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Van de voorzitter 
Het najaar is altijd een drukke periode voor ons soort verenigingen. Er speelt van alles. Voor 
de actieve leden van onze vereniging zijn wij begonnen met een maandelijkse nieuwsbrief, 
om hen sneller op de hoogte te brengen van de activiteiten in de verschillende werkgroepen. 
Het bulletin, dat ook meer voor alle leden is, verschijnt immers maar 3 keer per jaar. 
Veelvuldig is een beroep gedaan op onze expertise en verzamelingen. Dat was bijvoorbeeld 
het geval bij het jubileum magazine van de Stokvisdennen, bij overleg op het gemeentehuis 
over de viering van 75 jaar bevrijding in april 2020, bij het advies voor een straatnaam en bij 
de Sukerieje.  
Dat was zeker het geval bij het samenstellen van het verzamelalbum voor Albert Huisjes van 
Albert Heijn. Dat is een prachtig album geworden, dat vrijwel niets kost.! Gaat dat zien dus. 
Via het verzamelen van plaatjes met foto’s van oud Dalfsen en het Dalfsen van nu hopen wij 
dat meer mensen, en juist meer jongeren, belangstelling krijgen voor de historie van ons 
dorp.  
Veel aandacht trokken de lezingen, door onze werkgroep Documentatie ’39-’45 
georganiseerd, over het verzet tijdens de oorlog. Hopelijk kunnen wij daar ooit een vervolg 
aangeven.  
Met de stichting “Gelders Erfgoed” zijn wij in overleg over de criteria die wij opgesteld 
hebben over de vraag wat wij wel willen verzamelen en wat niet. En over de consequenties 
die dat heeft voor hetgeen wij al verzameld hebben. Kunnen er misschien ook dingen weg? 
 
De oproep in het vorige bulletin om meer bestuursleden heeft helaas niets opgeleverd. 
Daarmee lopen wij risico’s. Er wordt zo vaak een beroep gedaan op onze vereniging, dat 
uitbreiding van het bestuur echt noodzakelijk is. De bovenstaande opsomming is bij lange na 
niet compleet. En het zijn allemaal interessante zaken en ontwikkelingen, toch? Dus 
nogmaals: tip ons als je denkt dat iemand misschien wel iets doen wil voor de HKD, wat het 
ook is. Verder zullen wij werven via vrijwilligers sites. 
 
Wie? 
Wie kent iemand die voorwerpen, foto’s etc. heeft die een mooi licht werpen op de 
geschiedenis van een bedrijf uit Dalfsen, Lemelerveld, Oudleusen of Hoonhorst? Samen met 
onze Nieuwleuser zustervereniging willen wij volgend voorjaar aandacht schenken aan 
handel en industrie in onze gemeente in een gezamenlijke tentoonstelling. Kijk maar eens in 
ons centrum naar de vitrine met schilders benodigdheden van Ep Meesters wat je met een 
beperkte ruimte allemaal kunt laten zien. Tip ons via loekentonny@gmail.com of via 
voorzitter@historischekringdalfsen.nl 
 

http://www.historischekringdalfsen.nl/
mailto:info@historischekringdalfsen.nl
mailto:voorzitter@historischekringdalfsen.nl
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Vitrine schildersmuseum Meesters ingericht. 
 
In het Historisch Centrum “Ab Goutbeek” in de Trefkoele+ is een grote vitrine ingericht met 
materialen en gereedschappen van het voormalig schildersmuseum Meesters. Het werd tijd 
een belangrijk gedeelte van dit museum aan het grote publiek te tonen. 
 
Alles is ingedeeld in groepen. Zo is er een groep met verschillende soorten glas, van een 
varkensblaas van heel vroeger en geolied papier tot mica, figuurglas, draadglas, spiegelglas 
en thermopane, voorbeelden van glas in lood. Ook gereedschappen als een glasdrager, een 
glastang, diverse glassnijders, rondsnijders, een glaspen-apparaat en diverse stopmessen 
liggen overzichtelijk uitgestald. 
 
