
Van de voorzitter 
 
Er zijn al weer drie maanden van 2017 verstreken, met veel activiteiten over de historie van 
“ons Dalfsen”, het Vechtdal en Salland. 
In januari vond er een bijeenkomst plaats in het museum van Ommen, waar vrijwel alle 
historische verenigingen uit het Vechtdal aanwezig waren. Men deelde daar de ervaringen 
en ideeën. Om de Vechtdal historie nog meer te promoten verschijnt er binnenkort een 
brochure waarin alle 10 historische verenigingen zich zullen presenteren.  
De laatste maandag in januari vond onze jaarvergadering plaats. Daarin werd een nieuwe 
penningmeester gekozen. Hans de Vries trok zich terug vanwege het veranderen van 
woonplaats. Wij danken Hans voor zijn 4 jarig penningmeesterschap. Als opvolger is 
gekozen Bertus Wormgoor. Bertus heeft in zijn laatste werkkring bij de gemeente Dalfsen 
volop met financiën van doen gehad en die ervaring zal zeker belangrijk zijn voor de 
Historische Kring Dalfsen. 
Na de pauze werd er een boeiende presentatie gegeven over de website “MijnStad 
MijnDorp” van het Historische Centrum Overijssel. Deze website biedt veel meer 
mogelijkheden dan onze eigen website. Heel veel oude foto's van Dalfsen zijn daarop te 
zien, bekijk dus even deze site  www.mijnstadmijndorp.nl 
Op de traditionele eerste maandagavond in februari zat de zaal in De Overkant weer vol. 
Voor de pauze een interessant verhaal van Niels Bouma van ADC Archeoprojecten over de 
opgravingen in Oosterdalfsen, ondersteund met beelden. Na de pauze bijzondere foto’s  van 
een film over Dalfsen begin jaren 1960. 
Helaas ging de altijd goed bezochte dialectavond eind maart dit jaar niet door bij gebrek aan 
een goed verhaal, maar de coördinator van de Werkgroep Dalfser Dialect heeft verzekerd dit 
volgend jaar wel weer te gaan organiseren. 
Belangstelling voor het functioneren van ons Historisch Centrum Ab Goutbeek is er ook bij 
andere historische verenigingen. Zo was recentelijk een afvaardiging van Rijssen op bezoek. 
Hoewel hun informatie centrum wat beperkter is, hebben ze daar een fraai museum in een 
kasteel direct bij Rijssen en beheren daarin ook het Internationaal Brandweermuseum. 
www.rijsensmuseum.nl  Dat alles is zeer de moeite waard om te bezoeken.  
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                             
Speciale aandacht was er ook voor het begin van de realisering van de gemeentelijke 
Cultuurnota 2017-2020. 
De voorbereidingsbijenkomst startte op 28 maart op het landgoed de Horte. 
Daarop waren circa 30 leden van de Historische Kring Dalfsen en Ni'jluusn van vrogger 
aanwezig. 
Vrijwel al onze werkgroepen waren vertegenwoordigd, evenals de Historische Werkgroepen 
Lemelerveld, Hoonhorst en Oudleusen. In alle kernen van de gemeente Dalfsen moeten 
straks verhalen worden uitgebeeld. De bijeenkomst stond onder leiding van de directeur van 
het Historisch Centrum Overijssel, Arie Slob. Vooraf werd een korte rondleiding met 
toelichting gehouden door een medewerker van het Landschap Overijssel. 
Burgemeester Han Noten verving de tot tweede Kamerlid gekozen Maurits von Martels en 
hield een interessante inleiding. Hij werd gevolgd door Ewout van der Horst van de 
IJsselacademie, die belast is met de coördinatie van het project “De Schatkamer van 
Dalfsen”. 
Na deze presentatie volgde een brainstormsessie in 4 groepen onder leiding van de   
cultuurmakelaars uit de provincies Overijssel en Gelderland. 
Er staat dus voor onze werkgroepleden de komende 4 jaar weer een bijzondere uitdaging te 
wachten. 
Ook wil ik de fraaie fotopresentatie even noemen, die u kunt vinden in de galerij achter de 
grote sporthal in de Trefkoele. Deze presentatie is samengesteld uit de tienduizenden 
negatieven van fotograaf Jan Berends uit de jaren 1977-1980, die hij schonk aan  de 
Historische Kring Dalfsen.  

