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Natuur- en milieuprojekt

Het doel van het natuur- en milieuprojekt is een archief te maken
van de floristische en vegetatiekundige gegevens van het gebied
waarover de activiteiten van de IJsselakademie zich uitstrekken.
Dit archief moet toegankelijk zijn voor amateurs en
wetenschappers in de regio en moet, wat betreft het systeem van
opslag, aansluiten op landelijk gangbare systemen, zoals dat van
het Rijksherbarium te Leiden.

Nadat door de werkgroep van
het natuur- en milieu projekt het
literatuuronderzoek is verricht,
zal op een kaart aangegeven
worden waar reeds onderzoek is
gedaan naar de flora, het terrei n
en de vegetatie. Daarna kan
begonnen worden met de
beschrijving van de flora, het
terrein en de vegetatie van die
gebieden waarvan tot op heden
geen beschrijvingen zijn ge
maakt. De beschrijving van de
flora, het terrein en de vegetatie
zal per vierkante kilometer
(volgens het systeem van het
Rijksherbarium te Leiden) ver
werkt worden. De flora van een
gebied is een lijst van
plantesoorten, die in dat gebied
worden aangetroffen. De flora is
een abstract begrip. De vegetatie
is te definiëren als ruimtelijke
massa van planten individuen in
samenhang met de plaats waar
zij groeien en in de rangschik
king, die zij uit zich zelf hebben
aangenomen. Deze massa kan
uit één plantensoort bestaan,
gewoonlijk wordt hij gevormd
door verscheidene tot vele
soorten. De vegetatie van de
aarde vertoont geen chaos. De
planten individuen zijn gerang
schikt op een bepaalde blijkbaar
wetmatige wijze, zo, dat men de
individuen van bepaalde soorten
op bepaalde plaatsen veelal
tesamen aantreft, de individuen

van andere soorten daarentegen
tesamen aantreft; de individuen
is iets konkreets, iets waar men
doorheen kan lopen, bijv. een
moeras, rietland, heide, bos, het
kroosdek op onze sloten enz.

Bij floristisch onderzoek - e~n

voorbeeld van een dergelijk
onderzoek is dat van de
plantenwerkgroep van de Vereni
ging voor natuurstudie en 
bescherming "IJsseldelta" - gaat
men als volgt te werk. Men loopt
in een bepaalde vierkante
kilometer (= kilometerhok) een
bepaalde route eenmaal in het
voorjaar en eenmaal in het najaar
waarbij men op een streeplijst,
waarop ± 1300 plantesoorten
met hun wetenschappelijke naam
staan aangegeven, de aangetrof
fen plantesoorten aanstreept.

Tevens wordt een korte
beschrijving van het terrein en
eventueel een vegetatieku ndige
beschrijving gegeven. Aan de
hand van de standaardlijst voor
de Nederlandse Flora (Arnolds
en Van der Meyden) kan
nagegaan worden hoe zeldzaam
of algemeen de aangetroffen
plantesoorten zijn. Van de
aangetroffen plantesoorten kun
nen verspreidingskaarten ge
maakt worden.

Bij vegetatiekundig onderzoek

gaat men uit van homogene,
concrete begroeiingen, die in
hun geheel of voor een
toereikend gedeelte kwalitatief
en kwantitatief beschreven
worden op grond van het uiterlijk
en de struktuur, de floristische
samenstelling en het milieu,
waarin de plantengemeenschap
leeft. Een overzicht van de in
Nederland aan te treffen vegeta
tie-eenheden en van hun
klassificatie tot hogere eenheden
in een hiërarchisch systeem
geeft het boek plantengemeen
schappen in Nederland van dr. V.
Westhoff en A. J. den Held, 1969.

De resultaten zullen op kaarten
van een schaal 1:25.000, zonodig
op kaarten met een schaal van
1:10.000 worden weergegeven.
Alle natuur- en milieuorganisa
ties binnen de regio van de
IJsselakademie wordt verzocht
melding te maken van hun
archiefmateriaal en ons te
berichten of zij bereid zijn
dergelijk materiaal (in fotocopie
uiteraard) aan de IJsselakademie
af te staan. De IJsselakademie
vraagt tevens om hulp bij het
verwerken van het archiefmate
riaal. Bovendien wordt assisten
tie bij het veldwerk zoals
hierboven is omschreven, op
prijs gesteld, ook in de vorm van
"belangstellend gezelschap".

