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Van de voorzitter 
 

 

We zijn weer begonnen (hoop ik nu). Het is, als ik dit schrijf, 20 augustus en het bestuur 

van de HKD heeft besloten om ons Historisch Centrum “Ab Goutbeek” per 1 september weer 

te openen voor werkgroep activiteiten. 

Wel onder bepaalde voorwaarden. Zoals de landelijke regels (bij klachten thuisblijven, 1,5 

meter etc.) én de HKD-voorwaarden over ontsmetting, computergebruik etc. De 

voorwaarden zijn opgenomen in de nieuwsbrief en naar alle actieve leden gezonden. 

Ze zijn ook te raadplegen op onze site en op de facebookpagina. Als u dit leest zijn de 

eerste bijeenkomsten, naar ik hoop, geweest.. 

 

Er is meer gebeurd. Op advies van een projectgroep is besloten om voor het digitaal 

opslaan en presenteren van onze collectie foto’s en documenten, over te gaan op het zgn. 

Zijper-systeem.  Ook in gebruik bij diverse buurtverenigingen. Dat zal het nodige werk met 

zich meebrengen. Eveneens gaan we aan de slag met een paar onderdelen van ons archief: 

de tekeningen van Johan Goutbeek, de kaartenvoorraad en de voorraad tijdschriften van 

andere verenigingen. 

Op het DNA—front is en wordt niet stil gezeten. De schuilhut in Hoonhorst is overgedragen 

aan Landschap Overijssel, zie het artikel van Wim Schrijver. De geplande grote 

openingsmanifestatie kon niet doorgaan. Heel jammer voor onze Hoonhorster werkgroep. 

De zomp is weer in de vaart en in Oudleusen wordt gewerkt aan het monteren van de film 

die het DNA van Oudleusen moet verbeelden. 

 

De bouw en de vulling van de website DNA van Dalfsen vordert gestaag; er wordt hard 

gewerkt aan de 50 verhalen die er op komen te staan. 

Eerdaags zal het beheer van die site worden overgedragen aan een stichting die wij met 

Ni’jluusn van Vrogger op zullen richten. 

Met het bestuur van de Trefkoele+ praten wij over een betere toegankelijkheid en 

zichtbaarheid van ons centrum. 

 

Maar de toekomst blijft door de corona situatie op diverse onderwerpen onzeker. In april 

van dit jaar waren diverse activiteiten ten behoeve van de viering van 75 jaar bevrijding 

georganiseerd. We weten echt nog niet of die in april 2021 wel door kunnen gaan. 

Grote bijeenkomsten in zalen om presentaties te geven, zitten er voorlopig niet in. 

Dat is allemaal buitengewoon jammer, juist voor een vereniging als de onze. Maar het is nu 

eenmaal niet anders. 

Een deel van onze leden maakt nu deel uit van de groep kwetsbaren. 

En gezondheid blijft het belangrijkste!
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Een waardevol manuscriptkaart in het HKD. 
 

 
 

 

De historische vereniging kan er zich op beroemen in het bezit te zijn van een 

manscriptkaart. Een manuscriptkaart is een zeldzaamheid en kan verassende gegevens 

laten zien die op reguliere gedrukte kaarten, waarvan er honderden gedrukt zijn, 

ontbreken. 

Landgoed eigenaren lieten hun landgoed in de 19e eeuw minutieus optekenen door 

cartografen. 

Zo heeft de cartograaf S.van Beinum in 1742 de opdracht gekregen een kaart van het 

landgoed den Berg en cartograaf Fr. Coolen om in 1767 den Aalshorst -Sandwijk op 

papier vast te leggen. Beide prachtige kaarten bevinden zich in de huizen den Aalshorst 

en den Berg. (zie Rondom Dalfsen) 

Met veel verassende onbekende historische informatie over het gebruik en invulling van 

de landgoederen in de vorige eeuwen. 