http://www.rijsensmuseum.nl/


Er was nog heel veel meer, waar al de vrijwilligers uit onze werkgroepen zich mee bezig 
hielden. 
Volop activiteiten dus met dank aan ieders inzet, de Historische Kring Dalfsen is duidelijk 
aanwezig in onze gemeente !! 
Onze redactie heeft weer een boeiende en lezenswaardige Rondom Dalfsen samengesteld. 
Samen met de redactie wens ik iedereen weer veel leesplezier ! 
 

 

Excursie 
 
Op zaterdag 20 mei organiseert de activiteitencommissie een dagexcursie naar  
Rijssen en Enter. Deze tocht wordt gemaakt per bus, eigen vervoer is dus 
niet nodig.  
In Rijssen worden we ontvangen op havezathe De Oosterhof waar de Historische 
Vereniging uit die plaats gevestigd is. Deze verzorgt ook de verdere invulling  
van de dag. Op het programma staan bv. de bezichtiging van het Nationaal 
Brandweermuseum, dat zich in de havezathe bevindt, het park rond het gebouw,   
en de nabijgelegen pelmolen.   
Vervolgens gaan we naar Enter waar we van alles horen en zien over de 
bekende Enterse zomp. 
Het vertrek is om 09.00 uur vanaf het gemeentehuis, we plannen om uiterlijk 
18.00 uur weer in Dalfsen terug te zijn. 
 
De kosten voor deze dag bedragen €27,50 , inclusief een eenvoudige lunch. 
Houd deze dag dus alvast vrij in uw agenda!  
 
U kunt zich opgeven per e-mail (hkdexcursie@gmail.com) of  telefonisch (06-44479987). 
 
 

 
Werkgroep Boerderij- en veldnamenonderzoek 
 
Ten eerste willen we melden dat met ingang van januari 2017 de coördinatie van de 
werkgroep is overgedragen van Henk Haverkamp aan Anton de Ruiter. Henk heeft ruim 20 
jaar de coördinatie vervuld en we bedanken hem voor zijn inzet als coördinator. Hij blijft 
gewoon actief lid van werkgroep.  
 
De werkgroep houdt zich al vele jaren bezig met het zoeken naar de geschiedenis van 
boerderijen en veldnamen rondom Dalfsen. Als uitgangspunt voor deze zoektocht wordt de 
eerste kadastrale kaart van Nederland, die dateert uit 1832, gebruikt.  
 
Veldnamenonderzoek 
Voor de invoering van het kadaster werden veldnamen gebruikt om een perceel aan te 
duiden. Deze veldnamen boden onvoldoende zekerheid bij verkoop van het land maar 
bleven echter, ook na de invoering van het kadaster, nog een lange tijd in gebruik. Na 
verloop van tijd  verdwenen ze uiteindelijk. Na de tweede wereldoorlog kwam het besef dat 
de veldnamen waardevolle informatie bevatten en ons veel vertellen over het cultureel 
erfgoed zoals oude benaming van akkers, voetpaden heidevelden etc. Het onderzoek naar 
de veldnamen van de gemeente Dalfsen is volledig afgerond. De IJsselacademie (HCO) 
heeft het plan om de gegevens van dit onderzoek voor de gehele provincie te verzamelen en 
te digitaliseren. 
 
