Van de voorzitter
De geschiedenis staat niet stil (er komt elke dag meer bij) en ook onze HKD blijft in
beweging. Die beweging is alleen al nodig om in te spelen op ontwikkelingen om ons heen.
In alle kranten is uitvoerig aandacht besteed aan de invoering op 25 mei van de Algemene
Verordening Gegevensverwerking (AVG). Die geldt voor de hele EU en ook de HKD heeft er
mee te maken. De AVG gaat over de bescherming van de privacy van mensen. Elke
instantie (bedrijven, overheid, instellingen en verenigingen) die gegevens van mensen
verwerkt, is gehouden aan deze regelgeving, die verder gaat dan de oude privacywetgeving.
De HKD houdt een ledenadministratie en een contributieadministratie bij. De AVG bepaalt
dat beschreven moet zijn, welke persoonsgegevens er door wie worden bijgehouden en
waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Daarnaast regelt de AVG dat elk lid het recht
heeft om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Het bestuur heeft een beleidslijn
aangenomen over dit onderwerp en op de website staat dat de HKD zorgvuldig met de
verkregen gegevens omgaat. Het is de bedoeling om in een bijzonder werkgroepenoverleg
op 12 september dieper op deze materie in te gaan aan de hand van een overzichtelijke
richtlijn voor alle leden.
Er speelt nog een andere ontwikkeling die ons werk raakt. Dat zijn claims die hier en daar in
Nederland opduiken, (ook bij een paar historische verenigingen) vanwege het vermeend
onrechtmatig gebruik van foto’s. Vaak is het zo dat de fotograaf de rechten heeft op
publicatie van een foto. Het zogenaamde auteursrecht of beeldrecht. Dat heeft wel
beperkingen. Zowel in tijd als in het mogen publiceren van foto’s waarop mensen herkenbaar
staan afgebeeld. Het laatste betreft het zogenaamde portretrecht. Kortom een ingewikkelde
materie, waarbij het nu niet helder is wat er nog wel mag en wat niet meer. De HKD zal
zorgvuldig met deze materie omspringen.
Ook op andere punten zijn acties gaande. Op DNA gebied bijvoorbeeld, zie hierna. Op
monumentendag, 8 september, is de HKD weer paraat op Rechteren. Recent stonden wij
met een kraam op een Blauwe Bogendag, waarbij gratis cichoreikoffie werd geschonken en
mooie briefkaarten met foto’s van Carolien Prins over de opgravingen in Oosterdalfsen
werden verkocht. Op 19 september staat ons een serie belangwekkende lezingen over het
verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in Dalfsen en omstreken te wachten. Zie bij de
werkgroep Documentatie '39-'45 hieronder.
Het bestuur zelf heeft een strategische sessie gehouden om vast te stellen wat de
belangrijkste strategische doelen van de HKD zijn voor de komende 5 jaren en welke de
onderwerpen zijn waaraan het bestuur vooral aandacht moet schenken.
Een paar onderwerpen springen eruit: het versterken van de interne communicatie, meer
naar buiten treden, voor een financieel gezonde en onafhankelijke vereniging zorgen,
leidinggeven en sturen, groei en verjonging van de HKD en tenslotte het beheren van kennis.
In het najaar volgt een extern adviestraject, dus ik kom hier op terug.
Dat laatste geldt eveneens voor het maken van collectieplannen: wat hebben wij allemaal in
ons archief en wat willen wij daarmee?
Om alle ontwikkelingen goed bij te houden en mee te helpen sturen en organiseren, is er
dringend behoefte aan uitbreiding van het bestuur van de HKD met 2 leden. Zie hiervoor de
bijlage (die na advies van het vrijwilligerssteunpunt ook extern gaat) achter het bulletin. Op
het gebied van organisatie, onderlinge samenwerking, afstemming en communicatie (zowel
binnen onze vereniging als naar buiten) moet er gewerkt worden aan verbetering. Het
bestuur neemt daarvoor initiatieven, zoals het introduceren van een interne nieuwsbrief.
Uiteraard zoveel mogelijk in digitale vorm.
Binnen diverse werkgroepen is er plaats voor aanvulling. Die draaien vaak op de enorme
inzet van een paar mensen, die dus alle lof verdienen, maar dat betekent ook kwetsbaarheid.
Laten wij ons met zijn allen inspannen om te proberen meer actieve vrijwilligers te vinden
voor onze mooie en belangrijke HKD.

