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   Van de voorzitter 
 

We leven in een turbulente tijd. De coronacrisis is bijna bedwongen en dan breekt er in 
Europa weer een oorlog uit. 
Weer, de vierde al na ’39 – ’45. De Balkanoorlog en de invasies in Tsjecho-Slowakije en 
Hongarije zijn nog niet vergeten. 
De geschiedenis herhaalt zich dus. Des te belangrijker is het om je van je eigen geschiedenis 
bewust te zijn.  
Daar komt nog bij (en nu citeer ik wethouder Jan Uitslag): ‘Als je niet weet waar je vandaan 
komt, weet je ook niet waar je heen gaat”. Daarom gaan wij bij de HKD onverdroten voort met 
het vastleggen en uitdragen van de geschiedenis van ons werkgebied. 
Dat doen wij in verenigingsverband. Binnen een vereniging is de Algemene 
Ledenvergadering het hoogste orgaan en deze staat op de agenda voor 9 mei om 20.00 uur 
in de Trefkoele+.  
De uitnodiging/agenda, het financiële jaarverslag en de begroting, alsmede het inhoudelijke 
jaarverslag staan minimaal 3 weken vóór 9 mei op onze site www.ouddalfsen.nl  
Het uitdragen van onze geschiedenis gebeurt met een steeds groter palet. Naast Rondom 
Dalfsen hebben we een site, we gebruiken Facebook, de site www.dnavandalfsen.nl 
exploiteren we samen met onze gelijkgestemde vrienden uit Nieuwleusen, we hebben 
boerderijborden en bordjes bij crashplaatsen uit de oorlog, de DNA-verbeeldingen en nu 
komen er de QR-tegels bij. Die liggen op 60 plekken in onze gemeente en bieden via de 
smartphone historische informatie over de omgeving van die plek.  
Weer een mooi resultaat van het totale DNA-project. 
Dit jaar kunnen we hopelijk weer grotere bijeenkomsten houden, te beginnen op 9 mei. 
Vlak daarvoor is het Kunstweekend en ook daar doen wij mee met tekeningen van Johan 
Goutbeek in de Trefkoele+. Komt allen dus! 
Neem dan ook een kijkje in ons Historisch Centrum Ab Goutbeek. Er is veel te zien! Een 
recente aanwinst betreft bijvoorbeeld de honderden prachtige foto’s van oud Dalfsen die wij 
van Jaap Cambier geschonken kregen. 
Wij zitten vol plannen, maar daar hoort een “maar” bij. Hebben wij wel genoeg vrijwilligers 
voor de uitvoering? Nee! 
Daarom in dit bulletin een oproep om ons te ondersteunen op twee terreinen. Dat kan op 
velerlei manieren. Dat lichten wij graag toe. 
Bel of mail een bestuurslid of iemand die je kent en die actief is binnen de HKD. Zie daarvoor 
pagina 2 van Rondom Dalfsen. 
Ook in de volgende bulletins komen er dergelijke oproepen.
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Ben jij handig met computers? 
 
 
De werkgroep Digitalisering zoekt een persoon m/v welke algemeen handig is met computers. 
Wat er zoal voorkomt en voor gaat komen: 
 

• Werkzaamheden met office365 pakket en met het werken in de Cloud 

• Onderhoud aan Pc’s in het algemeen. 

• Inlog problemen oplossen, rechten uitdelen.  

• Narrowcasting gebruik. 

• Iets weten van aanraakschermen of presentatieschermen  

• Advies aan werkgroepen over het gebruik van Office pakketten en instellingen. 
 
Stuur een mailtje aan digitalisering@historischekringdalfsen.nl  of bel 
een bestuurslid (zie pagina 2 van Rondom Dalfsen) 
 

 
Vind jij het leuk iets te organiseren op een bepaalde dag? 
 
De Activiteitencommissie organiseert jaarlijks samen met anderen een aantal bijzondere dagen  
zoals Open Monumentendag, Kunstweekend en de Open dag bij de HKD. 
Wie wil daarbij helpen? 
 
