkgroep om op voort te bou
wen! AI met al een interessante
bundel met zeer lezenswaardige
artikelen, die de redactie U
welgemeend te gelegener tUd
kan aanbevelen.

De tweede bundel is in voor
bereiding. De negen bUdragen
zUn bU de uitgever. Het is de
bedoeling dat de bundel deze
herfst verschUnt.

De natuur is in deze bundel
vertegenwoordigd door bUdragen
van Flint over vlinders en van.
Philippona over wilde ganzen.

De overige bUdragen handelen
voornamelUk over de mens in
zUn leven en werken in heden
en verleden.

Er is een bUdrage van Verlaan
jr over het oude dominicaner
klooster te Zwolle, geschreven
naar aanleiding van de restau
ratie van de Broerenkerk; een
bUdrage van Van Soest over de
Grift - een Veluwse watergang 
geput uit het Veluws water
schapsarchief. Wellicht mogen we
opmerken, dat aan waterschaps
archieven in het algemeen nog
weinig aandacht is geschonken.
Een ander archiefonderzoek
door Reinders leidde tot de bU
drage: een oneigenlUke pacht
voorwaarde en een koppige
paardeboer, waarin naast een
zekere sfeertekening ook o.m.
het scheepvaartbeleid van Kam
pen m.b.t. de IJsselmond in de
vorige eeuw tot uiting komt.
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WERKGROEP GENEALOGIE een onderwerp dat streekgebon
den is, zich niet teveel tot één
gemeente beperkt en inhoudelUk
op een brede belangstelling mag
rekenen.

De werkgroep genealogie
houdt haar eerstvolgende bUeen
komst in het RIJKSARCHIEFF te
Zwolle.
Hebt u belangstelling voor
deze avond, noteert u dan even:

26 oktober 1978, 20.00 uur

Rijksarchief,

Eikenstraat 20

Zwolle.

Dialectonderzoek
Zoals wel enigszins te verwach

ten was, is er sinds het uitkomen

van het vorige nummer van het

huisorgaan van de IJsselakade

mie (begin juni) nog niet veel

nieuws te vermelden op het ge

bied van ons dialectonderzoek.

In juli/augustus kregen de

groepen informanten i.v.m. de

vakantie, slechts éénmaal vragen

materiaal toegestuurd. De kon

taktpersonen/informanten begin

nen duidelUk aan ons werk te

wennen, het terugzenden van het

ingevuld mater,iaal gebeurt al

'regelmatiger'. Uit korresponden

tie/telefoontjes blUkt, dat veel

informanten plezier hebben in

het in hun groep praten over/ be

antwoorden van onze vragen.

Deze herfst starten wU een me

dedelingen- en kontaktbiad voor

onze medewerkers en informan

ten.

Deze bUeenkomst is een ge
zamenlUk initiatief van de IJssel
akademie en de Genealogische
Vereniging, afdeling OverUssel.

Op het programma staat o.a.
een rondleiding door het nieuwe
arch'ief met een uitleg over de
aanwezige bronnen, en de hulp
die men desgewenst kan ver
wacht'en bU het raadplegen van
de bronnen.

Verder zal de werkgroep zich
een studieonderwerp kiezen:

Behalve de al (in vorige num

mers van ons huisorgaan) ge

noemde werkzaamheden mag

hier ook vermeld worden de be

geleiding die wU geven aan

mensen die 'uit zichzelf, e%f

door ons daartoe aangemoedigd,

bezig zUn ·met studie van dialec

ten (b.v. het verzamelen en stu

.die maken van 'oude woorden').

Een dezer dag.en beginnen

wU een projekt 'Kuinders Woor

denboek'. Een door de IJssel

akademie aan te stellen admini

stratieve kracht zal op onze aan

wUzingen de bestaande woor

denlUst (in handschrift) van het

Kuinders door wUien de Heer

R. Ka~man op fiches overbren

gen. Deze verzameling wordt

daarnaast en vervolgens met

andere materiaalverzamelingen

uitgebreid. Het is de bedoeling

te komen tot een zo volledig

Voor een ieder, die zUn eigen
stamboom wil gaan maken en die
bUgevolg meer individueel aan
het werk zal zUn, heeft deelname
aan de werkgroep ook betekenis.

HU kan rekenen op hulp bU
moei lUk bronnenonderzoek en hU
kan gebruik maken van goede
ideeën en slechte ervaringen van
de andere werkgroepleden. En
hU kan wellicht een eigen bU
drage leveren aan een gezamen
'Uke publikatie van de werkgroep.

mogelUke woordenlUst van het

Kuinders.

Voor de zomervakantie ver

gaderde ons werkverband voor

de eerste maal; op 21 september

vond de tweede bUeenkomst

plaats. Gesprekspunten waren

o.a.: de dialectstudie door de

deelnemers zelf en de studie

van de verhouding Nederlands

streektaal op school.

Henk Bloemhoff
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WAT HEBBEN PAUWEVEREN
MET DE IJSSELAKADEMIE
TE MAKEN?

Mevr. K. Rotstein-v. d. Brink
is vanaf de oprichting donateur
van de IJsselakademie.

Op de in mei j.1. gehouden
Jaarvergadering bood zUn het Be
stuur een door haar zelf vervaar
digde wanddecoratie van pauwe
veren op linnen aan.

