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Van de voorzitter 

 
 

Het zijn bijzondere tijden. Ook soms droevige tijden, denk aan het overlijden in juli van 

ons buitengewoon, en tot het laatst, actieve lid Frank van Pijkeren. Wat heeft Frank veel 

gedaan voor de werkgroepen Oudleusen, Boerderij- en Veldnamenonderzoek en voor het 

DNA-project. Hij zal gemist worden door zijn familie en ook door de HKD. Eerder kregen 

wij al het bericht van het overlijden van Jan de Weerd. 

 

En toch kijken wij vooruit. Onder meer door een beleidsplan voor de komende vijf jaren 

te maken. Daarin zal vooral aandacht zijn voor de vraag wat de voornaamste doelen zijn 

van de HKD en hoe wij deze door de inzet van alle in werkgroepen, commissies en in het 

bestuur actieve mensen kunnen bereiken. Dan zal niet gemakkelijk zijn. Veel 

onderwerpen hebben (wat) stilgelegen doordat ons centrum gesloten moest zijn vanwege 

de coronamaatregelen.  

Toch hebben diverse leden door thuis aan de slag te gaan veel werk verzet, waarvoor 

hulde. 

Zoals de werkgroepen Foto- en beeldmateriaal en Digitalisering die druk bezig zijn met 

het werk om zo veel mogelijk foto’s op de beeldbank van het zogenaamde Zijpersysteem 

te zetten. Een grote klus. 

 

Als u dit leest is ons centrum hoop ik weer “gewoon” open voor bijeenkomsten van de 

werkgroepen.  

Dat kan veilig genoeg door afstand van elkaar te bewaren, handen te ontsmetten 

etcetera.  

Wij gaan ervan uit dat er op korte termijn niet weer flink beperkende coronamaatregelen 

worden afgekondigd door de regering. 

Het bestuur hoopt daarbij dat de vrijwilligers van vóór de coronatijd weer met 

enthousiasme aan de slag gaan! 

Maar daar zijn wel zorgen om. De bezetting van diverse werkgroepen loopt terug en bij 

deze nogmaals de oproep aan eenieder om een steentje bij te dragen. De HKD kan niet 

zonder vrijwilligers. 

Dat steentje kan klein zijn: af en toe wat hand- en spandiensten verrichten op bijzondere 

dagen (zoals Openmonumentendag, ons archief ordenen, bezorgen van Rondom 

Dalfsen). Maar nog mooier is geregeld een ochtend of middag in ons centrum met 

anderen die dezelfde belangstelling hebben (genealogie? boerderijonderzoek? foto’s?) 

aan de slag gaan.  

Dat is nog gezellig ook en de koffie en thee zijn gratis. Helemaal mooi zou het zijn als de 

werkgroepen uit Lemelerveld, Hoonhorst en Oudleusen versterkt worden door leden die 

belangstelling hebben voor de historie van die plaatsen, want die is heel boeiend. Kijk 

maar op de website www.dnavandalfsen.nl 
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Het DNA-project van de Gemeente Dalfsen en de beide historische verenigingen loopt dit 

jaar af. Een aantal deelprojecten is nog niet afgerond waaronder de boerderijnamen/-

borden in Hoonhorst, Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld;  

Door alle coronamaatregelen is er van echte ingebruikname van een aantal    

verbeeldingen, zoals in Oudleusen en Hoonhorst, en van een slotmanifestatie (nog) weinig 

terecht gekomen. 

 

Het bestuur heeft in de vergadering van 27 mei gedragsregels vastgelegd om te voldoen 

aan de per 1 juli in werking getreden Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Deze regels 

hebben onder meer betrekking op het voorkomen van belangenverstrengeling, op het 

voeren van een goed financieel beleid en op het tegengaan van machtsmisbruik. De 

besluiten die zijn genomen betreffen onder andere het declareren van gemaakte kosten 

door bestuursleden; die moeten open in het bestuur worden besproken. Dat geldt eveneens 

voor het aangaan van verplichtingen aan derden boven een bepaald bedrag. Als een 

bestuurslid daar zelf bij betrokken is, mag deze niet deelnemen aan de besluitvorming. 

