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Van de voorzitter 
 
We kunnen er niet omheen. Elke keer als de Rondom Dalfsen uitkomt hoop ik te kunnen 
aankondigen dat de activiteiten van onze werkgroepen weer volop van start kunnen gaan. 
Maar het duurt allemaal langer dan wij een jaar geleden dachten. Dan vieren wij toch 75+1 
jaar bevrijding. Ook dat gaat niet door. Toch staat niet alles stil. Niet alleen de Rondom 
Dalfsen komt uit, ook de site DNA van Dalfsen is in de lucht. Ga echt kijken op 
www.dnavandalfsen.nl als je dat nog niet gedaan hebt. Mooie beelden, informatieve verhalen 
en voor alle kernen (een) wandel- en fietsroutes. Diverse vrijwilligers van de HKD hebben 
eraan gewerkt, een paar zelfs heel veel. Weer een mooi resultaat van het DNA-project dat de 
gemeente heeft opgezet en dat samen met de beide historische verenigingen uit de gemeente 
wordt uitgevoerd. Het eigendom van de site wordt van de gemeente overgenomen en 
doorontwikkeld door de stichting die de HKD samen met de zustervereniging uit Nieuwleusen 
heeft opgericht.(Ni”jluusn van Vrogger) Ook een mooi voorbeeld van het DNA-project is de 
marketafel die onlangs in Oudleusen is geplaatst. Het boerderijnamenproject in Lemelerveld, 
Dalfsen en Hoonhorst loopt nog. 
Door de coronamaatregelen kunnen wij voorlopig geen algemene ledenvergadering houden. 
Volgens onze statuten zou die vóór 1 juli gehouden moeten worden. De Tijdelijke wet “COVID-
19 Justitie en Veiligheid” van 22 april 2020 biedt de mogelijkheid om af te wijken van de 
statuten en de jaarvergadering maximaal 4 maanden uit te stellen. Daar maakt de HKD 
gebruik van, zodat de algemene ledenvergadering nu gepland staat voor maandag 4 oktober. 
In het bulletin bij de Rondom Dalfsen van september zal de agenda worden meegestuurd. 
Dit jaar wordt er besluitvorming verwacht over de verbouwing van de Trefkoele+. Als de 
plannen doorgaan gaat dat het aanzicht van ons Historisch Centrum Ab Goutbeek flink 
veranderen; wij willen meer naar buiten gericht zijn. 
Voorlopig zitten wij vooral aan huis en scherm gekluisterd. Toch hoop ik dat onze vrijwilligers 
elkaar blijven opzoeken, via de telefoon, via een scherm, via de mail of hoe dan ook om het 
historische vuur warm te houden, aan onderzoek te doen (internet weet veel meer dan wij) en 
om elkaar te inspireren en plannen te maken als ……….. 
 

 

Archief van de gemeente Dalfsen. 
 
We werden erop geattendeerd dat de gemeente weer een deel van haar archief heeft 
ondergebracht bij het Historisch Centrum Overijssel (HCO). Het betreft de jaren 1985-2000. 
Dat bracht ons ertoe jullie te wijzen op het belang van dit archief. Het kan heel interessante 
(aanvullende) informatie bevatten voor je historisch onderzoek. Te denken valt aan informatie 
over straatnamen, huisnummers, eigendom, onroerend goed, bevolkingsregistratie (o.a. 
statistieken), begraafplaatsen, scholen, monumenten (enz.) 
De inventaris van het nu opgenomen deel van het gemeentelijk archief is digitaal in ons bezit 
en wordt opgenomen in de collectie van Documentatie Dalfsen en is te vinden via het 
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excelbestand van Documentatie Dalfsen. De inventaris van het eerste deel van het archief van 
de gemeente Dalfsen, n.l. (1806)1811-1927 is al in ons bezit en is opgenomen in de 
boekenserie onder nummer B0312. Dan bestaat er nog een tweede deel, van 1928-1984 
(1994). Daarvan hebben wij, voor zover ik weet, de inventaris niet in huis.   
Maar op archieven.nl of historischcentrumoverijssel.nl zijn de inventarissen van het archief van 
de gemeente Dalfsen te vinden onder toegangsnummer van resp. 0624 en 0624.1. Ik 
verwacht dat het nieuw aangeleverde deel nummer 0624.2 zal krijgen. 
Vanwege corona zijn er veel beperkingen voor archiefonderzoek. In de huidige lockdown is 
b.v. het HCO helemaal gesloten. Maar internet biedt toch veel mogelijkheden om thuis te 
werken aan je eigen historisch onderzoek. En als je gegevens nodig hebt die alleen in ons 
centrum te vinden zijn, bel dan even voor een afspraak. Tel. 432688. Veel succes gewenst.  
 