 
 



Boerderijenonderzoek 
Voor het boerderijenonderzoek wordt de bovengenoemde kadastrale kaart uit 1832 
gehanteerd. Deze kaart heet een minuutplan. De gemeente Dalfsen is verdeeld in 10 secties 
te weten:  Broekhuizen, Rosengaarde, Oudleusen, Zielman, Hessum en Rechteren, 
Dalmsholte, Lenthe, Emmen en Millingen,  Vechterweerd en Middenblok. 
Van elke boerderij worden de kadastrale gegevens, met daarin bijvoorbeeld wijzigingen 
zoals verkoop of splitsing, verzameld. Evenals de geschiedenis van de toenmalige bewoners 
tot de huidige bewoners, om een tijdslijn te krijgen van deze boerderijen met haar bewoners.  
Waar mogelijk worden gesprekken gevoerd met de bewoners om de historie vast te leggen. 
Het doel is om een compleet beeld te krijgen, waarbij gebruik gemaakt wordt van oude 
akten, oude kaarten, fotomateriaal, bouwkundige tekeningen, genealogische gegevens 
bewoners en overig interessant materiaal. 
 
Binnen de werkgroep is ieder lid of een aantal leden verantwoordelijk voor één van de 
bovengenoemde secties, om het geheel te inventariseren en te beheren. Wanneer een 
verzameling van een boerderij gereed is, wordt dit gepubliceerd op Dalfser Encyclopedie.  In 
2017 trachten een aantal werkgroepleden een compleet beeld te krijgen van de 
adreswijzigingen in de afgelopen eeuwen. Dit omvangrijke zoektocht vraagt ook aan 
iedereen, die kennis heeft of weet waar het te halen is, contact op te nemen om het geheel 
zo compleet mogelijk te krijgen. 
 
Al met al betekent dit een flinke hoeveelheid werk. Bij deze willen we een oproep doen om  
de werkgroep te versterken. Natuurlijk  zoeken we gemotiveerde mensen, die zich redelijk 
goed kunnen redden met de Officeprogramma’s Word en Excel. Ook is het belangrijk dat 
men interesse heeft in de geschiedenis van Dalfsen en haar omgeving. 
Heeft men geen interesse of tijd maar wel kennis van boerderijen of voormalige adressen, 
dan vragen wij u om zich bij ons te melden. Wij ontvangen graag bruikbare informatie. 
U kunt altijd vrijblijvend een bezoek brengen aan de werkgroep, die één keer per 14 dagen 
op de maandagavond samenkomt in de Trefkoele+.  
 

                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                    
Coördinatieteam  
 
In de afgelopen periode hebben we getracht weer vrijwilligers aan te trekken. Uiteindelijk was 
er weinig respons. 
Het inpassen van nieuwe mensen kost ook veel tijd. We hebben besloten de werving even te 
stoppen. 
  
De statusgesprekken vorderen gestaag. De directe positieve gevolgen zijn bv. het 
onderkennen van over-en ondercapaciteit. Ook parallelle activiteiten worden onderkend en 
werkgroepen worden met elkaar in contact gebracht. 
De gesprekken spelen zich af in een positieve en constructieve sfeer. 
  
In ieder gesprek worden een aantal aandachtspunten genoteerd. Het coördinatieteam  
gaat met deze aandachtspunten aan de slag.  
 
 
Open Monumentendag 
 
Ook dit jaar is de Open Monumenten commissie druk bezig om er op zaterdag 9 september 
weer een boeiende dag van te maken. Het thema is deze keer “Boeren, burgers en 
buitenlui”. Een thema dat erg in onze omgeving past. Alle drie zijn hier aanwezig.  
 



Nieuwleusen is dit jaar de kern, waar de route naartoe gaat. Proef Dalfsen zorgt weer voor 
prachtige fietsroutes, terwijl de historische vereniging van Nieuwleusen (Nij’luusn van 
Vrogger) voor een interessante invulling gaat zorgen v.w.b. de monumenten onderweg. 
 
