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IN MEMORIAM HUIZINGA.
Op 1 februari was het tien jaar geleden, dat te DeSteeg

overleed Pr of Dr Johan Huä.zi.nga , begaaf'd historicus van
intermdionale faam. Fret was in de bange winter van 44/ 45
dat in ons midden dit rijke leven ~en einde nam.
Toen is dit sterfgeval onder ons b i, jna., ongemerkt geble-

ven. Nu! tien jaar later, achten wij het een daad van pië-
teit, Huázi.nga te herdenken met een citaat uit een van zijn
bekendste geschriften. Een citaat, dat .zo zuiver wee::rgeeft
de geest 9 die hem bezielt ,diezich de 'band aan het ve.rle·-
den bevlUst is.

IIIn den tijd, dat ik in Ffaarlem woondey zou ik, door de
Zi jlstraat komend, nooit nalaten even op te ki jken naar
het bescheiden huis, welks gevelsteen het opschrift droeg:
HInt soet Nederlantll, en ter weerszijden op een zandstee-
nen band: HIck blyf getrou" 1 "lek wyck nyet af'!", Ik weet
niet I 1'Je1ke omstandigheden den onbekenden burger van kort
na 1600 die zinspreulc voor zijn huis deden kiezen. Het
moet voorzeker eei1 zuivere en diepe liefde tot zijn land
zi jn gevJeest, net opschrift dunkt mij als document voor
de qualiteit van ons nationaal gevoel in de 17e eeuw even
belangrijk als een gedicht van Vondel of een schilderij
van Frans~als of Jan van Goyen. Men kan er1 als in deze:
zijn eigen Neder-Lande eh sentiment in t er ugvi.nden , Men kan
het opnemen als een thema voor de symphonie van eigen land
en volk.
Een nationaal gevoel, dat zich niet spiegelen kan in de

roerloosheid van het verleden I mist de grondslag van zijn
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•..,ezen.
nKet leven van een natie i~.historie I zoals het leven van
den enkelen mens historie is. Op ieder ogenblikf dat men
het leeft, heeft het zijn ~orm en betekenis! zijn zin en
zijn richting uit dat deel wat voorbij is, vJie zich af--
gesneden denkt van de herinnering aan zijn herkomst ,groei
en lotgeval, staat redeloos voor het leven. Elk welbe-
wust volks- en staatsbesef eischt kennis en rekenschap van
de hist orie. Uit Nederland's Geestesmerk.

K RIN G N I E U W S
~. Na het verschijnen van de eerste Mededelingen is het

onze Oudheidkundige Kring goed blijven gaan. RetleQen--
tal nam gestadig toe, zodat w~ nu - 1 februari- 103 le-
den tellen.

., i >.Met riadr-uk wi j z en we er o.p~ (lat het Li drnaa't s cha p per-
soonlijk is. Het l)estuur acht het niet billijk, dat zij)
die om een of andere reden geen lid wensen te wor-den floch
vleI onze-lezingen bijwonen e s d . dit gratis zouden doen.
:Daarom wordt V2,nhen een geringe toegangs pri js gevrnagd.

De contributie voor 1955 kan gestort "rorden op de gi-
rorekening van onze penningmeester, de heer H.Kerkkamp,
Kerkstraat 2, Velp~ giro: 281244. De ze be dr-aag t minstens
f. 2150.

~ Voor het behoud van de fraaie Taxus Baccata te :DeSteeg,
waarover we in de vorige Medodelingen schrevenj werden
verdere stappen gedaan. Het voortbestaan li jkt verzekerd.

~ Het Gemeente-bestuur gaf op ons verzoek aan de n.i euwe
villawi jk te De S"teeg de na.arn :,Brcmtsenpark"; dit ter ere
van de familie Brantsen, die zoveel deed voor het wel-
zijn van Rheden en ~e Steeg.

~ Op 26 october j.L hield de heer G.Elzinga, assistent
van het Gemeentemuseum te Arnhem, een lezing met licht--
beelden voor onze Kring in hotel:De Engel te De Steeg.
Het onderwerp "Ondergrondse Avonturen in Arnhemll had vele
leden en belangstellenden naar De Engel gelokt. En met
recht: het vlaseen mooie avond r waarop veel inter>essants
te horen en heel veel moois te zien was !

