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1. INLEIDING
De Historische Kring Dalfsen, gestart op 27 januari als werkgroep van de Vrienden van Dalfsen
en op 18 mei 1992 verder gegaan als zelfstandige vereniging, geeft in dit derde Beleidsplan 20102015 van de vereniging aan welke doelen zij in de komende jaren wil realiseren.
Terugkijkend op het actieplan van het vorige beleidsplan kan worden geconstateerd dat vrijwel
alle doelen t.a.v. Het Historisch Centrum, promotie en contacten Historische Kring Dalfsen,
financiën en verenigingszaken zijn gerealiseerd. Mogelijk een enkel punt met wat minder resultaat
dan van te voren was gedacht.
De Historische Vereniging Dalfsen kan zich verheugen op een flink toenemende belangstelling
voor de geschiedenis van Dalfsen.
Het ledental blijft stijgen en bedraagt inmiddels circa 1050 leden; van deze 1050 leden zijn
maandelijks 100 vrijwilligers één of meer dagdelen actief binnen onze vereniging, veelal in het
Historisch Centrum Dalfsen.
De belangstelling voor onze historie is ook merkbaar aan de regelmatige vragen en bezoeken aan
ons centrum van leden en ook van niet leden. Vaak ook mensen die al lang niet meer in Dalfsen
wonen maar op zoek zijn naar bijzonderheden uit hun verleden. Speciaal daarvoor wordt
maandagmorgen, woensdagmorgen en vrijdagmorgen gepromoot als de inloopochtenden. Er zijn
dan verschillende disciplines aanwezig .
Enkele leden schreven bijzondere boeken, die veelal in aanwezigheid van de pers in ons
Historisch Centrum werden gepresenteerd.
De belangstelling voor de jaarlijkse diapresentatie en andere presentaties, lezingen en exposities,
met name van de diverse werkgroepen is groot en trok de laatste jaren jaarlijks meer dan 1000
bezoekers. Lezingen en presentaties worden o.a. gehouden in het Kerkelijk Centrum de
Overkant en ook regelmatig voor de cliënten van Zorgcentrum Rosengaerde.
Veel bijzondere archieven,foto‟s, kaarten enz. en andere giften blijven binnenkomen.
Jaarlijks wordt dit in het bulletin van december vermeld.
Het betekent wel dat ons centrum inmiddels veel te klein aan het worden is.
Als bijzonderheid moet ook worden vermeld worden dat de familie Meesters inmiddels het
Schildersmuseum Meesters heeft geschonken aan de Historische Kring Dalfsen.
De heer Meesters houdt wel, zo lang hij daar toe in staat is, het bruikleen en het blijft ook, voor zo
lang als dat kan, gevestigd in zijn woning.
Deze ontwikkelingen en gebeurtenissen worden steeds vermeld in het bulletin. Dat verschijnt 3
keer per jaar tegelijk met de periodiek van de Historische Kring Dalfsen “Rondom Dalfsen”.
Deze periodiek, met zeer lezenswaardige verhalen, is reeds vanaf het allereerste begin
verschenen. In december 2009 verscheen de 66ste uitgave.
In het beleidsplan 2010-2015 worden doelen gesteld die mede noodzakelijk zijn door
bovengenoemde ontwikkelingen.
Verheugend is dat in de afgelopen beleidsplanperiode er twee nieuwe Werkgroepen zijn
bijgekomen, namelijk de Historische Werkgroepen Lemelerveld en Hoonhorst. Dit betekent dat de
historie in het werkgebied van de Historische Kring Dalfsen, de voormalige gemeente Dalfsen,
van alle aandacht is verzekerd.
De werkgroep Grensoverschrijdende Streektaal beëindigde zijn werkzaamheden (doordat de
IJsselacademie deze werkzaamheden tijdelijk heeft voltooid).
De werkzaamheden verbonden aan deze werkgroep werden opgepakt door de werkgroep Dalfser
Dialect.
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De werkgroepen zijn anno 2010 de volgende:
1. Boerderij- en Veldnamenonderzoek
2. Dalfser Dialect
3. Digitalisering
4. Documentatie ‟39 - „45
5. Documentatie Beeldmateriaal
6. Documentatie Dalfsen
7. Documentatie Krantenarchief
8. Documentatie Fotoarchief Dalfsen
9. Genealogie
10. Groeps- en familiefoto‟s
11. Historische Werkgroep Hoonhorst
12. Historische Werkgroep Lemelerveld
13. Historische Werkgroep Oudleusen
Voorts de commissies:
- Redactie Rondom Dalfsen
- Coördinatieteam Historisch Centrum
- Schildersmuseum Meesters.
Geschonken aan de Historische Kring Dalfsen in april 2009; bruikleen blijft bij de
Dhr. Meesters tot zolang dit door hem kan worden verzorgd.