Een groep met grondstoffen voor verf als gips, kalk, ijzeroxide en zilverzand.  
Behangmateriaal als papyrus (heel oud), behangplaksel en behangrand. 
Behanggereedschap als een behangschaar, slagmes, schietlood, behangstoffer, een 
aandrukrol,  maar ook een heel oude behangwals met patronen. 
Gereedschap om imitatiehout en -marmer te maken als een daskwast, klopkwast en diverse 
stalen kammen. 
Ook is er aandacht voor de eerste schilders (holbewoners) met een vuistbijl, houtskool en de 
allereerste kwast van twijghout.  
Oude verfpotten als een stenen verfpot, een ijzeren verfpot, een verzetpot, een schelp en 
een houten klaploper. 
 
Het onderdeel goud met een goudkussen met bladgoud, goudstoffer, hazepoot, goudlegger, 
goudlak, rode bolus en een voorbeeld van een franse lelie in goud. 
Speciaal aandacht voor de foto met de haan en de bol van de Willibrorduskerk in Vilsteren, 
die recentelijk van nieuw bladgoud is voorzien door Grobbee Schilder & Totaalonderhoud uit 
Dalfsen. 
Schuurmiddelen als puimsteen, tongvel, haaienvel en akkerpaardestaart. 
De witkwast en blokwitkwast zijn te zien. 
Verfafbranders en verfkrabbers zijn te bewonderen, o.a. de benzine-afbrander en de 
printafbrander. 
De eerste ijzeren verfmolen is te zien, die werd gebruikt om loodwitverf te maken. Ook een 
marmeren wrijftegel met een hardstenen loper om verf fijn te malen. Deze manier van 
werken werd al in de 12de eeuw toegepast. 
 
Het pronkstuk is een verfmaalsteen uit ongeveer 1800, die gevonden is in de bouwput van 
de familie Wijnberger. Deze verfmaalsteen is geschonken aan het schildersmuseum 
Meesters en is uniek in heel Nederland. 
De foto’s in de fotocollage van de verfmaalsteen zijn beschikbaar gesteld door Jan 
Wijnberger. 
 
Kortom: veel, heel oude en moderne, schildersattributen zijn aanwezig en het geheel is zeker 
een bezoekje waard. Alles is voorzien van nummers en namen.  
Ook liggen er enkele zeer oude boeken ter inzage. 
Het geheel is te bezichtigen tijdens de openingsuren van het Historisch Centrum “Ab 
Goutbeek”. Maandag tot en met donderdag van 9.30 – 12.00 en van 13.30 – 16.00 uur. 
Vrijdag van 9.30 – 12.00 uur. 
Het geheel is ingericht door Ep Meesters en Gerard Haarman met grote dank aan Jan 
Wijnberger. 

 
 
 



 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 
Activiteitencommissie 
 
Sponsoren Historische Kring Dalfsen. 
In het magazine Rondom Dalfsen, dat drie keer jaar verschijnt, is ook een pagina 
opgenomen met de logo’s van de sponsoren. We hebben momenteel ruim vijftig sponsoren. 
Veel sponsoren steunen ons al vanaf de oprichting van de Historische Kring in september 
1988.  
Zo nu en dan valt er door omstandigheden een sponsor af, maar gelukkig kunnen we ook 
geregeld een nieuwe sponsor verwelkomen. Recentelijk zijn maar liefst tien sponsoren 
bereid gevonden om ons te steunen. Onze sponsoren vormen een belangrijke bron van 
inkomsten voor de Historische Kring Dalfsen. 
Voor wat hoort wat. De sponsoren steunen ons, laten wij hen steunen. Probeer daarom uw 
inkopen of dienstverlening zoveel mogelijk bij deze sponsoren te doen. 
Daarom van harte aanbevolen namens de activiteitencommissie van de Historische Kring 
Dalfsen. 
 