Niet minder Vlas de belangstelling voor de voordr-echtI

Iu
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die Ds G.l. van der Eurgt uit Loenen hield in hotel DeKroon
te Dieren op 18 nov. J 1. Zijn causerie "E€lll en ander uit
de geschiedenis van Loerien en Silven" was uitermate b oei.end,

Ook de Lr.cht.bee Ldenavond , die onze Kring in hotel Naef'f
te Velp organiseerde op 19 januari j.l. trok veel belang-
s t eLl.onden e Er werd genoten van de f r-aa i,« 7 maar ook zeld-
zame c ol.Leot Lo Lant aar-np'Le.at jes 1 die onder leiding van ons
lid, de heer B.D.Jansen van Galen, werd vertoond.

Ons honderdste lidtMevrouw Ir.J .Ri jnenberg'-Perk wand die
avond ingeschreven.

ONZEVERZAMELING. Een ingeeionc1en stukje in de plaél,tselij-
cour-arrt enIbr-ok blijkbaar veel bekijks 0

Onder de ti tel 11 IrJie heeft Let s ?" vroeg ons b es tuur- aan ie-
der 1 di.e in het bezit van oude prentbriefkaé',rten 1 boekjes 5

gidsen e.d. is: deze voor onze Kring-verzameling af te
staan. Het r-esu Ltaa t viel, althans v-lat Velp betreft .niet
tegen. Een flinke hoeveelheid kaarten, foto's, gidsen,
knipsels e.d. werd bij de heer Kerkkamp bezorgd. De be-
woners VRn de anclere dorpen van onze gemeenten lieten ech--
ter nog verstek gaanj behoudens E'ien enkele uitzondering.

r.~ogenv-Jij U hier nog eens aanporren? U kunt terecht
bi j de volgende adressen:

Velp: IT.KerkJ:(f'l,mpjKerkstraat 2
Dieren: 'E. J •.Janaen , Hogestraat 7
Rheclen: Ds J.L.Gouvee, Dorppstraat 74
Ellecom: A.van der Eurg, Binnenweg 31
De Steeg: Ir J.F.van Oosten Sling81and, Smidséülee 4.

I

Op onze Algemene Ledenverge,dering-Praatavond in
De Steeg hopen we de geschenken te exposeren !

He ontvingen:
van Dr J.HeE.te

van A.v.cl.Bc te

Velp: partij oude foto's?
satfkaarten, gidsen

Ellecom: gids van 1897 en
van Gelrer

ansichtkaarten,
en boeken?
een ex .B'i, jdr •

vf\,n J.IT D. te Velp: oude ansichtkaarten:
van A.P.E.tt;: Velp: oude ans icrrtkaar-ten ,
van"Jr.lJ'.I-f. te Velp: id. id.
van J .J'oH. v .H;te Velp: Wandelingen in de Omstreken van

Arnhem.1828; Ui ttn'lksels Keurmeesterrekeningen van
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.Rheden 1575-1720.

van troJ.te Velp: Oude Arnh.Couranten (1817) en en i.ge f'o't o ' s
van H.A.ICte 'Velp: partij oude foto.s
van HoK.te Velp:'oude .ane i.cht kaar-t en
van G.K.te D'ier-en zoud 'rekenboekje(1844)
van Mevr.B. te Dieren: oude foto's en ansichtkaarten

;vari Mevr.C.P. - van B. te vJorth-Rheden:oude ansichtkaarten
'van' E •.J. J . te Dieren : oude pr errt en
vanMevr~'v.V. te Velp: Gids 1713.111'929.

EEN VERHAAL OVER EEN DUIVEL --

Hoewel legenden, sagen enz. slechts zelden op exacte
.. feiten s t eunen 1 en daarom als gef1chiedenis onaanvaar-dbaar'
'. z ijn , hebben zij tochyaak,eenhistorîsche kern.

Overleveringen over 'de diri ve L. La.t en veelal verschillende
duivels zien: Laohdu.i.veLs, k~lelé1:uivels en meerdere. .Dese
werden soms ver dr-onken ; vandaar de du.i ve LskoIken op meer=-
dere plé1,at sen . Ook werd hen de rug gebroken 7 waar-na zi j
onzi cht baar- vJerden 0 Direct verband met sat an 1.Üt de bi j-
bel rrioet man er dan ook niet in zoeken. VI el staat vast,
dat zij onrust brachten onder de bijgelovige massa.
Aangae,nde de buurtschap O'Lbur-g eri 'bes't aa't ook e8n dui ;

ve Lever-haa.L, dat van gEmer8,tie op gener8,tie n og wordt
doorgegeven en dat zijn oorsprong heeft in een oud goed,
IIDes DuveLehof'f'" aLde.ar' t dat 'bLi.jkens het oud-archief V8,n
Doesburg in 1442 verkocht werd. en beschreven als geüegen
in het kerspel Deder en in de 'buur-s chn p D'Lbur-gcn ,
De duivel van Ollnlrgen was , zoals het zijn soort bet8,am-

de, uitermate klein van postuur 1 maar' ongeLoof Ldjk zwaar
van gewicht, Hij vJerd echter n i et , zoals veel gebruikelijk
was, verdronken, noch de rug gebrokenfzoals uit het vól-
gende blijkt.