Er moet een lijst van bezittingen worden opgesteld en de contante geldstroom moet worden 

verminderd. 

Bij langdurige afwezigheid moeten bestuursleden worden vervangen. Een en ander zal te 

zijner tijd leiden tot wijziging van de statuten. 

 

Met het bestuur van de Trefkoele+ is overlegd wat te doen nu de gemeenteraad het 

verbouwplan terug heeft verwezen omdat men het gevraagde bedrag te hoog vond. Er 

wordt gekeken naar een meer gefaseerde realisatie. 

 

Tenslotte: 

Maandag 4 oktober om 20.00 uur is de jaarvergadering gepland. De uitnodiging en de 

agenda treft u in deze Rondom Dalfsen aan. Deze vergadering is een paar keer uitgesteld 

vanwege de coronamaatregelen,  

Laten wij hopen dat deze nu wel door kan gaan.  

 

 

 

WIE MISTE IN HET BULLETIN VAN APRIL DE BINNEN PAGINA (blz. 3,4)? Deze kunt 

e.v.t. nog afhalen in ons centrum of een mail naar: 

secretariaat-hkd@historischekringdalfsen.nl dan krijgt u deze per mail 

toegestuurd. 

 

 

Werkgroep Boerderijen en veldnamen 
 
In 2020 was het centrum Historische Kring vanwege de corona-epidemie gesloten maar de 
werkgroep heeft deels haar werk thuis doorgezet. Ook het HCO (Historisch Centrum Overijssel) 
was de gehele periode gesloten maar omdat het HCO steeds meer documenten scant, worden 
deze online toegankelijk en hiermee kan er effectiever en dus sneller gewerkt worden. 
Bezoeken van het HCO zal altijd nog noodzakelijk zijn want niet alle documenten zullen 
gescand worden. 
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Eind 2020 heeft de stuurgroep DNA van Dalfsen gevraagd aan de werkgroep of het 
mogelijk is naamborden te plaatsen bij historische boerderijen. De werkgroep Oudleusen 
heeft dit project onder leiding van Frank van Pijkeren een jaar geleden voor het deel 
Oudleusen succesvol uitgevoerd. 
Binnen de werkgroep is een projectgroep geformeerd en is de gemeente verdeeld over 
vier delen, te weten, Nieuwleusen, Lemelerveld/Hessum, Hoonhorst en Dalfsen. In 
december is via de media de vraag gesteld welke eigenaren/bewoners interesse hebben 
voor een naambord van hun historische boerderijen. Hiervoor hebben zich circa 60 
geïnteresseerden aangemeld.  
Begin 2021 is contact gezocht met aanmelders en is het traject opgestart. Dit betekent 
dus historische analyseren van de boerderijen, locatie en bewoners en bepalen van de 
naam voor het bord. Sommige boerderijen hebben in het verleden verschillende namen 
gehad en dan wordt in overleg met de bewoner gekozen voor historische naam. Veelal is 
dit oudst bekende naam.  
De borden zijn nagenoeg gereed en worden in september/oktober geplaatst. Het plan is 
om één boerderij per genoemd deel van de gemeente te onthullen. Dit moment wordt op 
een later tijdstip bekend gemaakt. 