2. DOEL
De Historische Vereniging Dalfsen stelt zich ten doel de belangstelling voor de geschiedenis van
Dalfsen bij de inwoners en alle anderen die zich bij Dalfsen betrokken voelen te bevorderen en de
gegevens vast te leggen over de historie van Dalfsen en wijde omgeving, in principe de
voormalige gemeente Dalfsen, door middel van onderzoek, geschiedkundige en andere
activiteiten.
Om dit doel te bereiken staat in de statuten het volgende vermeld:
a. Het uitgeven van een verenigingsorgaan “Rondom Dalfsen” en andere publicaties.
b. Het samenwerken met andere organisaties, die een doel van gelijke strekking
nastreven en dat doel op een overeenkomstige wijze trachten te bereiken.
c. Het geven van voorlichting, het houden van lezingen en het verstrekken van
informatie aan haar leden en andere belangstellenden.
d. Het organiseren en ondersteunen, dan wel het meewerken aan projecten en
activiteiten van geschiedkundig belang.
e. Het aanleggen en in stand houden van een verzameling historisch materiaal ten
dienste van bovenstaande activiteiten, zo mogelijk in een daartoe in te richten
gebouw, dat door de vereniging wordt verworven en beheerd.
Het laatste punt vermeld in de statuten zal t.z.t. moeten worden bijgesteld. Het gebouw is
inmiddels verworven per 1 september 2003 en (inmiddels) ingericht. In dit gebouw is toen direct
ondergebracht: het fotoarchief Dalfsen en al het materiaal van de Werkgroep „39-„45 (tot dan
aanwezig in kamers in het voormalige gemeentehuis) evenals het vele bij de leden thuis
opgeslagen aanwezige materiaal.
Zo kunnen ook alle Dalfser Couranten vanaf de oprichting in 1898 worden ingezien.
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3. HUIDIGE SITUATIE
In de afgelopen beleidsplanperiode heeft de groei en ontwikkeling zich sterk voortgezet.
Dit betekent dat naar allerlei creatieve oplossingen is gezocht om in het Historisch Centrum een
plek te vinden voor al het materiaal, archieven, foto‟s, kaarten enz. ook zodanig dat het
gemakkelijk is te vinden en te bereiken. Het eindpunt is hiervoor inmiddels zo goed als bereikt.
De bijeenkomsten van de werkgroepen en commissies vinden vrijwel allen plaats in het centrum.
Voor de Algemene Ledenvergadering, alsmede overige bijeenkomsten met meer dan 50
personen, wordt uitgeweken naar andere ruimten in het Beatrixgebouw of elders.
De openstelling van het Historisch Centrum is 8 dagdelen van 2 ½ uur. Daarmee wordt voldaan
aan de 20 uur openstelling die door de gemeente Dalfsen als voorwaarde is gesteld voor de
subsidieverlening.
De openstelling wordt verzorgd door leden van de werkgroepen en gecoördineerd door het
Coördinatieteam van het Historisch Centrum. Jaarlijks worden door dit team 2 bijeenkomsten
belegd met alle werkgroepen.
De vereniging beschikt momenteel over een 7-tal computers met randapparatuur.
Actief wordt er gewerkt aan digitalisering van foto‟s en ander waardevol materiaal, zoals kaarten
en archieven.
De Werkgroep Digitalisering ondersteund alle werkgroepen m.b.t. het computergebruik in het
Historisch Centrum en werkt aan verbetering van de website.
De Historische Kring Dalfsen wordt steeds meer betrokken bij bijzondere projecten in en buiten de
gemeente. Te noemen is o.a. lid van de Klankbordgroep bij de ontwikkeling van het
landschapsontwikkelingsplan (LOP) van onze Gemeente, project Ruimte voor de Vecht van
provincie en andere betrokken partijen, betrokken zijn bij de naamgeving van kamers in het
nieuwe gemeentehuis, het aanleveren voor circa 25 historische items over Dalfsen voor de Canon
van Overijssel aan de IJsselacademie, het aanreiken van ideeën aan studenten van het
Windesheim Hogeschool voor het maken van kunstwerken enz.enz.

4. TOEKOMST
Het bestuur heeft zich uitgesproken dat er op korte termijn een oplossing moet worden
gezocht voor het ruimteprobleem. Bekend is dat dit ondanks verzoeken niet mogelijk is
in het Beatrixgebouw. Andere oplossingen moeten dus worden gezocht. Daarbij vindt het
bestuur het noodzakelijk dat het geheel bijeen moet blijven. Bij voorkeur, de museale activiteiten
zoals van de Werkgroep ‟39-‟45, Schildersmuseum Meesters, landgoederen, cichoreifabriek en
mogelijk ander sterk aan Dalfsen gebonden historische onderwerpen en exposities, onder één
dak plaats vinden.
Wil dit allemaal aantrekkelijk zijn voor de inwoners en bezoekers van Dalfsen dan is een plek
direct bij het centrum van het dorp Dalfsen zeer wenselijk.
Een activiteit die Dalfsen t.o.v. plaatsen in wijde omgeving niet heeft!
Inmiddels is een schriftelijk verzoek aan het gemeentebestuur van Dalfsen gedaan of met
voorrang gebruik kan worden gemaakt van het cichoreipand behorende bij het voormalige
gemeentehuis. In het eerste plan Waterfront is aan dit gebouw (plek) een culturele bestemming
toegedacht.
Naast dit ruimteprobleem zullen bestaande activiteiten de volle aandacht houden en
waar mogelijk uitgebouwd worden, hetgeen ook is aangegeven in de plannen van de
werkgroepen in dit beleidsplan.
Blijvende aandacht voor de structurele financiële positie van de vereniging.
Dit kan o.a. door ledenwerving, sponsoring en giften. Voor speciale activiteiten en andere
kostbare wensen zullen eenmalig middelen moeten worden gezocht.
Belangrijk is het daarom ook om de publiciteit te blijven zoeken met een gerichte PR .
Het bestuur onderschrijft de activiteiten waaraan van gemeentezijde waarde
wordt gehecht en zoals omschreven in de conceptnota Kunst en Cultuur van de gemeente
Dalfsen 2010 –2013 vermeld in hoofdstuk Cultureel Erfgoed. Ten behoeve van deze activiteiten
wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld.
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Het betreffen activiteiten zoals het organiseren van interviews met inwoners om interessante
gebeurtenissen vast te leggen o.a. op CD / DVD, inventariseren van bijzondere bebouwingen
( o.a. grafstenen, sierhekwerken), mogelijke onderzoeken hoe bijzondere of zeer oude gebouwen
kunnen worden behouden, aankopen van historische documenten, foto‟s, bijzondere voorwerpen
e.d. en het maken van foto‟s van gebouwen en aangezichten, die dreigen te verdwijnen of
ingrijpend worden veranderd.
Het bestuur wil in overleg met de diverse werkgroepen en in samenwerking met deze
werkgroepen projecten voorbereiden die in aanmerking komen voor de in de cultuurnota
genoemde subsidie.
Deze gelden moeten het mogelijk maken om de werkzaamheden die nu veelal ook al in
enigerlei vorm worden gedaan omvangrijker aan te pakken.
Mocht er in de planperiode 2010-2013 van de nota Kunst en Cultuur een nieuw Historisch
Centrum Dalfsen kunnen worden betrokken, dan hoopt het bestuur dat er in het kader van de nota
prioriteiten kunnen worden gesteld zodat er eenmalig ten behoeve van het realiseren en inrichten
van dit centrum daarvoor gelden kunnen worden vrijgemaakt.

5. FINANCIËLE SITUATIE
Sponsorwerving en ledenwerving blijven voor de structurele inkomsten van belang.
Naast een door het bestuur vastgestelde harde algemene reserve van € 10.000,- is er nog een
reserve opgebouwd van ongeveer € 20.000 voor de verwerving en inrichting van een groter
Historisch Centrum. Dit bedrag is natuurlijk onvoldoende om alle kosten te dekken, maar kan
gebruikt worden voor de inbreng van een eigen bijdrage.
Zoals vermeld onder “de toekomst” (hoofdstuk 4 van dit beleidsplan) zullen daarnaast voor zulke
grote uitgaven andere middelen moeten worden gezocht.
Voor bijdragen in grotere activiteiten zullen subsidies bij de gemeente Dalfsen in het
kader van de Cultuurnota moeten worden aangevraagd.
Het bestuur wil het bezoek aan het Historisch Centrum Dalfsen laagdrempelig
houden, er wordt dan ook geen entree geheven. Wel worden de kosten van kopieën in
rekening gebracht en wordt aangegeven dat een vrijwillige bijdrage altijd op prijs wordt
gesteld.

