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Van de voorzitter 

I Terugblik en vooruitblik 

40 Jaar HKK&O 
Op 26 en 27 oktober j.l. stonden we even 
stil bij het 40-jarig jubileum van onze 
vereniging. De feestavondvoor de leden 
was druk bezocht; erwaren ca.120 leden 
gekomen om met het bestuur en de me-
dewerkers eens op een andere (ludieke) 
wijze als leden samen te zijn. Joke doet 
hiervan verslag op pagina 28-31. 

Ook de receptie de dag erna was druk-
bezocht. We mochten vele felicitaties in 
ontvangst nemen van leden, zusterver-
enigingen, vertegenwoordigers van ge-
meenten e.a. 

Hoogtepunt op de receptie was de pre-
sentatie van het jubileumboek geschre-
ven door ons lid dr.Aart Bijl. Er was in de 
streek al langer behoefte aan een boek 
waarin de geschiedenis van het Rivie-
rengebied in grote lijnen is opgetekend. 
Vooral nieuwe bewoners in ons gebied 
kunnen snel een overzicht verkrijgen 
van de rijke geschiedenis en de constan-
te worsteling met het water. Het is ons 
eerste  full-colour  boek, dat dankzij een 
donatie van het RABO Cultuurfonds tot 
stand kon komen. 

Vanaf deze plaats nogmaals dank aan 
de auteur en aan het RABO Cultuurfonds 
voor hun bereidwillige medewerking. 

Ook een woord van dank aan al onze 
medewerkers en leden die zich hebben 
ingezet om de viering van ons jubileum 
tot een succes te maken! 

Op de receptie werd de uitslagbekend-
gemaakt van de prijsvraag in de lokale  

kranten. De winnaars kregen een boek 
uitgereikt. 

Bij de voorbereiding van het jubileum 
hebben we destijds besloten om de ge-
schiedenis van onze vereniging zelf eens 
op te tekenen. Dit zijn zaken die er vaak 
bij in schieten.  Ran  Martens heeft het 
archief doorgespit en alle feiten en we-
tenswaardigheden op een rij gezet. 

Voor alle leden is van dit verhaal een 
korte samenvatting gemaakt, die u bij 
deze zending aantreft. 

De uitgebreide versie zal als Betuwse 
Monografie verschijnen. 

Project Basisonderwijs 
Naast de achter ons liggende festiviteiten 
hebben we ons voorgenomen om in dit 
jubileumjaar wat te doen voor het basis-
onderwijs. We willen proberen door het 
ontwikkelen van wat lesbrieven de  locale  
historie wat meer aandachtte geven in het 
basisonderwijs (groep 7 en 8). Erwordt al 
hard aan gewerkt en we willen dit in dit 
jubileumjaar afronden. 

Het centrale thema van het project zal 
zijn 'WATER'. We moeten dan denken aan 
dijken, kolken, sloten, waterzuivering, 
ruilverkaveling enz. Dit is bruikbaarvoor 
de gehele streek. Daarnaast zal er per 
dorp aandacht worden besteed aan de 
markante zaken uit de geschiedenis. 

Nieuwsbrief en Tabula Jaarboek 
Deze Nieuwsbriefis wat vroeg en het bij - 
gesloten Tabula Jaarboek is wat laat. 
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Omdat in de jaarvergadering is besloten 
de juni-lezingte laten vallen en in decem-
ber een lezing toe te voegen, komt de 
Nieuwsbrief voortaan op een iets ander 
tijdstip.M.i.v. volgendjaarkomt deze dan 
al in november, met daarin de lezingen 
van december, januari en februari. De 
verspreiding valt dan samen met het ver-
schijnen van het Tabula Jaarboek, waar-
door onze bezorgers niet meertweemaal 
op pad hoeven. We hebben daar nu maar 
zovast een voorschot op genomen. 

De tweede Nieuwsbrief zal dan in fe-
bruari verschijnen, met de lezingen van 
maart, april (jaarvergadering) en mei. 
De derde komt dan eind augustus met 
de lezingen van september, oktober en 
november. 

