
Verhalen  
van waarde  
voor morgen
Werkplaats erfgoedverhalen Overijssel
Overijsselacademie nieuwe stijl

Onderzoek - advies - creatie
Regionale geschiedenis, taal en cultuur



2 Verhalen van waarde voor morgen | Overijsselacademie nieuwe stijl

Overijssel is een veelzijdige provincie,  
bestaande uit verschillende regio’s.  
Iedere regio brengt een rijke geschiedenis  
en een diepgewortelde Nedersaksische taal  
en cultuur met zich mee. 

Door te weten wie we zijn en waar we vandaan komen, 

worden we ons bewust van ons cultureel erfgoed  

en leren we het heden begrijpen. Het helpt ons bij 

maatschap pelijke opgaven en veranderingen rondom 

natuur, duurzame economie, leefbaarheid en veiligheid. 

Het geeft ons richting en ondersteuning voor het heden 

en de toekomst. Zo bouwen we in de provincie voort op 

het verleden met de focus op de toekomst.

Een werkplaats voor erfgoedverhalen 
Overijsselacademie nieuwe stijl is dé plek voor onderzoek 

en kennis. Wij zijn de producenten van verhalen over de 

regionale geschiedenis, taal en cultuur. We koppelen, 

inspireren, boeien, binden en activeren erfgoed aan de 

actualiteiten van vandaag met betekenis voor morgen. 

Een karakter geborgd door het verleden als fundament 

en de toekomst als vooruitzicht. Zo krijgt Overijssel zijn 

Voortbouwen op  
het verleden
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eigen gezicht. Van vergeten naar vertellen, van behouden 

naar ontwikkelen. We dragen bij aan de bewustwording, 

het overdragen en het behouden van ons erfgoed. 

Gezamenlijk trots op het rijke verhaal van Overijssel.   

Gezamenlijk vorm geven
Om een groot publiek te trekken, vertellen we de 

verhalen van onze regio in een legio aan vormen.  

Dit doen we niet alleen, maar samen. Door co-creatie  

in onderzoek en verhalen vertellen, geven we  

richting aan de veranderingen van morgen en vorm  

aan een duurzame toekomst. Dit doen we in 

gezamenlijkheid met:

•  De natuurorganisaties. We laten we zien  

hoe het landschap is ontstaan en veranderd.

•  De wetenschap. We verwerven kennis om  

op overtuigende wijze sterker te maken  

wat al sterk is.

•  De overheid. We zoeken naar manieren  

om de geschiedenis en het dna van  

Overijssel beter vorm te geven. Zo creëren  

we beleid om de kracht van geschiedenis  

over te dragen aan de samenleving

•  Het bedrijfsleven. We laten zien wat de  

kracht en het vakmanschap is van onze 

(familie)bedrijven uit de regio. 

•      Het onderwijs. We maken jonge generaties 

bewust van hun regionale identiteit.

•  De kunst- en cultuursector. We presenteren 

historische gebeurtenissen in een nieuw  

en hedendaags jasje.

Beter begrijpen door onze 
geschiedenis te kennen
Kennis uit het verleden helpt bij het begrijpen en 

interpreteren van gebeurtenissen en ervaringen in het 

heden. Onze regionale geschiedenis bezit een reusachtig 

reservoir aan levenslessen. Dit leert ons open te stellen 

voor vroegere beschavingen, boeiende ontdekkingen, 

verschillende mensen en andere zienswijzen. Zo geeft 

het verleden de mogelijkheid om te anticiperen op de 

verandering van het heden. 

Wetenschap

Samenleving

Economie

Overheid

Cultuur

Overijsselacademie 
nieuwe stijl

Natuur Onderwijs

“ Door te weten wie we zijn en waar we vandaan komen, 
worden we ons bewust van ons cultureel erfgoed en 
leren we het heden begrijpen.” 
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Een greep uit ons  
rijk gevulde reservoir

75 jaar Vrijheid (2019)
• Organisatie van 15 WO2-cafés
• Boek ‘De oorlog gaat nooit voorbij’ 
•  17 minidocumentaires in samenwerking  

met RTV Oost

Voor dit project organiseerden we in 2019 vijftien WO2-cafés in de provincie. 