Wij onderzoeken momenteel of
er een mogelijkheid is een
hoogleraar, wiens werkzaamhe
den aansluiten bij dit onderzoek,
bereid te vinden de supervisie
van het onderzoek op zich te
nemen.

Natuur- en Milieuprojekt,
Tet Roetman, Biologe.
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IJsselakademie
Molenstraat 28a,
8261 JW Kampen
telefoon: 05202-15235
postrek.: 3835929
De IJsselakademie is een werk
gemeenschap, die zich toelegt op
het beoefenen van de wetenschap
met betrekking tot de natuur en de
cultuur van de IJssel-Vechtdelta.

Bestuur:
drs. S. van Tuinen (voorz.), Kam
pen;
C. A. C. M. Nuytens (secr.),
Kampen;
ir. F. L. Dijksterhuis (penn.),
Kampen;
mr. E. D. Eijken, Zwolle;
dr. ir. P. J. Ente, Kampen;
drs. J. van Gelderen, Kampen;
mr. P. Th. van Hout, Hasselt;
prof. J. Kamphuis, Kampen; ing.
D. Koopmans, Epe; J. G. Kristen,
Dalfsen; drs. A. F. van der Laan,
Zwolle; mr. H. A. H. Reinders,
Kampen; J. A. de Wit, Heerde; B.
van der Zwaag, Emmeloord.

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

Wetenschappelijke staf:
drs. H. Bloemhoff
drs. F. Pereboom
C. Weijs

Public relations:
P. A. Nawijn

Administratie:
mevr. H. J. G. Reisinger-Vosman
mej. A. J. Meyerman
W. J. Ratelband

Donateurs:
Men kan donateur worden van
de Stichting IJsselakademie.
De donatie bedraagt minimaal
f 15, - per kalenderjaar.

Redaktie:
Bijdragen voor het volgende
nummer van het huisorgaan van
de IJsselakademie kunnen aan
het bureau worden gezonden.

Werkgroepen:
Dialekt
Genealogie
Geschiedenis
Geschiedenis Joodse gemeenten
Historische scheepsbouw
Natuur en milieu

Voor nadere informatie kunt u
zich wenden tot het bureau van
de IJsselakademie.
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Mededelingen

- De samenstelling van het
Dagelijks Bestuur is thans als
volgt:
voorzitter: drs. S. van Tuinen
vice-voorzitter: vakature
secretaris: C. A. C. M.
Nuytens
penningmeester: ir. F. L.
Dijksterhuis
lid: prof. J. Kamphuis
Eind december verschijnt de
2e bundel "Bijdragen uit het
land van IJssel en Vecht".
Deze kan door donateurs te
gen het gereduceerde tarief
van f 19.90 (excl. verzendkos
ten) besteld worden bij het
Bureau.
De verzendkosten bedragen
f 4,-. Deze kunt u uitsparen
door de bundel af te halen.
Bijdragen voor de 3e bundel
moeten vóór 1 maart 1979
ingeleverd worden bij het
Bureau.
Informanten en medewerkers
van de werkgroep dialect
krijgen binnenkort het 1e
nummer van het dialect
kontaktorgaan toegestuurd.
M.i.v. 1 oktober 1978 is voor
de periode van een half jaar
tot administratief medewerker
benoemd de heer W. J.
Ratelband te Zwolle.

Bijdragen uit het land van IJssel
en Vecht
1e Bundel
DonateursJ 12,50 (plus
portokosten)

NIEUW VERSCHENEN

2e Bundel

DonateursJ 19,50
(plus portokosten)

Winkelprijzen van deze bundels
J 24,50
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Voormalige synagoge
te Hasselt

De voormalige synagoge van Hasselt werd in 1949 verkocht aan de heer Sterken aldaar. In 1958
werd het gebouw, dat als magazijn gebruikt werd, afgebroken. Op deze plaats staat thans een
Centra-winkel.
Toen de synagoge gebouwd werd (1802) bestond de Joodse gemeente van Hasselt uit ongeveer 40
leden. Na de oorlog keerden slechts 5 leden uit onderduik of deportatie terug. Slechts de Joodse
begraafplaats herinnert thans nog aan deze kleine doch actieve gemeenschap.
Helaas is bovenstaande foto de enige die de werkgroep "Joodse gemeenschappen" te pakken heeft
weten te krijgen. We zijn er blij mee, doch er moeten meer foto's van in- en exterieur van de
synagoge van Hasselt bestaan. Heeft U nog zo'n foto? Mogen we hem lenen? Hartelijk dank alvast.
Ook zijn foto's, tekeningen en reglementen welkom van Blokzijl, Hasselt, Steenwijk en Zwartsluis.
Wilt U dan een berichtje doorgeven naar het bureau van de IJsselakademie, Molenstraat 28a,
Kampen? Veel dank.