De kaart in het Centrum is van het buitengoed te Emmen. Deze is in opdracht van van 

dhr. Roese, burgemeester van de stad Zwolle,  in 2-3-1767 vervaardigd. Evenals de 

kaart van den Aalshorst door cartograaf Fr. Coolen. Die kaart omvat het tegenwoordige 

Mataram, toen De Deese geheten en bevindt zich aan de wand in het centrum, maar 

vertoont slijtage, scheurtjes, afbrokkelende randen en is van een verkeerde niet zuurvrije 

passe-partout voorzien. Om deze voor de volgende eeuwen veilig te stellen, heeft de 

kaart, op advies van adviseurs, een restauratie ondergaan bij het boekbindcentrum 

"Hummelhoeve" in Echten.  

Men treft hierop veel gegevens en veldnamen aan over het gebruik en inrichting van het 

landgoed met de akkers, weilanden de waterpartijen, waterbeheer en boerderijen die niet 

op een topografische kaart uit diezelfde periode voorkomen. 

De randen en een gat zijn weer opgevuld en enkele scheuren hersteld. 
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Ook is de monumentale kaart nu van een zuurvrije passe-partout en een bijpassende lijst 

voorzien en zo weer voor jaren veilig is gesteld, waar latere generaties ons zeker 

dankbaar voor zullen zijn. 

 
 

Activiteiten commissie  
 

Bijna iedereen in Dalfsen kent wel het oude kerkhof aan de Ruitenborghstraat, waar 

velen onder ons wel eens zijn geweest. Het is een mooie gedenkplek, een oase van stilte 

en rust.  

Maar helaas verkeert het oudste gedeelte in een slechte staat van onderhoud.  

Sommige grafstenen zijn verzakt, andere gebroken of overgroeid door onkruid. 

Jammer van zo'n mooie plek.  

 

Dat dat anders kan is in diverse plaatsen in ons land op oude kerkhoven te zien. 

Ons lid Job Anneveldt maakte ons attent op Doetinchem waar diverse partijen zoals o.a. 

vrijwilligers, gemeente en sponsoren de handen ineen geslagen hebben met als resultaat 

dat de oude begraafplaats er daar weer prachtig bij ligt. Zelfs schoolklassen zijn hierbij 

betrokken geweest. 

Zou zoiets in Dalfsen ook niet geweldig zijn? Als u nu denkt: daar wil ik wel eens over 

brainstormen met anderen, stuur dan; 

Een e-mailtje naar: activiteiten@historischekringdalfsen.nl 

 

Misschien kunnen we van het verwaarloosde gedeelte ook weer een aantrekkelijke plek 

maken. 

 
 

Werkgroep 1939-1945 

  

Onze werkgroep heeft een nieuw werkgroep lid: John Buissink 

Er is informatie over Theo van Dijk uitgewisseld. Hij was ondergedoken in Dalfsen bij de 

fam. Broeks. 

Ook is er een boek aangeschaft: In dienst van de Nazi’s. Hierin komen twee namen voor, 

relevant voor Dalfsen: Ria Jorink, en Pieter Cieraad. Jorink was o.a. kampbewaakster in 

Auschwitz en Vught en Cieraad was een Nederlander in Duitse dienst in Zwolle. Deze 

laatste heeft Sipke Baarsma (naast vele andere verzetsstrijders) ondervraagd en 

mishandeld. 

 

We kregen ook een vraag naar aanleiding van het programma Pointer op tv over de 

verkoop en de  inbeslagname etc. van Joodse huizen en goederen door de Duitse 

autoriteiten en de rol daarin van de plaatselijke Gemeente. In Dalfsen gaat het om 1 

adres in de Prinsenstraat. Jan Sibelt coördineert dit. 

Het Pop Up Museum is nog steeds aanwezig. Einddatum nog te bepalen. 

 

 

Ontvangen   
Dhr. W. Dierkx: aantal exemplaren verhalenbundels 1945-1950: herdenking 50 jaar 

vrijheid, uitgeven door de gemeente Dalfsen. 

Via Mevr. G. Aafjes van Mevr. J. Esselink: plakboek bouw Trefkoele. 

Dhr. J. Wijnberger: jaargang Prins  

Mevr. J. Sandink: plakboeken Dalfsen 

Vrouwen van Nu: archief van VVN. 

 

Wie heeft er nog boeken thuis, die ooit geleend zijn van de bibliotheek uit ons 

HKD centrum en heeft deze vergeten terug te brengen. Graag dit alsnog doen 

A.U.B. 
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