Fotopresentatie in ouderencentrum “ROSENGAERDE” 
Het was alweer de laatste fotopresentatie dit jaar in het ouderencentrum “Rosengaerde”. 
Er waren ruim veertig belangstellenden. 
De presentatie betrof het tonen van foto’s van gemeentelijke en rijksmonumenten in de 
gemeente Dalfsen.  
In de pauze werden de aanwezigen getrakteerd op bloed- en leverworst, aangeboden door 
slager Van Broekhuizen. De reden daarvan was dat in de slachtmaand november na de 
pauze foto’s werden getoond over het huisslachten, zoals vroeger veel op het platteland 
gebeurde.  
Dat dit bij velen niet onbekend was kwam in reacties naar voren. 
Na afloop werd de Historische Kring Dalfsen bedankt voor het verzorgen van deze middag 
en werd een enveloppe met inhoud aangeboden. 
De toelichting bij de beelden werd verzorgd door Alie Nijland en Jan Rosink met technische 
ondersteuning van Johan Beijen. 
 

Historische Avond 4 februari 2019. 
De inmiddels zeer bekende Historische Avond vindt plaats op maandagavond 4 februari 
2019 in het gebouw “De Overkant” aan het Kerkplein. Aanvang 20.00 uur. U kunt ervan 
uitgaan dat het weer een interessante avond gaat worden. 
Jaarlijkse excursie 
 

Excursie 
De activiteitencommissie is zich aan het voorbereiden op de jaarlijkse excursie voor de 
vrijwilligers. Naar verwachting gaat dit plaats vinden in april of mei. Op het programma staat 
een bezoek aan het museum in Gramsbergen en het Bronstijdpark in Uelsen in Duitsland. 
Nadere informatie ontvangt u t.z.t. per mail. 
 

 
Dialectavond: 
 
De jaarlijkse dialectavond in ”De Overkant” is gepland op donderdag 28 maart 2019 om 
20.00 uur. 
Centraal staat weer de quiz “Kiek’n wa’j zegt”.  
Iemand die een mooi verhaal in het Dalfser dialect geschreven heeft (of wil schrijven) dat 
gebruikt kan worden bij de quiz kan zich melden bij Jan Sibelt.  
dalfserdialect@historischekringdalfsen,nl  
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Digitalisering 
 
Bij de laatste grote clubactie van de Rabobank hebben we als Historische Kring Dalfsen een 
mooi bedrag gewonnen. U heeft massaal op ons gestemd en ervoor gezorgd dat we - en dat 
was echt nodig - een nieuwe printer konden aanschaffen. Het oude Ricoh apparaat voldeed 
niet meer en werd te duur en de HP-printer was afgeschreven. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
We hebben inmiddels een Brother inkjet-printer aangeschaft en geïnstalleerd.  
Deze printer is aan te sturen vanaf alle computers in het Historisch Centrum “Ab Goutbeek”. 
Deze printer heeft veel mogelijkheden, we kunnen: 

- zowel A4- als A3-formaat printen, scannen, kopiëren 

- zowel A4- als A3-formaat dubbelzijdig printen, scannen, kopiëren 

- zowel zwart-wit als kleur printen, scannen, kopiëren 

Een hele vooruitgang. We hebben maar 1 printer meer maar daar kunnen we heel veel mee. 
We kunnen zelfs kleine foto’s printen, en eventueel via een mobiel direct afdrukken enz. 
De mogelijkheden zijn enorm en we kunnen daarmee jaren vooruit. 
Naar aanleiding van onze oproep voor iemand, die belangstelling heeft om Gerard Haarman 
op te volgen als webmaster hebben we Dorine Dijkstra bereid gevonden die taak op zich te 
nemen. Op dit moment is ze bezig zich in te werken om op termijn die taak van Gerard zijn 
schouders weg te nemen. Een taak, die Gerard altijd met veel enthousiasme en 
zorgvuldigheid heeft verzorgd. 
 
 