Mag ik mij aan U voorstellen?

Nu ik vanaf 13 november
werkzaam ben bij de IJsselaka
demie en ik mag aannemen, dat
u in de toekomst meer van mij
zult horen, zal ik me eerst even
aan u voorstellen. Ik heet Freek
Pereboom en werd in 1942 op
Urk geboren. AI spoedig na mijn
gJlboorte bleek dat ik zo goed
als blind was en daarom ben ik
op mijn vijfde naar het
Blindeninstituut gegaan. Dat was
in die jaren een hele reis: met
een vlet naar Emmeloord, een
bus naar Ramspol, dan met een
pont over het Zwarte water,
vervolgens met een bus naar
Kampen en vandaar verder.

Op het instituut te Bussum
haalde ik mijn MULO-diploma

en daarna ging ik, na een paar
jaar bijles, naar het gymnasium
in deze plaats.

In 1964 ben ik sociologie gaan
studeren aan de Universiteit van
Amsterdam. Tijdens mijn studie
kon ik mijn belangstelling voor
de geschiedenis van mijn
geboortedorp en van het
Zuiderzeegebied uitleven door
alles te lezen wat ik erover vond
en ook koos ik enkele bijvakken,
die met het onderwerp te maken
hadden bijv. regionale geschie
denis van de Zuiderzeesteden en
geschiedenis van de visserij.

In februari 1976 studeerde ik af.
Het is niet meegevallen werk te
vinden, zoals dat trouwens voor

niemand op dit ogenblik een
gemakkelijke zaak is. Na veel
vijven en zessen, lang heen en
weer gepraat is het tenslotte
gelukt om via het werkvoorzie
ningsschap in Zwolle bij de
IJsselakademie geplaatst te
worden. Ik hoop me hier bezig te
gaan houden met de werkgroep
regionale geschiedenis, het
dialektonderzoek in Zwolle, de
bestudering van de geschiedenis
van Schokland, en ook met
hedendaagse maatschappelijke
ontwikkelingen bijv. m.b.t. de
Noordoostpolder.

Freek Pereboom
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HET PUNTER MAKEN

HET PUNTER MAKEN, een 16 mm zwart-wit film van Gait Berk - gemaakt met steun van de
Vrienden van het Zuiderzeemuseum - wordt op maandag 15 januari 1979 voor de IJsselakademie
vertoond.
Donateurs zijn op deze datum van harte welkom om 20.00 uur in het gebouw Molenstraat 28a te
Kampen.

AI vele jaren liep ik rond met
plannen om het bouwen van een
punter op film vast te leggen.
Daar zoiets een tamelijk dure en
tijdrovende affaire is, kon met dit
project pas in 1974 een begin
worden gemaakt. Toen stond ik
toch verbaasd: enerzijds over de
hardnekkigheid waarmee bepaal
de tradities zich handhaven,

anderzijds over het tempo waarin
bepaalde bewerkingen zich
wijzigen. Hoewel aan het
principe van de punterbouw
weinig te veranderen valt,
werkzaamheden als zagen en
schaven, gebeuren sinds kort
grotendeels met lichte machien
tjes.
Niemand weet hoe oud de in de

punterbouw toegepaste bouw
wijze precies is en het is hier niet
de plaats daar over te
theoretiseren. Men kan gevoege
lijk aannemen dat deze van ver
voor de jaartelling stamt; enkele
wezenskenmerken van de pun
terbouw treft men al aan bij de
uit de Romeinse tijd daterende
schepen, die niet lang geleden
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bij Zwammerdam zijn opgegra
ven. Niet los hiervan staat het
feit, dat de punter behoort tot de
zeer weinige scheepstypen die
nog "in de zak" worden
gebouwd. Daar wordt mee
bedoeld, dat pas spanten worden
aangebracht nadat stevens en
scheepswand zijn opgericht. Dit
komt in Nederland nog slechts
voor bij enkele kleine bootjes die
buiten de overgang van
overnaadse naar karveelbouw (in
de 15e eeuw) zijn gebleven.

