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1. Inleiding
De Historische Kring Dalfsen, gestart op 27 januari 1988 als werkgroep van de Vrienden van
Dalfsen en op 18 mei 1992 verder gegaan als zelfstandige vereniging, geeft in dit vierde
Beleidsplan 2017-2021 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 zijn gerealiseerd, onder andere het genoemde onder: het Historisch Centrum, de promotie
en contacten Historische Kring Dalfsen, financiën en verenigingszaken. Mogelijk een enkel punt
met wat minder resultaat dan van te voren was gedacht.
De Historische Kring Dalfsen kan zich verheugen op een toenemende belangstelling voor de
geschiedenis van Dalfsen. Het ledental blijft stijgende en bedraagt inmiddels circa 1100 leden. Van
deze 1100 leden zijn maandelijks ruim 100 vrijwilligers één of meer dagdelen actief binnen onze
vereniging, veelal in het Historisch Centrum Dalfsen dat zich bevindt in de Trefkoele+ aan de
Ruigedoornstraat 108 te Dalfsen.
Dat de belangstelling voor onze Dalfser historie leeft is merkbaar aan de verscheidenheid aan
contacten en activiteiten die door de Historische Kring Dalfsen worden onderhouden en verzorgd,
zoals:
 Het beantwoorden van de bezoekersvragen via de moderne multimediatechnieken en/of via
een bezoek aan ons Historisch Centrum. In veel gevallen zijn dit mensen die al lang niet meer
in Dalfsen wonen of waarvan voorouders een relatie met Dalfsen hebben. Deze mensen zijn
nu op zoek naar bijzonderheden uit hun verleden. Om antwoord op hun vragen te kunnen
geven, wordt onderzoek gedaan door de actieve leden binnen onze vereniging.
Op maandag t/m vrijdag elke ochtend, de meeste middagen en ook enkele avonden in de
week is ons Historisch Centrum geopend om bezoekers te woord te staan.
 Enkele leden schreven bijzondere boeken, die veelal in aanwezigheid van de pers, in ons
Historisch Centrum werden gepresenteerd.
 De belangstelling voor de jaarlijkse dia- en andere presentaties, lezingen en exposities van de
diverse werkgroepen is groot en deze activiteiten trekken elk jaar meer dan 1000 bezoekers.
De lezingen en presentaties worden bijvoorbeeld gehouden in het Kerkelijk Centrum “de
Overkant” of in de “Panoramazaal” in de Trefkoele+. Ook worden regelmatig voor de bewoners
van het Zorgcentrum Rosengaerde presentaties op locatie verzorgd.
 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 al
weer vol begint te raken.
 Als bijzonderheid moet ook worden vermeld dat de familie Meesters reeds in 2009 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.
Deze ontwikkelingen en gebeurtenissen worden vermeld in het bulletin dat 3 keer per jaar
verschijnt tegelijk met de periodiek “Rondom Dalfsen” van de Historische Kring Dalfsen. Dit
periodiek, telkens met zeer boeiende verhalen, is reeds vanaf het allereerste begin verschenen en
in december 2015 verscheen de 85ste uitgave van de “Rondom Dalfsen”.
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Verheugend is dat tijdens de afgelopen beleidsplanperiode er nieuwe werkgroepen zijn ontstaan.
Dit betekent dat de historie in het werkgebied van de Historische Kring Dalfsen, de voormalige
gemeente Dalfsen, van alle aandacht is verzekerd.
De nieuwe werkgroepen zijn de Activiteitencommissie, Beheercommissie en Open Monumenten.
De werkgroep Familie- en lokale berichten is opgeheven en de actieve leden zijn afhankelijk van
hun werkzaamheden ondergebracht bij de werkgroepen Genealogie en Documentatie Dalfsen.
Naar aanleiding van de opgravingen in Oosterdalfsen in 2015 is in 2016 besloten tot oprichting van
de Werkgroep Archeologie die nog verder gestalte zal krijgen t.a.v. hun activiteiten.
De Historische Kring Dalfsen bestaat in januari 2017 uit de werkgroepen:
1. Archeologie i.o. 2016
2. Boerderij- en Veldnamenonderzoek
3. Dalfser Dialect
4. Digitalisering
5. Documentatie ’39 - ‘45
6. Documentatie Dalfsen
7. Documentatie Foto- en Beeldmateriaal
8. Genealogie
9. Historische Werkgroep Hoonhorst
10. Historische Werkgroep Lemelerveld
11. Historische Werkgroep Oudleusen
12. Activiteitencommissie
13. Beheercommissie
14. Coördinatieteam Historisch Centrum
15. Open Monumenten
16. Redactie Rondom Dalfsen
17. Schildersmuseum Meesters.
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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
gegevens vast te leggen over de historie van Dalfsen en wijde omgeving, in principe de voormalige
gemeente Dalfsen, dit door middel van onderzoek en andere geschiedkundige activiteiten.
Om dit doel te bereiken is in de statuten het volgende opgenomen:
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 van, 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.
De Historische Kring Dalfsen is sinds 1 september 2014 gevestigd in een nieuw centrum in de
Trefkoele+. Het is een mooie ruimte waar alles onder één dak gebracht kon worden.
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3. Huidige situatie
De vereniging heeft zich de afgelopen periode sterk ontwikkeld. Het Historisch centrum is
ondergebracht in de Trefkoele+, waar al het verzamelde materiaal (de archieven, foto’s, kaarten
enz.) gemakkelijk te vinden is.
Vrijwel alle bijeenkomsten van de werkgroepen en commissies vinden hier ook plaats. Voor de
Algemene Ledenvergadering en andere bijeenkomsten met meer dan 50 personen, wordt
uitgeweken naar andere ruimten in de Trefkoele+.
Het Historisch Centrum is 9 dagdelen van 2 ½ uur geopend. Tevens zijn er 3 avond openstellingen,
waarmee ruim 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. Door bijna alle
werkgroepen zijn digitaliseringprojecten opgestart. Actief wordt er gewerkt aan digitalisering van
foto’s en ander waardevol materiaal, zoals kaarten en archieven. Van alle gegevens wordt een
back up bewaard in de Trefkoele+. De Werkgroep Digitalisering ondersteunt alle werkgroepen