6. BIJZONDERHEDEN
In dit beleidsplan zijn zoveel mogelijk de grote lijnen van de vereniging aangegeven.
In hoofdstuk 9 van dit Beleidsplan geven de Werkgroepen en Commissies afzonderlijk in
het kort aan hoe zij functioneren en hoe zij op de afgelopen 4 jaar terugkijken, daarbij hun wensen
voor de toekomstige 5 jaren met eventuele actieplannen en financiële consequenties.
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7. ACTIEPLAN 2010-2015
Historisch Centrum
Urgent is het zoeken naar een nieuwe grotere huisvesting van het Historisch Centrum Dalfsen
voor de bestaande en nieuwe museale activiteiten (o.a. landgoederen), expositie ruimte en het
Schildersmuseum Meesters, dit alles in het centrum van Dalfsen!
Meer promoten met o.a. exposities.
Verder inrichten en aandacht voor instructies van de vrijwilligers.
Acties voor verkrijging van historische foto‟s en materiaal bij leden en inwoners.
Promotie en contacten Historische vereniging
Basisscholen, eventueel ander onderwijs, pers, contacten met overheden, bedrijven, leden
collega verenigingen.
Financiën
Blijvende aandacht voor leden- en sponsorwerving.
Attent blijven voor giften en andere mogelijk te verwerven gelden.
Aanmelden projecten voor gemeentelijke subsidies genoemd in de Gemeentelijke
Cultuurnota 2010 t/m 2013.
Verenigingszaken
Onderhouden van de interne contacten.
Statuten, indien dat noodzakelijk blijkt, op de huidige en mogelijke toekomstige situatie
aanpassen.

8. BENODIGDE FINANCIËLE MIDDELEN IN DE PLANPERIODE
Voor het goed kunnen blijven functioneren van het huidige Historische Centrum Dalfsen,
zoals aangeven is uitbreiding of het betrekken van een groter pand noodzakelijk.
Hieraan zullen financiële consequentie zijn verbonden.
Deze zullen wellicht niet uit een verantwoorde contributie kunnen worden opgevangen.
Hiervoor zullen middelen uit hiervoor bestemde fondsen, gemeentelijke, provinciale of landelijke
fondsen moeten worden verworven. Voorts zullen daarvoor sponsors
moeten worden gezocht naast het verkrijgen van giften.
Aangezien voor bovenstaande nog geen concrete plannen aanwezig zijn is hiervoor nu
geen bedrag aan te geven.
In de komende planperiode zullen evenals in voorgaande jaren kosten gemaakt moeten
worden voor verwerven of verkrijgen van objecten met een grote historische waarde.
Hiervoor zal wederom een beroep worden gedaan op het jaarlijkse budget aangegeven
in de gemeentelijke nota voor Kunst en Cultuur.

Historische Kring Dalfsen
April 2010

7

9. BELEIDSPLANNEN WERKGROEPEN
(doelstelling, werkwijze, toekomst en realisatie)
9.1

Boerderij- en Veldnamenonderzoek

Doelstelling
De werkgroep Boerderij en Veldnamen Onderzoek is ingesteld door de Historische Kring Dalfsen
en heeft als doel een overzicht te krijgen van alle nog bekende namen van boerderijen en
landerijen.
Huidige situatie
De werkgroep Boerderij- en Veldnamenonderzoek werkt aan het analoge archief, de
Oorspronkelijke Aanvullende Tafel en het fotograferen van de kadastrale leggers.
Veel aandacht wordt besteed aan het inventariseren en op volgorde leggen van zowel
topografische kaarten als kadastrale kaarten.
Op de kadastrale kaarten van 1832 worden nummers geplaatst die verwijzen naar lijsten met
boerderij en of veldnamen. Deze kaarten en lijsten worden doorlopend aangevuld met nieuwe
gegevens die vaak worden aangeleverd door de diverse werkgroepen.
Toekomst visie
We zijn een pilote project gestart van sectie A. We willen in de komende jaren in dit gebied (De
Bese) een totaaloverzicht van de ontwikkeling van de boerderijen vanaf 1832 tot heden krijgen.
Realisatie
Hiervoor is naast de werkzaamheden in het Historisch Centrum Dalfsen ook het nodige veldwerk
te doen. Het verzamelen van gegevens van boerderijen en bijzondere gebouwen in het totale
buitengebied gaat ook door.
De foto‟s van de kadastrale leggers worden zodanig gerangschikt dat digitaal het verloop van de
boerderijen en hun bewoners is te volgen.
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9.2

‘Dalser’ Dialect

Doelstelling
Deze werkgroep is in het leven geroepen om het Dalfser-dialect, of beter gezegd de
Dalfser-streektaal, op papier te zetten.
 Het Dalfser dialect gemakkelijk te kunnen schrijven
 Oefenen in het verklaren van woorden
 Woorden verzamelen, rubriceren en toelichten
 Verzamelen van spreekwoorden en gezegden en deze toelichten.
 Verzamelen uit archieven wat in het verleden door personen van het dialect op schrift is
gesteld
 Dit bereikbaar verwerken in mappen en mogelijk t.z.t. digitaal opslaan
Huidige situatie
Gemiddeld komen we 10 avonden bij elkaar in het Historisch Centrum, de werkgroep bestaat uit
10 personen.
Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd zodat we behoorlijk in “vroeger” kunnen kijken. In een
ontspannen sfeer worden de meest “vremde” woorden ingebracht. Op dit moment zijn we bezig
met dialect-woorden om te zetten in het ABN en meteen verwerken in een zin. Op deze manier
kunnen onze nazaten lezen, en hopelijk begrijpen, wat dit woord betekend(e).
Voor de 3e keer hebben we, samen met de bibliotheek, het dialectspel Kiekn wa-j zekt gedaan
met een verhaal dat is geschreven door een lid van de werkgroep. We waren te gast in De
Trefkoele en de opkomst was bijzonder goed.
In maart 2010 zullen we voor de 4e keer Kiekn wa-j Zekt organiseren in samenwerking met de
bibliotheek Dalfsen.
Toekomst visie
We hebben geen grote plannen voor de komende jaren.
Het boekje “Gruunte uut eingn tune” wordt nog steeds verkocht. We zijn al weer druk bezig voor
een 2e boekje met verhalen, gezegden en gedichten. Er wordt heel wat materiaal verzameld maar
de datum van uitgifte is nog ver weg.
Er verdwijnen steeds meer plaatselijke gewoontes, spreekwoordelijke gezegdes en ander
taalgebruik. De knippiesmusse wordt niet meer gedragen en de gebreide onderbroek is ingeruild
voor moderne lingerie.
Natuurlijk moet je met de tijd mee en we leven niet in het verleden maar… juist dat verleden geeft
zoveel mooie herinneringen.
Als schrijfwijze houden we aan: schrijven zoals het gezegd wordt. Anders haal je de streektaal
helemaal uit z‟n voegen.
Realisatie
We gaan de komende jaren zeer vrolijk verder. We proberen door regelmatig met elkaar in
gesprek te blijven, over het Dalfser-dialect, de streektaal in ere te houden. Door middel van
lezingen en uitgifte van boekjes en verhalen hopen we zo onze doelstelling en toekomst visie te
verwezenlijken.