Indië-dagboek Bart Franken 
Op vrijdag 7 decemberj .1. is in het Arend 
Datema Instituut het Indië-dagboek van 
Bart Franken uit Zetten gepresenteerd. 
Meer daarover op pagina 45. 

Vooruitblik 
Bij een terugblik, ook een vooruitblik. 
Naast de lopende zaken die al genoemd 
zijn, zal het komende jaar vooral worden 
besteed om de digitalisering van onze 
collecties voort te zetten. 

De website zal meer aandacht krijgen. 
We merken dat veel mensen de site bekij - 
ken, maar er valt veel meer mee te doen. 
Kortom, nog veel werk aan de winkel. 

Het ledenbestand neemt nog steeds 
toe. We naderen de  Goo  leden! 

Een zorg blijft ons onderkomen in het 
stationsgebouw. Er is veel achterstallig 
onderhoud en de status van het gebouw 
blijft nog steeds onduidelijk. 

Verder in deze Nieuwsbrief 
Wim van de Westeringh keek in de oude 
kranten wat er is te vinden over een vier-
voudige moord in Heteren in 1943; Joke 
Honders ging op zoek naar de voorvade - 
renvan Karel de Grote; eenverslag van de 
uitreiking van het Tabula jaarboek; een 
verslag van de Excursie 2007 en verder 
de vaste rubrieken. 

Zoals hiervoor uiteengezet zal de ko-
pij voor de volgende Nieuwsbrief half 
februari binnen moeten zijn. 

Kwartierstaat 
De Werkgroep Genealogie is altijd op 
zoek naar geschikte families voor de 
kwartierstaat. 

Als u meer van uw familie wilt weten 
kunt u zich aanmelden hiervoor. Een 
telefoontje naar Ap Franssen of Frans 
Nieuwenhof tijdens de openingsuren is 
voldoende. 

De enige voorwaarde is dat u stamt uit 
een Betuwse familie. De mensen van de 
Werkgroep G enealogie zullen dan trach-
ten uw kwartieren te achterhalen. 

Website 
Het adres van onze website en het email-
adres zijn veranderd. Zie hiervoor blad-
zijde 3. 

Beste wensen 
Namens het bestuur mag ik u allen fijne 
feestdagen wensen en een voorspoedig 
2008 in goede gezondheid! 	• 
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www.vanhelden.n1 

DE NIEUWE  
CATALOG  US 

REKLAMEARTIKELEN & 

RELATIEGESCHENKEN 

MET DUIZENDEN 

ARTIKELEN VOOR 

BEDRIJVEN, 

INSTELLINGEN & 

VERENIGINGEN 

MET VEEL SPECIALE 

AANBIEDINGEN 

BESTEL & INFORMATIELIJN 0344 -64 02 00*  

BEZOEK ONZE SHOWROOM — HET EEK 1 4004  LM  TIEL 

Tot uw dienst! 
Joop van Mourik Makelaardij o.g. BV 

Wij verzorgen voor u: 
• aankopen o.g. 
• verkopen o.g. 
• taxaties 
• hypotheken 
• gratis berekening maandlasten 
• financiële adviezen 

Zoekt u ergens een woning? 

Laat het ons weten! 
Bel ons op of stap vrijblijvend 
bij ons binnen. 

Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V. 
Lienden, Oudesmidsestraat 12 	Opheusden, Swaenenstate 3 

Tel. (0344) 602400 	 Tel. (0488) 442906 
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Lezingen 

Brigitte Otten 

Zalencentrum 'De Vicary' v.h. 'Johanna's Hof' te Kesteren, 
Nedereindsestraat 27a, Tel. (0488) 48 15 27 

Loek Romeyn 
Geschiedenis van de tijdmeting, 
van zonnewijzer tot atoomklok 

Wat is tijd? Is tijd te definieren? We kun-
nen er zeker van zijn dat zolang er mens en 
zijn op aarde er eentijdsbesefis geweest. 
Immers, dag- en nachtritme, de voort-
durend veranderende schijngestalte van 
de maan en de wisseling der seizoenen, 
moeten de vroegste mens er al van hebben 
doordrongen dat eriets was datverstreek 
en nooit meer terugkeerde. 