m.b.t. het computergebruik in het Historisch Centrum, het digitaliseringproces en werkt continu aan
verbetering van de website. Tevens heeft zij een facebookpagina geopend.
De Historische Kring Dalfsen wordt steeds meer betrokken bij bijzondere projecten in en buiten de
gemeente, zoals:
 lid van de Klankbordgroep bij de ontwikkeling van het landschapsontwikkelingsplan (LOP) van
onze Gemeente,
 het project Ruimte voor de Vecht van provincie en andere betrokken partijen,
 medezeggenschap in de naamgeving van kamers in het nieuwe gemeentehuis van Dalfsen,
 het aanleveren van circa 25 historische items over Dalfsen voor de Canon van Overijssel aan
de IJsselacademie,
 het aanreiken van ideeën aan studenten van de Hogeschool Windesheim voor het maken van
kunstwerken enz. enz.
 Genoemd moet ook worden de deelname van de Historische Kring Dalfsen in de Werkgroep
Typisch Dalfsen samen met Ondernemend Dalfsen, Vrienden van Dalfsen en Plaatselijk
Belang Dalfsen. Typisch Dalfsen richt zich op de ontwikkelingen van Centrum Dalfsen, doet dat
actief met plannen en advisering naar de Gemeente Dalfsen. De bijeenkomsten vinden veelal
plaats in het Historisch Centrum Dalfsen
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4. Toekomst
In de toekomst zal op de huidige ingeslagen weg worden voortgegaan. Daarbij zal veel aandacht
gegeven worden aan de volgende punten:
 Het Schildersmuseum Meesters. Deze interessante verzameling, dat qua inhoud niet onder
doet voor de schildersmusea in Enkhuizen of van Sikkens in Sassenheim, moest na de
verhuizing van de familie Meesters naar een appartement, helaas worden opgeslagen.
Momenteel liggen de museumstukken in de door de Historische Kring Dalfsen van de Trefkoele
gehuurde opslagruimte onder de tribune van de grote sporthal.
 Gesprekken zijn met de gemeente Dalfsen gevoerd waarbij speciale aandacht is gevraagd
voor museale activiteiten in de gemeente Dalfsen. Gedacht wordt aan een uitbreiding bij De
Palthehof in Nieuwleusen waar dan ook onze museale zaken als het Schildersmuseum en
cichorei-attributen kunnen worden geëxposeerd. De Historische Kring Dalfsen kan dan
belangstellenden doorverwijzen.
 Met de directie van de Trefkoele+ is contact opgenomen over mogelijk extra ruimte voor
bijzondere archieven die in de toekomst mogelijk op ons af komen en waar in het huidige
Historisch Centrum geen plaats is.
 Blijvend aandacht zal er ook moeten zijn voor de circa 100 actieve leden/vrijwilligers die in één
of meerdere werkgroepen en commissies actief zijn.“Verjonging” zal daarom regelmatig de
aandacht vragen. Verjonging betekent voor een vereniging als de Historische Kring Dalfsen
leden benaderen die net met hun actieve loopbaan zijn gestopt, maar ook jongere leden zijn
erg welkom.
De activiteiten in het Historisch Centrum bestaan in steeds belangrijkere mate uit het werken met
de computer. Er zal derhalve voortdurend aandacht nodig zijn voor het goed functioneren en
moderniseren van de hardware en software.
Het bestuur onderschrijft de activiteiten waaraan van gemeentezijde waarde wordt gehecht, zoals
omschreven was in de cultuurnota 2010-2015. Het bestuur waardeert het ook dat de Historische
Kring Dalfsen betrokken is bij het opstellen van de nieuwe Cultuurnota in 2016 en daarbij haar
uitvoerige inbreng inmiddels heeft kunnen en mogen leveren. Na vaststelling van de nieuwe nota
door de gemeenteraad van Dalfsen wordt deze met de werkgroepen en commissies van onze
vereniging besproken en wordt nagegaan welke (financiële) mogelijkheden de nota voor de
Historische Kring Dalfsen biedt. Deze cultuurnota is als concept aan de Historische Kring Dalfsen
en de Historische vereniging “Ni’jluusen van vrogger voorgelegd”. De bedoeling is om in
samenwerking met elkaar de voorstellen verder uit te werken.
Het betreffen activiteiten waar ook de andere kernen bij betrokken moeten gaan worden. Het
eerste succesvolle gesprek hierover heeft onlangs plaats gevonden. Tevens interviews met
inwoners om interessante gebeurtenissen digitaal vast te leggen, inventariseren van bijzondere
bebouwingen (bijvoorbeeld 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
en de Historische vereniging Ni’jluusen van vrogger, projecten voorbereiden die in aanmerking
komen voor de in de cultuurnota genoemde subsidie. Deze gelden moeten het mogelijk maken om
de werkzaamheden die nu ook al in enigerlei vorm worden gedaan omvangrijker aan te pakken.
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5. Financiële situatie
Blijvende aandacht voor de financiële positie van de vereniging is noodzakelijk. Dit kan
bijvoorbeeld door ledenwerving, sponsoring en giften. Voor speciale activiteiten en andere
kostbare wensen, zullen eenmalig middelen moeten worden gezocht. De jaarlijks door de leden te
betalen contributie zal daarbij verantwoord moeten blijven. Deze contributie is recentelijk enigszins
aangepast aan de huidige situatie.
Belangrijk is het daarom ook om de publiciteit te blijven zoeken met een gerichte PR. Sponsor- en
ledenwerving blijven voor de structurele inkomsten van belang.
Naast een door het bestuur vastgestelde harde algemene reserve van € 25.000 is momenteel een
min of meer flexibele reserve aanwezig. Voor bijdragen in grotere activiteiten zullen subsidies bij
de gemeente Dalfsen in het kader van de Cultuurnota moeten worden aangevraagd, naast andere
mogelijke opties.
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 de grote lijnen van de vereniging zoveel mogelijk aangegeven.
In hoofdstuk 8 van dit beleidsplan geven de Werkgroepen en Commissies beknopt aan hoe zij
functioneren en hoe zij op de afgelopen jaren terug kijken, daarbij hun wensen voor de komende 5
jaren met eventuele actieplannen en financiële consequenties.
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7. Actieplan 2017-2021
7.1 Historisch Centrum