De sage van de duivel van Olburgetl.

De veerman V8,n het Dierense veer nam aan het veerhuis
een hartversterking met een goede beleende 9 die hi j juist
had over-g ehaa.Ld, toen de veerbel aan de overkant tweek0,er
kort na elkaar luidde 0 .

Hi j haastte zich naar de boot" want ,aand.e, andez-a kant
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stond de paa t.oor , Zijn>,eereerwaarde riep, dat hij met de
pont moest· .or-dan overgehél,alCl.. Hiermede was de veerman
het gaarne eens! wélnt hij rook enigszins naar dralk~n kon
de pastoor dan beter uit de wind blijven!
Hij verwachtte een standje voor het oponthoud 0 naar dat

viel mee, hoewel de geestelijke niet zo spraakzaam was als
ander-s , De veerman kreeg evenweL de schrik van zijn le--
venj toen de pont zo diep te water ging als zij maar even
kon verdragen. Zonder ongelukken werd de overke..nt be-
reikt en de veerman haastte zich naar het veerhuis! waar
hij de kennis van zo juist nog aantrof.
Rij deed hem omste..ndig het verhaal over de zwnarte van de

pastoor. De vriend trok de zaak in twi jfel, maar zei ten-
slotte: nJe hebt wel een paar borrels op) maar' dr-onken ben
je nog niet. Daarom zal ik de pastoor nagaan om te zien,of
hem nog meer overkomtIl.
Hij rende de geestelijke na en Z8.g hem de Lange Juffer

opgaan. Moei z.aambesteeg de past oor de berg en moest tel·-
kens rusten; het was te zien, dat hij een zware last torste.

In de Iveversbergenvérloor onze s peur-der- plotseling de
geestelijke uit het oog. Daar klonk een geschetter,zoals
hij dat meerdere malen op Olburgen van de duivel gehoord
.had. De pastoor had dê'-duivel in de Weversbergen gebracht
en hem bezwor en , per jaar niet meer dan een hanenpas terug
t e gé\éU1. ! Al spoedig zag, de speurder de geesteli jke met
vlotte PS1-S in de richting van Dieren gaan: zi jn Las t was
hij kwi jt .
De veer-men had zi jn verhaal al aardig r ondver+e Ld en

toen zi ju vriend van het bos terugkvfam en er zi jn ~iederva-
ren aan toevoegde 1 was .menie~een.opgelucht < De twijfelaars
die eerst naar mogeLi, jke dronkenschap van de beide mannon
infoTmeerden, moes t.en , toen er geel!. duivel meer op Ol.bur-geri
te bekennen viel en de onrust verdwenen was I wel bakzeil
halen.

F.van Zadelhoff.
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UIT OUDEKRANTEN, Bij de schenkfngen j di e WlJ naar aan-

leiding van ons inge7wnclen s tuk je in
ont vangs t mochten nemen, bevonden zich

een drietal oude nummers van de Ar-nhemache Courant 1 ui t-
gever CoA.Thiemeo H8t zijn de nummers 10, 12 en 21 ;res--
peot aeve Lá jk gedateerd Donder dag ç den 23 Januarij, Dings-
dag den 28 Januarij en Zaturd8,g. den 15 Februarij 1817.
De verleiding, onze lezBrs enkéle bijzonderheden uit

deze merkwaardige papieren mee te delen; was zo groot!
dat vt« ervoor zijn be zweken !
Hier volgen enige berichten; voor onze omgeving van

belan{i: :

BURGEMEESTEREHder Sté',d Arnhem: ZlJl1 voornemens op
Dingsdag den 28sten Januarij eerstkomende, des morgens
ten· elf uren ~ ten Raadhuize a.Lda.ar- te Verpachten de
navolgende Perceelen Bouw- en Heiland: als

Een stuk Bouwland ,groot een half Molder gezaaiJ;bij
de Kerk te Velp gelegen

Drie 1liorgen \'J e i Land I de Drumpelstein gene,amd

Vier Morgen lvei.land; de HOekkamp genaamd

Twee Iilorgen Weiland, de vierde weide boven de Velp-
sche Kerk.

