Van de voorzitter
Voor mij was dit een bijzondere zomer, waarin ik door een hartoperatie de activiteiten van de
Historische Kring grotendeels aan me voorbij moest laten gaan.
Bij deze dank ik de collega's die een aantal activiteiten hebben over overgenomen.
Tevens dank voor alle belangstelling die ik vanuit de Historische Kring Dalfsen heb mogen
ontvangen.
De zomer is niet de meest actieve periode van onze vereniging. In de maanden juli en
augustus is het Historisch Centrum Ab Goutbeek gesloten en kan er alleen op afspraak
ergens aan gewerkt worden.
Bijeenkomsten van o.a. de stuurgroep over de Schat van Dalfsen naar aanleiding van de
Cultuurnota 2017-2020 vonden wel plaats
In de stuurgroep zijn vertegenwoordigd: de IJsselacademie, de gemeente Dalfsen, Ni'jluusn
van vrogger en onze Historische Kring. Het project van de Cultuurnota heeft een eigen naam
gekregen namelijk “Het DNA van Dalfsen “ .
Voorts is er een afspraak gemaakt voor een periodiek overleg met de 10 historische
verenigingen in het Reest- en Vechtdal. Het gaat om uitwisseling van ideeën.
Ook is er gezamenlijk een fraaie brochure uitgebracht waarin de activiteiten van de 10
verenigingen worden vermeld. Deze brochure is verkrijgbaar in ons centrum.
Helaas ontvielen ons op te jonge leeftijd enkele actieve leden waaraan in dit bulletin een in
memoriam is gewijd.
Eveneens overleed op hoge leeftijd Jan Berends. Kort daarvoor had hij nog de expositie over
bijzondere foto's, gemaakt tijdens zijn actieve periode als persfotograaf, geopend in de galerij
achter de grote sporthal van de Trefkoele.
De Historische Kring Dalfsen ontving naar aanleiding van de RABO clubactie in april een
aanzienlijk bedrag met oogmerk, het verbeteren van onze computerapparatuur.
Dank aan allen die hierbij hun stem op onze Historische Kring hebben uitgebracht.
Bij mogelijk vervolg van de Rabobank acties rekenen wij weer graag op uw steun.
Het was fijn dat we van zoveel leden al een mailadres hadden, zodat we u per mail konden
vragen, om uw stem op de Historische Kring uit te brengen.
Echter hebben we nog niet van alle leden een mailadres en daarom doen we d.m.v. het
affiche bij het bulletin nogmaals een beroep op u, om dit aan ons door te geven.
Tot slot vraag ik weer ieders aandacht voor onze activiteiten in de komende maanden, die al
op 9 september starten met de Open Monumentendag.

OPROEP
Voor het bezorgen van ons mooie blad Rondom Dalfsen worden er bezorgers gezocht voor
2 wijken in het dorp. Het zou erg fijn zijn wanneer u ons hiermee wilt helpen.

Voor informatie kunt u dhr. Anton Peters bellen 0529-432921.
Tevens willen we graag plastic tassen voor de wijkbezorgers van Rondom Dalfsen. U kunt
deze afgeven bij het Historisch Centrum of bij dhr. A. Peters Westerstraat 19.

In memoriam JAN WILLEM BRINKMAN
Woensdag 3 mei j.l. was een normale dag voor de werkgroep Foto- en beeldmateriaal in het
Historisch Centrum Ab Goutbeek. Nagenoeg iedereen van de groep was aanwezig en er
werd zoals steeds prettig en goed gewerkt.
Om 12.00 uur gingen we naar huis met de gebruikelijke groet: “Tot volgende week”.
Jan Willem zei dat hij volgende week wat later zou komen in verband met een bezoek aan
de opticien. Mijn antwoord was: “Prima Jan Willem, geen probleem”.
Dit waren de laatste woorden die ik met hem heb gesproken. Donderdagmorgen 4 mei belde
zijn dochter om te vertellen dat haar vader de afgelopen nacht volkomen onverwacht was
overleden.
Dit bericht gaf een schok van verbijstering en was op dat moment niet te bevatten.
Na het stoppen met zijn werk is Jan Willem als vrijwilliger actief geworden in het Historisch
Centrum, dat toen nog gevestigd was in het Beatrixgebouw aan de Ruitenborghstraat. Vrij
snel bleek dat hij naast zijn grote betrokkenheid bij de werkzaamheden in het Centrum zeer
deskundig was op het gebied van de digitale fotografie. Voor velen was Jan Willem een
vraagbaak. Er werd veelvuldig gebruik gemaakt van zijn kennis.
Zijn specialiteit en hobby waren het restaureren van met name heel oude foto’s en
schilderijen. Honderden daarvan zijn door hem bewerkt.
Daarnaast heeft hij ook gezorgd dat de fotocollage, die aanwezig is in de Groepspraktijk voor
Huisartsen, compleet is. Hierin heeft hij ook veel tijd gestoken. Tijdens een bijeenkomst in de
praktijkruimte, waar een aantal huisartsen en familieleden van de toenmalige huisartsen
aanwezig waren, is Jan Willem bedankt voor het mooie resultaat.
Jan Willem was ook de huisfotograaf van de Historische Kring. Hij maakte foto’s van
gebouwen die werden afgebroken en beschreef deze. Zo heeft hij een complete serie
gemaakt van alle boerderijen en bedrijven aan de Hessenweg, in verband met de plannen
van de reconstructie van deze weg. Hij maakte foto’s van evenementen en ook op vaak
onverwachte momenten van onze werkzaamheden in het Centrum.
Vele jaren heeft hij ook zijn medewerking verleend aan het presenteren van foto’s in het
ouderencentrum “Rosengaerde”. Dit gebeurde drie keer per jaar. Hij stelde de te vertonen
serie samen en voorzag deze, voor zover mogelijk, van een tekst. Hij vond dit werk prachtig
en kreeg hiervoor veel waardering van de bezoekers.
Woensdag 10 mei is in een plechtige uitvaartdienst in het kerkgebouw “Het Kruispunt” aan
de Brethouwerstraat afscheid van Jan Willem genomen. Tijdens de dienst, de condoleance,
en de teraardebestelling waren het bestuur en ook leden van de andere werkgroepen van de
Historische Kring goed vertegenwoordigd.
Dat hij in vrede moge rusten.