 
 
Werkgroep Dalser’ dialect 
 
De (restanten) van de werkgroep die zich met het dialect van Dalfsen en omgeving 
bezighield is begonnen met het op de site van de HKD zetten van de dialectwoorden die 
in de loop van veel jaren zijn verzameld. Dat gaat op alfabetische volgorde 
Inmiddels staan de woorden die beginnen met de letters a, b, c en d er op. 
Streven is om in maart volgend jaar (dialectmaand) het alfabet compleet te hebben. 
Later volgen dan typische uitdrukkingen in ons dialect, zodat er op den duur een 
elementaire vorm van een woordenboek ontstaat. Dit is te vinden op www.ouddalfsen.nl 
en dan werkgroepen, dialect en dialect alfabet. 
Aanvullingen op de gepubliceerde letters kunnen gestuurd worden naar 
dalfserdialect@historischekringdalfsen.nl 
 
 

Werkgroep 1939-1940 
 
Na de berging van de ME-109 in Millingen hebben wij in nauwe samenwerking met de 
Gemeente Dalfsen contact gehad met de bergingsofficier over het in bruikleen krijgen van 
de opgegraven delen van het vliegtuig.  
De bruikleen-overeenkomst is nog niet getekend, maar we hebben de verwachting dat we 
een aantal delen van het vliegtuig in bruikleen krijgen.  
Er is al een langere periode contact met mevrouw Jetje Mannheim. Het verhaal van haar 
Joodse familie en met name haar vader (die kwam tijdens de oorlog naar Lemelerveld en 
is met hulp van ds. Vogelaar verborgen gehouden voor de bezetter) is na jaren onderzoek 
in boekvorm verschenen. Een exemplaar van het boek met als titel Schroefdraad, heeft 
Stefan Hendriks ontvangen met daarin een woord van dank voor onze bijdrage als HKD.  
Stefan heeft in samenwerking met cultuurcoach Irene van de Vegte van de Gemeente 
Dalfsen geholpen met het maken van een korte film voor de onderbouw van de 
basisscholen in Lemelerveld.  
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Werkgroep Foto- en beeldmateriaal 

Ondanks de Coronatijd zijn er toch regelmatig verzoeken binnengekomen om informatie op het 
gebied van het foto- en beeldmateriaal. Doordat een groot deel van het fotoarchief aanwezig is 
bij een lid van de werkgroep kon steeds aan de verzoeken worden voldaan. Dit geldt ook voor 
een recent verzoek van woonzorgcentrum “Rosengaerde” dat dit jaar herdenkt dat het zestig 
jaar geleden is gestart met de ouderenzorg. Aan dit jubileum wordt aandacht geschonken door 
het samenstellen van een magazine met daarin foto’s uit het archief van de Historische Kring 
Dalfsen. 

Er is recent contact geweest met de gemeente Dalfsen over het organiseren van een foto-
expositie in het gemeentehuis. Dit stond al vorig jaar gepland maar kon vanwege Corona niet 
doorgaan. Het betreft de expositie van foto’s die gemaakt en bewerkt zijn door ons veel te vroeg 
overleden werkgroep lid Jan Willem Brinkman. Ter ere van Jan Willem is destijds met de 
expositie gestart in de Oranjehal van de Trefkoele+. Het is fijn dat deze binnenkort kan worden 
gepresenteerd in het gemeentehuis. We mogen zelfs ook nog twee grote vitrines vullen met 
belangrijke documenten. We kunnen zo opmerkelijke foto’s aan een breed publiek tonen. Via 
Dalfsen Net en de plaatselijke kranten worden tijdstip en nadere informatie verstrekt. 

Het in RD 101 aangekondigde huiskamerproject WIE, WAT, WAAR EN WANNEER is qua 
belangstelling hiervoor uiterst goed verlopen. In zeer korte tijd waren alle elf dozen met foto’s in 
de diverse huiskamers aanwezig. Op dit moment zijn er nog geen resultaten bekend. Naar 
verwachting valt er in RD 103, die in december a.s. verschijnt, meer te melden. In de 
bijbehorende instructie is ook een oproep gedaan zich te melden als vrijwilliger bij de 
Historische Kring Dalfsen. Er is hieraan duidelijk behoefte om ook in de toekomst de diverse 
activiteiten bij de werkgroepen te kunnen voortzetten. Wie kan en wil hieraan zijn/haar steentje 
bijdragen?  Er zijn niet alleen overdag maar ook gedurende de avonduren volop mogelijkheden. 
Voor een volledig overzicht van de werkgroepen zie de colofon in RD. 
 