Historische Kring Dalfsen
April 2010

9

9.3

Digitalisering

Doelstelling:
De werkgroep digitalisering heeft als doel alle informatie over de historie van Dalfsen en haar
inwoners die aanwezig is binnen het Historisch centrum te digitaliseren. Digitale technieken
maken het mogelijk een enorme verbetering te bereiken in de toegankelijkheid van al het
materiaal voor leden van de HKD en voor derden, die belangstelling hebben voor de historie van
Dalfsen.
Huidige situatie
Het belangrijkste toepassingsprogramma in het Historisch Centrum is Microsoft Office. We
gebruiken de beide, vrijwel identieke, versies 2003 en XP. Inmiddels is versie 2007 al geruime tijd
beschikbaar en wordt buiten het Historisch Centrum steeds meer gebruikt. Versie 2007 is echter
te zwaar voor gebruik op de beide oudere computers, die draaien onder het besturingssysteem
Windows XP. Omdat het niet handig is om met twee verschillende versie te werken in het
Historisch centrum zal de overgang naar Office 2007 (of een nog nieuwere versie) moeten worden
uitgesteld totdat eerst de twee oudere computers zijn vervangen door nieuwere exemplaren. We
hopen dat het komende jaar te kunnen realiseren.
Toekomst visie
Voor de ontwikkeling van een nieuwe website voor de HKD is een begeleidingsgroep actief,
waarin de verschillende verwachtingen, die er zijn binnen de werkgroepen van de HKD, tot één
werkbaar geheel moeten worden gevormd. De nieuwe website moet een modernere en frissere
uitstraling hebben dan de huidige en beter onderhoudbaar zijn. Doelstellingen is de huidige
website zo snel mogelijk te vervangen door de nieuwe site, die in samenwerking met mevrouw Ir
Wendy Oude Nijeweme-d‟Hollosie van Ilca Media wordt gebouwd.
De ontwikkeling van het project Mijn Stad Mijn Dorp, dat door het HCO wordt ontwikkeld, wordt
gevolgd en beoordeeld op de mogelijkheden voor de HKD om er gebruik van te maken.
Er zal een nieuwe instructie worden gegeven aan gebruikers over het gebruik van de computers
in het Historisch Centrum en hoe men optimaal gebruik kan maken van de gegevens, die op de
computers beschikbaar zijn.
Het meest vergaand is een vorm van digitalisering te realiseren waarbij informatie uit de
verschillende bronnen in een groot bestand is samengevoegd. Uit dit bestand kan informatie
worden geput over straten, huizen, boerderijen, veldnamen, bewoners en/of eigenaren van die
huizen en boerderijen, genealogische informatie van de bewoners, informatie over de situatie
tijdens de tweede wereldoorlog enz.
Zowel foto‟s, genealogische gegevens, krantenknipsels, literatuurverwijzingen kunnen daarbij
worden opgevraagd en voor zover mogelijk direct digitaal worden geraadpleegd. Via moderne
communicatietechnieken, zoals internet, kunnen de gegevens wereldwijd door belangstellenden
worden ingezien.
Realisatie
 In de toekomst zullen we proberen om over te gaan naar Office 2007 of een nog nieuwere
versie
 Huidige website zo snel mogelijk te vervangen door een nieuwe website in samenwerking
met Ilca Media, De onderhandelingen zijn op dit moment in volle gang
 Alle werkgroepen optimaal instrueren om toegang te krijgen tot het verkrijgen van informatie
welke gedigitaliseerd zijn
 Een ander belangrijk aspect is de beveiliging van alle bronnen, die in het Historisch Centrum
aanwezig zijn. Door zoveel mogelijk gegevens te digitaliseren is het eenvoudig om een extra
kopie te maken, die apart van de oorspronkelijke bronnen bewaard kan worden. Bij een
calamiteit, zoals brand, gaan de gegevens dan niet volledig verloren en blijft het
beschikbaar voor de generaties na ons, die belangstelling hebben voor de historie van
Dalfsen
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9.4