Actief onderzoek naar voldoende ruimtemogelijkheden voor het Historisch Centrum Dalfsen,
het onderbrengen van het Schildersmuseum Meesters en van de cichoreimaterialen, zodat het
toegankelijk wordt voor publiek.
Activiteiten van onze vereniging nog meer promoten met bijvoorbeeld exposities.
Verder inrichten en aandacht voor instructies van de vrijwilligers.
Acties voor verkrijging van historische foto’s en materiaal bij leden en inwoners.

7.2 Promotie en contacten Historische vereniging
Contacten met:
 basisscholen (eventueel ander onderwijs),
 pers,
 overheden,
 bedrijven,
 leden collega verenigingen.

7.3 Financiën




Blijvende aandacht voor leden- en sponsorwerving.
Attent blijven voor giften, donaties en andere mogelijk te verwerven gelden.
Aanmelden projecten voor gemeentelijke subsidies genoemd in de Gemeentelijke Cultuurnota.

7.4 Verenigingszaken



Onderhouden van de interne contacten.
Statuten, indien dat noodzakelijk blijkt, op de huidige en mogelijke toekomstige situatie
aanpassen.
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8. Beleidsplannen werkgroepen
8.1 Archeologie (in oprichting)
Doelstelling
Het bestuur van de HKD vindt het belangrijk dat er bij de HKD een werkgroep is die elkaar kent en
functioneert als aanspreekpunt over prehistorische zaken en vondsten in onze gemeente. Deze
werkgroep kan met enkele mensen al worden gevormd. Het is niet de bedoeling dat men vaak
bijeenkomt. Namen, telefoonnummers en mailadressen van de medewerkers worden onderling
uitgewisseld.
Toekomstvisie
Het observeren van veranderingen in het landschap: zoals het graven van bouwputten, wegen,
sloten, maïskuilen enz. Daar de bodemlagen bekijken en alert zijn op het aanwezig zijn van
aardewerk, vuursteen o.i.d.
Dit met elkaar delen en beoordelen of dit belangrijk genoeg is om te melden aan het archeologisch
Depot in Deventer voor eventuele vermelding in het jaarboek.
Ook vondsten uit het verleden die nog bij mensen in een lade liggen en soms op een
verjaardagsvisite op tafel komen, zijn het waard als nog geregistreerd te worden voor zover men
de vindplaats nog weet.
Kort gezegd: Alert zijn op het moment dat men even onder de groene graszode kan kijken.
Ook is belangrijk om alles wat van archeologie bekend is in het Vechtdal voor een ieder bereikbaar
te maken. Dit kan op de Balie computer in het Historisch centrum onder de werkgroepen in de map
Archeologie.

