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Van de voorzitter 
 

 

Nog even en 2019 zit er alweer op. Het uitkijken naar 2020 is al geruime tijd geleden 

begonnen. In 2019 is het nodige gebeurd. De resultaten van het DNA-project worden steeds 

meer zichtbaar en daartoe reken ik ook de zomp (deels). Oudleusen heeft zijn 

boerderijnamen en krijgt zijn marketafel en film. Hoonhorst gaat zijn schuilhut realiseren en 

dan zijn we rond. In ons centrum viel de verbetering van het binnenklimaat op. Nog mooier 

zou het zijn, als wij wat meer zichtbaar zouden zijn. Meer glas? 

 

Maar 2019 is nog niet voorbij: de Open Dag komt eraan. Op zaterdag 28 december 

zetten wij de deur van ons Historisch centrum Ab Goutbeek in de Trefkoele+ van 10 tot 4 

uur helemaal open. Op deze manier geven we alle inwoners van ons gebied de gelegenheid 

om voor ons relevante zaken in te brengen én om kennis te nemen van onze activiteiten. 

De werkgroepen kunnen zich dan presenteren. Zegt het voort! Maak iedereen in je eigen 

omgeving warm voor een bezoek! 

 

In 2020 zal heel veel aandacht uitgaan naar de viering van 75 jaar bevrijding en aan het 

herdenken van de oorlog. Diverse mensen binnen de HKD zijn daar al volop mee bezig. De 

RD van april zal er geheel aan gewijd worden. Er zullen een aantal bijeenkomsten worden 

georganiseerd. In de loop van het voorjaar wordt het definitieve programma bekend. 

 

Begin februari is de gebruikelijke historische avond. De dialectavond wordt vanwege de vele 

bijeenkomsten over 75 jaar bevrijding verschoven naar oktober. 

 

Ook veel aandacht zal besteed moeten worden aan het op peil houden/brengen van de 

bezetting van onze werkgroepen om het werk uit te kunnen blijven uitvoeren. 

Zie de 3 vacatures. 
 

 

Vacature 1 : 
 

Maak jij mooie foto’s? En ben jij handig in het bewerken/retoucheren van oude foto’s? Neem 

dan eens contact op met de redactie van Rondom Dalfsen. Zie het colofon op pagina 2 van 

Rondom Dalfsen. 

 

 

Vacature 2 : 
 

Vind jij oude foto’s van Dalfsen en Dalfsenaren ook zo mooi? Kan jij goed met mensen 

omgaan en dingen regelen? Neem dan eens contact op met Jan Rosink of iemand van het 

bestuur. Zie pagina 2 van Rondom Dalfsen 

32 jaargang nr.3 – december 2019 
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Noteer alvast in uw agenda  
 
HISTORISCHE AVOND 3 FEBRUARI 2020 

 

Traditiegetrouw wordt er weer een Historische Avond georganiseerd op de eerste  

maandag in februari. Henk van der Beeke is er al druk mee bezig, en deze keer  

zal ook de werkgroep Oudleusen een deel van de avond voor zijn rekening nemen. 

Zoals gewoonlijk vindt de bijeenkomst plaats in gebouw “de Overkant” aan het  

Kerkplein. De aanvangstijd is 20.00 uur en de toegang gratis. Noteer deze datum vast  

in uw agenda! 

Te zijner tijd wordt bekend gemaakt vanaf wanneer de toegangskaartjes afgehaald 

kunnen worden in het Historisch Centrum. 

  

75 jaar bevrijding: 
 

Op 28 februari wordt een toneeluitvoering verzorgd door “Oese Volluk” uit Nieuwleusen. 

Dit toneelstuk zal over de oorlog gaan. 

  

Op 8 mei is er een fietstocht i.s.m. de PKN  gemeente. Ook komt er nog een 

wandel/fiets project voor de scholen. 

 

 

Werkgroep Archeologie   
 

De werkgroep heeft in het voorjaar 2019 contact gezocht met de archeologen Micheal 

Klomp en Hemmy Clevis uit Zwolle. Na een bezoek en rondleiding door de Zwolse 

archeologen in Zwolle is onderling de wens geuit, dat er behoefte bestaat aan 

samenwerking tussen de beide gemeenten. 

Het archeologisch onderzoeksveld houdt niet op bij de gemeentegrens en de 

samenwerking kan de werkzaamheden en het onderzoek alleen maar versterken. De 

werkgroep uit Dalfsen kan terugvallen op de expertise van de archeologen en kan indien 

gewenst ook ondersteuning bieden bij onderzoek in de gemeente Zwolle. 

Een aantal leden van de werkgroep is een cursus gestart in het archeologisch depot in 

Zwolle om gevonden voorwerpen (artefacten) uit te zoeken, te herstellen, te registreren 

en te beschrijven. 