Documentatie ‘39-’45

Doelstelling
De werkgroep is in 1998 gestart vanuit de overtuiging dat hetgeen zich, tijdens de Tweede
Wereldoorlog in ons land en in Dalfsen in het bijzonder, heeft afgespeeld niet mag worden
vergeten.
Om daaraan een bijdrage te kunnen leveren is het noodzakelijk
 dat een verzameling voorwerpen en documenten, betrekking hebbend op de Tweede
Wereldoorlog wordt opgebouwd
 dat onderzoek wordt gedaan naar bepaalde, uit historisch oogpunt belangrijke,
gebeurtenissen die zich tijdens de jaren 1939-1945 in Dalfsen hebben afgespeeld
 dat het verkregen materiaal voor een breed publiek toegankelijk is
 dat, door middel van gefilmde interviews, de verhalen worden vastgelegd van personen die
gedurende deze periode in Dalfsen hebben verbleven
Huidige situatie
De werkgroep telt thans 10 actieve leden.
Leden van de werkgroep zijn tenminste twee dagdelen per week in het Historisch Centrum
Dalfsen aanwezig. Ze houden zich in hoofdzaak bezig met beheer en onderhoud van de
verzameling, het voorbereiden/vervangen van de exposities en het ontvangen van bezoekers.
Voor kleine uitgaven in dit verband ontvangt de werkgroep jaarlijks van het bestuur van de
Historische Kring Dalfsen een voorschot van 150 euro. Noodzakelijke uitgaven van enige omvang
worden aan het bestuur voorgelegd.
Desgevraagd worden door de werkgroep, presentaties verzorgd bij activiteiten buiten het
Historisch Centrum.
Toekomst visie
Vastgesteld mag worden dat de permanente tentoonstellingen in de ruimte van de werkgroep in
het Historisch Centrum Dalfsen en de belangstelling die daarvoor bestaat, sinds 2005 heeft geleid
tot een aanmerkelijke uitbreiding van de verzameling. De opslag van deze verzameling en het
exposeren van voorwerpen en documenten daaruit moet in één ruimte plaatsvinden. Er is dus
meer om te laten zien, maar door de groei van de collectie is daarvoor minder ruimte beschikbaar.
Thans is de situatie zo dat niet meer dan 5 à 6 personen gezamenlijk de tentoonstelling kunnen
bekijken en deze kunnen niet om de vitrines heenlopen. Het ruimtegebrek en de wat excentrische
ligging van het gebouw waarin het Historisch Centrum Dalfsen is gevestigd, hebben waarschijnlijk
een ongunstig effect op de publieke belangstelling en daardoor op de realisering van de
doelstelling van deze werkgroep.
Naarmate de verzameling groeide en de kennis van WOII in het algemeen en van de
gebeurtenissen toentertijd in de gemeente Dalfsen in het bijzonder toenam, is getracht ook
aandacht te besteden aan de mogelijkheid die deze ontwikkeling bood om activiteiten te
ontwikkelen op educatief gebied. Zoals hiervoor opgemerkt is de belangstelling daarvoor bij de
scholen, gelet op de geringe belangstelling die wordt getoond voor dezerzijdse informatie,
teleurstellend. Dit temeer omdat van de paar scholen die wel belangstelling tonen uitsluitend
positieve reacties worden ontvangen. Aan het contact met de scholen zal meer aandacht moeten
worden besteed.
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Realisatie en resultaten
In de loop der jaren is een niet onbelangrijke verzameling, vrijwel uitsluitend uit schenkingen
verworven, bestaande uit documenten, voorwerpen en boekwerken bijeengebracht.
De omvang van de verzameling maakt het mogelijk jaarlijks in het Historisch Centrum Dalfsen
een, voor belangstellenden toegankelijke, thema-expositie op te stellen met als kern een op
Dalfsen gericht onderwerp.
Er is zoveel onderzoekwerk verricht dat hierover regelmatig in het tijdschrift van de Historische
Kring Dalfsen kon worden gepubliceerd.
Van 43 personen die in de periode 1939-1945 in Dalfsen de oorlog hebben beleefd zijn de
verhalen in gefilmde interviews vastgelegd.
De belangstelling voor de exposities van de werkgroep is voldoende om de daarvoor vereiste
energie en tijd aan deze activiteit te besteden. Helaas is de, aanvankelijk wel aanwezige,
interesse van de scholen voor de exposities thans minder dan wij zouden willen.

9.5

Documentatie Beeldmateriaal

Doelstelling
De Werkgroep Beeldmateriaal, bestaande uit 2 leden, stelt zich ten doel, buiten de foto‟s, die door
de Werkgroep Groepsfoto‟s en de Fotowerkgroep verzameld en verwerkt worden, alert te zijn op
films, dia‟s, d.v.d. ‟s, c.d.roms, tekeningen en schilderstukken betreffende Dalfsen.
Huidige situatie
Deze achterhaalde beelden worden dan gekopieerd of indien mogelijk door de vereniging
verkregen of aangeschaft.
Tevens trachten wij dit materiaal zowel voor instellingen als particulieren, die van deze
afbeeldingen, zakelijk of privé gebruik willen maken, hun daar mee behulpzaam te zijn en van
advies te dienen.
In voorbije jaren zijn al diverse schilderijen, tekeningen, prenten en foto‟s betreffende Dalfsen
verzameld en bereikbaar gemaakt.
Wij verzamelen onder andere:
 D.V.D.‟s en C.D.‟s
 Oude rekeningen
 Tekeningen
 Kaarten
 Prenten
 Boeken
 Foto negatieven
 Dia‟s
 Cassette bandjes
 Films
Toekomst visie
Afhankelijk van wat wij ontvangen zullen we op de zelfde manier doorgaan met het archiveren en
rubriceren van de bovenvermelde materialen.
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9.6 Documentatie Dalfsen
Doelstelling
Deze beijvert zich met het achterhalen, verzamelen en behouden van documentatie betreffende
Dalfsen in de ruimst mogelijke zin van het woord.
De werkgroep Dalfsen Documentatie bestaat op dit moment uit 5 vrijwilligers, die wekelijks actief
zijn binnen onze werkgroep.
Huidige situatie:
Wij verzamelen met name: kranten, tijdschriften, organen of periodieken van veel Overijsselse
Historische Verenigingen, boeken, notulen- en kasboeken van opgeheven of bestaande
verenigingen, documenten, getuigschriften, diploma‟s, plakboeken en topografische kaarten.
Dit alles wordt gerubriceerd en gecatalogiseerd, zodat het voor een ieder toegankelijk gemaakt
wordt.
In het bijzonder gaat onze belangstelling uit naar:
 Jaargangen van de Oprechte Dalfser Courant te ordenen
 Krantenknipsel in rubrieken onderbrengen
 Tijdschriften van regionale verenigingen
 Administraties van verenigingen
Toekomst visie:
Doorgaan met verzamelen van boven genoemde objecten en eventueel uitbreiden met nieuwe
onderwerpen.
Realisatie:
Om dit te realiseren zijn we voor het toegankelijk maken van de negatieven en de dia‟s afhankelijk
van de werkgroep digitalisering.

9.7 Documentatie Krantenarchief
Doelstelling:
De werkgroep Krantenarchief heeft als doel het verzamelen van rouw-,trouw-,
geboorteadvertenties en -kaarten.
En verder alle actualiteiten uit de plaatselijke kranten.
Huidige situatie:
Onze werkgroep bestaat uit 10 medewerkers. Wij komen 12 keer per jaar op de woensdagmorgen
in ons centrum bij elkaar. Tevens is dan de mogelijkheid om binnen te lopen en staan diverse
mensen bezoekers met eventuele vragen te woord.
Wij verwerken alle informatie die er door de personen wordt aangeleverd .
Toekomst visie:
 Voortgaan en uitbreiden met de werkzaamheden die we tot nu toe gedaan hebben
 Het digitaliseren van geboortekaartjes, trouw- en rouwkaarten
 Het digitaal opslaan van bidprentjes
 De familienamen mogelijk digitaal koppelen aan de gegevens van de werkgroep genealogie
 De fiches van de Dalfser Courant mogelijk ook digitaal opslaan
 De jongere Dalfser Couranten ook digitaal verwerken
 Een digitale index maken op de Dalfser Courant
 Artikelen over Dalfsen digitaal verwerken in de Dalfser encyclopedie
Realisatie:
Wij gaan de komende jaren met onze werkgroep verder, en hopen dit alles met elkaar te
realiseren.
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9.8