In memoriam HANS POSTHUMA
Op 23 juni 2017 is afscheid genomen van Hans Posthuma in een dienst in “De Wiekelaar” te
Oudleusen. Hans maakte sinds ruim een jaar als vrijwilliger deel uit van de werkgroep Fotoen beeldmateriaal van de Historische Kring Dalfsen.
Na een kennismaking en een eerste gesprek bleek dat zijn interesse vooral lag op het
gebied van de fotografie. Hij maakte privé veel foto’s en had duidelijk kennis van zaken. Een
welkome aanvulling voor de werkgroep. Tevens bleek dat hij, hoewel nu woonachtig in
Oudleusen, een geboren en getogen Dalfsenaar was.
Door de aanwezigheid van meer dan tienduizend negatieven in het Centrum, afkomstig van
Jan Berends, kwam zijn kennis van Dalfsen zeer goed van pas. Iedere dinsdagmorgen
besprak hij samen met een drietal andere vrijwilligers de gescande afbeeldingen om de
plaats, gegevens en de namen van de personen te noteren.
Vanwege zijn gezondheid moest hij helaas wel eens afzeggen. Zo was hij ook korte tijd voor
zijn overlijden een aantal weken afwezig in verband met opname in het ziekenhuis. Hij zou
geopereerd moeten worden. Vervolgens bleek dat operatie niet mogelijk was. Kort daarna is
hij overleden.
In Hans verliest de Historische Kring een gedreven en toegewijd persoon die nog veel
plannen had om een aandeel te leveren in de benodigde werkzaamheden.
Het is hem zeer jammerlijk niet gegund.
Ik spreek de wens uit dat Hans in vrede moge rusten.
Namens de werkgroep Foto- en beeldmateriaal,
Jan Rosink

Werkgroep Archeologie
De Historische Kring Dalfsen is een werkgroep rijker.
Een tiental personen heeft zich bereid verklaard om hieraan mee te werken.

De Doelstelling:
Het observeren van veranderingen in het landschap: zoals het graven van bouwputten,
wegen, sloten, maïskuilen enz. De bodemlagen bekijken en onderzoeken op aanwezigheid
van aardewerk, vuursteen o.i.d.
De bevindingen met elkaar delen en beoordelen of ze gemeld moeten worden aan het
archeologisch Depot in Deventer voor eventuele vermelding in het jaarboek.
Maar ook vondsten uit het verleden die nog bij mensen in een lade liggen en soms op een
verjaardagsvisite op tafel komen, zijn het waard nog geregistreerd te worden als men de
vindplaats nog weet.
Kort gezegd: Alert zijn op het moment dat men even onder de groene graszode kan kijken.
Ook is belangrijk dat men alles wat van archeologie bekend is in het Vechtdal voor een ieder
bereikbaar maakt. Dit kan men doen op de Baliecomputer in het Historisch Centrum onder
de werkgroepen in de map Archeologie.
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Een zomerkamp van de rendierjager in Hessum. ca 8000 v. chr.
Op een rivierduintje aan een voormalige Vechtarm in Hessum heeft dhr. A. Goutbeek in het
verleden, allereerst enkele vuurstenen afslagen gevonden.
Maar met meerdere bezoeken na wind en regenbuien gaf de bodem meer vuursteen vrij.
In enkele jaren zijn daar enkele duizenden vuursteen afslagen, splinters, klingen en
kernstukken tevoorschijn gekomen.
Waaronder enkele honderden mesjes, schrabbers en pijlspitsen.
Al met al wijst dat op een zomer kampement van de toen aanwezige trekkende rendierjagers
van ca 10.000 jaar geleden.
Van deze groepen zijn stroomopwaarts op meerdere plaatsen vondsten gedaan. Zie
Rondom Dalfsen nummer 1
Wat nog eens duidelijk aangeeft dat al heel lang het Vechtgebied een aantrekkelijke rivier
was om te vertoeven.