Met deze kennis kunnen de leden aan de slag met het archeologisch materiaal wat vanaf 

de jaren ’70 is gevonden in Dalfsen. Denk bijvoorbeeld aan materiaal uit  de Gerner 

Marke en verschillende andere plekken.  Al dit materiaal ligt momenteel opgeslagen in 

het archeologisch depot te Deventer en moet dus nog uitgezocht en beschreven worden. 

Hiermee wordt weer een stuk geschiedenis van Dalfsen zichtbaar vastgelegd. 

 

 

Werkgroep Boerderijen en veldnamen 
 

Naast het onderzoek naar de geschiedenis van boerderijen in Dalfsen, is de werkgroep 

het project “inventarisatie markegrenzen” gestart. Omdat oude boerderijen onlosmakelijk 

verbonden waren met de marken waarin ze lagen, is het interessant om ze te 

onderzoeken, om te zien wat er nog herkenbaar is in het landschap. 

Marken zijn ontstaan in de 15e eeuw en zijn voor het eerst beschreven in de markerol 

van 1420. Ten noorden van de Vecht waren er in Dalfsen drie marken te weten: de 

Rozengaarden, de Rute en Leuzen. Ten zuiden van de Vecht waren er de marken 

Hessum, Rechteren en Millingen, Emmen, Lenthe en Dalmsholte. 

 

 



3/6 

De marken hadden een bestuur onder leiding van een markerichter en dit bestuur was 

verantwoordelijk voor het beheer van de o.a. de woeste gronden. Dit betekende dat men 

zeggenschap en beheer had over de onontgonnen heidevelden, waterwegen, overige 

wegen en ook verantwoording over de dijken had. Jaarlijks kwamen het bestuur en 

boeren bijeen om afspraken over het beheer en ontginning te maken. Dit werd 

vastgelegd in markeboeken. 

  

In de loop van de 19e eeuw werden de marken ontbonden. De gemeenschappelijke 

gronden werden verdeeld. Van de marken is nooit een gedetailleerde kaart gemaakt, 

maar sommige markegrenzen staan nog vermeld op de eerste gedetailleerde kadastrale 

kaart uit 1832.  

 

In het landschap zijn nog markegrenzen herkenbaar, maar door verschillende 

ruilverkavelingen is  er veel veranderd en zijn deze grenzen niet erg duidelijk meer. Deze 

historische markegrenzen zijn herkenbaar als bos- of boomwallen, slootjes of 

watergangen zoals de Vecht. Het boekwerk “Geschiedkundige atlas van Nederland” uit 

1924 van G.A.J van Engelen van der Veen bevat een beschrijving van de marken met 

een overzichtskaart. 

Aan de hand van deze kaart onderzoekt de werkgroep of er nog grenzen terug te vinden 

zijn. 

 

Dit onderzoek wordt niet alleen in Dalfsen uitgevoerd. in Twente zijn ook een aantal zeer 

actieve historische verenigingen uit verschillende gemeenten bezig met inventariseren 

van Loakestenen(grenspalen) en Markegrenzen. Met name in Twente werden op 

hoekpunten van de markegrenzen een Bentheimer steen als grenspaal geplaatst. Ook in 

Salland wordt met name door Martien Knigge (oud-beleidsmedewerker Overijssel 

Landschap) de markegrenzen van verschillende gemeenten uitgezocht. De werkgroep 

Boerderijen en Veldnamen Historische Kring Dalfsen heeft contact met de werkgroepen 

uit Twente en met Martien Knigge over inventarisatie en vastleggen van markegrenzen. 

Voor interesse kan er contact opgenomen worden met 

veldnamenonderzoek@historischekringdalfsen.nl. 

 

 

Werkgroep DIGITALISERING (ICT+Ondersteuning) 

 

In de zomervakantie is er op alle PC’s een andere inlogmethode geïmplementeerd. 

Eerst konden we de PC’s  aanzetten en was iedereen in staat om in alle bestanden van 

alle werkgroepen te kijken en daar ook wijzigingen aan te brengen.. 

Na de vakantie is er op elke PC een icoon aangebracht met de werkgroepnaam ernaast, 

zodat men met een verstrekt wachtwoord alleen in het bestand van de eigen werkgroep 

kan komen en zo nodig hier wijzigingen kan aanbrengen. Alles is dus wat strenger 

beveiligd. Waarom is dit gebeurd? 

Er waren aanwijzingen dat er ongewild bestanden werden/waren verplaatst van de ene 

werkgroep naar de andere werkgroep en die bestanden zijn dan “zoek”. (gemopper!!) 

Na een inwerkperiode is iedereen er nu aan gewend om met een wachtwoord in te 

moeten loggen. 