Namens het bestuur, Herman Nijeboer   
 
 

WIE, WAT, WAAR  EN WANNEER?? 
 

 
 
De Historische Kring Dalfsen (HKD) is op zoek naar vrijwilligers die foto’s willen beoordelen. 
Het betreft ca. 5.000 foto’s die zijn geschonken aan de HKD.  
Ze zijn in hoofdzaak afkomstig van journalist Wim van Lenthe, die helaas in januari 2020 is 
overleden. Wim heeft als journalist ongeveer 40 jaar gewerkt voor de Oprechte Dalfser 
Courant en later bij de Stentor. Zijn artikelen hadden in hoofdzaak betrekking op de 
gebeurtenissen in de gemeente Dalfsen. Naast de tekst maakte hij ook bijna altijd de bij het 
artikel horende foto. Het betreft veel foto’s van groepen, sport, toneel, zang enz. Er zitten ook 
foto’s bij die genomen zijn door Frank Uijlenbroek, Jan Wesselink en Jan Berends. Met deze 
foto’s wil de HKD graag aan de slag. 

http://archieven.nl/
http://historischcentrumoverijssel.nl/
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Daarom hierbij een oproep aan de Dalfsenaren in de leeftijd van 30, 40 en 50 jaar die deze 
foto’s willen beoordelen op diverse onderdelen. Er wordt hierbij gedacht aan mensen die dit   
in huiskamerverband met twee of drie personen willen oppakken. Uiteraard wordt hiervoor een 
instructie gegeven wat precies de bedoeling is. Met een uitgebreide toelichting bij deze foto’s 
kan weer een stuk waardevolle historie worden vastgelegd. 
Degene die dit interessant werk lijkt om te doen, kan zich (hiervoor) melden bij Jan Rosink, 
coördinator van de werkgroep Foto- en beeldmateriaal van de HKD. Bij voorkeur via het 
emailadres  janrosink1@gmail.com. 
Er wordt met veel belangstelling uitgekeken naar de binnenkomende reacties. 
Uiteraard dienen de regels m.b.t. de corona stipt te worden opgevolgd. 
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Werkgroep Digitalisering/Zijper 
 
