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Van de voorzitter 
 

Het is alweer september. De zomerstop is achter de rug, dus kunnen de werkgroepen weer 
bijeenkomen. Her en der is er niet stilgezeten. Open monumentendag is net achter de rug, met 
veel belangstelling voor de HKD-activiteiten. Veel mensen zijn daar druk mee bezig geweest en 
Henk vd Beeke heeft een mooie wandeling uitgezet in het centrum van Dalfsen. Dat treft want 
het bestuur is bezig om een visie op het centrum van Dalfsen te formuleren vanuit historisch 
perspectief. Dit kan worden gebruikt in discussies over de gemeentelijke plannen voor het 
centrum. Het beleidsplan van de HKD voor de jaren 2022 -2026 is afgerond en zal op onze site 
verschijnen. Verder buigt het bestuur zich over de nodige aanpassingen van de 
verenigingsstatuten en het opstellen van een huishoudelijk reglement. 
Maar er speelt nog veel meer. Het bestuur is, samen met de werkgroep ’39 – ’45, bezig te 
bezien of er bij het station een monument kan worden gerealiseerd ter nagedachtenis aan het 
wegvoeren van zo’n 190 Nederlanders van Joodse afkomst op 2/3 oktober 1942. Dit project is 
ook aangemeld als onderwerp voor de RABO CLUBSUPPORT-actie, DUS STEM DAAR OP!! 
Wat zorgen baart is de vervulling van vacatures in het bestuur en de werkgroepen. Vandaar dat 
daarvoor in het bulletin steeds extra aandacht is. Zonder actieve mensen geen actieve 
vereniging! Actief is Maarten Maas zeker met het aanpakken van ons archief, alles moet in 
kaart gebracht en geregistreerd worden. Vervolgens duurzaam opgeslagen. Wat overbodig is 
stoten wij af. Hoe? Dat bekijken we na de zomer. Aan de verbouwplannen van de Trefkoele+ 
wordt gewerkt, dat is een proces dat tijd en geld kost. 
Het DNA-project nadert zijn einde. Het onderdeel Boerderijnamen is afgesloten met een 
tweede ronde in de kernen. In ons centrum is het eerste touchscreen aangekomen, daar 
kunnen wij in de toekomst hele mooie dingen mee doen. De werkgroepen kunnen het 
gebruiken en we kunnen het publiek laten zien wat wij aan digitaal materiaal in huis hebben. 
Als wij dan ook onze foto’s online hebben staan, is de HKD aardig op weg om de geschiedenis 
van Dalfsen, Lemelerveld, Hoonhorst en Oudleusen op een eigentijdse manier uit te dragen. 
Op papier komt er in november een extra nummer van Rondom Dalfsen uit, gratis en geheel 
gewijd aan het 50-jarig bestaan van de Huisartsen Groepspraktijk Dalfsen.  
Prachtige onderwerpen genoeg, dus doe mee! Een mail of een telefoontje naar een bestuurslid 
is zo gepiept. Het maakt niet uit of je veel of weinig tijd hebt. 
 

 
           Denk aan de RABOCLUBSUPPORT  

                                   en breng uw stem uit op ons 
      (actie loopt van 5 t/m 27 september) 
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De Historische Kring Dalfsen draait om mensen. Wie komt ons 

helpen? 
Want we zoeken steun voor de 

PRESENTATIE van VERHALEN en COLLECTIES  
 

De Historische Kring Dalfsen is een vereniging van vele vrijwilligers die plezier hebben aan het 
onderzoeken en documenteren van de eigen plaatselijke geschiedenis. Er zijn in vele jaren 
inmiddels omvangrijke en interessante collecties opgebouwd. Daarmee is de vereniging een 
belangrijke factor in het maatschappelijke leven van Dalfsen en zij wil dan ook van haar werk 
laten zien en horen aan de bevolking.  
Vanuit het bestuur en de werkgroepen is er behoefte aan een vrijwilliger die de uitingen van 
berichten en presentaties van de vereniging samen met de werkgroepen en redactiecommissies 
kan onderzoeken en beoordelen en die de vormgeving daarvan weet te ontwikkelen, begeleiden 
of ondersteunen. Naast het veelgelezen kwartaalblad Rondom Dalfsen beschikt de vereniging 
over de modernste digitale middelen van een database, website en touchscreens in de kernen. 
Met de website en touchscreens wil en kan de vereniging een fraaie etalage bieden van alle 
historische (wetens-w)aardigheden aan de inwoners en bezoekers van de gemeente. 
Het zou geweldig fijn zijn als iemand met enige affiniteit voor de digitale wereld op het gebied van 
PR en communicatie voor deze activiteiten beschikbaar kan zijn. In het bezit van een telefoon en 
laptop kunnen veel contacten en zaken vanuit huis worden onderhouden. De activiteiten vragen 
uiteraard als vrijwilliger een beperkte hoeveelheid tijd, maar zullen zeker een keur van veel 
plezierige contacten en activiteiten opleveren!  
Als u hierover vragen heeft of belangstelling hebt om een bijdrage te leveren neem dan 
vrijblijvend contact op met Jan Sibelt (0529-431064), Herman Nijeboer (0529-3432688) of Dick 
Weelink (0529-231765). Zij vertellen u graag meer. 
 