Foto-archief Dalfsen

Doelstelling
De werkgroep is gericht op het vastleggen via foto's of andere beelden van situaties in het
werkgebied van de Historische Kring Dalfsen. Hierbij gaat met name de aandacht uit naar
datgene dat aan wijziging onderhevig is of zelfs in zijn geheel dreigt te verdwijnen. Hierdoor
ontstaat een rijk historisch foto-archief.
Niet onvermeld mag blijven dat de werkgroep ook tot doel heeft om de beschikbare informatie
toegankelijk te maken voor diverse organisaties en/of verenigingen wanneer daar naar gevraagd
wordt.
Huidige werkzaamheden
De leden van de werkgroep digitaliseren, registreren en documenteren de aangeleverde
materialen zowel analoog als digitaal. Het huidige foto-archief van de gemeente Dalfsen is voor
het grootste gedeelte gedigitaliseerd (ca. 8000 foto‟s). De overige foto‟s die worden aangeleverd,
of die binnen de werkgroep zelf worden gemaakt, worden toegevoegd aan het digitale
fotobestand en op eenzelfde wijze geregistreerd en gedocumenteerd.
Het bestaande digitale bestand wordt momenteel onderworpen aan een controle met het doel
e.e.a. zo optimaal mogelijk geschikt te maken voor zowel intern als extern gebruik. Hiermee zal in
de komende beleidsperiode veel tijd zijn gemoeid.
De werkgroep verzorgt jaarlijks een zestal voorstellingen in het ouderencentrum "Rosengaerde" in
Dalfsen. Dit is een sprekend voorbeeld hoe het beschikbare materiaal zijn nut kan bewijzen.
Wekelijks wordt door de leden van de werkgroep gewerkt aan het uitbreiden en digitaliseren van
het foto-archief.
Toekomstvisie
De werkgroep probeert door middel van foto‟s zo veel mogelijk gebeurtenissen en objecten vast
te leggen in een gedigitaliseerd foto-archief. Daarbij worden mogelijkheden gezocht om het
fotoarchief zo toegankelijk mogelijk te maken voor een breed publiek. Deze toegankelijkheid gaat
in de toekomst nog de nodige aandacht vergen. Te denken valt aan het opzetten van een
database met zoekmogelijkheid op sleutelwoorden. Verder worden mogelijkheden onderzocht om
een gedeelte via de nieuwe website te ontsluiten.
De huidige presentaties die worden gegeven in het ouderencentrum “Rosengaerde” kunnen
mogelijk voor een groter publiek ingezet worden.
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9.9

Genealogie

Doelstelling
De Werkgroep Genealogie, opgericht in september 1995, stelt zich ten doel de beoefening van
genealogie binnen het werkgebied van de Historische Kring Dalfsen te bevorderen door het
verzamelen, beheren, toegankelijk maken en het beschikbaar stellen van gegevens over
personen/families die binnen het werkgebied geleefd hebben.
De doelstelling wordt gerealiseerd door middel van onderstaande activiteiten.
Huidige situatie
 Verzamelen
Het streven is erop gericht om in het Historisch Centrum Dalfsen zoveel mogelijk bronnen
beschikbaar te hebben en te ontsluiten voor de beoefening van het voorouderonderzoek.
Deze bronnen kunnen zowel in tastbare vorm (documenten/boeken etc.) als in digitale vorm
beschikbaar zijn. Hierbij hebben werkgroepen zoals de knipselgroep, de fotogroep en de
boerderijen-en veldnamengroep een belangrijke ondersteunende rol.
Hieronder valt ook het al dan niet projectmatig verrichten van onderzoek naar bijvoorbeeld de rol
van Joodse families in de 18e t/m 20e eeuw in Dalfsen en het beschrijven van monumentale
panden in Dalfsen met hun bewoners.
 Beheren
Het in stand houden van de verzamelde gegevens. Een ondersteunende rol is hierbij ook
weggelegd voor de Werkgroepen Digitalisering en Documentatie (boeken/ kaarten etc.).
 Toegankelijk maken
Door digitalisering van de gegevens uit bronnenmateriaal. Tot dusver zijn in gedigitaliseerde vorm
beschikbaar:
 Doop- en begraafboeken voor 1811
 Burgerlijke Stand overlijden 1811 – 1952 (klappers)
 Burgerlijke Stand huwelijken 1811 – 1930
 Dalfser kwartierstatenboek
 Marke van Leusen waardelen 1812, 1831, idem van een onbekend jaar en
Staat van Verdeling Marke van Leusen
 Volkstelling 1795
 Rechterlijk Archief Schoutambt 1708- 1728
 Kadastrale Atlas Dalfsen 1832
 Dalfser boerderijen
Door het fotograferen en indexeren van zerken op de begraafplaatsen binnen het werkgebied van
de Vereniging. Gefotografeerd zijn inmiddels de begraafplaatsen Ruitenborghstraat,
Wilhelminastraat en Hoonhorst. In bewerking is de algemene begraafplaats Welsum.
Realisatie
Om dit alles te realiseren worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
 informatieverstrekking tijdens openingstijden van het Historisch Centrum Dalfsen;
 het beantwoorden van vragen;
 het houden van lezingen over historische/ genealogische onderwerpen;
informatieverstrekking aan de schooljeugd op basisscholen, buiten- en naschoolse opvang,
en voor werkstukken van scholieren van het middelbaar- en hoger onderwijs;
 organisatie van open (mid-)dagen voor genealogen en andere belangstellenden;
 publicaties in het Verenigingsmagazine “Rondom Dalfsen”;
 publicatie van genealogische gegevens op internet via de website van de Historische
Vereniging Dalfsen.
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9.10 Groeps- en familiefoto’s
Doelstelling
De werkgroep verzamelt foto‟s van groepen en personen in Dalfsen en probeert de datum van de
foto, de locatie en de personalia van de gefotografeerde personen te achterhalen.
Huidige werkzaamheden
De leden van de werkgroep proberen door het laten zien van fotomappen op bijvoorbeeld beurzen
of bij andere activiteiten waarbij de HKD zich presenteert in contact te komen met mensen die
personen herkennen en locatie en datum kunnen vertellen van de aanwezige (groeps)foto‟s.
De (groeps)foto‟s zijn nagenoeg allemaal gedigitaliseerd, geregistreerd en opgeslagen in het
digitale fotobestand. De namen van de personen worden in een separaat bestand geregistreerd
en gelinkt aan de betreffende groepsfoto.
Een keer in de maand komen de werkgroepleden bij elkaar om de verzamelde gegevens te
verwerken.
Toekomstvisie
De werkgroep wil haar contacten met de bevolking uitbreiden en probeert daarvoor elke
mogelijkheid te benutten. Voor dit doel zou de nieuwe website een uitstekend middel kunnen zijn.
Er zijn contacten gelegd met de scholen in Dalfsen waarbij afspraken zijn gemaakt dat men per
schooljaar de schoolfoto‟s en de daarbij behorende namen aan de werkgroep aanlevert.
De digitalisering van aangeleverde foto‟s en de registratie van de personen die bij de groepsfoto‟s
horen is een steeds terugkerende activiteit.