 

Werkgroep Genealogie 
 
Bij de werkgroep Genealogie gaat in het seizoen 2021-2022 het nodige veranderen. Door het 
vertrek van Maria Borgers gaat de invulling van de maandagmorgen vervallen, de 
donderdagmiddag (13.30-16.00) en vrijdagmorgen (09.30-12.00) blijven gehandhaafd. 
De werkgroep Genealogie heeft te maken met een sterk dalend aantal actieve vrijwilligers 
(evenals de andere werkgroepen overigens) er is dringend behoefte aan versterking. Dus 
mensen die geïnteresseerd zijn in familie- en stamboomonderzoek kunnen zich melden bij de 
werkgroep. De benodigde kennis brengen ervaren genealogen graag aan geïnteresseerden bij. 
Bij interesse kunt u mailen naar ddrijber1950@kpnmail.nl. 
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Werkgroep Vechtzomp.     
 
Helaas kon de Vechtzomp in het eerste deel van dit jaar weer niet uitvaren vanwege de 
Corona beperkingen. Op 19 juni was het dan eindelijk zover en konden we voor het eerst 
weer varen met gasten. Voorlopig vanwege de afstandsbeperking volgens de met twee 
schippers van de Stichting Vechtzomp, een gids van de Historische Kring Dalfsen en 
maximaal zes gasten. Om deze reden is de vaartijd ook beperkt tot een uur en zijn er 
twee afvaarten in de ochtend en twee afvaarten in de middag. Het is jammer dat we de 
capaciteit niet volledig kunnen benutten, maar we zijn blij dat we weer kunnen varen. 
Het bestuur van de Historische Kring heeft besloten om voor de herkenbaarheid van de 
gidsen een polo en jasje aan te schaffen, met daarop duidelijk het logo van de Historische 
Kring. Hiermee is duidelijk dat de Historische Kring een belangrijke rol speelt in de vaarten 
van Vechtzomp door hiervoor gidsen c.q. verhalenvertellers te leveren. Deze kleding is  
verstrekt aan de twintig actieve gidsen. 
 

                       
 

Misschien is het ook voor u (en/of uw familie) leuk om eens mee te gaan en Dalfsen vanaf 
de Vecht te bekijken en van de Historische Kring verhalen te horen over de historische 
zompvaart en andere wetenswaardigheden over Dalfsen en de Vecht. Boek dan eens 
tochtje op de website van Hyawatha: https://hiawatha-actief.nl/  of kom naar de 
opstapplaats tegenover de Oude Stoomfabriek.  De afvaarttijden zijn 11.00 uur en 13.00 
uur in de ochtend en 14.30 uur en 16.00 uur in de middag.  
 
 

Ontvangen materialen  
 
Via Mevr. G. Aafjes van Mevr. J. Esselink:  plakboek bouw Trefkoele. 
Dhr. J.  Wijnberger:  jaargang Prins  
Mevr. J. Sandink:     plakboeken Dalfsen 
Mevr. Voortman – Ruiter:  archief foto’s kleding vrouwen vereniging "Passage” 
Dhr. H Kuiterman: video en  D.V.D. 100 jaar Oranje vereniging 
C.C.O. Ommen:  boeken en prenten Goselink, toltarievenbord ‘Tol Dalfsen Ommen”. 
Dhr. G. J. Spijker:  dia's Dalfsen uit nalatenschap Dhr. Entjes 
Dhr. B. Kloosterman:  foto's 
Dhr. D. Bosscher:  portret van Zuster Boekel. 

https://hiawatha-actief.nl/
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Werkgroep Oudleusen 

 

In Memoriam Frank van Pijkeren 

Een “nijvere bij” van de Werkgroep Oudleusen is heengevlogen. 

