




















Een laatste beeld van Opoe en een Arnhems

meisje. Het is 1943. + .\'/\,ol-",\Il-tub

en

,
tL 4;·;",,,,

schreven
gelezen zijn.
Nog één maal
gaat het leven
door haar han
den. Dan bergt
ze de brieven
in haar schrijf
kist. De foto's
gaan in een
grote doos.
Als meneer De

" t~
Lint, de toen- I_'~

malige plaatse
lijke dierenarts,
met zijn auto
de allee op komt rijden om haar naar Zuuk te brengen, staat
ze al klaar. Secuur doet ze deur op slot en neemt in de auto
plaats. Een tijdperk is voorbij.

::: ::: :::: ~}; Nu heb ik dan een stuk levenr"
.:: ::: ::: .,'", neergezet. Het is een historie

,,;J.. /:':~nll over eenvoudige mensen en
,1:...,>:+ niet over de 'groten der aar-
d;~.';'1:'" '7(J;r"'-<~ de'. Het verhaal is rond. Ik

./):' ,::/x. ,~.;&t/ dank de mensen, die - wel-
licht ongeweten - mij tot

steun zijn geweest. Een eenvoudige brief kan soms meer
wezen dan een oud archief.

Graag sluit ik af met de regels welke Dieuwke Honig-Prager
schreef in haar voorwoord zoals u dit vinden kunt in "Tonge
ren, de geschiedenis van een Veluwse buurschap":

Oe lijsterbes vormt nieuwe loten aan haar voet...
Je staat op de schouders van je voorgeslacht. ..

Epe, oudejaarsdag 2005
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'De 'De{{en (2)

'Bewerkt áoor .Loáewijk Ronáe6001n

Gedeelte van een vraaggesprek met Mina van den Burg (1891
1981), geboren op landgoed Oe Dellen (door J. W.Fiechter, op
genomen in december 1980 in het gereformeerd verzorgings
huis Oe Esdoorn te Zwolle)

"Mijn moeder, Gerrichje van den Burg, is geboren en getogen
op landgoed De Dellen in de gemeente Heerde. Zij is later ge
trouwd met Jan Fiechter en in Hattem gaan wonen.

Zij behoorde dus tot de op De Dellen wonende familie Van den
Burg. Haar grootvader, Jan van den Burg, 001< wel 'Jilll van de
Delle' genoemd, werkte voor professor C. I-I. D. 13uys Ballot als
bosbaas op landgoed De Dellen. Behalve bosopzlcl1ler was hij

"
Een mooie foto: Jan van den Burg, ook wel 'Jan van de Oelle'

genoemd, zittend op deze foto uit 1880.
Hij was de grootvader van Mina van den Burg.
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ook onbezoldigd rijksveldwachter, net als later de broer van
mijn moeder. Mijn oom echter deelde te weinig bekeuringen
uit. Ook in die tijd moest je een minimum aantal processenver
baal opmaken, anders werd je aanstelling ingetrokken. Maar
mijn grootvader verbaliseerde regelmatig mensen op De Del
len. Zo betrapte hij eens een paar mannen die bijenkorven
stalen. Op een dag kwam deze zaak voor bij de rechtbank in
Zwolle. De rechter had, volgens mijn opa, kennelijk te veel be
grip voor de overtreders, want Jan van den Burg vroeg aan de

rechter: "Hoor eens, edelachtbare, is het hier een rechtbank of (een draaibank"? '

Hoe opa van De Dellen naar Zwolle reisde, weet ik niet. Ik
denk dat hij er te voet naar toe moest. Er reed immers nog
geen trein of bus. Maar misschien ging hij er met de tilbury
naar toe. Dat was in die dagen een veel gebruikt vervoermid
del. Daar reed men in die tijd ook mee naar Epe.

Als kind moest je vroeger overal te voet naar toe. Dus als je
naar school in Heerde ging, moest je anderhalf uur lopen over
een zandweg. In de winter gingen de jongens wel naar school,
maar mochten de meisjes thuisblijven. Er was toen immers
nog geen leerplicht. Moeder gaf de meisjes dan zelf onderwijs.
Na de ochtend koffie legde ze reken- en schrijfboekjes op tafel.

Naast het werk als bosbaas: boswachter had opa ook nog een
eigen boerderij op De Dellen. Op de boerderij werd onder an
dere boter gemaakt. Mijn moeder ging dan met paard en wa

gen naar de botermarkt in Epe. Er werd natuurlijk eerst nage- (gaan of de marktprijzen hoog of laag waren en daarna werden
de boter en de eieren verkocht. Na afloop van de markt ging
men eerst naar het café om een glaasje brandewijn met suiker
te drinken.