Helaas komt er ook wel eens een “pop-up” scherm voorbij met een vraag om iets te 

installeren. Dat is nu helaas niet meer mogelijk. Iets installeren is alleen aan de 

werkgroepleden van Digitalisering (ICT-beheer) voorbehouden. Dus als er een “pop-up” 

scherm verschijnt, is alleen de optie: NEE mogelijk. Als er tijdens de werkzaamheden 

nog bijzonderheden tevoorschijn komen of er zijn nog wensen, vul dan het 

“klachtenboek” in dat op de tafel ligt direct achter de deur. 

 

 

 

mailto:veldnamenonderzoek@historischekringdalfsen.nl
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Werkgroep 1939-1940 
 

Samen met de voorzitter, zijn we erg druk geweest met de mogelijkheid om 

informatiepanelen bij de crashplaatsen te kunnen plaatsen. Dit is nog niet afgerond. 

Daarnaast is Stefan samen met Pats (een autoriteit op het gebied van geallieerde 

vliegtuigcrashes in onze regio) bezig geweest om nabestaanden te vinden van de 

radiotelegrafist van de Lancaster die op de Vennenberg neerkwam. Dit is succesvol 

afgerond, met contact met zijn zoon en foto's van de gesneuvelde vlieger. Van alle 7 

gesneuvelde vliegers hebben we nu een foto! 

  

We besteden veel tijd aan de ondersteuning van activiteiten rond 75 jaar bevrijding. Ook 

hierin heeft de voorzitter een prominente rol. 

  

Ook hebben we contact gekregen met nabestaanden van 2 personen (Niessen en Metz) 

die op de foto staan, die in september 1944 gemaakt is door verzetsmensen op 

Rechteren. Het verzamelen van info loopt nog steeds. 

 

 

Door Rob de Meulder was al veel informatie verzameld over de Joodse bewoners van 

Werkkamp De Vecht. Marcel van Balen heeft nu contact met Westerbork om onze 

informatie verder uit te bouwen. 

Van de interviews met ooggetuigen, die begin 2000 door Wim Jacobs en Jan Sievers zijn 

gemaakt, worden korte verslagen gemaakt.  

 

 

Werkgroep Hoonhorst 
 

In 2020 zullen er in Hoonhorst verschillende activiteiten georganiseerd worden rond het 

250- jarig bestaan van het dorp. 

De opening van dit historische jaar vindt plaats op 17 januari. Voor meer informatie 

kunnen belangstellenden de media of de website ‘Hoonhorst250’ in de gaten houden. 

 

 

DNA Oudleusen 
 

De onthulling van de boerderijnaam op de gevel van de fam. van Lenthe aan “Om de 

Landskroon” is geschied.(14 september 2019). Op de Open Monumentendag waren we 

hier op de goede plek, want dit erf ligt op het oudste deel van Oudleusen of zoals het 

voor de 18e eeuw heette, Leusen. Hier op de hoge gronden langs de Vecht streken zo’n 

5000 jaar geleden de eerste boeren neer om er niet meer weg te gaan. 

Deze boerderij was misschien wel zo’n plek waar in de Trechterbekertijd al een eerste 

primitieve boerderij verrezen is. Door de eeuwen heen misschien weer afgebroken, of 

een keer verwoest, of door brand geteisterd en toch weer nieuw opgebouwd. Deze 

boerderij werd al genoemd in 1420 en toen woonde er een Herman Heijnc. Vandaar de 

naam Heijink. Tegenwoordig breken we zo’n prachtige oude boerderij gelukkig niet meer 

zo snel af. Wim en Martha van Lenthe zullen dat zeker niet doen. Zo’n boerderij proberen 

we te restaureren en in oude staat terug te brengen. Zo proberen we te bewaren wat er 

nog over is van oude Sallandse boerderijen als deze, type Hallehuis, en de oude 

geschiedenis weer zichtbaar te maken. Bij de start van het project van “het DNA van 

Dalfsen” in 2017, kwamen we al gauw op het idee om de oude boerderijnamen weer 

terug te brengen.  
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Alle erven van Leusen hadden van oudsher een naam, maar deze raakte langzaamaan in 

onbruik. Ze waren ook niet meer zo nodig, toen er straatnamen en huisnummers 

verschenen en dan hebben we het nog niet eens over de postcodes. Maar deze namen 

vertegenwoordigen wel een stuk geschiedenis van Oudleusen en er zitten mooie verhalen 

achter. Bijzonder is dat de oude namen van de erven in Leusen nog wel als achternaam 

in onze regio zijn blijven hangen. Denk maar aan GOOS, SCHERPENKATE, BAARSLAG en 

natuurlijk HEIJINK. De werkgroep richt zich in het DNA van Oudleusen op de agrarische 

geschiedenis van ons dorp. We zijn blij dat we dit project: “Naam op de Gevel”, op deze 

dag konden afronden met de onthulling van dit bord. Hierna gaan we verder met de 

Marketafel die in de kern komt te staan. Daar is een oude kaart van Leusen op te zien 

met daarop de oude erven. Ook gaan we nog een documentaire maken over de 

agrarische geschiedenis van Oudleusen. Drie projecten die we dankzij de gelden van 

gemeente en provincie kunnen realiseren voor ons dorp. Dat neemt niet weg dat het een 

hele klus is. We hopen het DNA van Oudleusen in juni 2020 feestelijk af te ronden.  