Daarnaast zullen er ook veel van de mooie monumenten die onze gemeente rijk is, hun 
medewerking gaan verlenen. In het magazine Proef Dalfsen, dat in de loop van de zomer 
weer huis aan huis bezorgd wordt, zal alles uitgebreid vermeld worden. 
 

Dus houd deze data weer vrij!!!!!! 
 
 
Lezing over Amoene van Haersolte, de eerste P.C. Hooft-prijswinnaar  
 
In 1947 won Amoene barones Van Haersolte, als eerste, de P.C. Hooftprijs met haar, in 
Zwolle spelende boek “Sophia in de Koestraat “. Maar al in 1927 debuteerde ze met de 
fijnzinnige novelle “De Laatsten”. Dit debuut is zelfs antiquarisch niet meer verkrijgbaar. 
Gelukkig is er nu een tweede druk verschenen.  
In 1916 trouwde Amoene van Holthe tot Echten met de Zwolse baron Van Haersolte. 
Vanwege ziekte verhuisde het echtpaar in 1930 naar Dalfsen, naar Huize Gerner, nu bekend 
als De Barones. Overijssel en ook Dalfsen waren een belangrijke inspiratiebron.  
“De Laatsten” is een novelle van ongeveer vijfenzeventig bladzijden. In dit lange korte 
verhaal, gesitueerd in Zwolle en omgeving, beschrijft Amoene barones van Haersolte van 
binnenuit een wereld die voorbij is, de wereld van de adel aan het begin van de vorige eeuw.  
Ze doet dit in een geheel eigen stijl. De stijl van een adellijke dame. Toch is het boek ook 
voor de moderne  lezer zeer leesbaar. Dat komt omdat haar stijl, weliswaar uit een andere 
tijd, zeer helder is. Daarnaast schrijft ze filmisch. De lezer ziet de beelden voor zich. Ook 
schrijft ze geen woord te veel. De lezer moet goed lezen en ziet dan de emotie tussen de 
regels. Hij ervaart het verhaal zelf.  
 
Niet alleen literair is “De Laatsten”  interessant. Ook historisch. Het beschrijft van binnenuit 
de wereld van de adel. De cultuur van de adel doordrenkt het verhaal. Zelfbeheersing die het 
hoofdpersonage tot in het sterven toont. Maar ook het behouden, beheren van het 
voorvaderlijk landgoed. Niet voor niets heeft Ileen Montijn “De Laatsten” als bron gebruikt 
voor haar boek Hoog Geboren. Voor de historisch geïnteresseerde is het een eigentijdse blik 
in een voorbije wereld. 
Op 28 februari 2017 hield Eugène Westra in De Barones een lezing over deze interessante 
Dalfser schrijfster.  
“De Laatsten” is te koop bij de Read Shop in Dalfsen, bij De Barones en bij de uitgever 
ejpwestra@gmail.com . Prijs is € 10.00.   

 
 

 

mailto:ejpwestra@gmail.com


 

 

                                                                                                                                        
Boeken verkrijgbaar in het Historisch Centrum Dalfsen. 
 
Sallands Boerderijenboek    29,95 
 
Värse gruunte  
Verhaelties en gedichies in 't Dalser dialect               7,00 
 
Overijsselse Windmolens van toen en nu             29,90 
 
Culturele Atlas van de Vecht               24,95 
 
A. Baron van Dedemschool 100 jaar               25,00 
                                                                                                                                      
Oudleusen in de 20e eeuw       8,00 
 
150 Jaar molen van Fakkert                12,50 
 
O.A.T.'s Kadastrale atlas Dalfsen               10,00 
 
Eikenhakhoutboek       20,00 
 
Canon van Dalfsen       15,00 
 
Verzamelbanden Rondom Dalfsen                10,00 
 
Posters                                1,50 
 
Dalfsen Rond 1900        15,00 
 
Dalfsen van eergisteren       15,00 
 
Eikenhakhoutboek         19,95 
 
Canon van Dalfsen         15,00                       
 