Giethoorn heeft tenminste al
gedurende enkele eeuwen een
prominente rol gespeeld als
bakermat van punters. En nog
altijd zijn er in dit waterrijke dorp
twee werven, waar deze
scheepjes worden gebouwd. Dit
betreft dan niet de zogenoemde
"boeren punters", die hier
vroeger als bedrijfsvaartuigen
werden benut, maar zeilpunters
voor de recreatie.

Dit soort schepen is geïnspi
reerd op de vroegere Grote
punters, die in de Zuiderzee
visserij werden gebruikt. Deze
waren met hun lengte van ruim 7
meter wel drie voet langer dan
de Gieterse punters terwijl ze
ook veel hogere boeisels hadden.

Daar ze zeer geschikt zijn voor
de zeilsport, worden ze
tegenwoordig weer regelmatig
afgeleverd.

Voor het filmen zijn ze echter
minder geschikt, daar ze de
timmerschuur te veel vullen. De
cameraman heeft derhalve geen
ruimte om overzicht over de
bouw te krijgen. Gelukkig
worden er ook kleinere modellen
zeepunters gebouwd, zoals de
zogenoemde "Tussenpunters"
die tennaastebij de afmetingen
hebben van de vroegere
Grafhorster punters van 6.50 M.
Besloten werd het maken van
zo'n punter te filmen bij de
gebroeders Schreur in Giethoorn
centrum.

Bij de opnamen werd er naar
gestreefd de bouw zoveel
mogelijk op de voet te volgen. In
uiterste konsekwentie zou dat
uitlopen op een film met een
vertoningsduur van ruim twee
weken en brood mee. Doch wij
huldigden niet de opvatting dat
montage de handeling vervalst;
veel details in de bewerkingen
werden ter verduidelijking in
close-up ingelast. Bij de montage
pasten wij een nieuwigheid toe:
dikwijls ziet men nu onmiddellijk
na een bepaalde handeling het
resultaat ervan, zonder dat de
betrokken puntermaker eerst zijn
gereedschap moet wegleggen of
uit het beeld moet lopen. Deze
aanpak werkt verhelderend en
tijdbesparend.

Zodoende kan in ruim vijftig
minuten een tamelijk volledig

beeld van Het Puntermaken
worden gegeven. Absolute
volledigheid zal altijd wel een
illusie blijven, terwijl zowel de
kas van de filmer als het
incasseringsvermogen van de
toeschouwer hun grenzen heb
ben. Aan de punterbouw gaat in
de film een inleiding vooraf,
waarin we een Gieterse punter
zien varen, geboomd door
ondergetekende en gefilmd door
cameraman Jaap de Jonge. Naar
behoefte hebben wij ook nog in
1975 en 1976 aanvullende close
ups opgenomen; de eindmontage
vond plaats in 1977 met
medewerking van Kees Hin.

Dat de productie zoveel tijd in
beslag nam vindt zijn oorzaak in
de verhoudingsgewijs beschei
den middelen, waarmee de film
gerealiseerd moest worden. Wij
hopen echter tevens te bewijzen,
dat een goed document ook op
sobere wijze tot stand kan
komen. Zo werd voor het geluid
volstaan met commentaar: ge
luidseffecten dragen hier niets
nieuws bij en muziek is in dezen
een vreemd cultuur element. De
film is dus geheel in punterstijl:
met eenvoudige scheepjes
eenvoudig varen.

maandag 15 januari 1979 - 20.00 uur

"HET PUNTER MAKEN"

gratis toegankelijk voor donateurs
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NGV, afdeling Overijssel en
Zuid-Drenthe
Tijnje 42, 8032 LR Zwolle (tel.
05200-43815)10 november 1978

VERSLAG van de bijeenkomst
van de werkgroep genealogie
van de IJsselakademie en de
afdeling Overijssel en Zuid
Drenthe van de Ned. Genealo
gische Vereniging op 26 oktober
1978 om 20.00 uur, Rijksarchief,
Zwolle.

De voorzitter van de afdeling,
dhr. A. J. Mensema, opende de
vergadering, waarbij 38 personen
aanwezig waren, onder wie de
heren Nawijn, Koops en
Hilberink van de oorspronkelijke
werkgroep van de IJsselakade
mie.