8.2 Boerderij- en Veldnamenonderzoek
Doelstelling
De werkgroep Boerderij en Veldnamen heeft tot doel een overzicht te krijgen van alle gegevens
van boerderijen en hun bewoners en van de namen van landerijen in de gemeente Dalfsen.
Huidige situatie
De werkgroep Boerderij en Veldnamen is bezig met het aanvullen van de kadastrale kaarten en
lijsten met veldnamen.
Ook het fotograferen van topografische kaarten en kadastrale kaarten heeft de aandacht.
Nu de Dalfser Encyclopedie vorm heeft gekregen zijn we bezig gegaan met het invullen van de
word-bestanden voor elke boerderij. Het veldwerk hiervoor vergt veel tijd.
Door de veranderingen was het pilotproject van sectie A stil komen te liggen, maar dit is inmiddels
weer opgestart.
Aan de werkgroep Oudleusen en Lemelerveld is uitleg gegeven over de bestanden in de Dalfser
Encyclopedie.
Naar aanleiding van het onderzoek van de Marke Dalmsholte zijn we samen met de werkgroep
Boerderijen van Ommen gestart met het onderzoek naar de boerderijen in dat gebied.
Medewerking wordt verleend aan onderzoeken van de Vereniging “Het Sallands erfgoed”.
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Toekomstvisie
We gaan door met het pilotproject van sectie A en het verzamelen van gegevens over boerderijen.
De verzamelde gegevens worden verwerkt in de Dalfser Encyclopedie.
Naast het werken in het Historisch Centrum is er ook het nodige veldwerk te doen. Het verzamelen
van gegevens gaat door, evenals het verstrekken van informatie aan derden.

8.3 ‘Dalser’ Dialect
Doelstelling
Deze werkgroep is in het leven geroepen om het Dalfser-dialect, of beter gezegd de Dalfserstreektaal, 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
De werkgroep bestaat uit 10 personen die gemiddeld 10 avonden per jaar bij elkaar komt in het
Historisch Centrum. 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 dialectwoorden om te zetten in het ABN en deze meteen te verwerken in een zin.
Op deze manier kunnen onze nazaten lezen (en hopelijk begrijpen) wat dit woord betekent (de).
Sinds 2008 wordt jaarlijks eind maart het dialect spel “Kiekn wa-j zekt” gehouden. Aanvankelijk
werd dit verzorgd door de bibliotheek, toen een tijd gezamenlijk maar inmiddels wordt dit geheel
door onze Werkgroep verzorgd, waarvan een lid ook het verhaal schrijft.
De avonden worden in principe gehouden in de Trefkoele+ en bezocht door ongeveer een 60-tal
mensen.
Toekomstvisie
We hebben geen grote plannen voor de komende jaren.
Het 2e boekje “Varse Gruunte” kwam uit in 2013 en wordt nog steeds verkocht.
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 meegaan en leven we 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 toekomstvisie te verwezenlijken.
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8.4 Digitalisering
In nauwelijks 25 jaar heeft ICT zich ontwikkeld tot een onmisbaar middel om in de huidige
maatschappij goed te kunnen functioneren. Voor het opslaan van digitale gegevens, voor
communicatie en het opzoeken van informatie heeft de digitale wereld een niet meer weg te
denken plaats verworven.
Voor de HKD zijn we meer dan 10 jaar geleden begonnen met de eerste computer, die bij gebrek
aan een eigen centrum, bij een lid van onze werkgroep thuis was opgesteld. Inmiddels hebben we
al ons tweede eigen onderkomen en is de eerste computer vervangen door 7 jongere exemplaren.
In ons Historisch Centrum in de Trefkoele+ worden ze dagelijks gebruikt door de actieve leden voor
het verzamelen van o.m. genealogische gegevens, het digitaliseren van allerhande beeldmateriaal.
Regelmatig worden met al het materiaal presentaties verzorgd door eigen leden of bereiken ons
vragen van derden over historisch materiaal van Dalfsen. De voorbereiding van deze presentaties
worden allemaal gedaan met de computers in ons centrum. Daarnaast gebruiken we o.m.
Mijn Stad Mijn Dorp om via internet de gegevens te presenteren aan belangstellenden. Voor
informatie over de HKD hebben we een eigen website in de lucht. Voor digitale communicatie is
een mailsysteem beschikbaar. Alle binnenkomende mail wordt direct doorgestuurd naar de leden
van werkgroepen, waar de mail voor bestemd is. Via facebook kunnen belangstellenden actuele
informatie ontvangen van de HKD op hun mobiele apparatuur.
De computers in ons centrum zijn met elkaar verbonden in de vorm van een thuisnetwerk. Voor
een meer professionele opzet is andere software nodig, die ons budget te boven gaat. Nadeel van
de huidige situatie is dat het erg “open” is. In een thuissituatie met slechts de eigen gezinsleden als
gebruikers gaat dat prima. In ons centrum, met dagelijks meerdere gebruikers, waarbij de één
meer bedreven is in het gebruik van computers en een ander minder bedreven is, geeft dat
problemen.
Wanneer iemand een instelling verandert omdat hij ervaren heeft dat zoiets voor hem plezieriger
is, werkt dat verwarrend voor een ander. Evenzo weet niet iedereen waar hij gegevens moet
opslaan. Dat geeft weer aanleiding tot “verdwaalde” bestanden op plaatsen, waar niemand ze
meer kan terugvinden. Als iemand thuis iets op het bureaublad plaatst is dat geen probleem. Bij
computers, waar meerdere leden gebruik van maken is dat, zacht gezegd, nogal verwarrend voor
anderen. Iedere keer als ze een computer willen gebruiken ziet het scherm er weer anders uit.
Vooral voor de minder bedreven leden in het gebruik van ICT is dat niet altijd plezierig.
Het beleid is daarom gericht op verdere professionalisering van ons netwerk in het Centrum. Op dit
moment onderzoeken we in hoeverre we in aanmerking komen om via een sponsorprogramma
van Microsoft gebruik te kunnen maken van professionele software tegen geringe kosten.
Doelstelling is dan dat elke gebruiker zijn eigen (beperkt) deel krijgt op ons netwerk. Daarmee kan
dan op de eigen manier, die men thuis gewend is, gewerkt worden, zonder dat een ander er last
van heeft.
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Een ander aandachtspunt voor ons beleid is het beheer en de beveiliging van de systemen. Een
aantal leden heeft geen probleem met het beheer van hun computer thuis. Maar het netwerk
beheren in ons centrum is complexer dan het beheer van een computer thuis en vergt meer kennis
en ervaring dan de meeste leden hebben. Bovendien veroudert de kennis en ervaring snel omdat
ze niet meer actief in het arbeidsproces betrokken zijn en daardoor niet meer aan deelnemen aan
de nieuwste ontwikkelingen. Het gevolg daarvan is dat het beheer meer kennis vergt dan we
hebben en het nodig is om er een professionele dienstverlener bij te betrekken. Hiermee hangt ook
samen dat de meeste leden, voor zover ze al voldoende kennis hebben van het netwerk, geen 7
dagen in de week beschikbaar (willen) zijn voor het beheer van het netwerk in het centrum. Met
het intensieve gebruik is het nodig dat er dagelijks een helpdesk beschikbaar is voor vragen van
gebruikers om een betrouwbare en juiste werking van de computers te kunnen verzekeren. Kortom
voor een goed beheer is de dienstverlening van een professionele partij een betere oplossing.
Beheer door eigen krachten wordt te complex, omdat de kennis ontbreekt bij de eigen leden.
Samenvattend is het beleid van de werkgroep digitalisering gericht op het beschikbaar zijn van
een goed functionerend netwerk met beschikbaarheid van alle noodzakelijke
toepassingsprogrammatuur. De leden kunnen, afhankelijk van hun kennis, kunde en interesse,
allemaal op hun eigen manier het netwerk gebruiken voor het verzamelen, bewaren, bewerken,
toegankelijk maken en presenteren van diverse soorten erfgoedmateriaal van onze woonplaats.
Via de website en sociale media kunnen leden informatie ontvangen en kunnen we de
betrokkenheid van leden bij de HKD vergroten. Publicatie van erfgoedmateriaal via digitale kanalen
is een prima middel om anderen te laten genieten van de historie van Dalfsen