9.11 Historische Werkgroep Hoonhorst
Doelstelling:
 Kennis over de geschiedenis van Hoonhorst vastleggen op papier
 Verzamelen van alles wat al beschreven is
 Toegankelijk maken van informatie voor de bevolking
 In de gaten houden en vastleggen welke veranderingen er plaatsvinden in dorp en
omgeving
 Verhalen die men hoort vastleggen
 Bevolking vragen historisch materiaal bij de werkgroep te melden
Huidige situatie
De werkgroep is op 7 juli 2009 opgericht.
De werkgroep kiest ervoor in eerste instantie veel aandacht te geven aan wat op dit moment (in
snel tempo|) aan het veranderen is en dat alles vast te leggen in foto‟s en verhalen. Daarnaast
door middel van het Dorpsblad de bevolking op de hoogte houden van wat de werkgroep doet en
zo snel mogelijk interviews met ouderen opstarten.
Er is een lijst gemaakt van de oude schoolplaten op de zolder van de school; in 2010 zal met de
school besproken worden wat men met de schoolplaten wil.
In deze opstartfase is de werkgroep vooral nog bezig met een vorm vinden voor het realiseren
van de voorgenomen doelen.
Toekomstvisie:
In 2010 zal de werkgroep zich vooral bezig houden met interviewen van ouderen en de bevolking
van Hoonhorst informeren in de vergaderingen van Plaatselijk Belang.
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9.12 Historisch Lemelerveld
Doelstelling;
- De belangstelling voor de historie van Lemelerveld bevorderen in de ruimste zin van het
woord.
Huidige situatie
- Archiefwerkzaamheden ten behoeve van onze werkgroep.
- Onderzoek doen naar de historische Lemelerveldse toneelverenigingen van 1910 - 1975.
- Het bijhouden van de historische Lemelerveldse seniorentoneel-site.
- Inventariseren van geschonken archieven van opgeheven verenigingen.
- Het verzamelen van historische informatie door middel van bezoekjes aan oude
Lemelervelders.
- Het opstellen van geschiedenislesbrieven over Lemelerveld voor de basisscholen.
- Het verrichten van werkzaamheden voor de werkgroep digitalisering t.b.v.
de nieuwe website van de HKD
- Het samenstellen van een historische wandelroute en fietsroutes door Lemelerveld en
omgeving
- Het doen van onderzoek naar Lemelerveldse oorlogsslachtoffers in de jaren „40-„45
( gewonden en gesneuvelden) door gesprekken te voeren met nabestaanden.
- Oprichten van een herdenkingsmonument 1940-1945 n.a.v. 65 jaar bevrijding, (onthulling
4 mei 2010).
- Voortgang schrijven boek II over Lemelerveld in de jaren 1900-1940. Dit is het vervolg op
het boek “Damsholte”. Verachte uitgave december 2010.
- Overleg met de werkgroep Genalogie m.b.t. het fotograferen en inventariseren van de
oude grafmonumenten op de twee begraafplaatsen in Lemelerveld.
Toekomstvisie:
- Voortgaan met de met objecten genoemd onder “huidige situatie”.
Realisatie:
- Door het meewerken aan projecten en activiteiten van lokaal historisch belang
- Door het verrichten van onderzoek naar de lokale geschiedenis in archieven en historische
literatuur
- Door het geven van voorlichting en het verstrekken van informatie aan belangstellenden
- Door het aanlegen en in stand houden van een verzameling historisch materiaal(in woord
en in beeld), ten dienste van bovengenoemde projecten en activiteiten
- Door het samenwerken met andere organisaties, die een doel van gelijke strekking
nastreven en nadat doel op overeenkomstige wijze trachten te bereiken.
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9.13 Historische Oudleusen
Doelstelling
Het vastleggen van de geschiedenis van Oudleusen .
Huidige situatie:
Er zijn twee fotoboeken verschenen met oude en meer recente foto‟s van het dorp en de
bewoners. We blijven bezig met het zoeken naar oude foto‟s en dia‟s. We interviewen oudere
bewoners en maken daarvan verslagen die in Rondom Dalfsen gepubliceerd worden. We
verdiepen ons in publicaties die te maken hebben met de geschiedenis van Oudleusen en
omgeving.
Toekomst visie: Te zijner tijd weer een fotoboek uitgeven. Doorgaan met interviewen van oudere
bewoners om op die manier inzicht te krijgen in de recente geschiedenis van Oudleusen.
Archiefonderzoek doen over de marke van Leusen.
Belangrijke kenmerken van ons onderzoek zijn:
Genealogie; Het onderzoek naar Oudleuser families.
Wie hebben er in Oudleusen gewoond en waar heeft men gewoond?
Wanneer is men er komen wonen, vanwaar kwam men en waarheen is men gegaan?
Naamsaanneming en relatie tot erfnaam.
Gezinssamenstelling , beroep gezinshoofd, kerkelijke gezindheid.
Relaties tot andere Oudleuser families.
Marke geschiedenis.
Ontginningen, verdeling Markegronden.
Eigendommen, pacht.
Archiefonderzoek.
Fotografie/ documentatie.
Fotografisch vastleggen van o.a. gebouwen (voor de afbraak of verbouwing), landschappen,
Personen en voorwerpen
Documenten vastleggen
In kaart brengen / opsporen en scannen van oude foto‟s, dia‟s en documenten.
Interviews
Het vastleggen van verhalen, overleveringen, herinneringen van met name oudere Oudleusenaren.
Realisatie
We hopen in de toekomst nog meer gegevens over de geschiedenis van Oudleusen boven water
te halen. Dat zal veel tijd vergen en dat is vaak een probleem voor de werkgroepleden.
Ook onze werkgroep kijkt met verlangen uit naar een ruimer onderkomen voor de Historische
kring Dalfsen. Graag willen we historisch materiaal dat wij verzamelen of dat wij krijgen daar
kunnen onderbrengen.
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9.14 Commissie: Redactie Rondom Dalfsen
Doelstelling
De redactie van Rondom Dalfsen wil met dit blad alle leden van de Historische Kring Dalfsen
deelgenoot maken van resultaten van onderzoeken en van verhalen die door de werkgroepen
worden geproduceerd. Het moet gaan om kwalitatief goede stukken die iets toevoegen aan
hetgeen tot nu toe gepubliceerd is. De redactie let op spreiding en toegankelijkheid van de
onderwerpen en een evenwicht in tekst en helder beeldmateriaal.
Huidige situatie:
Per jaar worden er 3 nummers uitgegeven, telkens van zo‟n 20 à 24 pagina‟s.
De redactie verzamelt de concepten van aangeleverde artikelen, doet suggesties voor
verbeteringen en aanpassingen. Daarnaast worden mensen benaderd om een bijdrage te leveren
over een onderwerp waarvan zij kennis van zaken hebben of waarin zij zich willen verdiepen.
Toekomst visie:
Wij willen voortgaan op de in het verleden ingeslagen weg: kwaliteit en variatie bieden, zodat
meer mensen geïnteresseerd raken in het onderwerp en in historie in het algemeen.
De redactie wil verder de omliggende dorpen en buurtschappen bedienen door onderwerpen uit
o.a. Oudleusen, Lemelerveld en Hoonhorst in artikelen te laten verwerken. Zij hoopt dat te
bewerkstelligen door meer samenwerking te zoeken met de historische werkgroepen aldaar.
Realisatie:
Middelen om de doelen te bereiken zijn inzet en betrokkenheid van de redactie zelf en het
enthousiasmeren van mensen, HKD-leden en soms ook anderen om hun kennis neer te leggen in
aantrekkelijke artikelen.