Met als doel het ophalen en uitwisselen van regionale oorlogsverhalen.  

Wat resulteerde in het boek en een minidocu.  

Zo zijn de gebeurtenissen uit het verleden  

doorverteld en vastgelegd vanuit het besef dat  

vrijheid vandaag de dag niet vanzelfsprekend is.

Rampjaar 1672
• 6-delige podcast 
• Mobiele escaperoom
• Rampjaar Festival

In het rampjaar 1672 zaaide de bisschop van Münster (Bommen Berend) dood en verderf in Nederland en 

met name in Overijssel. De podcast die wij over deze belangrijke gebeurtenis hebben ontwikkeld, vertelt 

over de impact van deze periode. Op landelijk niveau wordt de gebeurtenis vooral vanuit een Randstedelijke, 

Hollandse context verteld. Terwijl tot op de dag van vandaag de gevolgen in onze provincie  

nog zichtbaar zijn. De rondreizende escaperoom ‘Beat Bommen Berend’ daagt bezoekers  

uit om zich in de regionale gebeurtenissen van toen te verplaatsen. 

Belangrijke historische 
gebeurtenissen

Meer over de podcast?
Beluister het hier.

Meer over  
75 jaar Vrijheid?  
Bekijk hier de video.

https://open.spotify.com/show/1UkE0nY4IwTMFKUq4Ck8ql?si=6ad2a58007bd4eb2
https://www.youtube.com/watch?v=IKuVZAxoQNM
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Regionale verhalen

Riet uit de regio
• Locatieprogramma 
• Minidocumentaire 
• Stimuleren lokale ambacht

Het project Riet uit de regio stimuleert eigenaren van 

historische boerderijen om riet uit de Weerribben-Wieden te 

gebruiken voor hun daken. Het is niet alleen duurzamer dan 

het importeren van riet uit verre streken,  maar draagt ook  

bij aan de instandhouding van het eeuwenoude ambacht  

van rietsnijden. Hiermee wordt het karakter van het unieke 

natuurgebied Nationaal Park Weerribben-Wieden verder 

versterkt. Het programma en de documentaire gaan in op  

de historische achtergrond van de rietwinning in Overijssel.

Sporen van het  
Slavernijverleden
• Onderzoek 
•  Boek ‘Sporen van het  

slavernijverleden
•  Educatief programma ‘Overijssel Overzee’  

voor het primair onderwijs 
• Theatervoorstellingen 

2023 Is het landelijke herdenkingsjaar voor de afschaffing van de slavernij in 1863. We staan dat jaar, op 

landelijk niveau, stil bij wat de slavernij teweeg heeft gebracht en wat de effecten daar vandaag de dag nog 

van zijn. Wij doen onderzoek naar en vertellen in verschillende vormen over de sporen van het slavernijverleden 

in onze provincie. We laten hiermee zien dat het slavernijverleden ook deel is van onze eigen regionale 

geschiedenis (en niet alleen die van de Randstad). We betrekken minderheden bij het bredere verhaal van  

de provincie. Ook ontplooien we zelf initiatieven om het publieksbereik continu te vergroten.

Meer over Riet  
uit de Regio?
Beluister het hier.

https://www.youtube.com/watch?v=Upj5yeJg2So&t=273s
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Fietsknooppunten met  
regionale historische verhalen
• Informatieborden fietsroute 
•  Verbinding tussen inwoners en hun omgeving
•  Informatiedeling over de geschiedenis 

Twente telt inmiddels meer dan 600 fietsknooppunten. Bij deze fietsknooppunten staan informatieborden waar 

historische regionale verhalen worden verteld over bijzondere gebeurtenissen en personen. De verhalen zijn 

geschreven in het Twents, Nederlands, Duits en Engels. Zo verbinden we de inwoners met hun omgeving en 

geven we bezoekers van het gebied verdiepende informatie over de geschiedenis, taal en cultuur van Overijssel.