Boerderij- en veldnamenonderzoek
Het afgelopen half jaar stond voor de werkgroep Boerderij- en veldnamenonderzoek in het
teken van de ziekte en het wegvallen van actieve leden. Zoals eerder gemeld is Henk
Haverkamp ons ontvallen en in mei jl. is ook Bennie de Ruiter na een langdurige ziekte
overleden. In bijgaand “in memoriam” wordt aandacht geschonken aan Bennie. Wij wensen
de familie’s bij deze nogmaals veel sterkte met het verlies.
Ook voor de werkgroep hakt dit er flink in, want er valt met het verlies van deze twee mensen
veel kennis weg en we zullen de inzet en het enthousiasme van Henk en Bennie missen.
Gelukkig is er veel werk gedocumenteerd en binnen de werkgroep wordt hun werk verder
opgepakt.
In het vorige bulletin heeft Frank van Pijkeren verteld over zijn werk in Oudleusen. De
overige leden van de werkgroep hebben natuurlijk ook volop verder gewerkt met de
boerderijen in de overige gebieden rondom Dalfsen. Van alle boerderijen wordt de kadastrale
historie onderzocht. Dit is een tijdrovende klus en het vergt ook kennis van de structuur en
opbouw van het kadastraal archief. Een aantal jaren geleden zijn in het HCO (Historisch
Centrum Overijssel) te Zwolle door onze leden vele kopieën gemaakt van kadastrale stukken
(leggers) en deze worden gebruikt bij het kadastraal onderzoek. Om verder te komen en nog
meer gedetailleerde informatie te krijgen, is het noodzakelijk om in het HCO te gaan zoeken
en dit kost de nodige tijd. Binnen het HCO was het kadaster toegankelijk middels het digitale
platform “archiefviewer”.
Leden van de werkgroep hebben vele malen getracht om vanuit de HKD digitaal toegang te
krijgen, want dit bespaart ze telkens een bezoek aan het HCO. Dit heeft vele jaren geduurd
en begin juni hebben we eindelijk toegang gekregen tot deze archiefviewer. Dit betekent dat
we onze zoektocht sneller kunnen uitvoeren. Binnen de werkgroep zijn we er erg blij mee.
Er komen geregeld verzoeken binnen om informatie van veelal nieuwe bewoners, die een
oude boerderij hebben gekocht en nieuwsgierig zijn naar het verleden. De afgelopen
maanden hebben we meerdere verzoeken naar tevredenheid kunnen afwerken. Ook stuiten
we zelf dan af en toe op nieuwe en interessante gegevens, zoals fotomateriaal en verhalen.

In Memoriam Albertus Hendrikus (Bennie) de Ruiter
Geboren op 22 december 1936 - overleden op 23 mei 2018.
Bennie was veel jaren actief lid van de werkgroep Boerderij- en veldnamenonderzoek van de
Historische Kring Dalfsen. Vanaf de oprichting van de Historische Werkgroep Hoonhorst in
2009 was Bennie actief lid tot 2013.
Naar veel boerderijen, gelegen in het gebied van de Marshoek, Emmen, Poppenallee en
Zwarteweg, heeft hij in de afgelopen jaren onderzoek verricht. Hij zocht naar bewoners van
de boerderijen vanaf 1832 en heeft veel gegevens weten vast te leggen. Zoals wie er
wanneer gewoond hebben. Ook probeerde hij, in overleg met de families en/ of de huidige
bewoners, oude foto’s te bemachtigen om zodoende een goed overzicht vast te leggen voor
het nageslacht. Al deze gegevens zijn opgenomen in het archief van de Historische Kring
Dalfsen.
In mei 2011 is, na gedegen onderzoek door Bennie, op zijn initiatief een gedenkteken in
Emmen onthuld voor een in 1944 omgekomen piloot van een neergestorte Messerschmitt.
Ook heeft Bennie onderzoek gedaan naar Hanzesteden in Nederland en daarbuiten. Deze
gegevens heeft hij in een boekwerk vastgelegd.
Helaas moesten wij 23 mei door ziekte afscheid van hem nemen.
Wij zullen een stevige pilaar in onze werkgroep missen. Hij heeft veel voor beide
werkgroepen gedaan, waarvoor wij hem dank verschuldigd zullen blijven.