Eerst hield dhr. Mensema een
lezing over het onderwerp
GENEALOGIE IN OVERIJSSEL.
Het verschil tussen een
stamboom (verwante personen
met dezelfde familienaam) en
een kwartierstaat (alle voor
ouders van een persoon, dus de
twee ouders, vier grootouders
enz.) werd uitgelegd. Daarna gaf
de spreker als richtlijnen voor
het onderzoek: het nauwkeurig
noteren van plaatsen en data van
geboorte, huwelijk en overlijden,
verder beroep en funkties van de
personen, achtereenvolgens uit
het eigen geheugen, uit de bij
(oudere) familieleden bekende
gegevens (trouwboekjes, diplo
ma's, foto's, bijbels etc.), uit
eventueel reeds in boeken en
genealogische bladen gepubli
ceerde artikelen die men bij bijna
elke archiefdienst kan raad
plegen en uit verzamelilngen
familieannonces en bij R.K.
families bidprentjes zoals die
aanwezig zijn bij de Contact
dienst van de NGV in Naarden,
op het Centraal Bureau voor

Genealogie te Den Haag en in
het klooster de Achelse kluis aan
de Nederlands-Belgische grens
ten zuiden van Eindhoven.

Dan is men aan eigen
archiefonderzoek toe, dat koste
loos kan gebeuren bij de rijks
gemeente- en streekarchieven en
bij de gemeenten voor zover het
stukken ouder dan 100 jaar
betreft'. Bij de gemeenten
berusten de akten van de
burgerlijke stand vanaf de
instelling daarvan in 1811, met
alfabetische klappers (tienjaren
tafels) als toegang op de aktSn.

De dubbelen van de b.s.-akten
en klappers van 1811 tot 1892,
soms tot 1922, zijn aanwezig op
het rijksarchief. Van de
huwelijksakten heeft het rijks
archief ook de bijlagen, die meer
informatie geven dan de akten.

Vóór 1811 komt men terecht in
de doop-, trouw- en begraafboe
ken (ook retroacta van de
burgerlijke stand genoemd),
meestal aanwezig in het
rijksarchief. Voorts kunnen daar
notariële archieven (van 1813 tot
ca. 1900) en rechterlijke
archieven worden geraadpleegd.

Van diverse stukken werden ter
illustratie dia's vertoond.

Na de lezing was er
gelegenheid het rijksarchief te
bezichtigen. Daarna werd de
mogelijkheid besproken 3 à 4
maai per jaar een regionaal
genealogisch kontaktblad te
verspreiden onder de donateurs
van de IJsselakademie en de
leden van de afdeling, zonder
abonnementsgeld te vragen. Het
initiatief kreeg enthousiaste
reakties. De bedoeling is het blad
te vullen met korte àrtikels,
fragment-genealogieën, een vra
gen- en antwoordenrubriek en
losse sprokkels op genealo-

gisch gebied betreffende onze
regio, met het doel het kontakt,
het elkaar helpen en daardoor
het genealogisch onderzoek te
bevorderen. De aanwezigen
waren het erover eens dat dit
binnen een betrekkelijk klein
gebied gemakkelijker kan dan
op landelijk niveau. Uit de leden
van de afdeling hebben zich
reeds twee personen bereid
verklaard in de redaktie zitting te
nemen. Meer redaktieleden, ook
uit de op genealogisch gebied
werkzame donateurs van de
IJsselakademie, zijn welkom en
kunnen zich opgeven bij de
secretaris van de NGV-afdeling,
Tijnje 42, Zwolle.

Het eerste nummer zal naar
verwachting januari 1979 ver
schijnen. Bijdragen (liefst geen al
te uitgebreide genealogieën)
kunnen voorlopig aan boven
staand adres worden gestuurd.

De secretaris van de afdeling

(A. J. de Raat-Giljam)

Indien u fotokopieën van
stukken wilt, zult u daarvoor
moeten betalen. Het zelf
raadplegen en desgewenst
afschrijven van stukken ouder
dan 100 jaar móet kosteloos
mogelijk zijn volgens de
archiefwet, ook bij gemeenten
zonder archiefdienst. Zo niet,
vraagt u dan een kwitantie van
het betaalde en neem kontakt op
met de provinciale archiefinspec
tie in het provinciehuis.
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Voor het beoefenen van liefhebberijen is het klimaat eveneens
gunstig. Een hobby kan een tegenwicht vormen bij zoveel
ontmenselijking van de arbeid, kan bevrediging en plezier
schenken en levensvulling geven als het dagelijkse werk wegvalt.