 

 

Open monumentendag 
 

Zaterdag 14 september was er weer de landelijke Open Monumentendag. Dit jaar met als 

thema “plekken van plezier”. Tegenwoordig kan men overal terecht voor feesten en 

plezier. Maar ook in vroegere tijden konden ze feesten en waren er plekken waar je met 

plezier naar toe ging om elkaar te ontmoeten en/of gewoon om bij te praten b.v. 

De Historische Kring Dalfsen heeft ook dit jaar weer veel eigenaren of beheerders van 

monumenten bereid gevonden om mee te werken aan deze bijzondere dag. Met zijn allen 

zorgden zij ervoor dat u veel te zien kreeg. Tevens kon men genieten van optredens, 

proeverijen, of een kijkje nemen in de monumenten/musea, waar je anders niet zo snel 

naar binnen loopt. 

Zo kon u op Kasteel Rechteren, in het koetshuis, weer genieten van een mooie foto-

expositie met de beelden die overal in en rondom het Kasteel staan. Hier werd dan ook 

weer volop gebruik van gemaakt.    

Ook in de Grote kerk, de Cyriacus kerk en in de Synagoge was weer van alles te beleven, 

van optredens tot proeverijen.  

Nieuw was dit jaar de Vechtzomp. Op 17 augustus officieel te water gelaten. Tijdens 

Proef Dalfsen kon men zelf “proeven” van de Vechtzomp. Er kon gratis een korte 

vaartocht gemaakt worden. Hier was erg veel animo voor. De zomp voer ieder half uur 

een stukje de Vecht op. Er stond steeds opnieuw een rij mensen te wachten voor de 

volgende afvaart.  

De kernen die dit jaar extra aandacht kregen waren Ankum en Oudleusen. Via een mooie 

fietsroute kwam men langs allerlei bezienswaardigheden en dan halverwege de kernen, 

het mooie museum van Spijkerman en het Saab museum. 

Vanwege het mooie weer waren er veel mensen op pad om al deze mooie dingen te 

bekijken en te proeven. Het was dus weer een schitterende dag voor Dalfsen. 

 

 

Vacature 3 : 
 

Elk jaar is de HKD prominent aanwezig op Monumentendag/Proef Dalfsen bij Kasteel 

Rechteren. De HKD zoekt iemand die dit kan coördineren. Kun jij goed organiseren? 

Neem dan eens contact op met Henk v.d. Beeke. Zie pagina 2 van Rondom Dalfsen. 
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"De molens van Nieuwleusen en hun molenaars" 

Wellicht heeft u kennisgenomen van het feit dat er enkele weken geleden een boek is 

gepresenteerd met de titel "De molens van Nieuwleusen en hun molenaars", waaraan 

aandacht is besteed aan alle 7 molens die tot de gemeente Nieuwleusen gerekend 

kunnen worden. Hieronder ook molen Massier en de molen die enige jaren in het 

Dalfserveld op korte afstand van Massier heeft gestaan, en dus feitelijk in de vroegere 

gemeente Dalfsen stonden. Het boek, dat 160 pagina's telt en geheel in kleur is 

uitgevoerd, is goed ontvangen bij het publiek. 

De verkoopprijs van het boek is € 15,00 en is te koop o.a. bij het Historische Centrum 

“Ab Goutbeek”.  

In Nieuwleusen te koop bij The Read Shop, bij Massier Diervoeders bij de molen en ook 

in museum Palthehof. 

 

 

 

Ontvangen materialen na Sept. 2019. 

 

Mevr.  J. Frijling – Platje Boek “Nederland gedenk" kamp Erica Ommen. 

Dhr. B. van Assem  Op zoek naar de Schatten van de Vecht.  

Oudheidkamer d.H. V. Canon van den Ham -Vroomshoop.  

Dhr. Eikens Emmen Drt. Schilder sjablonen en Pigmenten. 

Dhr. Driesprong  Prent Vechtdijk Dalfsen. 

Dhr. Breunis Zwolle  41 Medailles Wandelvierdaags. 

A. en H. Peters-Oegema Boek familie Oegema. Een heel koppeltje. 

Hist. Ver. Nieuwleusen Boek "Molens in Nieuwleusen" 


