De IJsselacademie van binnenuit
De IJsselacademie is gevestigd in het oude Pesthuis aan de Vloeddijk te
Kampen. De voordeur ligt aan het pleintje in de Molenstraat. Op de bovenverdiepingen liggen onze werkkamers, waarvan er twee uitkijken op de Burgwal
langs de Burgel. Onder de eeuwenoude balken doen wij onderzoek naar
geschiedenis en taal: de geschiedenis van Kampen en een wijd gebied daarbuiten, en het Nedersaksisch en de talrijke dialecten die daartoe behoren.
Mensen komen naar de IJsselacademie met vragen over deze onderwerpen en
onze specialisten, redacteur en andere medewerkers weten of zoeken daar de
passende antwoorden bij. Vanuit het Pesthuis begeleiden zij onderzoek van
wetenschappers en amateurs. Al 191 keer leidde dat tot een publicatie.
De IJsselacademie is een organisatie die bestaat sinds 1977. Het werkgebied
beslaat de historie van Kampen en de steden en dorpen in een wijde regio
daaromheen: van Gramsbergen tot Urk en van Steenwijk tot Apeldoorn.
Iedereen is bij de Academie welkom, met onderzoek of manuscript, wetenschappers én amateurs. Niet alles wordt uitgegeven: onze publicaties brengen
nieuwe informatie, moeten iets toevoegen aan wat er al is. We maken geen
boeken om titels te kunnen optellen. Ze moeten bovendien geschikt zijn voor
een groot publiek, zodat de geschiedenis van plekken, mensen en hun taal
door velen gekend is.
In de bijna dertig jaar van ons bestaan beschreven onze schrijvers onder meer
de historie van verenigingen, waterschappen, kerken, kloosters, dorpen en steden, van weilanden, landgoedbossen en gebieden. Maar ook van historische
kerkorgels, schilderijen van Avercamp, woningbouw van architect Broekema
en de geschiedenis van migranten. Daarnaast produceerden we gedichten- en
verhalenbundels in verschillende dialecten, een dvd met popliederen, cd’s
met luisterboeken, en grammatica’s en woordenboeken die onderdelen van
het Nedersaksisch minutieus beschrijven.
Ook de flora en vegetatie behoren tot ons onderzoeksterrein. Daarvoor is er
een werkgroep opgericht die de (nog) voorkomende plantensoorten in het
landschap van de IJssel-Vechtdelta inventariseert en registreert. De werkgroep
kan projecten bedenken die natuur in verband brengt met geschiedenis en/of
taal. Wat weer een mooie publicatie kan opleveren.
De IJsselacademie is een stichting. De stad Kampen is trots op de academie en
ondersteunt haar van harte. Dat doen gelukkig veel meer gemeenten in ons
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Het oude Pesthuis aan de Vloeddijk, waar nu de IJsselacademie is gevestigd.
(Collectie Gemeentearchief Kampen)

werkgebied en dat doet ook de provincie Overijssel. Essentieel zijn ook onze
kopers en lezers: zonder hen hebben wij geen recht van bestaan. Veel van die
boekenliefhebbers zijn donateur, maar de academie wil graag meer mensen
aan zich binden. Toon uw betrokkenheid bij Kampen en de regio en versterk
onze basis. U betaalt € 15,- per jaar en krijgt dan 15% korting op onze boeken,
die wij u gratis toesturen. Voor iedere nieuwe donateur ligt in onze winkelruimte aan de Molenstraat een gratis boek klaar. Daar kunt u iedere werkdag
van 10.00 tot 16.00 uur terecht, maar u kunt u ook aanmelden per telefoon
(038-331 52 35) of e-mail (info@ijsselacademie.nl). Meer informatie leest u op
www.ijsselacademie.nl.
Jook van Zeeland

Publicaties in 2006:
DVD popartiesten Uutsprèken! •SchrieversCD’s/luisterboeken
• Woordenboeken De Wereld •Reeks Kunst en Cultuur in Steenwijkerland,
deel 1: Hildo Krop • Rembrandt in Zwolle • Veldnamen in Voorst
• Theater aan de IJssel (Deventer) • Klooster Sibculo
• Volksgebruiken in Staphorst • Van Burgerweeshuis tot Quintus

205