Stuur een mailtje naar activiteiten@historischekringdalfsen.nl 
  of bel een bestuurslid (zie pagina 2 van Rondom Dalfsen) 
 
 
 
 

Activiteitencommissie 

   
Op 7 en 8 mei wordt opnieuw het Dalfser Kunst- en Cultuurweekend georganiseerd. 
Ook de Historische Kring doet hieraan mee. 
We zullen dan een aantal tekeningen van Johan Goutbeek exposeren in de Trefkoele+. 
En ons eigen centrum zal geopend zijn, zodat we belangstellenden kunnen ontvangen 
en van alles kunnen laten zien, en daarmee onze vereniging goed voor het voetlicht brengen. 
 
Daarvoor hebben we nog wat vrijwilligers nodig om het centrum een aantal uren/dagdeel 
te bemensen. Als je mee wilt helpen, stuur dan een mailtje naar: 
activiteiten@historischekringdalfsen.nl 
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    Boerderij- en veldnamen 
 
In 2021 was het centrum Historische Kring vanwege de corona-epidemie grotendeels 
gesloten maar de werkgroep heeft deels haar werk thuis doorgezet. 
Eind 2020 heeft de stuurgroep DNA van Dalfsen gevraagd aan de werkgroep of het 
mogelijk is naamborden te plaatsen bij historische boerderijen. Binnen de werkgroep is 
een projectgroep geformeerd en is de gemeente verdeeld over vier delen, te weten 
Nieuwleusen, Lemelerveld/Hessum, Hoonhorst en Dalfsen. Binnen de gehele gemeente 
hebben zich meer dan 60 geïnteresseerden aangemeld voor het plaatsen van de 
naamborden. 
 
In het gehele jaar is er contact geweest met alle aanmelders en is er uitgebreid overleg en 
een historische analyse geweest. Sommige boerderijen hebben in het verleden 
verschillende namen gehad.  Dan wordt in overleg met de bewoner gekozen voor de 
historische naam. Veelal is dit oudst bekende naam. Alle betrokkenen zijn enthousiast 
over het historisch onderzoek en het naambord.  
Op 2 oktober 2021 is per deel van de gemeente de onthulling geweest door wethouder 
Jan Uitslag. In Hoonhorst is dit erf “Sandwijk”, in Lemelerveld erf “Oude Rozeboom”, in 
Dalfsen/Welsum erf “Die Haer” en in Nieuwleusen “Derk Albertsplaats”.  
Inmiddels zijn alle borden geplaatst en is er nog een afronding van extra aanvragen. De 
betrokkenen zijn allen erg blij met het bord.  
  
 

Werkgroep Digitalisering 
 
Het zit ook bij ons niet mee met de activiteiten. Wij zitten op een laag pitje door Corona. 
Maar er gebeurt achter de schermen toch wel een en ander. 
Er wordt nagedacht of we in de Cloud zullen gaan werken bij de HKD. Elke werkgroep kan 
nu op elke PC inloggen. Als er nu een aanpassing voor welke werkgroep dan ook moet 
komen, moet dat op alle PC ’s gebeuren. En dat is iedere keer veel werk. Zou het dus 
slimmer zijn om op één centrale plaats iets te hebben staan, zodat er maar op één plek 
iets aangepast hoeft te worden? 
Daarover zijn we nu met onze leverancier en ondersteuner Fa Jellema in gesprek. 
Zoals we nu de licenties gebruiken is ook grijs gebied. We hebben namelijk twee licenties 
per vijf gebruikers van Office365. Deze licenties zijn oorspronkelijk bedoeld voor thuis- 
gebruik en daar mag één licentie op vijf Pc’s staan. Bij ons doen we hetzelfde maar op die 
ene PC zitten dertien gebruikers. En dat heeft Microsoft weer in de gaten en daarom 
moeten we ons ook te vaak en op onregelmatige momenten weer eens aanmelden. Dat 
gebeurt natuurlijk op de meest ongelukkige momenten. 
Om dit probleem hopelijk op te heffen zijn we in gesprek met Fa Jellema om een oplossing 
te zoeken welke ook nog betaalbaar is voor ons. 
We gaan nu aan elke PC een memo hangen in welke licentie die PC zit en wat de 
inlognaam en het wachtwoord is om het gebruik met zo min mogelijk ongemak te laten 
verlopen. Hoelang dit zal duren is nog niet te zeggen. Er is wat nieuwe apparatuur 
aangeschaft zodat het geheel “bij de tijd” blijft. 
Verder is de werkgroep Digitalisering altijd nog op zoek naar een “allrounder” die handig is 
met de PC’s in het algemeen en ook iets weet van Office365, NarrowCasting, Netwerken, 
en de gebruikers bij wil staan als zich een ICT-probleempje voordoet. 
Wij zijn er op de donderdagmorgen. Loop gerust binnen, we bijten niet en de koffie staat 
klaar. Of stuur een mail naar digitalisering@historischekringdalfsen.nl 
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Werkgroep Documentatie 1939-1945  
 