Deze wandversiering bedoelt
het werk van de IJsselakademie
te symboliseren. De pauw is
van oorsprong de vogel van de
wUsheid. Iedere veer vertegen
woordigt een tak van wetenschap.
Sommige zUn aan de grond ge
raakt; andere liggen in hoekje
verborgen. Een afgebroken
schacht symboliseert een ver
dwenen tak van wetenschap;
bovenaan het doek komt hU als

een prachtige veer weer boven.
De IJsselakademie moet gezien

worden als een overkoepelend
orgaan, waar enkelingen zowel
als groepen, beroepsmensen zo
wel als amateurs hun bUdragen
aan de wetenschap kwUt kunnen.

De beige achtergrond staat
garant voor een neutrale opstel
ling; iedereen moet zich thuis
kunnen voelen.

Hoe denkt mevr. Rotstein over
de IJsselakademie?

Door onmiddellUk na de op
richting als donateur toe te tre
den toonde zU al haar sympathie
voor het initiatief van de op
richters. Inmiddels maakt zU ook
deel uit van de werkgroep dia-

lektonderzoek.
Desgevraagd vertelde zU, dat

het tUdstip om wat meer kennis
over de streek te vergaren juist
gekozen is. Uiteraard ligt er nog
veel braak materiaal; nu zullen
de mensen echter veel sneller
bereid zUn om mee te werken
aan onderzoeken dan enkele de
cennia geleden. Pers, radio en
t.v. hebben meer ontwikkeling
gebracht en remmingen doen
wegvallen. De mensen zUn beter
in staat hun inbr·eng te verwoor
den.

Bovendien zUn veel mensen
'buitenaf' beter bereikbaar nu
de wegen begaanbaarder zUn
gemaakt en obstakels als hek
ken en water zUn weggevallen.

Veel amateurs zullen over
hun drempelvrees voor het ge
bruik van archieven, etc. heen
geholpen moeten worden, maar
daartoe hoopt de IJsselakademie
een bUdrage te leveren.
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ORGANISATIE· UITBOUW

Ten e'inde na mijn pensionering
nog nuttig werk te verrichten,
heb ik het bestuur van de IJssel
akademie aangeboden te helpen
bij de verdere uitbouw van de
organisatie van deze voor onze
r~gio zo belangrijke instelling.
Ter voorkoming van misverstand,
uiteraard alleen tegen vergoe
ding van gemaakte onkosten.

Wat moet er zo al nog gebeu
ren? In een bespreking met het
dagelijks bestuur zijn enkele
punten naar voren gekomen,
waarvan ik noem:

1. Naast de subsidies van pro
vincie en gemeenten zal ee'n be
langrijk deel van de inkomsten
der akademie moeten bestaan
uit donateursgelden. Hoe groter
het aantal donateurs, hoe meer
werk kan worden verricht. Mo
menteel zijn er plm. 250 dona
teurs. Dit aantal zal moeten
worden vermeerderd.

2. Niet alle gemeenten uit de
regio verlenen een subsidie. AI

is dit aantal gering, het streven
zal er op gericht moeten zijn,
dat alle gemeenten hun steun
geven.

3. Het is gewenst dat in iedere
gemeente een contact-persoon
wordt gevonden, die bereid is in
zijn gemeente de belangen der
IJsselakademie te behartigen of
tot wie de akademie zich kan
wenden wanneer er vragen of
problemen in die gemeente rijzen.

4. In bepaalde gemeenten zijn
h'istorische of culturele vereni
gingen die steun kunnen geven
of hulp moeten ontvangen van
de akademie. Wie zijn dat en
waar zijn ze?

5. Contact met de pers is
onmisbaar. Vooral de regionale
pers zal moeten worden bena- .
derd om in voorkomende geval
len artikeltjes op te nemen of
over de akademie te schrijven.

6. Mogelijk zijn er groepen
(raadsleden, particuliere vereni
gingen, etc.) die graag eens iets

meer van de IJsselakadem'ie
willen weten. Die zullen moeten
worden 'Voorgelicht.

7. De IJsselakademie geeft
periodiek een boekwerkje uit met
artikelen over onderwerpen, de
regio betreffende. Zijn er be
paalde fondsen die hierin gelde
lijke steun willen en kunnen
geven? Ook dat zal moeten wor
den uitgezocht.

U ziet: voldoende werk om in
de toekomst n'iet met de handen
over elkaar te zitten, ook al ben
je dan 65-plusser. Rust roest,
dat geldt ook voor de spieren
en de botten en misschien zelfs
voor de hersenen.

U behoeft om donateur te
worden natuurlijk niet te wach
ten tot er bij U wordt gebeld.
Houdt het Initiatief zelf in han
den en bel of schrijf de IJssel
akademie, Molenstraat 28A,
Kampen. Telefoon 05202 - 15235
of ondergetekende.

P. A. Nawijn,

Burg. v. d. Walstraat 6

Staphorst

Tel. 05225 - 1400.

IJSSELAKADEMIE

...........................................................................................................................

Ondergetekende:

Beroep:

Adres: .............................................................................................................................

Woonplaats:

tel. nr.:

.....................................................................................................................

Belangstelling voor de werkgroep:

geeft zich hierbij op als donateur van de IJsselakademie.
In de verwachting dat mogelijk ook bij onderstaande personen belangstell'ing zal be
staan voor het werk van de IJsselakademie verzoek ik een exemplaar van het 'lJssel
akademie-huisorgaan' toe te zenden aan:

(handtekening)
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