DNA van de gemeente Dalfsen
In en voor de 5 kernen zijn er diverse activiteiten gaande.
In Lemelerveld wordt de verbeelding van het DNA van Lemelerveld (een ophaalbrugprofiel
op een voetgangersbrug, gaat dat zien) op 8 september door wethouder Uitslag geopend.
De Historische Werkgroep Lemelerveld heeft hier lang voor geijverd en er echt heel veel
werk voor verzet!
De Historische Werkgroep Hoonhorst heeft een plan ontwikkeld voor het realiseren van een
schuilhut met informatie panelen op de hoek van de Koelmanstraat en de Molenhoekweg.
Het gaat om informatie over de voor Hoonhorst belangrijke, kenmerkende en heel oude
verbindingswegen. Daarbij passen ook Bentheimerstenen op die plek en de Papenallee.
De Historische Werkgroep Oudleusen heeft recent een bijeenkomst gehouden voor de
bevolking over haar plannen van het uitbeelden van het DNA van Oudleusen. Het plan
omvat het plaatsen van borden met de namen van oude boerderijen op of bij deze
boerderijen en het plaatsen van een zogenaamde marketafel in Oudleusen zelf. Het geheel
wordt ondersteund door een film.
De werkgroep voor de kern Dalfsen beraadt zich nog over het verbeelden van het DNA voor
deze kern. Daar speelt de Vecht natuurlijk een belangrijke rol in. Het realiseren van een
Vechtzomp zou een prachtige verbeelding van het DNA van de kern Dalfsen zijn. Immers,
ooit waren er meer dan 30 schippers in Dalfsen!
Op particulier initiatief van Jan Laarman en Henk Nap wordt een plan ontwikkeld om zo’n
Vechtzomp aan te schaffen. Dat vergt veel organisatie en geld. Uit het DNA budget kan een
bijdrage worden geleverd. Voor de organisatie is het voornemen op korte termijn
een stichting in het leven te roepen. Voor deze stichting worden bestuursleden gezocht.
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Welke leden van de HKD voelen voor een actieve rol in de plannen voor het aanschaffen van
een dergelijke zomp? Wie een echte nieuwgebouwde Vechtzomp wil zien, kan ervoor naar
Gramsbergen. Daar is met grote inzet van particulieren, bedrijven en verenigingen een fraaie
Vechtzomp te bewonderen. Deze zomp wordt volop gebruikt voor allerlei vaarten en
activiteiten op de Vecht. Stel je dat eens in Dalfsen voor!
Meld je aan bij een van deze twee heren of bij het bestuur van de HKD.

Digitalisering
Net als vorig jaar heeft de werkgroep Digitalisering de vakantieperiode gebruikt om
onderhoud uit te voeren aan de computers in ons Historisch Centrum.
Regelmatig worden er op de bureaubladen van de computers snelkoppelingen geplaatst of
bestanden, die er niet horen. Ook gebeurt dat op de lokale schijf van de computers. Als men
dat thuis op de eigen computer doet, is dat geen probleem. Maar als morgen iemand anders
met de computer in het Historisch Centrum gaat werken, kan diegene er door in verwarring
raken. De gegevens op een bureaublad en op de lokale schijf (C:) van de computers zijn niet
beveiligd en er wordt ook geen back-up van gemaakt. Het is voor de werkgroep Digitalisering
niet altijd mogelijk om te voorkomen dat daar ten onrechte gegevens worden opgeslagen.
Maar we proberen het wel zoveel mogelijk te verhinderen door beveiligingsinstellingen zo te
gebruiken, dat iets plaatsen op het bureaublad of op de lokale schijf niet kan. Als het toch
gebeurt worden zowel snelkoppelingen als bestanden, die niet thuishoren op die plek,
“rucksichtlos” door de werkgroep Digitalisering verwijderd.