Er zijn ontzettend veel foto’s en objecten binnen de Historische Kring. 
Vele daarvan zijn ooit eens geplaatst op de website van Mijn Stad Mijn Dorp, maar het vinden 
van de juiste gegevens gaat moeizaam en traag. 
Daarom is er aansluiting gezocht bij een beeldbanksysteem waarbij de omliggende dorpen 
ook aangesloten zijn, namelijk het Zijper Collectie Beheer Systemen (ZCBS). 
In dit systeem kunnen uiteindelijk alle collecties worden opgenomen en als de rechten het 
toelaten ook zichtbaar gemaakt worden op internet voor iedereen en dus niet alleen in ons 
Centrum. 
Om bij het ZCBS aan te mogen haken moest er eerst goedkeuring zijn door ons bestuur en dit 
is in de vergadering van oktober 2020 geaccordeerd. De aanmelding is naar het Zijper 
Genootschap gestuurd waarna het wachten was om lid te mogen worden.  
Wij voldeden aan de voorwaarden/eisen en werden lid. Ondertussen is er een werkgroep 
Zijper opgericht welke bestaat uit alle leden van de werkgroep Digitalisering en door het 
bestuur benaderde leden. Er zijn twee personen van de werkgroep Foto&Beeldmateriaal en 
een persoon van de werkgroep Boerderij&Veldnamenonderzoek bijgekomen. De Zijper 
werkgroep zal de introductie en begeleiding op zich nemen in onze organisatie. Er is een start 
gemaakt met de foto’s van de werkgroep Foto&Beeldmateriaal. Ondertussen hebben alle 
leden van de werkgroep Zijper een Webinar gevolgd over de Zijper Beeldbank (introductie). 
 
Er zijn nu 500 foto’s uit ons huidige fotoarchief gehaald met begeleidende teksten uit Excel en 
aangeboden bij ZCBS. Deze eerste testbeeldbank is nu operationeel en zal door de Zijper 
werkgroep beoordeeld worden op volledigheid, tekstfouten, enz.  
De gehele werkwijze en bijbehorende programma’s zijn nieuw voor alle leden van de Zijper 
werkgroep en zullen enige training vergen alvorens we er actief mee aan de slag kunnen. 
Helaas geeft Corona enige vertraging in de uitvoering van het geheel. 
 
Er wordt op de achtergrond doorgewerkt en waar mogelijk komen we samen voor een 
instructie en of evaluatie middels een Webinar. Daar Ni’jluusn van Vrogger 
al lange tijd met het Zijper Collectie Beheer Systeem werkt, ondersteunen zij ons bij de invoer 
van de Beeldbank Dalfsen. Via het Zijper genootschap is er een Mentor aangewezen welke 
ons begeleidt. Dank voor de prettige samenwerking! 
 

 
Werkgroep documentatie 1939-1940 
 
De afgelopen periode hebben we een aantal verzoeken gehad om informatie. 
Voor de nazaten van Theo van Dijk, een omgekomen verzetsstrijder in Dalfsen, onderzoeken 
we zijn geschiedenis. Daarmee zijn we al eens eerder bezig geweest, maar er bleek nog meer 
info te zijn en dat was vervolgens weer aanleiding voor verdere contacten. Dit is nog niet 
afgerond. 
 
Een zoon van Piet Ketelaar onderzoekt de geschiedenis van zijn vader en van zijn oom Jan 
Ketelaar. De heren Ketelaar waren ondergedoken in Dalfsen en zijn tijdens een tocht naar 
Drenthe (ze zochten een nieuwe veiligere plek om te verblijven) abusievelijk in contact 
gekomen met een NSB-er wat tot een schietpartij leidde. Jan werd opgenomen in het 
ziekenhuis. 
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Beide broers zijn uiteindelijk gevangen genomen en via een kamp Neuengamme bij Hamburg 
afgevoerd met de Cap Arcona. Jan is tijdens het vervoer naar dit schip overleden en Piet heeft 
de torpedering overleefd. Hij is naar Engeland geëmigreerd en heeft daar voor de KLM 
gewerkt. We zijn bezig met het verkrijgen van een interview van Piet aan het IWM. Het moet 
een bijzonder verhaal zijn. 
 
De ME-109 is geborgen en de piloot is gevonden, Otto Tillack. We hebben foto's en een film 
over deze berging. 
Over Ria Jorink, kampbewaakster in Vught en Auschwitz, is meer gepubliceerd en we 
proberen die info te verzamelen. 
Ook onderzoeken we de juiste plek van de crash van luitenant Baehr. Hij is net ten noorden 
van Lemelerveld op de Micha neergekomen. Naar de exacte locatie wordt gezocht. 
 
