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Van de voorzitter 
 

Dalfsenviertvrijheid. Met dit motto worden de festiviteiten ter gelegenheid van de 

bevrijding, die 75 jaar geleden plaatsvond georganiseerd.  

 

Maar het coronavirus gaat roet in het eten gooien. We zijn onze vrijheid op zijn minst een 

behoorlijk tijd voor een deel kwijt. Ingrijpend, maar de maatregelen zijn onvermijdelijk. Ook 

de sluiting van ons HC tot op zijn minst 1 juni. Als u dit leest kan de situatie heel anders 

zijn dan op de dag dat dit geschreven is (30 maart). 

 

De HKD is intensief bij de voorbereidingen van de vieringen betrokken geweest. De hele 

Rondom Dalfsen is aan de oorlog en de bevrijding gewijd. Met speciale aandacht voor de 

slachtoffers. Die waren helaas volop te betreuren. Een extra dik nummer ook, dat 

ongetwijfeld een bewaar-exemplaar wordt. 

 

De HKD organiseerde in alle 4 de kernen een avond over de oorlog in en om de bevrijding 

van die kern. De eerste, 2 april in Lemelerveld, werd al snel afgelast, op 12 april werd daar 

nog een gedenkavond gepland. Op maandag 13 april was zaal Kappers Hoonhorst aan de 

beurt met een speciaal accent op de Messerschmitt die in mei in Millingen zal worden 

opgegraven. Op vrijdag 17 april zou Ron Jurjens een lezing over de bevrijding en de 

bevrijders van Dalfsen in de Trefkoele+houden. En dan zou op 22 april Oudleusen aan de 

beurt zijn. Het virus heeft alles terzijde geschoven. 

 

Intussen werd volop gewerkt aan ons tijdelijke museum in het voormalige pand van 

Fokkens (met dank aan Van Pijkeren Woningbouw BV), wat ons in de gelegenheid stelde om 

onze missie – het uitdragen van de geschiedenis van ons werkgebied- wat betreft WO II, op 

een voor ons bijzondere manier waar te maken.  

Opening was voorzien op 2 april. Misschien dat er alleen iets met de etalage kan gebeuren. 

 

En dan is de HKD (de werkgroep Documentatie ’39-’45 in goede samenwerking met de 

gemeente!) er in geslaagd om bij alle crashplaatsen van vliegtuigen in WO ll een 

informatiepaneel te laten maken. Dat leent zich mooi voor een dagje fietsen. Of de plaatsing 

in april lukt weet ik niet. Zie voor actuele informatie onze site, of de site 

dalfsenviertvrijheid.nl en de huis-aan-huis verspreide folder. 

Het reguliere werk ging ondertussen ook door. Op 20 maart zou de schuilhut “de Kapelle” 

aan de Koelmanstaart/Molenhoekweg geopend worden. Afgelast. Toch een pluim op de hoed 

van Wim Schrijver c.s. zou ik zeggen. In Oudleusen wil men het eigen DNA als het ware 

vangen in de vorm van een film die de ontwikkeling van het dorp verbeeldt. 

 

Wij denken, samen met onze zustervereniging in Nieuwleusen na, over de realisatie van een 

platform om de historie van het gebied van de gemeente op een technisch gezien 

eigentijdse wijze in beeld te kunnen brengen. 

En dan is er het werk aan ons collectieplan: hoe bewerkstelligen wij dat hetgeen wij in ons 

Centrum fysiek en digitaal opgeslagen hebben, het zo op te slaan op een duurzame wijze, 
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dat deze voor toekomstige generaties toegankelijk blijft. Welke maatregelen en 

investeringen zijn daarvoor nodig? Dick Weelink is druk met het plan bezig. Er is al en 

kaartenkast aangeschaft. 

 

Op deze plaats past een woord van dank aan de gemeente Dalfsen die de HKD flink steunt 

bij de hierboven genoemde activiteiten. 

 

Tenslotte: het bestuur is blij dat Jeannet Bosch het werk van Bea van de Vegt als secretaris 

van de HKD heeft overgenomen. 

 

Het allerbelangrijkste is echter dat wij de coronavirus te boven komen en weer in 

echte vrijheid kunnen leven. Daarvoor wens ik iedereen veel gezondheid toe. 

 

 

Redactie Rondom Dalfsen 
 

Vacature: ter vervanging van Dorothee Kostwinder zoekt de redactie naar een opvolger. 

Kan jij goed schrijven, mensen interviewen, vind jij de geschiedenis van (de mensen in) 

jouw dorp interessant?  Stuur dan rustig en vrijblijvend een mailtje naar de redactie of bel!! 