Een ander punt is de beveiliging van onze digitale gegevens. Alle gegevens zijn centraal
opgeslagen op de NAS. Vanaf alle computers zijn deze gegevens bereikbaar. Op de
computers zelf staan geen gegevens. Van de gegevens op de NAS wordt elke avond een
back-up gemaakt, evenals van de gegevens, die die dag zijn veranderd.
De NAS is opgedeeld in 2 segmenten voor gegevens:
• Het segment met de letter Z: is de zgn. Balieschijf en daarop staan de
gegevens, die geschikt zijn voor publicatie. Alles wat op die schijf staat is
beveiligd tegen wijzigen of verwijderen. Alleen degene, die het wachtwoord
kent, kan er iets aan veranderen. Zonder wachtwoord kan wel iedereen de
gegevens inzien en raadplegen. Daar is het ook voor bedoeld.
• Het tweede segment heeft de letter W:. Dat is de zgn. Werkgroepenschijf,
waarop elke werkgroep de gegevens kan zetten waar aan gewerkt wordt.
Daar kunnen alle werkgroepen bij.
Veel gegevens, waar niet meer aan gewerkt wordt, blijven vaak onnodig op de W-schijf
staan. Deze gegevens zijn niet te beveiligen tegen wijzigen en eventueel verwijderen.
De werkgroep Digitalisering gaat zich met 2 dingen bezighouden, om de beveiliging te
verbeteren.
1. Alle gegevens van de werkgroepen, waar niet meer aan gewerkt wordt, worden
(in overleg met iemand van de werkgroep) verplaatst naar de Z-schijf.
2. Elke werkgroep krijgt op de W-schijf een eigen gedeelte, waar ze hun eigen
gegevens kunnen opslaan om te bewerken. Elke werkgroep krijgt daarvoor een
unieke toegangscode met een wachtwoord, dat toegang geeft tot uitsluitend de te
bewerken gegevens van de eigen werkgroep. Daarmee wordt voorkomen dat
bestanden (vaak per ongeluk) worden opgeslagen bij de verkeerde werkgroep en
daardoor later niet meer zijn terug te vinden. Dit gaat overigens niet van de éne
op de andere dag gebeuren. Het zal de nodige tijd vergen om dit goed te doen.
Daarom zal dit langs de weg der geleidelijkheid worden ingevoerd. Iedere
werkgroep, voor wie dit wordt veranderd, zal daar tijdig over worden geïnformeerd
en zal instructie krijgen over de nieuwe werkwijze. Op basis van de ervaringen
met de eerste werkgroep, zullen volgende werkgroepen worden aangesloten op
de nieuwe werkwijze.
Tot slot nog een opmerking over onze website. De huidige versie van de site bestaat alweer
een aantal jaren. De techniek achter de site is niet meer up-to-date, waardoor onderhoud
steeds lastiger wordt. De werkgroep Digitalisering is zich aan het beraden hoe ze op de
beste manier een vernieuwde site kunnen bouwen, waar we weer een aantal jaren mee
verder kunnen. Onze huidige webmaster, Gerard Haarman, heeft te kennen gegeven dat hij,
nadat hij met veel enthousiasme de huidige site heeft beheerd, het tijd vindt om de taken als
webmaster over te dragen aan een opvolger. Dus wie zich geroepen voelt om deze taken
over te nemen, mag zich daarvoor melden bij de werkgroep Digitalisering.

Documentatie '39-'45
De gezichten van het verzet.
Een avond geïnspireerd door 1 foto.
Onder deze titel organiseren de Historische Kring Dalfsen en het NIOD op 19 september
2018 in De Overkant, Kerkplein 22 in Dalfsen, een serie lezingen. Leidraad vormt
onderstaande foto, genomen door politieagent Toorn, van de verzetsgroep die zijn basis had
in de bossen van Rechteren. Daarop zijn onder meer de families Vogelaar en Wildervanck
de Blécourt afgebeeld.