De Nedersaksen
• Podcastserie
• Gemiddeld 20.000 luisteraars
•  Overdragen van  

Nedersaksische cultuur 

Presentatoren Hendrik-Jan Bökkers en Albert Bartels 

dompelen luisteraars een uur lang onder in de 

Nedersaksische cultuur, taal en geschiedenis. Elke 

aflevering bestaat uit een goed gesprek met een 

cultuurdrager uit de Nedersaksische regio en (live)muziek 

in de streektaal. De podcast begint in het najaar van 2022 

aan zijn derde seizoen. Het bewijs dat onze Nedersaksische 

taal en cultuur nog steeds leeft en verbindt.

Meer over de 
informatie borden

Lees het hier.

Meer over  
de podcast?

Lees het hier.

https://www.tubantia.nl/video/productie/fietsknooppunt-54-is-nu-van-henny-jordaan-254578
https://open.spotify.com/show/4mZC5T6PiKrzhDzkhhW0zd
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Stimuleren Nedersaksische  
cultuur en taal in het onderwijs
• Gastlessen binnen burgerschap over streektaal en -cultuur
• Lesmodule ‘Streektaal in de zorg’ voor mbo en hbo

Met deze gastlessen en lesmodules stimuleren we kennis over de regionale Nedersaksische cultuur en 

taal in het onderwijs. Zo hebben we de lesmodule ontwikkeld voor zorg en welzijn studenten. Het motto 

is: ‘A-j plat kunt proaten, mu-j ‘t niet loaten!’. We dragen zo indirect bij aan het welzijn van ouderen en 

proberen vereenzaming tegen te gaan. Daarnaast zorgt het project voor bewustwording van de regionale 

cultuur en taal.

“Het verleden geeft ons de mogelijkheid om te 
 anticiperen op de verandering van het heden.” 

We verbinden, inspireren en activeren hét Overijsselse

netwerk van erfgoedpartners en erfgoedvrijwilligers.

Zo zorgen we dat (lokale) verhalen en erfgoed behouden 

blijven, zichtbaar zijn en doorgegeven worden.

Ons erfgoedplatform

Meer over het 
Nedersaksisch?

Bekijk hier de video.

https://www.youtube.com/watch?v=iL7rDN8srME&t=126s
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Als Overijsselacademie nieuwe stijl voelen  
we ons verantwoordelijk om de kennis over 
regionale geschiedenis, taal en cultuur te delen. 
We maken de inwoners van Overijssel bewust  
van de plek waar ze vandaan komen, waar ze 
leven, wonen en werken. We versterken de  
band met hun leefomgeving en daarmee  
ook het gevoel van eigenwaarde.  

Erfgoed leeft en verbindt en dat vinden onze 

ambassadeurs uit de verschillende sectoren ook.

Van vergeten naar vertellen, 
van behouden naar ontwikkelen. 
Wij staan voor het rijke verhaal van deze regio. 

Onderwijs
Bert Beun, lid College van Bestuur Deltion College 

Kunst & cultuur
Gerard Cornelisse, directeur Wilminktheater Enschede 

Vincent Robijn, directeur Collectie Overijssel 

Overheid
Martijn Dadema, burgemeester Raalte 

Patrick Welman, burgemeester Oldenzaal 

Natuur
Michael Sijbom, directeur Landschap Overijssel 

Harold Viscaal, directeur Nationaal Park Weerribben Wieden 

Klimaat en water
Stefan Kuks, watergraaf Vechtstromen,  

hoogleraar Universiteit Twente

Namens de economische regio’s
Wim Boomkamp, voorzitter Twente Board Regio Twente  

Rob Zuidema, voorzitter Economic Board Regio Zwolle, 

directeur Zwolse Theaters

  

Ambassadeurs 
Overijsselacademie

“ Dit is óns dna,  
óns immaterieel  
erfgoed en  
onze erfenis.” 

Wil je ons volgen en op de hoogte blijven van alle stappen die we zetten om dit concreet te maken? 

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief via: info@ijsselacademie.nl

www.overijsselacademie.nl