Werkgroep Documentatie 1939-1945 
 
In de aanloop naar de avond met het NIOD op 19-9 hebben we veel tijd besteed aan de 
voorbereiding en uitwerking. We vonden het een prachtige avond met een volle zaal en ook 
goede belangstelling. 
De gehele lezing is op film vastgelegd, dus mochten er mensen zijn, die deze avond niet 
konden, dan vernemen wij dat graag om te inventariseren of we nog een avond kunnen 
plannen om die film te vertonen.  
Belangstellenden kunnen zich opgeven via het mailadres van de werkgroep Documentatie: 
(1939-1945@historischekringdalfsen.nl). Op 20-10-2018 was het 75 jaar geleden dat het 
vliegtuig met onder andere C.B. Jolliffe is neergestort in Oudleusen. De zoon, Trevor Jolliffe, 
liet zich verontschuldigen dat hij toen niet in Oudleusen kon zijn. 
Nazaten van een andere inzittende, namelijk Leitch, waren onlangs in Dalfsen. Dit werd 
duidelijk na een contact met de Gemeente Dalfsen. Stefan Hendriks van onze werkgroep 
heeft dat begeleid. Ook hebben we die nabestaanden in contact gebracht met Trevor Jolliffe. 
Dit werd bijzonder gewaardeerd. 
De komende periode gaan we onze collectie voorwerpen “tegen het licht” houden en ook 
duidelijk beschrijven. Daarnaast is ons gevraagd door de Gemeente Dalfsen om mee te 
denken over een programma voor 75 jaar bevrijding in 2020 
 

 
Open Monumentendag zaterdag 8 september 2018 “in Europa” 
 
Na vele maanden van voorbereiding en een enorme inzet van de vele vrijwilligers was dan 
eindelijk 8 september, “De Open Monumentendag”, aangebroken. Vanaf 10.00 uur  
’s morgens kon men starten met het bezoeken aan de vele monumenten en aan festiviteiten, 
die deze dag georganiseerd werden. Door “Proef Dalfsen” was een schitterende route 
uitgezet aan de zuidkant van de gemeente Dalfsen, o.a. via Hoonhorst, Hessum en de 
Vennenberg. 



 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 
 
 
De kern Hoonhorst was dit jaar aan de beurt om zich te presenteren. Ze deed dit dan ook 
met verve. Rondom het Anjerpunt en de molen van Fakkert was o.a. een expositie te zien. 
Ook waren er excursies, verzorgd door de werkgroep Hoonhorst van de Historische Kring 
Dalfsen. In de naast gelegen Kerk waren oude Bijbelse schoolplaten te zien, terwijl het koor 
zorgde voor de muzikale omlijsting. Langs de route waren verschillende 
bezienswaardigheden te zien en lekkernijen te proeven. Door het mooie weer waren veel 
mensen op de fiets, het was een drukte van belang op de fietspaden. Prachtig om te zien.  
De grote publiekstrekker was ook dit jaar weer Kasteel Rechteren. De eerste schatting was 
dat er op deze dag ruim 2200 à 2300 bezoekers zijn geweest. Een kasteel als dit blijft voor 
veel mensen een enorme trekpleister. Evenals de vorige jaren was de Historische Kring 
Dalfsen met een expositie in het koetshuis aanwezig. Samen met de Graaf van Rechteren 
waren oude bouwtekeningen uitgezocht en tentoongesteld. De Graaf had de tekeningen van 
de nodige informatie voorzien. Ook kon men weer een schitterende diavoorstelling zien. De 
dia’s gaven de mensen een kijkje in het interieur van het kasteel. Op het voorplein toonde de 
fam. Hulsman hun belsenspan, inclusief een mallejan. Met de mallejan versleepte men 
vroeger bomen.   
In Lemelerveld was het feest. Onder enorm grote belangstelling werd het voetgangersbrugje 
over het kanaal geopend door wethouder Uitslag. Het Kerkbrugje genaamd en grotendeels 
gefinancierd uit het DNA-budget van de gemeente Dalfsen. Bruggen over de kanalen 
behoren immers tot het DNA van Lemelerveld. De Historische Werkgroep Lemelerveld van 
de HKD heeft met enorme energie en inzet op een doorslaggevende manier bijgedragen aan 
de totstandkoming van de brug en aan de organisatie van het openingsfeest. Het was een 
perfecte middag met zang, dans en veel gezelligheid. 
Laat iedereen de brug maar eens gaan bekijken. 
Ook in het dorp Dalfsen gebeurde het één en ander. Er waren optredens in de Synagoge, in 
de Grote Kerk en in de Katholieke kerk. Bij de Westermolen was gelegenheid een 
streekmarkt en een expositie van de fotoclub Dalfsen te bezoeken. 
Aan het eind van de dag kon men genieten van de prachtige modeshows van de 
gezamenlijke plaatselijke winkeliers. Bovendien had “Proef Dalfsen” veel lekkers te bieden 
en ook hier was gezelligheid weer troef. 
Volgend jaar zal de Open Monumenten dag gehouden worden op 14 september met als 
thema “Plekken van plezier “. Zet dit alvast in uw agenda!!!!! 
Mocht u denken ik zou ook wel graag willen meehelpen zo’n prachtig evenement te 
organiseren, meldt u dan aan via de site: om@historischekringdalfsen.nl. 
 