Drie vrouwen, dertien mannen. De meesten met een wapen in of bij de hand, glimlachend
kijkend naar de camera. Deze foto is in september 1944 bij Dalfsen genomen en de
personen die staan afgebeeld, pleegden verzet tegen de Duitse bezetter. Als één van de
zeer weinige verzetsgroepen lieten zij zich op deze manier vereeuwigen. Verzet plegen was
levensgevaarlijk en het vond daarom in het diepste geheim plaats. Als deze foto tijdens de
Tweede Wereldoorlog in handen van de Duitsers was gekomen, had dat voor alle
geportretteerden de doodstraf kunnen betekenen.
De Historische Kring Dalfsen en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en
Genocidestudies belichten aan de hand van deze foto de vele facetten van verzet tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Naast persoonlijke verhalen van de mensen op de foto, vertellen
deskundigen over bredere thema’s die bij deze verhalen horen.
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Programma
19.30-21.00 uur
Welkom door Jan Sibelt (Historische Kring Dalfsen)
Erik Somers (NIOD): Verzet in beeld tijdens de Tweede Wereldoorlog
Henk Makkinga (Historische Kring Dalfsen): Executie en verzet
Anne van Mourik (NIOD): Vrouwen en verzet
Hinke Piersma (NIOD): Politie en verzet
Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Voor belangstellenden uit Dalfsen geldt: vanaf 3 september zijn kaartjes af te halen in het
Historisch Centrum Ab Goutbeek in de Trefkoele+. Vanaf 3 september is het Centrum op
werkdagen open tussen 09.30 en 12.00 uur
Voor belangstellenden van buiten Dalfsen wordt een aantal kaartjes gereserveerd en zij
kunnen zich aanmelden via de link die is te vinden op de site van het NIOD: www.niod.nl .
De toegang is gratis, maar een donatie is mogelijk.

Foto- en beeldmateriaal.
In verband met de sluiting van het Historisch Centrum Ab Goutbeek in de maanden juli en
augustus waren er geen directe activiteiten. De maanden voorafgaand aan de vakantie is er
op dinsdag en woensdag verder gewerkt aan het scannen van foto’s en het beoordelen van
foto’s op hun historische waarde. Wanneer de foto’s van waarde zijn, worden deze voorzien
van de nodige gegevens, zoals namen van personen en zo mogelijk tijdstip en situatie.
De “dinsdagmorgengroep” is hiermee enthousiast bezig om tot goede resultaten te komen.
Daarnaast is er hard gewerkt aan het samenstellen van een expositie van foto’s, die in de
loop van de jaren zijn gemaakt en bewerkt door Jan Willem Brinkman. Zoals bekend is Jan
Willem op 4 mei 2017 plotseling overleden. Uit zijn grote verzameling foto’s, die in het bezit
is van de Historische Kring Dalfsen, is een selectie samengesteld van 36 foto’s die zijn
opgehangen in de Oranjehal van het ontmoetingscentrum Trefkoele+. Tijdens de
openingsuren van de Trefkoele+ zijn de foto’s te bezichtigen. Op 13 juni jl. is de expositie, in
het bijzijn van mevrouw Brinkman en de kinderen, geopend. Daarnaast was een aantal
genodigden aanwezig, waaronder dokter Van de Brink en Ronald Kamphuis van de Jumbo.
Voor beiden heeft Jan Willem in het verleden een belangrijke bijdrage geleverd op het
gebied van het leveren en bewerken van foto’s. Deze expositie is mede tot stand gekomen
door de medewerking van Gerard Haarman, van de werkgroep Digitalisering. Gerard en Jan
Rosink hebben de selectie samengesteld. Gerard heeft daarnaast gezorgd voor een
toelichtende tekst bij de foto’s. Dit maakt de expositie compleet. Graag nodigen wij jullie allen
uit deze bijzondere foto’s te gaan bekijken.
Woensdagmiddag 27 juni jl. hebben Alie Nijland, Gerard Haarman en Jan Rosink weer een
foto-presentatie verzorgd in woonzorgcentrum “Rosengaerde”. Er was veel belangstelling
van de bewoners en men was zeer tevreden over de presentatie.

Open Monumentendag
Als dit bulletin uitkomt, ligt de Open Monumentendag op zaterdag 8 september alweer achter
ons. Op het moment van dit schrijven wordt er overal volop met veel enthousiasme gewerkt
door vele vrijwilligers aan de voorbereiding van deze dag. Het magazine van Proef Dalfsen is
net verschenen en laat een vol programma zien. In het volgend bulletin zal een uitgebreid
verslag van deze dag komen te staan.