 

 

Werkgroep 1939-1940 
 

Onze werkgroep was erg druk met de activiteiten rond 75 jaar bevrijding. Ook de inrichting 

van het pop up museum in de Prinsenstraat vroeg veel aandacht. We hadden al een aantal 

zaken aangeboden gekregen om te tonen in het museum. Echter alles is veranderd, we 

hopen via een mooie etalage hiervan toch nog wat aan u te kunnen laten zien. 

De afgelopen tijd hebben we weer een aantal interviews opgenomen. Dat is altijd een 

welkome aanvulling op de reeds aanwezige informatie.  

 

 

Historische werkgroep Oudleusen 
 

Aan de slag met een filmploeg 

Mensen die bezig zijn met historie hebben vaak een wat stoffig imago. Druk met archieven 

en allerlei onderzoeken en de neus vaak in de boeken. Als dit dan al zo is, dan is het samen 

maken van een film een goede remedie. Dat hebben we gemerkt nu we al een tijdje 

optrekken met een enthousiaste jonge filmploeg voor het maken van een film/ 

documentaire over de agrarische geschiedenis van Oudleusen. Ze zetten heel snel een plan 

uit met allerlei data en het verzoek om figuranten. Daar schrik je wel van en de mails 

stromen binnen. Gelukkig werkt iedereen goed mee en de figuranten zeggen zelden: 'nee'. 

Maar het blijkt al gauw dat de praktijk weerbarstiger is. We hadden in januari en februari zo 

vaak ongeschikt weer dat het programma regelmatig omgegooid moest worden. Daar zaten 

de filmers ook weer niet mee want dan hadden ze wel weer een ander project dat af moest 

en ze gingen ook midden in de drukte nog verhuizen. Gelukkig is al veel gefilmd. Voorlopig 

in verband met de corona even niet meer. Tot nu toe was er een fijne samenwerking en de 

'burgerparticipatie' kwam goed op gang. We zijn allemaal benieuwd naar het resultaat, 

maar aan het enthousiasme zal het niet liggen. 
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Ontvangen materialen na Sept. 2019. 

 

Mevr. J. Frijling – Platje  Boek “Nederland gedenk" kamp Erica Ommen. 

Dhr. B. van Assem   Op zoek naar de Schatten van de Vecht.  

Oudheidkamer dH. Vh.  Canon van den Ham -Vroomshoop  

Dhr. Eikens Emmen Drt.  Schilder sjablonen en Pigmenten. 

Dhr. Driesprong   Prent Vechtdijk Dalfsen. 

Dhr. Breunis Zwolle   41 Medailles Wandelvierdaags 

A. en H. Peters-Oegema  Boek familie Oegema Een heel koppeltje 

Hist. Ver. Nieuwleusen  Boek "Molens in Nieuwleusen" 

Dhr. J. Wijnberger   Afleveringen Rondom Dalfsen 

Dhr. Langenkamp   Krant 1940-1945 

Fam. Gerritsen   Kerkbladen " de Klop" 

Mevr. J. Sandink   Plakboeken Dalfsen 

Dhr. W Schuurman   Schoolfoto Openbare school Emmen. 

Dhr. J. Sibelt    Prent Dalfsen. 

Dhr. O. Cazemier   Boek Wytema. 

Dhr. R. van Unen Heino  Kranten knipsels W O I Knipjesmuts   

Dhr. D. Brugman.   Jumelage ondert. Dalfsen Hörstel. 

Dhr. H. van der Beeke  Boek Joodse kampen 

Dhr. Timmerman   Koperen hulzen WoII 

Dhr. Bekedam   Munitiekistje. Boekjes Prentbriefkaarten. 

Dhr. Aalbers    Klederdrachten. 

Dhr. Nijentap    Fotoalbum Rabobank om te scannen 

Dhr. G.Meijer    Herdruk kaart Overijssel. 

Dhr. Kooiker    Landbouwgids 1957. 

Mevr. T. Pasman   Oude tijdschriften. 

Dhr. Paarhuis    Oude afleveringen De Spiegel 

Dhr. Bistervels Secret.archief. en art. boekjes Welcome Again 

Veterans  

Dhr. G.J. Spijker   3 dozen Dia's van dhr. Entjes 

Dhr. G. Laarman Documentatie onderhoud Kl. Veer en de Schakel1990-

2020 

H. Holsappel en v.d. Veen  Tijdschriften 

  ??   Boek Overijssel 1940-1945 

Mevr. M. van Lenthe   Documentatie Dalfsen en R. Dalfsen. 

Dhr J. Wijnberger   Krantenknipsels Dalfsen. 