Duizenden jaren geleden zien wij bij 
primitieve landbouwvolken al vormen 
van tij dmeting om het tijdstip van zaaien 
te kunnen vaststellen. De eerste kalen-
ders doen dan hun intrede. 

Zonnewijzers, wateruurwerken; de 
ingewikkeldste instrumenten worden 
bedacht om de dag in tijdsdelen, zoals 
bijvoorbeeld in uren, te verdelen. 

In de tweede helft van de 13de eeuw, 
als steden zich gaan ontwikkelen en 
arbeid tegen betaling (uurloon) wordt 
ingevoerd, ontstaat grote behoefte aan 
nauwkeuriger tijdmeting. Men gaat er 
algemeen van uit dat in deze periode in 
de toenmalige kloosters, centra van we-
tenschap en techniek, het mechanische 
uurwerk is ontstaan. 

Men ging de tij d meten door middel van 
een 'machine' met tandwielen.  

Eeuwenlang zien zien wij nauwelijks enige 
verandering in de toegepaste techniek. 
Totdat Huygens, in 1658, de slinger in-
troduceert. Hierdoor werd tijdmeting 
veel nauwkeuriger. 

In Nederlandkomen de bekende Friese 
stoel- en staartklokken, Zaanse klokken 
en Amsterdamse staande horloges tot 
ontwikkeling. 

Tijdmeting wordt nog nauwkeuriger 
als de electronica zijn intrede doet. 

Toch voldeed deze tijdmeting niet aan 
de zéér hoge eisen die door de natuur-
kunde en ruimtevaart daaraan worden 
gesteld. 

Dit heeft geleid tot de ontwikkeling 
van de atoomklok. Daarmee wordt de 
duur van een seconde gedefinieerd als 
een (zéér groot) aantal trillingen van het 
Cesium-atoom en niet meer, zoals oor-
spronkelijk, afgeleid van de draaiing van 
de aarde om zijn as. 

Tijdmeten is een uitvlo eis el van hogere 
wis- en natuurkunde geworden. 	• 

N.B. De spreker van vanavond kan aan de 
hand vanmeegebrachte 
uurwerken— ofeenfoto 
daarvan —  vertellen om 
wat voor uurwerk het 
gaat. Als u dus wat 
meer wilt weten van uw 
`klokje' is dit uw kans! 

Christiaan Huygens, 
de uitvinder van 
het slingeruurwerk. 

I

Maandag 14 januari 20 o8 
20.00 uur 
Zalencentrum `De Vicary' 
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Dorpsstraat 7 
Opheusden 

Tel. (0488) 44 21 86 
Ctos 

Fa. GEBR.SPAAN 
Landbouwmechanisatiebedrijf 

Ook voor reparatie van uw machines 

Schoenen 
Lederwaren 

Sportartikelen 
Schoenreparaties 

Sleutels 

Te;•4.4. 	,• 

, 

Fietsens-rie-ciaalzaak 

Arie de Bruijn 
Dalwagen 16 
DODEWAARD 
(0488) 411316 

-g,rlinetiittakersturrk t sakiurrk  

Molendam 39 • OCHTEN 
Tel. (0344) 641282 

Drogisterij Roelofsen 

Nedereindsestraat 37 — Kesteren — (0488) 48 12 21 
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I

Maandag n februari 2008 
20.00 uur 
Zalencentrum 'De Vicary' 

Het begin van de Tachtigjarige Oorlog 
behoort ongetwij feld tot de kleurrijkste 
episodes van de Nederlandse geschie-
denis: de onbuigzame landsheer koning 
Filips  it  wiens harde godsdienstpoli - 
tiek en meedogenloze plakkaten steeds 
meerweerstand opriepen, de gevreesde 