 

Ook zijn we op zoek naar een secretaresse/secretaris voor het bestuur  
 
Vind jij het samenstellen van een agenda, notulen maken en correspondentie onderhouden 
leuk om te doen dan zijn we op zoek naar jou. 
Wij vergaderen acht keer per jaar, maar hebben tussendoor wel regelmatig contact met elkaar 
via de mail, app, of persoonlijk waar nodig. 
Wil jij meer informatie of ken jij iemand die hiervoor wellicht interesse heeft, neem dan contact op  
met iemand van het bestuur, zie pagina 2 van de Rondom Dalfsen. 
Bellen, mailen, appen, alles kan. secretariaat-hkd@historischekringdalfsen.nl 

 

 
Werkgroep Documentatie 1939-1940 
 
In de afgelopen periode hebben we onze boeken genummerd en ook op die volgorde in de 
boekenkast gezet. We moeten nog inventariseren of de lijst klopt en ook nog nieuwe boeken 
toevoegen. 
Wat we hebben ontvangen als nieuw boek(je) is: Piet Ketelaar 1940-1945.  
Verder wordt er met de St. SELN en de Gemeente Dalfsen gewerkt aan een scholenprogramma 
over de Tweede Wereldoorlog. Hierin krijgt de opgraving van de Messerschmidt ME 109 in 
Hoonhorst ook een plek. 
Op verzoek van de Buitenspiegel in Ankum hebben we een lezing gegeven over de nabij Feijen 
neergestorte Lancaster in september 1944.De komende periode gaan we weer verder met het 
verzamelen van informatie over de Tweede Wereldoorlog. Mocht u nog voorwerpen en/of 
informatie hebben over deze periode, dan houden we ons aanbevolen. 

mailto:secretariaat-hkd@historischekringdalfsen.nl
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Werkgroep Foto en beeldmateriaal 
 
Er is weer veel werk verricht in de afgelopen maanden. Met name is er veel aandacht voor 
het vullen van de beeldbank met foto’s. Dit blijft de aandacht vragen.  De Dalfser fotograaf 
Jaap Cambier Jr. heeft de volledige collectie foto’s, die genomen zijn door zijn vader Jaap 
Cambier Sr. geschonken aan de Historische Kring Dalfsen. De foto’s laten met name 
Dalfsen in vroegere tijden zien. Een heel welkome aanvulling van het fotobestand. 
De destijds bij diverse geïnteresseerde gezinnen uitgezette foto’s -in hoofdzaak afkomstig 
van journalist/fotograaf Wim van Lenthe en aangeboden aan de Historische Kring Dalfsen- 
zijn terug en inmiddels voorzien van diverse gegevens, zoals wie, wat waar en wanneer. 
Onze welgemeende dank aan de betreffende personen. Met het verwerken van de 
gegevens is inmiddels een begin gemaakt. 
Het bestuur van Plaatselijk Belang Ankum heeft gevraagd medewerking te willen verlenen 
aan het dit jaar herdenken van het 60-jarig bestaan.  Dit is vanwege corona een aantal 
jaren uitgesteld. Zaterdag 27 augustus is er een videopresentatie verzorgd, die in overleg 
met een tweetal dames van de feestcommissie is samengesteld. 
Er was ook een verzoek van de buurtvereniging “Rondom de molen”. Dinsdagavond 30 
augustus zijn tijdens een ledenvergadering  beelden vertoond van in hoofdzaak situaties 
van het dorp Dalfsen in vroegere tijden. 
Tijdens de eerste Blauwe Bogendag op zaterdag 23 juli j.l. is er een powerpointpresentatie 
vertoond van met name oude ambachten en beroepen. Ook was er een collectie te zien 
van de foto’s van de heer Jaap Cambier Sr. Voor de presentatie mocht gebruik worden 
gemaakt van de ruimte onder de toren in de Grote Kerk. Namens de Historische Kring 
Dalfsen onze hartelijke dank! 
Tenslotte nog een oproep aan degene die zich als vrijwilliger zou willen inzetten bij het 
verder digitaliseren van het grote aanbod foto’s zoals hierboven is vermeld. De werkgroep 
huldigt het motto Het is nuttig en aangenaam onder prettige sociale contacten en 
bovendien denken we ons nageslacht een dienst te bewijzen. 
 