8.5 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.
Daarvoor ondernemen wij het volgende:
 het verzamelen van documenten en voorwerpen uit die periode
 het onderzoeken van bepaalde, uit historisch oogpunt belangrijke, gebeurtenissen in de
Gemeente Dalfsen
 het verkregen materiaal en de informatie aan een breed publiek ter beschikking stellen
 het opnemen van interviews op film van personen die in die periode in de Gemeente Dalfsen
aanwezig waren
Huidige situatie
De werkgroep bestaat uit 5 actieve leden. De leden van de werkgroep zijn 1 avond in de maand
(altijd een dinsdag avond tussen 19.00 en 21.00) aanwezig in het Historisch Centrum in de
Trefkoele+. Ze houden zich in hoofdzaak bezig met beheer en onderhoud van de verzameling, het
voorbereiden/vervangen van de exposities en het ontvangen van bezoekers.
Noodzakelijke uitgaven van enige omvang worden aan het bestuur voorgelegd.
Desgevraagd worden door de werkgroep, presentaties verzorgd bij activiteiten buiten het
Historisch Centrum.
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Toekomstvisie
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.
Op basis van de aanwezige informatie kunnen wij een lezing verzorgen op de basisschool. Van
deze mogelijkheid wordt ook gebruik gemaakt.
Realisatie en resultaten
In de loop der jaren is er een belangrijke verzameling bijeen gebracht. De laatste jaren is de
aanwas van nieuw materiaal veel geringer dan in het begin. We zijn echter nog steeds blij met elke
uitbreiding van onze collectie, wat dat ook is. Met enige regelmaat publiceren wij in de Rondom
Dalfsen.
Van de vele personen die in de Gemeente Dalfsen de oorlog hebben beleefd, is hun informatie in
gefilmde interviews vastgelegd.”