'Spaanse' Inquisitie, het Verbond der Ede-
len dat met veel verto  on  eensmeekschrift 
voor meer tolerantie aanbood, massaal 
bezochte hagenpreken en uiteindelijk 
de bekende Beeldenstorm, waarbij fana-
tieke menigtes honderden kerken, kloos-
ters en kapellen vernielden. Het vervolg 
is nog altijd algemeenbekend.Vanuit het  

verre Spanje stuurde een diep gekwetste 
koning Fifips de `IJzeren Hertog' van  Alva  
naar de Nederlanden om met harde hand 
iedereen te straffen die zich tegenover 
God en de koning had misdragen. 

In 1569 sprak Alva's beruchte Raad 
van Beroerten (`Bloedraad') een groot 
aantal vonnissen uit over inwoners uit 
Gelderland. Zo werden er tientallen in-
woners en stadsbestuurders van de stad 
Nijmegen als 'ketters' en 'rebellen' voor 
eeuwig verbannen uit alle landen van ko-
ning Filips, terwijl al hun eigendommen 
werden geconfisqueerd. Waarom trad  
Alva  zo hardhandig op in Gelderland? 
Voor het antwoord op deze vraag deed 
Maarten Hageman intensief onderzoek 
in de archieven van Gelderse steden en 
van de Raad van Beroerten. Het blijkt 
dat de grootste en voornaamste stad van 
Gelre, de voormalige vrije rijksstad Nij-
megen, een opzienbarende rol vervulde. 
De stad dreigde het gehele gewest mee te 
slepen in een confrontatie met koning 

Maarten Hageman 
Het kwade exempel van Gelre: de stad Nij-
megen, de Beeldenstorm en de Raad van 
Beroerten,1566-1568. 

Alva's Raad van Beroerten (Bloedraad). 
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Filips, met als inzet godsdienstvrijheid 
en onafhankelijkheid. 

Terwijl de politieke en godsdienstige 
tegenstellingen in hoog tempo opliepen, 
tartten de Geldersen onder leiding van 
het hoogmoedige Nijmegen het gezag 
van de Spaanse koning Filips. Nijmegen 
probeerde samen met enkele vertrouwe - 
lingen van Willem van Oranje de onaf-
hankelijkheid van het gewest Gelre te 
herstellen. Gelre was pas in 1543 door 
de vader van koning Filips, keizer Karel 
v, veroverd. De Geldersen wilden dein-
vloed van de regering van koning Filips 
op de Gelderse rechts- en staatsinstel-
lingen terugdringen. 

Diverse Gelderse steden wilden dit 
'kwade exempel' van Nijmegen navol-
gen. In Venlo, Roermond, Elburg,  Hat-
tem, Harderwijk, Zaltbommel en Tiel  

braken onlusten uit. Daarop besloten de 
autoriteiten in te grijpen. Via geheime 
zetbazen en met listige manipulaties wist 
Filips' regering de Nijmeegse gilden 
en religieuze broederschappen tegen 
het eigen stadsbestuur op te zetten. Er 
braken relletjes uit, het stadsbestuur 
werd 'gezuiverd' en de predikant werd 
letterlijk 'met de Nijmeegse knots' de 
stad uitgejaagd. Vervolgens werden de 
stadspoorten geopend voor de troepen 
van de regering. Daarmee kwam er ook 
een einde aan de Gelderse oppositie te-
gen koning Filips. 

Dr. mr. M. J. M. Hageman (Nijmegen 
1958), secretaris van Regio Rivierenland, 
studeerde geschiedenis en Nederlands 
Recht aan de Nijmeegse universiteit en 
promoveerde op dit onderwerp. 	• 

MEUBELBEKLEDERIJ 

VAN LEDDEN 

Het adres voor 
vakkundig bekleden 

van uw meubelen 

• grote collectie stoffen 
• prima afwerking 
• vooraf prijsopgave 
• ook voor doe-het-zelvers 