Archeologische vondsten.
Bij de Melkstal van Noordman.
Vondstmelding: mesolithische site.
Omschrijving van de vondst: ca. 4000 vuursteen afslagen, waaronder enkele honderden
klingen; pijlspitsen en schrabbers.
Datum: 1960-2010
Vindplaats: Hessum Dalfsen Oude veerweg
Coördinaten: 216-75-502-85
52°-30'-25"N 6º17'48"O
Melder: A. Goutbeek
Eigenaar van de grond:
Dhr. Noordman Markeweg 8 Hessum
Eigenaar van de vondst:
A. Goutbeek.

Werkgroep Documentatie 1939-1945
Trevor Jolliffe is ook dit jaar weer samen met zijn vrouw bij de dodenherdenking geweest. In
die week heeft hij ook het schilderij onthuld in het museum van Spijkerman aan de
Hessenweg. Het vliegtuig dat in Oudleusen is neergestort staat op dit schilderij.
Via de familie Bekedam kregen wij contact met Harald Sandner in Duitsland. Zijn vader was
destijds op of nabij Huize Den Berg als telexist. Het contact gaat erg moeizaam.
De digitalisering van onze info gaat nog steeds door.
Er is nu een wandelroute via de App Wandelen in Overijssel m.b.t. WO II klaar in
Lemelerveld.
We zijn bezig met een project voor een wandelroute in Dalfsen voor de hoogste klassen van
de basisscholen.
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Van het NIOD hebben we in het kader van een onderzoek vragen gekregen over Werkkamp
De Vecht.
Veel voorwerpen m.b.t. de oorlog komen er niet meer binnen. Mocht u nog iets hebben dan
houden we ons aanbevolen. Ook documenten zijn welkom.
Met omringende historische verenigingen hebben we regelmatig contact. Met name
Nieuwleusen en Ommen. We wisselen info uit.
Ook is er in Lemelerveld een presentatie verzorgd bij het Anker.
Deze presentatie was voor de bewoners van het Anker en ging over de oorlog in
Lemelerveld. Verder zijn er in Lemelerveld voor groep 8 van de Regenboogschool, groep 8
van de Heilig Hart School en de groepen 7 en 8 van de Heideparkschool gastlessen
verzorgd over de Tweede Wereldoorlog. Op 7 april is als slot van een lespakket voor de
groepen 8 van de Lemelerveldse basisscholen, het verhaal voorgedragen over de
Amerikaanse piloot Leslie Sellers.

Ontvangen:
Dhr. Joh. Krisman
Dhr. Offenberg
Dhr. en Mevr. A. J. Snijder
Wilma Snijder
Dhr. G. J. Wijnberger
Anoniem 15-09-2016
Dhr. S. Peerdeman
Dhr. Logtmeijer
Dhr. G. Frijling
Dhr. B.Wesselink
Dhr. L. Bol.
HCO
Dhr. B. v.d. Vegt
Hist. Ver. Nieuwleusen.
S.V.D.
Dhr. D.Brugman
Dhr. Wijbenga
Dhr. H. de Ruiter
Elly Bartelink
Dhr. D. Drijber
Dhr. E. Westra
Mevr. Berghuis
Dhr. H. Holsappel
Dhr. Gort
Dhr. G. Meijer
Dhr. Frits Niens.
Mevr. Baarslag
Dhr. W. Goos

Boek archeologie.
2 tekeningen Johan Goutbeek
Getuigschrift Lagere school, doop prentje
Thora werkstuk Car. Clusius College
Boeken
Enveloppe met wenskaarten
Kaart Overijssel in Lijst
4 Boeken Middeleeuwen
Boek Archief De Vidal de Saint Germain
Boeken
Documentatie Gernermarke
Rituele Depots
2 kasboeken Nationale Nederlanden verz. 1845
5 delen enquête commissie 1940.1945
3 delen Grondwet
Jubileumboek S.V.D. 75 jaar
Kunstenaar Berry Brugman Plastic Beatrix gebouw
Koperen en zilveren munten
Plakboeken Familie berichten en bidprentjes
Lesboek van O.Hoekstra
Kroniek van deze Eeuw
Boek "De laatsten"
Boekje Hockey Vereniging
Boekje tradities in Ommen
Boeken Kastelen. Boerderijen en Molens
Verkoopacte notaris Seidel
Bidprentjes om te scannen
Filmbanden van Dalfsen
Melkboekje