8.6 Documentatie Dalfsen
Doelstelling
Deze werkgroep 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.
Toekomstvisie
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.

8.7 Foto- en beeldmateriaal
Doelstelling
Voor de komende periode is de werkgroep weer gericht op het vastleggen van situaties in het
werkgebied van de Historische Kring Dalfsen. Ook nu weer gaat daarbij met name de aandacht uit
naar datgene dat aan wijziging onderhevig is of zelfs in zijn geheel dreigt te verdwijnen. Dit heeft
tot gevolg dat hierdoor een rijk historisch archief ontstaat.
Daarnaast mag niet onvermeld 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.
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Huidige werkzaamheden
De huidige werkzaamheden omvatten met name het scannen, digitaliseren, registeren en
documenteren van de aangeleverde materialen. Niet al het ingebrachte materiaal aan foto’s en
negatieven wordt als zodanig behandeld. Vooraf wordt een selectie gemaakt of het een dusdanige
historische waarde heeft om dit op te slaan in het bestand. Dit geldt met name voor het zeer
omvangrijke bestand aan negatieven. Veelal zijn in een eerder stadium uit deze negatieven reeds
foto’s aangeleverd. Toch loont het zeker de moeite om deze negatieven te beoordelen. Regelmatig
komen er verrassende situaties in beeld. Door uitbreiding van de werkgroep met een aantal
vrijwilligers moet het zeker lukken dit tot een goed einde te brengen. Het beschikbare materiaal
wordt o.a. gebruikt bij diverse presentaties voor verenigingen en het beschikbaar stellen voor met
name de middenstand voor haar inwendige aankleding van het pand. Voorts krijgt de werkgroep
op de website van DalfsenNet de mogelijkheid om foto’s te plaatsen en waarbij tevens een oproep
wordt gedaan op de inwoners van Dalfsen e.o. ontbrekende namen bij foto’s door te geven.
Hiervan wordt veelvuldig gebruik gemaakt en deze vorm van medewerking wordt zeer op prijs
gesteld.
Toekomstvisie
Het streven is, in de toekomst nog meer te zorgen voor het zo maximaal toegankelijk maken van
het fotobestand, aangevuld met de beschikbare informatie. Dit vraagt uiteraard veel tijd, maar
dankzij een goede inzet van de vrijwilligers is de hoop erop gevestigd dat een en ander zeker zal
lukken. Grote collecties gaan naar de website van MSDN (Mijn Stad Mijn Dorp). Al met al
voldoende aanleiding om de periode 2017-2021 met een duidelijke visie vorm te geven.

8.8 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:
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Doop- en begraafboeken voor 1811
Bevolkingsadministratie
Begraafplaatsen binnen het werkgebied, gefotografeerd en geïndexeerd
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

Realisatie
Om dit alles te realiseren worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
 informatieverstrekking tijdens openingstijden van het Historisch Centrum Dalfsen;
 het beantwoorden van vragen;
 het geven van de cursus Genealogie voor beginners;
 het houden van lezingen over historische/genealogische onderwerpen;
 organisatie van open (mid-)dagen voor genealogen en andere belangstellenden;
 publicaties in de Verenigingsperiodiek “Rondom Dalfsen”;
 publicatie van genealogische gegevens op internet via de website van de Historische
Vereniging Dalfsen.

8.9 Historische Werkgroep Hoonhorst
Doelstelling:






Kennis over de geschiedenis van Hoonhorst digitaal vastleggen.
Wat al beschreven is verzamelen en zo nodig digitaliseren.
In de gaten houden en vastleggen welke veranderingen er in hoog tempo plaatsvinden in
Hoonhorst en omgeving.
De bevolking vragen historisch materiaal te melden bij de werkgroep.
Verhalen die we horen vastleggen.

De werkgroep is opgericht op 7 juli 2009 en bestaat momenteel uit 5 personen. Alle werken van de
Hoonhorster kunstenares Miep Alberts, die in ons bezit zijn gekomen, zijn gefotografeerd,
gedigitaliseerd en secuur opgeborgen op de schoolzolder. Verschillende van deze werken zijn
tentoongesteld geweest in de molenschuur en in de dorpshuiskamer.
Alle doop-, trouw- en begraafboeken uit de kerk zijn gedigitaliseerd en de oude boeken zijn naar
het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle gebracht. De nog aanwezige boeken in de kerk worden
bijgehouden.
In ons fotoarchief staan inmiddels 120 beschreven foto’s. Deze foto’s zijn ook in het Historisch
Centrum in Dalfsen aanwezig.
Oude schoolplaten zijn gefotografeerd en gedigitaliseerd.
Verschillende personen hebben we kunnen helpen met het aanleveren van gegevens over hun
voorouders, ook aan de hand van de door ons gedigitaliseerde absentielijsten van de school.
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Toekomst
De komende jaren gaan we verder met gesprekken met ouderen, het fotoarchief. Veel tijd gaat er
nog zitten in het uitzoeken van de diverse boerderijen en hun bewoners, van de huizen en hun
bewoners. Ook aan oude boerderijnamen en de plaats van inmiddels verbouwde of verdwenen
gebouwen gaan we de komende jaren aandacht besteden, zo mogelijk vergezeld van foto’s.