Dorpsstraat 22 
4031 ME INGEN 

Tel. (0344) 602792 

REIM EBRINK 

OP ICiell°  
Hoofdstraat 15 Zetten 

Telefoon (0488) 454508 
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Tabula Batavorum 

Kobus van Ingen  

Jaarboek 8: 
Aap Noot Betuwe 

Op vrijdag 16 november hebben we het 
8e jaarboek van Tabula Batavorum uit-
gegeven. Het jaarboek beschrijft een 
stuk onderwijsgeschiedenis in het Ri-
vierengebied. We hebben het jaarboek 
de passende titel 'Aap Noot Betuwe' Vier 
eeuwen onderwijs tussen Gendt en G or-
c  um  meegegeven. Het ruim 200 pagina's 
tellende jaarboek beschrijft allerlei on-
derwijsniveau's van kleuterschool tot 
gymnasium en tevens gaat een aantal 
artikelen ver terug in de geschiedenis. 
Er zijn maar liefst 21 bijdragen van ver-
schillende auteurs opgenomen en het 
geheel geeft een prachtig beeld van het 

ocs• 

onderwijs in vroegere tijden. Met name 
de regio tussen Zetten en Ingen is uitge-
breid b es chreven. Van vrijwel ieder dorp 
in dit gebied is er een boeiende bijdrage in 
het jaarboek opgenomen. Het jaarboek is 
dit jaar uitgevoerd in een terracotta kleur 
en de opmaak van het boek is verzorgd 
door Junus Tahitu uit Elst. 

Dit jaar vond de uitreiking van het 
eerste exemplaar plaats in het Overbe-
tuwse Gendt. We waren daar te gast bij 
de Stichting Historische Kring G ente in 
hun prachtige verenigingsgebouw, het 
voormalige stadhuis van G endt. Voorzit-
ter G eert Visser hield een korte inleiding 
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Postbus 24 
667o AA 

Zetten 

Dorpsstraati 
6672 LC  Hemmen  

Voor bi 

Vraag vrijhiiive :d 
inforozatie over de 

niezewe collectie 

Bezoek onze showroom. 

, 
RENTMEESTERSKANTOOR 

VAN LYNDEN 

Tel. (0488) 451312 
Fax. (0488) 4526 21 

E-mail: fvlynden@wxs.n1  

• Beheer en taxaties 
• Onteigening en planschade 
• Grond en pachtzaken 
• Schaderegelingen 

HILIIIIBERJr 
C411ERI11•16 

4hob."4  áshrt 	mair61 

Salades, 
Warme en koude buffetten en hapjes, 
Belegde broodjes, Barbecuepartijen, 

Verhuur feesttenten, tafels, stoelen enz. 

Voor bedrijven en particulieren 

Bonegraafseweg 13 — 4051  CG  Ochten 
Tel.: (0344) 64 55 90  

E-mail:  info@huiberscatering.n1  

www.huiberscatering.n1 
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over de totstandkoming van het jaarboek 
en bo od daarna het eerste exemplaar aan 
aan de ons welbekende `schoolmeester' 
Daan Viergever uit Zetten. D aan was hier-
mee zeerin zijn nopjes en zoals een echte 
schoolmeester betaamd kwam hierop 
een gesproken reactie. Hij vertelde op 
gevatte wijze over zijn eigen ervaringen 
in het onderwijs. Jaren stond hij voor de 
klas op de christelijke school voor VGLO 

in Opheusden en na de opheffing van die 
school verkaste hij naar zijn geboorte-
plaats Zetten om daar les te gaan geven 
aan de Christine Hermine school aldaar. 
Op die school is hij tot zijn pensionering 
werkzaam gebleven. 

Na het officiële gedeelte konden de 
auteurs, de vertegenwoordigers van de 
aangeslotenverenigingen en de redactie-
leden gezellig met elkaar praten. Leden 
van de Historische Kring Gente voorza-
gen de bezoekers van de nodige hapjes en 
drankjes en er was ruimschoots gelegen-
heid om alvast vooruit te lopen op onze 
plannen voor het Jaarboek nr. 9. 