 
Ontvangen materialen na september 2018 
 
Mevr. G. Wolfswinkel                          Archiefstukken Bruinleeuwstraat. 
Bibliotheek                            2 boeken 

Dhr. van de Kolk                           Fotoboekje Dalfsen 

Dhr. J. Wijnberger   Boeken 

Dhr. W. Beekers   6 banden van het periodiek "Bericht van de 2e wereldoorlog" 

HKD Wijhe    Een blik op -Wijhe- Olst door de historie heen. 

Dhr. Mosterman   Oude koperen glassnijder 

Dhr. D. Teusink   Foto’s, documenten en bonkaarten 

Dhr. F.  Hermans   Boek “Hijman, waar ben je”. 

Een correctie: de merklap vermeld in het bulletin van september 2016 is niet ontvangen van mevr. 

Blog, maar van Josephine Oostveen en gemaakt door Elisabeth Blog. 
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Een boek voor het goede doel: de HKD 

 

Ondergedoken bij boer Laarman in Dalfsen   

 
Hijman Gans is een joodse jongen die tijdens de grote Duitse razzia in Amsterdam op 

miraculeuze wijze weet te ontsnappen aan arrestatie en deportatie. Dankzij de NV 

Verzetsgroep komt hij via Zuid-Limburg in het Overijsselse Dalfsen terecht. Meer in het 

bijzonder bij de familie Laarman in Dalmsholte. Hijman Gans, inmiddels 88 jaar oud, heeft 

zijn verhaal over ontsnappen aan het noodlot, onderduiken in Zuid-Limburg en Dalfsen en de 

rol van verzetsmensen verteld aan journalist Frans Hermans. Die schreef er een boek over met 

de titel: Hijman waar ben je!  Het boek ligt ter inzage in ons Historisch Centrum. Hermans 

heeft zich bij zijn oriëntatie onder meer laten leiden door de informatie die hij van onze 

Historische Kring heeft ontvangen via Henk Makkinga van de werkgroep Documentatie ’39- 

‘45. Of zoals hij zelf zegt: ‘zonder hun hulp was deze uitgave nooit tot stand gekomen.’ 

Daarom wil hij iets terugdoen voor onze vereniging. Hij heeft de Historische Kring Dalfsen 

benoemd tot goed doel. Van ieder verkocht exemplaar schenkt hij 15% van de opbrengst aan 

onze vereniging. Het boek kost € 19,95. Elke koper steunt daarmee een bijzonder goed doel: 

onze eigen vereniging!  

 

Het boek zal via de reguliere boekhandel te koop zijn, maar kan ook via de HKD worden 

gereserveerd. Daartoe kan de onderstaande antwoordstrook worden ingevuld en ingeleverd in 

ons centrum. Het boek kan dan tegen contante betaling worden afgehaald op vrijdagmorgen 

28 december of op maandagmorgen 31 december tussen 10 en 12 uur. 

Voor de reservering kan de volgende antwoordstrook worden gebruikt. Mailen kan ook, stuur 

dan de gegevens naar de werkgroep Documentatie ’39-’45 of naar de voorzitter. De 

mailadressen staan op pagina 2 van de Rondom Dalfsen. 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ondergetekende bestelt hierbij 1 exemplaar (indien meer: .   exemplaren) van het boek 

“Hijman waar ben je”.  De kosten zijn € 19,95. Het boek wordt tegen contante betaling  

afgehaald in het Historisch Centrum “Ab Goutbeek” in de Trefkoele+ op 28 of 31 december 

tussen 10 en 12 uur. 

 

Naam: ……………………………………………………………… 

 

Adres: ………………………………………………………………. 

 

Handtekening: ………………………………………………………………………………. 
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