8.10 Historisch Werkgroep Lemelerveld
Doelstelling
De belangstelling voor de historie van Lemelerveld bevorderen in de ruimste zin van het woord.
Huidige situatie
Het verzamelen, archiveren en presenteren van historische informatie m.b.t. Lemelerveld en het
buitengebied. Onderzoek doen naar Lemelerveldse toneelverenigingen vanaf 1921. Het bijhouden
van de website van het Lemelerveldse seniorentoneel. Inventariseren van archieven van
(opgeheven) verenigingen. Het opstellen van lesbrieven over de historie van Lemelerveld voor de
basisscholen. Het schrijven en publiceren van historische verhalen m.b.t. Lemelerveld en het
buitengebied. Het beheer van het oorlogsmonument aan de Kerkstraat. Het bijhouden van de
HWL-pagina op de website van Mijn Stad Mijn Dorp. Het beheer van twee rollepalen bij de
Driepuntsbrug op het Deventer Punt. Het verzorgen van presentaties in woonzorgcentrum Het
Anker. De realisering van een historische wandelroute in en rond Lemelerveld.
Toekomstvisie
Voortgang van de bovengenoemde thema’s en onderwerpen.
Realisatie
Door het ontplooien van 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 aanleggen en in
stand houden van een verzameling historisch materiaal (in woord en beeld). Door het
samenwerken met andere organisaties, die een doel van gelijke strekking nastreven.

8.11 Historische Werkgroep 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 en geven jaarlijks een diaavond met oude foto's in de Wiekelaar. We interviewen oudere inwoners en schrijven daarover
artikelen, die in Rondom Dalfsen gepubliceerd worden. We verdiepen ons in publicaties die te
maken hebben met de geschiedenis van Oudleusen en omgeving en schrijven daarover ook
artikelen voor Rondom Dalfsen en het dorpsblad van Oudleusen, “De Vechtanjer”. Van de hand
van Wim van Lenthe verschijnen diverse boeken over de geschiedenis van Oudleusen.
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Toekomstvisie







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.
o Wie hebben er in Oudleusen gewoond en waar heeft men gewoond?
o Wanneer is men er komen wonen, vanwaar kwam men en waarheen is men gegaan?
o Naam aanneming en relatie tot erfnaam.
o Gezinssamenstelling, beroep gezinshoofd, kerkelijke gezindheid.
o Relaties tot andere Oudleuser families.
o Marke geschiedenis.
o Ontginningen, verdeling Markegronden.
o Eigendommen, pacht.
o Archiefonderzoek.
Fotografie/ documentatie.
o Fotografisch vastleggen van o.a. gebouwen (voor de afbraak of verbouwing),
landschappen,
o Personen en voorwerpen
o Documenten vastleggen
o In kaart brengen / opsporen en scannen van oude foto's, dia's en documenten.
o Interviews
o Het vastleggen van verhalen, overleveringen, herinneringen van met name oudere
Oudleusenaren.
o Boerderij en Veldnamenonderzoek.

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 leden van de werkgroep.
Uitbreiding van de werkgroep is welkom.

8.12 Activiteitencommissie
Doelstelling
De commissie heeft als doel het inventariseren, stimuleren, coördineren en organiseren van
activiteiten binnen en buiten het Historisch Centrum.
Een tweede aandachtsgebied is sponsorwerving.
Huidige situatie
De commissie bestaat uit vier personen en komt regelmatig bij elkaar. Ze richt foto-exposities in en
heeft een wandelroute langs bijzondere punten in het dorp ontwikkeld, die onder leiding van een
gids gelopen kan worden. Er worden excursies en lezingen georganiseerd. Jaarlijks wordt een
activiteit voor de vrijwilligers georganiseerd. Oude films worden gedigitaliseerd. Naar buiten toe
wordt de Historische Kring gepromoot. We proberen Dalfser bedrijven te interesseren voor een
sponsorschap, met als tegenprestatie vermelding op onze website.
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Toekomstvisie
We gaan door op de ingeslagen weg en willen elk jaar een zo gevarieerd mogelijk programma
samenstellen voor de leden.
De succesvolle dialezingen van Ab Goutbeek willen we digitaal vastleggen.
De inmiddels gedigitaliseerde stomme films over Dalfsen gaan we van commentaar voorzien en
we proberen zoveel mogelijk personen die erop voorkomen te laten identificeren.

8.13 Beheercommissie
Doelstelling
Het beheren, repareren van de materialen en interieur van het HKC zodat de werksituatie zo
optimaal mogelijk is en de materialen in goede staat blijven. Tevens allerlei voorkomende taken
regelen, zoals de koffievoorzieningen, postbeheer en wat er verder voorbijkomt aan zaken,
coördineren en uitvoeren in goede harmonie.
Huidige situatie
De commissie is ontstaan na ingebruikname van ons huidige centrum in de Trefkoele+ in
september 2014. Er komen steeds meer spullen en mensen in het nu veel grotere HKC. Door
inrichting van een beheercommissie is nu duidelijkheid gekomen over wie wat regelt en is er een
aanspreekpunt voor de bepaalde taken betreffend het HKC.
Toekomstvisie
Ons mooie centrum zo goed mogelijk beheren in goede samenwerking met alle vrijwilligers en
bezoekers.