Thema 2008 
Het thema van Jaarboek 9 wordt de wa-
terstaatsgeschiedenis van het Rivieren-
gebied. Dit onderwerp vraagt, denken 
wij, wel enige toelichting. Het is de ge-
schiedenis van de waterbeheersing; hoe 
houden we het water buiten het gebied en 
hoe voeren we het oppervlaktewater af. 
Het gaat dus over dijken, pijpen, zegen en 
weteringen. Waterwerken zoals stuwen 
en sluizen, en regionaal transport over 
water. Mensen hebben hierin natuurlijk 
altijd een bijzondere rol gespeeld. Het 
Rivierengebied werd waterstaatkundig 
bestuurd door de ambtmannie. Naast 
rechtspraak, naleving van wetten en 
ordehandhaving, was de ambtman dijk-
graaf en hielduit dien hoofde de reguliere 
dijkschouw. Per kersp el was er het beheer 
van de dorpspolders. Poldermeesters en 
leden van het polderbestuurhadden ooit 
een zeermachtige positie in de dagelijkse 
gang van zaken. Het was een netwerk van 
gegoede inwoners, dat zich vaak naast 
hun boerenbestaan bezig hield met het 
'keren en weren' van water. Bij hoog water 
in de rivieren en dreiging bij ijsgang mo-
biliseerden ze de inwoners om het gevaar 
te keren. De dijkmagazijnen, zoals nog 
her en der zijn terug te vinden, zijn nog 
de stille getuigen uit die tijd. 

Een ieder die denkt eenbijdrage te kun-
nen leveren aan het Jaarboek van 2008 
kan in de komende tijd contact opnemen 
met ondergetekende. Op donderdag 31 
januari 2008 houden we eenbijeenkomst 
voor de aangemelde auteurs in het Arend 
Datema Instituut in Kesteren. De aanvang 
van deze bijeenkomst is 20.00 uur. • 

Namens het bestuur van de Stichting 
Tabula Batavorum, Kobus van Ingen. 
(0488-44 17 41 tussen 18.o° en 19.00 uur). 

NIEUWSBRIEF HKK&O 26e jaargang nr.1- januari 2008 	 13 



Gelezen in oude kranten 

Wim van de Westeringh 

I De viervoudige moord 
in Heteren 1943 

Voorwoord 
In het onlangs (2007) verschenen 2e deel 
van Herinnering en aan drie eeuwen gaat 
J. H. L. Jansen uit Heteren in op de vier-
voudige moord in Heteren in 1943 (blz. 
89-90). Verschillende krantenberichtten 
hierover; het weekblad De Betuwe het 
meest uitgebreid. 

De voltrekking, door de kogel, van 
het doodvonnis over de moordenaar, 
een Rijksduitser, die al sinds 1929 als 
boerenknecht in Nederland woonde en 
werkte, vond plaats in Scheveningen op 
3 november 1943. 

In dit artikel wordt weergegeven het-
geen de Arnhemsche Courant hierover 
schreef, met verwijzing naar enkele an-
dere kranten. 

Arnhemsche Courant, 
woensdag 21 april 1943 
Viervoudige moord te Heteren. 
Drie mannen en een vrouw omgebracht. 
Vanmorgen werd het Betuwsche dorp 
Heteren opgeschrikt door het verne-
men van een viervoudigen moord. De 
slachtoffers zijn de ongeveer 30 jarige 
landbouwer Van Maanen en zijn vrouw, 
alsmede de ruim 70 jarige landbouwer 
Degen en diens knecht, de 56-jarige Suk-
king [Fukkink, W.v.d.W]. 

Het Parket uit Arnhem was vanmorgen 
ter plaatse en heeft het onderzoek ter 
hand genomen. Ook de burgemeester 
van Heteren, de heer Knoppers heeft ge- 

ruimen tijd op de plaats van het misdrijf 
vertoefd. 

Van de daders ontbreekt nog ieder 
spoor. Het onderzoek is in vollen gang. 