Geboren op 4-4-’44 aan de Zuidelijke Vechtdijk verhuisde Frank van Pijkeren al jong naar 

Ankum. Na hun huwelijk in 1973 kwamen Frank en Eva wonen in Oudleusen, het eerst op 

Hessenweg 52. Toen ze daar in 2014 plaats moesten maken voor de wegwerkzaamheden 

schoven ze een paar honderd meter naar achteren, naar de Mennistensteeg.  

Het grootse deel van zijn beroepsjaren werkte Frank in de zuivel. Zijn zorgvuldige manier van 

werken paste uitstekend bij zijn functie van laborant. Zo nodig was Frank heel breed inzetbaar, 

“behalve als botermaker”.  

Zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nam hij ten volle op zich als ambtsdrager in de 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, ontstaan in hetzelfde jaar waarin Frank geboren werd. 

Frank hield van het buitenleven. De tuin rond de woonboerderij lag er altijd onberispelijk bij, het 

stuk grasland werd glad gehouden door jongvee. Zijn grote hobby was de bijenhouderij. Met 

een paar bijenvrienden bracht Frank in het voorjaar zijn bijenvolken naar de Flevopolders, naar 

de bloeiende koolzaadvelden. Ook bracht hij zijn bijen naar Noord-Groningen en waarheen niet 

al. Heel wat jaren diende hij de bijenvereniging als penningmeester. Een familieaangelegenheid 

zo te zeggen, die bijenhouderij. Op de oude groene bijenkast die bij de dankdienst voor Frank’s 

leven als ‘brievenbus’ fungeerde stonden de letters kast was nog van Franks opa en 

naamgenoot geweest, die hem verkocht had aan iemand van de bijenvereniging.  Via-via, was 

hij weer bij Frank terechtgekomen. De geschiedenis herhaalt zich! 

Over geschiedenis gesproken: de laatste jaren was Frank heel actief bij de werkgroep 

Oudleusen van de Historische Kring Dalfsen. Met het Boerderij- en Veldnamenonderzoek had 

Henk Baarslag een begin gemaakt en toen Henk moest afhaken nam Frank het over. Zo was hij 

betrokken bij het DNA-project Naam op de Gevel. Frank zocht de namen uit en liet de 

naamborden maken die nu de gevel van menig oud erf sieren.  

De Marketafel, de picknicktafel bij de kerk, is grotendeels zijn werk: Frank overlegde met de 

leveranciers van de tafel en het blad, Wouter Stokvis en Alvasi. Op de kadastrale kaart 1851 uit 

het Algemeen Rijksarchief Den Haag, tekende Frank op de juiste plaats de erven en namen in 

die niet op de kaart vermeld stonden. Heel zorgvuldig en precies! Ga die tafel nog eens goed 

bekijken om te begrijpen wat een monnikenwerk dat geweest is. Op de dag van de onthulling 

zorgde Frank nog even dat alles er pico bello bij lag, geen grassprietje verkeerd. Bescheiden 

stond hij op zijn gele klompen op de achtergrond. 

En dan zorgde Frank voor een van de meest ontroerende beelden uit de DNA-film: zijn gezicht 

en zijn gevouwen handen, vol overgave, bij de filmopnamen van de ‘dienst’ in de kerk van 

Oudleusen. Zo heeft Frank als een nijvere bij een groot aandeel gehad in het project DNA van 

Dalfsen, speciaal voor Oudleusen. 

De nijvere bij is nu heengevlogen, naar een plaats waar geen pijn is en geen verdriet. “En geen 

ongerechtigheid!” Wij, de werkgroep Oudleusen, koesteren de herinnering. 

 

Werkgroep Oudleusen, 

Willie van Oenen 

Gerti Nieuhoff 