 

 
Werkgroep Genealogie 
 
In de afgelopen maanden is binnen de werkgroep Genealogie een begin gemaakt met het 

opschonen en inzichtelijk maken van ons archief. We hebben in de loop der jaren veel 

verschillende archieven verzameld, zowel op papier als digitaal. Eén van de mooiste 

ontdekkingen was dat we een aantal indexen in ons papieren archief hebben. Deze zijn in 

het verleden door vrijwilligers van de werkgroep gemaakt. Iedereen die wel eens een 

archief bekeken heeft, weet dat de, vooral oudere, archieven niet makkelijk leesbaar zijn. 

Met de aanwezigheid van deze indexen worden de archieven voor een grotere groep 

mensen toegankelijk.  

Zo zijn er indexen van een aantal Rechterlijke Archieven. Voor 1811 werden rechterlijke 

handelingen binnen het Schoutambt Dalfsen vastgelegd. Men maakte onderscheid tussen 

vrijwillige en contentieuse zaken, waarbij deze laatste vaak om geschillen draaiden. Bij 

vrijwillige gerichtshandelingen moet men denken aan het opstellen van testamenten, 

huwelijkse voorwaarden, hypotheken, boedelscheidingen, etc. De in de jaren 1801 t/m 

1808 vastgelegde akten zijn geïndexeerd en nu digitaal doorzoekbaar op voor- en/of 

achternaam 
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Natuurlijk zijn er ook al andere indexen aanwezig in het Historisch Centrum, onder andere de 

Bevolkingsadministratie van 1840-1940, lidmaten NederDuits Gereformeerde kerk van 1687-

1719 en 1824-1862, de Volkstellingen van 1795, 1748 en 1811 en natuurlijk de doop-, trouw- en 

begraafboeken van de Dalfser kerken. Deze laatste zijn ook beschikbaar via onze website. 

Allemaal interessante bronnen voor de stamboomonderzoeker of andere geïnteresseerden in 

de geschiedenis van zijn/haar voorouders. 

 

Peiling naar belangstelling voor een cursus Genealogie. 

In het verleden heeft de werkgroep Genealogie met succes enkele jaren een cursus Genealogie 
voor beginners gegeven. Bij gebrek aan belangstelling is daar toen een eind aan gekomen. Wij 
zijn benieuwd of die behoefte er nu misschien wel is.  
We willen ook graag weten wat u dan van die cursus verwacht. Welk genealogieprogramma u 
bijvoorbeeld gebruikt of denkt te gaan gebruiken. Wij zien uit naar uw reacties op het mailadres  
genealogie@historischekringdalfsen.nl.  

 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld index Rechterlijk Archief. 

mailto:genealogie@historischekringdalfsen.nl
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Foto op de middenpagina van Rondom 
Dalfsen 104 
 
In de vorige Rondom Dalfsen is een oproep gedaan om te achterhalen welke 6 
wegwerkers op de foto staan van de bestatingswerkzaamheden bij de Grote kerk in 
Dalfsen.  
Eerdere suggesties bij de redactie vermelden de namen 
Kutterik, Willems en Lindeboom. Rechts staat in elk geval opzichter vd Kamp. 
Theo Koerhuis herkende zijn vader, hij staat tweede van rechts. De geknielde was 
volgens hem Peters, 
Met daarachter Kragt. Bennie Meijer meent dat Peters in 1953 nog niet werkzaam was bij 
de gemeente. 
 
De redactie staat open voor nieuwe aanwijzingen! 
 
 

 
Ontvangen Vanaf maart 2022 
 
Dhr. J. Cambier, Doos met foto's van J. Cambier Sr. betreffende Dalfsen  
Dhr. B. Booijink,  liederenbundels. 
Dhr. L. Bouwers ,Foto’s Boeken, Artikelen van fam. van Haersholte Huis Gerner. 
Dhr. B.J. Wesselink, afscheidspreek Ds. Groenveld, 25 jaar Sjaloom, foto’s 
Dhr. J. Veldhuis, twee waterschap kaarten. 
Dhr. H. van de Velde, Studie in twee delen opgraving Trechterbekercultuur 
Mevr. R. Jans- Pasman, map tekeningen Johan Goutbeek 
Dhr. P. Snijder, Historische foto's en kranten knipsels. 

 
 
 
 
 

 
           Denk aan de RABOCLUBSUPPORT  

                                   en breng uw stem uit op ons!!!!!!!! 
 