Verworven Boeken:
Huis Arnichem aan de Vecht. Jan ten Hove
ADC Archeoprojecten Dalfsen "de Gerner Marke" rapport 766

Ontvangen materialen in 2018
Mevr. Hemstede
Dhr. J. Bakker.
Mevr. Segheus
Mevr. Damme
Mevr. Kreykes
Dhr. W. Goos
Dhr. H. Lubek
Dhr. G. Veldhuis

Klederdrachten
Stichting Dorpsblad Hoonhorst
Complete reeks Dorpsblad Hoonhorst.
Knipsels
Repr. Overijsselse kaarten
diverse fotoalbums familie Zwaagstra.
Aanbestedingslijst van melkritten, Zuivelfabriek Dalfsen.
2 Videobanden Rabobank.
Memoires van Fr. de Vidal de St. Germai

VACATURE BESTUURSFUNCTIE HISTORISCHE KRING DALFSEN
De Historische Vereniging Dalfsen is een bloeiende vereniging die zich bezighoudt met het
vastleggen en verzamelen van gegevens van Dalfsen en wijde omgeving. Het hoofddoel van
de Vereniging is de belangstelling voor de geschiedenis van Dalfsen bij de inwoners en alle
anderen die zich bij Dalfsen betrokken voelen te bevorderen en uit te dragen. Dit doen wij
door middel van onderzoek, bijeenkomsten, publicaties en andere geschiedkundige
activiteiten.

DE GESCHIEDENIS VAN DALFSEN BESTAAT 5000 JAAR.
Wil jij daar 3 uur van de week aan besteden?
Het bestuur van de HISTORISCHE KRING DALFSEN zoekt een enthousiaste collega,
die goed met mensen om kan gaan.
Wat is er te doen voor jou:
•
•
•
•

Coördinatie van en communicatie tussen de werkgroepen van de HKD.
Beeldvorming van de HKD naar buiten uitdragen.
Ondersteuning van andere bestuursleden bij het vertegenwoordigen van de HKD
naar buiten.
Coördinatie van perscontacten.

Het bestuur zoekt daarom een vrouw of man die:
•
•
•
•
•

Zich aangesproken voelt in bovengenoemde taken.
Makkelijk omgaat en contacten legt en koffie drinkt met mensen.
Enthousiast is.
Lid is van de HKD en een band heeft met de geschiedenis van de (oude) gemeente
Dalfsen.
Een verrijking is voor het huidige bestuur.

VACATURE BESTUURSFUNCTIE HISTORISCHE KRING DALFSEN
De Historische Vereniging Dalfsen is een bloeiende vereniging die zich bezighoudt met het
vastleggen en verzamelen van gegevens van Dalfsen en wijde omgeving. Het hoofddoel van
de Vereniging is de belangstelling voor de geschiedenis van Dalfsen bij de inwoners en alle
anderen die zich bij Dalfsen betrokken voelen te bevorderen en uit te dragen. Dit doen wij
door middel van onderzoek, bijeenkomsten, publicaties en andere geschiedkundige
activiteiten.

DE GESCHIEDENIS VAN DALFSEN BESTAAT 5000 JAAR.
Wil jij daar 3 uur van de week aan besteden?
Het bestuur van de HISTORISCHE KRING DALFSEN zoekt een enthousiaste collega, die
goed is in het organiseren van mensen en projecten.
Wat ga je dan doen:
•
•
•

(mede) Organiseren van evenementen, tentoonstellingen
Ondersteuning van andere bestuursleden bij het vertegenwoordigen van de HKD
naar buiten
Coördinatie van de activiteiten in en bezetting van het Historisch Centrum

Het bestuur zoekt daarom een vrouw of man die:
•
•
•
•
•

Goed kan organiseren
Helder communiceert
Enthousiast is
Lid is/wordt van de HKD en een band heeft met de geschiedenis van de
(oude) gemeente Dalfsen
Een verrijking is voor het huidige bestuur