Zijnde de drie laatstgenoemde Per-
ceelen in het Velpsche Rroek gele-
gen.

Van wege Zijne Najesteit den Koning en het Gerecht.

Verkoping ter Rolle der GeregtelijkéUitwinningen bij de
Regtbarik van Eersten AanLeg te Ar-nhem , van
1e Een HUIS 7 gequoteerd No 0 67? met de d.aar-b i j behoren

de SCHUURjBERGen SCHAAPSCHOTjBOOMGAARDen een
kamp BOUWLAND,groot ongeveer zes schepels Gezaai:
staande in het Dorp Rheden,cum annexis, zoo als het
een en ander door den Bom/man Anthonij de Roos be-
wocnd en gebruikt wordt.

28 Een Kamp Zaailand, gelegen aan het Melkpad te Rhe·-



den, groot vier schepels Gezaai, in gebruik bij voornoemde
A.de Roos, grenzende ten Noorden aan het Land van den Heer
Tindal, ten Oosten aan dat van St.Peters Gasthuis te Arn-
hem, ten -Zuiden de Kerk van Rheden en ten Hesten aan het
Land van J'an en Daniël van Zadelhof •

3e Een Sch.aa.r-WEIDENSop de Weide de Middelste Mar$ch ge·-
naamd 1 insgeli jks te Rheden gelegen! grenzende ten Hee--
ten a,an den YaseL, ten Oosten aan de bezitting van den
heer Cambier te Arnh8n1c

Gearresteerd als onroerend goed,ten laste van voornoemde
Anthonij de Roos en Aalt je Vleeming ,Echtelieden wonende
te Rhed8n. Ter instantie van TIermannus Bollart, vlinkelier
en Willemina Tillemans, Eheli8den wonende te Arnh8mî heb-
bende tot Procureur de Heer Hendr i.k Busger-s , wonencle te
Arnh8m; op d8 Schoolplaats! letter A. No. 147.
Bi j Pr-oces -Ver-baa.I van. den elfden Januarij laatstleden 1

overgeschreven op het Bureau der Hypotheken te Arnhemyden
vi jft ienden di er-zeLfde maand t en t er Griffie van de R8gt-,
b ank V2'.nEer-s t en Aanleg t8 Arnhem? W2',arvan kopij is ge18.·-
ten. aan den H~er H. Appel; Griffier van den Vred8~Regt8r
des kant ons Velp intra mur.os.::,c::e-naan-den Heer J .Willemsen,
Burgemeester der Gemeente Rheden.

Arnhem? den 21 Januarij 1817. H..Busgers 1Pr ocureur •

Wat d8nkt U van d8ze advertentie?

Een LETTERZETTERen BOEKDRUKKER,hun werk in den grond
ver-s t.aande , van goed attestatiën voorzien! en v oor-al
geene liefhebbers zijnde van sterk8l'l. drank, vast en
overvloedig werk begerende, adresseren zich ten spoe-
digste, of in persoon of bij vragtvrije brieven aan
den Drukker dezes.

En van deze ?
In deze Maand .Januar-á j is, tot alleszins rechtmatige
diepste smart van deszelfs Familie 1 in den bloei jen-
den ouderdom van 28 jaren! aan Podagra naar het hoofd
gerezen, te Ath. overleden den Hoog Wel Geboren Heer
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JACQUESPHILIPPE DE BELLEFROIDI Ridder van de ~hli tai-
re Nillems-O:rs1e en van het Legioen van Eer, Ritmees--
ter bij he:t Nederlandsch Huzaren-Regiment No. 8.

En i ten slotte? van deze ?

A R N HEM,

1'T .130 :De Glazen-- en J3rillen~Slijper MAGNUS~lORISf zal
te s preken en te orrt b i edon zi jn ten huize van den Heer
J.STERREN, tot Hoensdag den 29sten dezer.
Hij recommandeert zich tot hèt leveren van alle soor-
ten van eigen vervél,ardigdeen regelm.atig geslepene
Brillen, ten einde het gezigt tot in den hoogsten ou-
derdom te conserveren; kunnend.e dezelvEl zich flatteren:
dat zi jne Glazen! zoowel in Drillen aLs in andere ge-
zi.gtkund.i.ge Tnet r-ument en I cloor de eerste kenners met
het beste succes gebruikt worden.
Voorts zal'dezelve van den 30sten dezer tot den 3den
Februarij te spreken zijn bij den Postmeester te
Zutphen.