Helaas is het Corona-virus nog steeds onder ons, wat beperkend is voor ons werk. De 
exposities in zowel het gemeentehuis als in het voormalige pand van Fokkens, de showroom in 
de Prinsenstraat, zijn nog steeds te bezichtigen.  
Recent kregen we een deel van een dagboek toegezonden. Hierin wordt ook geschreven over 
gebeurtenissen nabij Madrid in Hessum. Dit zoeken we verder uit. Het is altijd geweldig om 
dergelijk materiaal te mogen ontvangen: een uitbreiding van ons archief. 
Voor de komende maanden, april en mei, hopen we weer de bevrijding en het verlies van de 
slachtoffers van WO II in groter verband te kunnen herdenken. 
We doen graag nogmaals een beroep op onze leden. Mochten zij beschikken over informatie 
en/of voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog, dan hebben wij daar graag contact over.  
 

 
Werkgroep Foto- en beeldmateriaal   
 
Vanwege de corona kon de expositie van de door Jan Willem Brinkman gemaakte bijzondere 
foto’s gedurende een langere tijd in het gemeentehuis aanwezig blijven. Het is fijn dat op deze 
manier nog weer eens extra aandacht kon worden besteed aan het helaas te vroeg overleden 
lid van de werkgroep foto- en beeldmateriaal. 
De  Dalfser familie Van Eerbeek  heeft contact opgenomen met het Historisch Centrum Dalfsen  
met de vraag of er belangstelling bestond voor een 15-tal VHS-banden. Deze banden bevatten 
opnames van diverse evenementen/optredens gedurende vele jaren in Dalfsen. Deze zijn 
gemaakt door amateurfilmer Henk van Eerbeek, die helaas te vroeg is overleden. De banden 
zijn inmiddels in bruikleen afgestaan aan de Historische Kring Dalfsen. Deze worden 
momenteel  beoordeeld op de historische waarde en wanneer dit gebeurd is, gedigitaliseerd. 
Wij zijn de familie Van Eerbeek zeer erkentelijk voor dit aanbod. 
De gebruikelijke fotopresentatie in ouderencentrum” Rosengaerde” gaat na de coronaperiode 
ook weer van start. Woensdag 20 april a.s. is het thema “Oorlog en bevrijding”.  Er worden dan 
veel beelden vertoond van de oorlogsjaren en de bevrijding in Dalfsen. De bevrijding in Dalfsen 
was op 13 april 1945. Henk Makkinga,  cöordinator van de werkgroep “1939-1945”  heeft zijn 
medewerking toegezegd om met name wat te vertellen en te laten zien van de opgravingen  
van het Duitse oorlogsvliegtuig in de buurtschap Millingen. 