AI wordt er veel geklaagd over gebrek aan tijd, in werkelijkheid
beschikt bijna iedereen over meer vrije uren en dagen dan vroeger
en dat door verkorte werktijden, mechanisering van bezigheden,
vervroegde pensionering en andere factoren.

Bijzonder veel mensen houden er naast hun dagelijkse bezigheden
een of meer liefhebberijen op na en bij kennismakingen wordt al
gauw naar de wederzijdse hobby's geïnformeerd. Individueel en in
verenigingsverband wordt er in ons land heel wat geknutseld,
beoefend, verzameld en onderzocht en op bijna elk terrein zijn er
wel gidsen (in welke vorm dan ook) te vinden, die de hobbyïst op
weg en verder helpen.

Mensen met serieuze interesses
kunnen tegenwoordig ook te
recht bij de vorig jaar gestichte
IJsselakademie. Daar staan heel
wat zaken in de belangstelling:
de flora en fauna van de regio,
uitstervende klederdrachten en
ambachten, streekdialecten, ter
penonderzoek, punterbouw,
voormalig gemeenschappelijk
grondbezit, enz. enz. Er wordt
verzameld, geïnventariseerd,
vastgelegd, onderzocht en be
schreven in tal van werkverban
den door enthousiaste vrijwilli
gers. In het Kamper pand
Molenstraat 28a kan men er elke
belangstellende meer van vertel
len. Het werk ligt er voor het
oprapen.

Als voorbeeld neem ik maar
mezelf. AI lang had ik een hobby,
maar nu ben ik tevens "lid" van
het werkverband voor geschie
denis en dat komt mijn aandacht
voor de historie van de oude
Zuiderzee-eilandjes Urk en
Schokland ten goede. Ze
behoorden oudtijds tot de gouw
Salland en waren in hun
geïsoleerdheid wereldjes op
zichzelf. Ze kenden crisisperio
den, twisten, opstanden zelfs,
migratieproblemen, regerings-

wisselingen, grote rampen en
ook wel gelukkiger tijden. Een
onderzoek naar oud gemeen
schappelijk grondbezit met al
zijn verwikkelingen en verde
lingen deed mij bijvoorbeeld het
leenstelsel beter begrijpen. Je
vindt tot je voldoening "dingen"
die anders verloren zouden gaan;
bij een jubileum kun je eens met
iets aardigs van vroeger voor de
dag komen; je kunt scholieren
helpen bij een project of een
stukje leveren voor een
plaatselijke krant. Er worden je al
gauw vragen gesteld en je merkt
hoe moeilijk die soms te
beantwoorden zijn, want de
vruéhten van zo'n hobby liggen
niet voor het oprapen.

Je speurt naar materiaal en
betreurt het vele dat verloren
ging, maar tevens vind je in
bibliotheken en archieven meer
dan je ooit kon vermoeden. Denk
je wel eens, dat je zo ongeveer
de enige bent, die zich voor een
bepaald onderwerp interesseert,
meestal blijken anderen er zich
ook mee bezig te houden, al is
het regionale geschiedenisonder
zoek toch nooit massawerk, het
houdt beslist de glans van het
exclusieve.

Soms geeft je hobby zelfs een
onverwachte zin aan je vakantie,
als je sporen zoekt van je voor
geslacht, van voormalige heer
sers en verdwenen kloosters.

En hoe gemakkelijk valt een
liefhebberij als deze uit te
breiden over een breder terrein:
dialect, klederdracht, vol ksverha
len, oude gebruiken, genealogie;
want het een brengt je op het
ander.

Je merkt tenslotte dat Willem
Bilderdijk gelijk had, toen hij zei:
"In 't voorleden ligt het heden. "
en je leert je hoeden voor
generaliseren. Je verguist niet
het heden en verheerlijkt het
verleden, of omgekeerd, want
deze hobby maakt je voorzichtig.

Inderdaad: Voldoening gevend
zo'n liefhebberij en fijn dat de
IJsselakademie die op een hoger
niveau kan brengen. Zij zal door
haar steun en standing het
odium van amateurisme en
dilettantisme dat een eenzaam
hobbyïst zo gemakkelijk op zich
laadt, voor de bij haar
aangesloten leden zeker de regio
uithelpen en de helpende hand
bieden bij de bundeling (in meer
dan één zin) van de te
verwachten resultaten.

T. de Vries
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