8.14 Coördinatieteam
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 en op eigen
initiatief 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 van het Coördinatieteam zijn gericht op het goed functioneren van het Historisch
Centrum Dalfsen en bestaan onder meer uit een coördinerende rol tussen de werkgroepen (en het
Bestuur) ter bevordering van de samenwerking onderling en alle andere voorkomende
werkzaamheden in relatie tot de openstelling voor het publiek.
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Het Coördinatieteam verzorgt 2 keer per jaar een werkgroepenoverleg waarin de aanspreekpunten
van alle werkgroepen vertegenwoordigd zijn. Op deze vergadering wordt de gang van zaken
besproken, bestuursbesluiten gedeeld en aandacht besteed aan het functioneren en/of de actuele
werkzaamheden van de werkgroepen.
De voornaamste werkzaamheden van het Coördinatieteam zijn o.a.:
 Het opstellen en (minimaal jaarlijks) bijwerken van het handboek, logboek en enkele andere
boeken.
 Verzorgen van de halfjaarlijkse agenda van de HCD-bezetting door de werkgroepen in
combinatie met de openstelling HCD voor publiek.
 Het organiseren van werkgroepenoverleg (2 X per jaar) en de verslaglegging daarvan.
 Bijhouden van de toegang- en sleutelregistratie.
Toekomstvisie
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 tussen de werkgroepen onderling
alsmede tussen het bestuur en de werkgroepen optimaal is en blijft.
Realisatie
Dit kan tot stand gebracht worden door een goede communicatie en reguliere vergaderingen
waarin minimaal 1 afgevaardigde van het bestuur en de werkgroepen aanwezig zijn

8.15 Open Monumenten
Doelstelling
De Open Monumenten commissie is in 2014 ontstaan naar aanleiding van een verzoek vanuit het
Plaatselijk Belang Dalfsen om de organisatie rondom de Open Monumentendag van hen over te
nemen. In Dalfsen wordt de Open Monumentendag georganiseerd in samenwerking met Molendag
en het Bierfestival, dit alles onder de noemer “Proef Dalfsen”. Het doel is om de monumenten in
onze gemeente Dalfsen onder aandacht te brengen van een zo breed mogelijk deel van de
bevolking. De Open Monumentendag heeft landelijk veel belangstelling en het is belangrijk dat we
vanuit Dalfsen hier ook aan mee mogen en kunnen werken.
Huidige situatie
De commissie bestaat uit 3 personen en komt enkele keren per jaar bij elkaar. Ook vindt er
regelmatig overleg plaats met Proef Dalfsen, wanneer de Open Monumenten dag weer vastere
vorm gaat krijgen. De bedoeling is dat er ieder jaar een ander deel van de gemeente Dalfsen extra
aandacht krijgt, ook de fietsroutes probeert men daarop aan te sluiten. Ieder jaar is er een landelijk
thema, waar wij ons ook op richten. De taak van de commissie is contacten te leggen met
landgoederen en de andere monumenten die in onze gemeente aanwezig zijn. Wij leggen en
onderhouden de contacten met hen. We mogen ons gelukkig prijzen met zoveel mooie
monumenten in onze gemeente.
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Toekomstvisie
De contacten met de landgoederen en de monumenten optimaliseren en waar mogelijk de
activiteiten uitbreiden. Vanaf 2016 worden landelijk ook de basisschoolleerlingen van de groepen 7
en 8 via de zogeheten Open Monumenten Klassendag erbij betrokken. De dag voor de landelijke
Open Monumentendag gaan ze dan met hun school de meewerkende monumenten bezoeken. Zo
groeien kinderen spelenderwijs op met kennis over de monumenten. Jong geleerd is oud gedaan,
mogelijk komt er vandaar uit weer vernieuwing voor de diverse werkgroepen.
Realisatie
Jaarlijks een mooie Open Monumentendag organiseren i.s.m. de andere belanghebbende partijen.
Voorts actief kijken naar de huidige gemeentelijke en rijksmonumenten en dit onder de aandacht
brengen van de inwoners van de gemeente Dalfsen. Eventueel het doen van voorstellen van
objecten die volgens de Historische Kring Dalfsen ook als monument in aanmerking zouden
moeten komen.

8.16 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.
Toekomstvisie
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.
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8.17 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 is inmiddels vrij zeker het meest unieke in Nederland. 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 opgeslagen onder de tribune van de Trefkoele+. Dit is een
noodoplossing en men is op zoek naar een locatie waar deze permanent tentoongesteld kan
worden. Er zijn momenteel contacten hierover met de gemeente. 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 de
bestaande museale activiteiten, uit te breiden met enkele andere Dalfser verzamelingen 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 voor het Schildersmuseum Meesters.
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