 
 
Werkgroep Genealogie 
 
Genealogiebestand Dalfsen 
Zoals velen weten heeft Duco Drijber heel wat uren besteed aan het opsporen van relaties 
tussen inwoners van Dalfsen en omstreken en die gegevens bijeen te brengen in een 
genealogische database. Helaas is Duco op 6 oktober 2021 overleden. Een aantal weken 
daarna heeft mevr. Margot Drijber de database overgedragen aan de Historische Kring 
Dalfsen. Het bestand bestaat uit een personenbestand en uit een relatiebestand met resp. 
131500 en 52500 records. Daarmee is het een geweldige bron voor bijna iedereen die 
onderzoek doet naar de geschiedenis van Dalfsen. Het is dan ook de bedoeling dat de 
database ter beschikking komt voor iedereen die daar belangstelling voor heeft. Waarschijnlijk 
zal het worden gepubliceerd op een website die daar speciaal voor is ingericht. Te zijner tijd 
verneemt u daar meer over. Voorlopig wordt het bestand beheerd door Herman Nijeboer, tel. 
0529-432688, mailadres hermandiny.nijeboer@gmail.com. Iedereen die gegevens wil inzien 
kan met hem een afspraak maken. De Historische Kring Dalfsen is postuum veel dank 
verschuldigd aan Duco Drijber voor het vele werk dat hij aan deze database heeft besteed.  
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Redactie Rondom Dalfsen 
 
Drie keer in het jaar wordt een nieuwe Rondom Dalfsen afgeleverd bij de leden van de 
HKD. Die distributie van het blad wordt steeds door vrijwilligers in de verschillende wijken 
van Dalfsen verzorgd. Daarnaast zijn er ook veel leden die de RD per post ontvangen, 
leden die buiten de gemeente Dalfsen wonen maar ook leden die in de gemeente Dalfsen 
wonen.  Omdat de portokosten iedere keer weer extra onkosten met zich mee brengen 
hopen we vrijwilligers te werven voor drie, nieuw te formeren wijken. Vrijwilligers die drie 
keer in het jaar het blad RD willen bezorgen in die nieuwe wijken. Dit betreft de wijk 
Marshoek (16 adressen), de wijk Hessum (25 adressen) en de wijk Dedemsweg (19 
adressen). De wijk Dedemsweg bestaat uit adressen ten westen van de Dedemsweg en 
ten noorden van de Hessenweg. 
 
Kortom, wie meldt zich aan als bezorger van het blad RD voor één van die drie nieuwe 
wijken? Reactie graag richten aan de redactie@historischekringdalfsen.nl 
 
 

Historische werkgroep Lemelerveld 
 
Ons wgp-lid Lies te Kiefte heeft met ingang van 2022 haar activiteiten voor onze 
werkgroep beëindigd. 
We hebben haar bedankt en vereerd met de Canon van Lies te Kiefte-Roons:  
https://www.canonvannederland.nl/nl/page/192646/canon-van-lies-te-kiefte-roons 
 

 
 
Ontvangen materialen. 
 
Dhr. Schouten den Haag: Familiefoto’s fam. Mecking en Schouten. 
Bibliotheek Dalfsen: boeken. 
Dhr. J. Lindeboom: Hoevenweg 8 Documentatie van de Boerderij.  
Via Willy van Oenen van Wim van Lenthe: diverse boeken en foto's 
Dhr. Evers: Boek "Hoe wij het rooiden". 
Mevr. Vogel: C D Hazeuzangers N.L. 
Dhr. J. Teeselink: boek "Oude Zakelijke Rechten" 
Mevr. Berghuis-van Dedem:  -10-2021 Archiefstukken Plaatselijk Belang Dalfsen en 
Welzijn Ouderen. 
E. G. Laarman: Boek 100 jaar familie Laarman. 
Mevr. A. Hulleman: Fotomapje gemeenteraadsvergadering. 
OBS "Het Avontuur" film 8-mm schoolreisje 1973 en dia's leerlingen 
Mevr. Jacobs: Jaargang Katholieke illustratie. 
Dhr. Wim Jansen: Laag Zuthem. Foto’s fam. Meulmans 
Fam. van Eerbeek: VHS-banden om te kopiëren. 
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