9.15 Commissie: Coördinatieteam Historisch Kring Dalfsen
Doelstelling
Het coördinatieteam is met de werkzaamheden gestart begin 2004 met als doel het
opzetten en organiseren van een structuur binnen de Historische Kring ter bevordering van het
functioneren van het Historisch Centrum met betrekking tot de werkgroepen, openstelling van het
Historisch Centrum Dalfsen.
Het coördinatieteam is een ondersteunend team dat in opdracht van het bestuur coördinerende
taken uitvoert. Zij vallen onder de directe verantwoordelijkheid van het bestuur.
Huidige situatie
Minimaal 1 x per maand komt het coördinatieteam in het Historisch Centrum bijeen om de
bovengenoemde zaken tot stand te brengen. Tevens zijn zij op deze avonden aanspreekpunt
voor de bezoekers.
De taken zijn gericht op het functioneren van het Historisch Centrum Dalfsen.
De taken bestaan onder meer uit de planning, de organisatie en alle andere voorkomende
werkzaamheden die te maken hebben met het goed functioneren van het Historisch Centrum ten
behoeve van de openstelling voor het publiek.
Tevens werkt het coördinatieteam mee aan ondersteuning ten aanzien van de werkgroepen in
verband met de weekplanning en de algemene planning, adressen bestand t.a.v. de werkgroepen
en schoonmaakrooster. Er is 2 keer per jaar een werkgroepvergadering waar in alle werkgroepen
vertegenwoordigd zijn. Op deze vergadering wordt de gang van zaken besproken en uitgebreid
aandacht besteedt aan het functioneren van de werkgroepen
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De werkzaamheden van het coördinatieteam zijn:
 Het opstellen en jaarlijks bijwerken van het handboek
 Het opstellen en jaarlijks bijwerken van het logboek
 Het opstellen en jaarlijks bijwerken van het gastenboek
 Het opstellen en jaarlijks bijwerken van het reglement
 Algemene weekplanning openstelling HCD voor publiek
 Weekplanning van de bezetting door de werkgroepen
 Het organiseren van vergaderingen met de werkgroepen 2x per jaar.
 Het maken van een overzicht van de bezoekersregistratie en werk opdrachten
 Opstellen van het schoonmaakrooster
Toekomst
Om in de toekomst het Historisch Centrum Dalfsen tot een bloeiend geheel te ontwikkelen en in
stand te houden is het van belang dat de samenwerking van het bestuur en de werkgroepen
optimaal is.
Realisatie
Dit kan tot stand gebracht worden door een goede communicatie en regelmatige vergaderingen
waarin minimaal 1 afgevaardigde van het bestuur en de werkgroepen aanwezig zijn.

9.16 Schildersmuseum Meesters
Doelstelling
Het in stand houden en verzamelen van alle gereedschappen, voorwerpen en materialen van het
vak schilderen (verf,behang en glas), waarbij de historie van de Dalfser schilders eveneens in
beeld moet worden gebracht. Dit alles op een wijze om zoveel mogelijk belangstellenden via dit
schildersmuseum kennis te laten nemen.
Huidige situatie
De verzameling, inmiddels vrij zeker het meest unieke in Nederland, is ondergebracht in de
woning van de Dhr. en Mevr. Meesters. De opstelling is chronologisch per onderwerp.
Spontaan komen nog steeds voorwerpen en materialen binnen, tevens wordt actief gezocht naar
meer historische gegevens over het schildersvak.
Dit geschiedt bij vroegere collega‟s en via bezoeken aan de enkele musea op dit gebied in
Nederland.
Toekomstvisie
Het schildersmuseum is momenteel ingericht op de bovenverdieping en enkele vertrekken op de
eerste etage van de woning van de familie Meesters. De situatie is daar ontoereikend aan het
worden, bovendien wordt binnen afzienbare tijd een kleinere woning betrokken. Voor bezoekers,
op afspraak, is de situatie ook niet ideaal.
Een andere, grotere en goed bereikbare ruimte moet op korte termijn worden gevonden.
De inmiddels per categorie genummerde gereedschappen, voorwerpen en materialen dienen te
worden beschreven om het vroegere gebruik ervan voor iedereen in de toekomst veilig te stellen.
Actief blijven ten behoeve van het zo compleet mogelijk maken van het schildersmuseum.
Promotie maken voor het schildersmuseum.
Realisatie
Door het bestuur van de Historische Kring Dalfsen wordt actief gezocht naar huisvesting van het
Schildersmuseum samen met het Historische Centrum Dalfsen met de bestaande museale
activiteiten, uit te breiden met enkele specifieke Dalfser onderwerpen (Landgoederen) en een
expositieruimte in één gebouw. Regelmatig is hierover contact met de gemeente Dalfsen.
Met het beschrijven van allerlei voorwerpen is inmiddels een begin gemaakt.
Regelmatig worden musea bezocht voor meer informatie t.b.v. het Schildersmuseum Meesters.
Ontvangen en rondleiden bezoekers.
Historische Kring Dalfsen
April 2010
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