Ondanks de Coronaperikelen proberen we toch verder te komen met het vergaren van allerlei 
informatie. 
 
 

De Vechtzomp 
 
Het seizoen 2020 was natuurlijk lastig vanwege de Covid19-crisis, maar de zomp heeft met 
aangepaste maatregelen nog wel gevaren. Daardoor is het enthousiasme gebleven en is de 
Stichting Vechtzomp ook financieel nog overeind gebleven. 
 
 

Historische werkgroep Oudleusen 
 
De Marketafel staat  
 
Zaterdagmorgen 27 februari is de marketafel geplaatst op het plein bij de kerk. Hiermee is ook 
dit deel van het project DNA van Oudleusen afgerond.                                                                                     
Het kon helaas niet met een feestelijk tintje en publiek erbij. Maar de tafel is nu voor iedereen 
te bekijken en te gebruiken.                                                                                                                                                 
Op de tafel is een oude kaart te zien van de Topografische dienst, uitgegeven in 1851. Dat 
was de tijd waarin de marke van Leusen werd opgeheven. Deze kaart is via het HCO in Zwolle 
gevonden in het nationaal archief in Den Haag. Alle oude erven van Oudleusen staan erop 
inclusief de bijbehorende naam. Mooi om te zien hoe de oude weggetjes liepen en hoe bochtig 
de Vecht nog was in die tijd. De tafel is gemaakt door aannemer Wouter Stokvis in 
samenwerking met timmerfabriek Van der Vegt. Het mooie oude eikenhout heeft de 
Gemeente Dalfsen beschikbaar gesteld. Het blad is gemaakt bij Alvasi in Nieuwleusen. Op de 
tafel staat een verklarende tekst maar ook QR-codes. Via deze codes heeft men toegang tot 
veel wetenswaardigheden over de geschiedenis van Oudleusen.  
De QR-code over de film/ documentaire over de agrarische geschiedenis van Oudleusen is 
nog niet in werking. De werkgroep hoopt het hele project nog dit jaar met veel publiek erbij af 
te sluiten in de Wiekelaar. Dan zal ook de film vertoond worden.
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Open Monumentendag 2021 

 

Op 11 september 2021 hopen wij weer een Open Monumentendag te kunnen organiseren 
onder de overkoepelde organisatie van Proef Dalfsen. Ieder jaar vindt dit evenement plaats. 
Helaas konden in 2020 Proef Dalfsen en dus ook de Open Monumentendag niet doorgaan 
i.v.m. de coronamaatregelen. Wij als OM-commissie hebben een positieve instelling en zijn 
dus aan de slag gegaan met de voorbereidingen van 2021 ondanks dat het nog niet geheel 
zeker is of deze wel door kan gaan. Het thema is dit jaar “Mijn monument is jouw 
monument”. Dit thema draagt gastvrijheid en toegankelijkheid uit. 
Op Rechteren organiseert de HKD altijd allerlei activiteiten in samenwerking met de graaf 
van Rechteren. 
Hiervoor doen wij een oproep.  
HKD zoekt vrijwilligers voor de organisatie van Open Monumentendag op kasteel Rechteren 

 
De verwachting is dat i.v.m. de coronamaatregelen meer vrijwilligers nodig zijn om de  
Veiligheid van de bezoekers te kunnen waarborgen. 
Een aantal vrijwilligers "in reserve" geeft een gerust gevoel. 

 
Er zijn diverse taken in te vullen: 

• klaarmaken en inrichten exposities 

• inrichten parkeerplaatsen voor fietsers en auto's 

• verkeersregelaars 

• parkeerwachters 

• ophangen en verwijderen spandoeken en vlaggen 

• hulp bij catering 

• diverse hand- en spandiensten 
 
Als u zin en tijd heeft om ons te komen helpen dan kunt u zich aanmelden bij: 
Henk van der Beeke hwvanderbeeke@gmail.com of mobiel 06 16080892 
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