In de periode dat mijn grootvader voor Buys Ballot werkte,
werd ook de Frans-Duitse oorlog gevoerd in 1870 en 1871.
Buys Ballot had Franse voorouders en koos uiteraard voor de
Franse kant. Jan van den Burg stond aan de zijde van de Duit
sers. Professor Buys Ballot zei dan tegen mijn moeder: "Otto
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von Bismarck, de man met dat paard, is de man waar je vader
zo veel van houdt". Mevrouw Buys Ballot reageerde dan als
volgt: "Ach, laat Jan meneer maar een beetje gelijk geven,
want het steekt hem zo dat hij niet voor de Franse kant is". En
dan zei grootvader weer: "Als die muur wit is, dan zeg ik niet
dat hij zwart is". Daarna werd het geschil weer bijgelegd en
vroeg Buys Ballot aan mijn grootvader: "Jan, wat wil je gedaan
hebben? Zal ik een nieuw bakhuis voor je laten maken"? En
dan kwam de timmerman uit Epe met een vracht bouwmateri
alen om voor opa een nieuw bakhuis te bouwen!

Waterput, gelegen achter Hotel en Theehuis De Dellen
op het Erf van Daendels

Grootvader Jan van den Burg heeft 48 jaar op De Dellen ge
woond en gewerkt (1846-1894). Ze konden hem daar eigenlijk
niet missen!
De eerste zeven jaren dat grootvader op De Dellen woonde en
werkte, ging hij elke week naar Hattem om geld te halen voor
de bosarbeiders en voor hemzelf. Later werd hij 'rentmeester'
voor Buys Ballot en hoefde hij zelf niet meer naar de bank in
Hattem om de weeklonen op te halen.
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Opa woonde aanvankelijk in de Elisabeth's Hoeve naast Mar
tha's Hoeve, het buitenhuis van Buys Ballot. De Buys Ballots

'( u,~cU Î, woonden in de winter in De Bilt en 's zomers op De Dellen.
.v·,VVIf\I\

Op een zomeravond bij een heldere hemel moesten mijn moe
der met haar broers en zusters één voor één buiten komen om

door de sterrenkijker van de professor kijken. Om beurten
mochten zij vertellen wat ze zagen in de lucht. Degene die vol
gens Buys Ballot wat verkeerd zei, kon weggaan, omdat hij of
zij er niets van wist. En mijn moeder had gezegd: "Ik zie ber- .
gen en bossen." "Goed, kind," antwoordde Buys Ballot. ( I
Buys Ballot hield op De Dellen ook een aantal kippen. Zelfs bij
het eieren rapen had de professor zijn pandjesjas aan en riep
hij: "Tok, tok, tok" en gaf aan iedereen een ei.

Terugblikkend vind ik dat de tijd van vroeger gezelliger was en
de mensen ook meer tevreden waren.

Maar de tijd van nu is beter, want voor degenen die zonder
iets achterblijven, wordt -in tegenstelling tot vroeger- nu' ge
zorgd".

(

Hotel en Theehuis De Dellen, gelegen op het Erf van Daendels
aan de Dellenselaan. Hier heeft ook de heer Van der Goes ge

woond (zie Ampt Epe 154)
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J{et eerste jaar Tcc[esia in :Fasna
VViJnvan Ct 'Einde

Het eerste jaar Ecclesia in Fasna heeft een behoorlijke reeks
artikelen opgeleverd. Bij elkaar 168 pagina's over de historie
van de Vaassense kerken. Dit artikel zal een overzicht geven
over het eerste jaar.

Ecclesia in Fasna heeft een bepaalde standaardindeling gekre
gen waarin telkens soortgelijke onderdelen terugkomen. Zo
wordt in elk deel een stukje middeleeuwse kerkgeschiedenis
behandeld, wordt een kerkelijk gebouw beschreven en Vé!<1!<

een ambtsdrager. Daarnaast worden delen uil het bock I<erk
geschiedenis van Vaassen van Ds Gabe van der Zee geciteerd
en worden delen van het doopregister van Vaassen uit de 18e
eeuw opgenomen.

De Middeleeuwen
Over de middeleeuwen is
in de eerste twee num
mers vooral aandacht be
steed aan het document
waaraan Vaassen haar' LE·l";~·.•..•-~ ..t~,.,.·w·\ J VI •...•,'\
leeftijd ontleent, de akte
uit de codex Lauresham
nensis diplomaticus. Een
verkeerde interpretatie
van Mr. L,A.J.W. Baron
Sloet in de 1ge eeuw heeft
ertoe geleid dat de date
ring van het document (en
daarmee de ouderdom I \,U,rta •.";,em'I{or •.•. &: 1Ï11'ltlJ, ,[' 1••• "" .•.••.•·•.••

van Vaassen) lange tijd op t ...•_.t\."""r:r.. 1;~""O:J.t,.r" <•••••. ,j;·~,,·.t';j" "I"" 1het jaar 891 en 892 is ge- f' J':f,I'r<O",.r J' •.I" J' 1111\<'~"K.I "(~I'IJ.t";,,,j·'\tf·' '''1.'''11'1'steld. '-" -- ... I; •
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