Arnhemsche Courant, 
woensdag 22 april 1943 
De viervoudigen moord te Heteren. 
Nog geen spoor van de daders. 
Omtrent den viervoudigen moord te He-
teren wordt ons door het A.N.P. nog het 
volgende gemeld: 

De polderwerker J. Jansen, die zijn ge-
reedschap 's avonds ten huize van den 
(vermoorden) voerman Degenplacht op 
te bergen, vond gistermorgen om half 
zeven diens voordeur reeds geopend. 
Bij zijn binnenkomst in de woning trof 
hij in de gang eerst het lijk aan van den 
medebewoner Fukkink en vervolgens 
meer naar achteren, dat van Degen. Hij 
deed daarvan terstond aangifte bij den 
burgemeester, die, met de plaatselijke 
marechaussee, verder op onderzoek uit-
toog.Wip Jansen tevoren bij de naburige 
boerderij, bewoond door J. van Maanen, 
op zijn geroep om hulp geen antwoord 
had gekregen, werd deze boerderij mede 
in het onderzoek betrokken. Ook daar 
deed men eenzelfde afgrijselijke ont-
dekking: het lijk van den bewoner werd 
eveneens liggende in de gang aangetrof-
fen. D e beide kinderen, resp. i en eenige 
maanden oud, werden, onbewust van 
den afschuwelijken moord, ongedeerd 
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in de slaapkamer gevonden. Van de 31-
jarige echtgenoote, Van Maanen-Smids 
was echter geen spoor te bekennen. Met 
het parket uit Arnhem, dat spoedig ter 
plaatse verscheen, kwam tevens een po-
litiehond mede, die het terrein en de om-
geving afzocht. In den loop van den och-
tend werd het lijk van de vermiste vrouw 
gevonden, in nachtgewaad liggende in 
een sloot, op vrij grooten afstand van de 
boerderij. Waarschijnlijk is zij om hulp 
uitgegaan en toen onderweg eveneens 
het slachtoffer van de beestachtige mis-
daders geworden. 

Het voortgezette onderzoek heeft tot 
dusverre nog geen nadere aanwijzingen 
opgeleverd. De deernis met de slachtof-
fers en hun nagelaten betrekkingen is in 
deze streek natuurlijk zeer groot. 

Arnhemsche Courant, 
donderdag 24 april 1943 
De roofrnoorden te Heteren. 
De dader, iemand uit Herveld, reeds gevat. 
Knap werk van de groep Eist van de Ma-
rechaussee heeft er toe geleid, dat reeds 
twee maal 24 uur nadat de viervoudige 
moord te Heteren werd ontdekt, de 
vermoedelijke dader kon worden aan-
gehouden. Aanvankelijk stond men vo or 
een moeilijk op te lossen raadsel, daar de 
moordenaar alle getuigen om het leven 
had gebracht. 

Eerst werd de hand gelegd op een paar 
schippers van een sleep, die op den avond 
van den moord op den Rijn voor Heteren 
had gelegen en vervolgens naar Lobith 
was vertrokken. Deze schippers waren 
dien avond in de buurt van de hofstede 
van Degen gezien. Het bleek echter, dat 
zij daar getracht hadden zich van wat 
aardappelen te voorzien. Maar in plaats 
van de deur te openen had Degen hen  

te woord gestaan door een luikje in de 
deur, zoodat dit spoor geen directe re-
sultaten opleverde. Toch was ook deze 
negatieve uitkomst van belang, want 
terecht meende de recherche er uit te 
mogen concludeeren, dat aangezien de 
deur wèl voor den moordenaar was ont-
sloten, deze waarschijnlijkgezochtmoest 
worden onder hen, die in de omgeving 
bekend waren. 

Een vage aanwijzing uit een onlangs 
gevoerdgesprek over geldzaken was toen 
voldoende om de aandacht te vestigen op 
zekeren 33-jarigen W.O. in betrekking 
bij den heer L. te Herveld. Deze 0. was 
verloofd met een in de Polderstraat te 
Heteren wonend meisje, dat een nichtje 
was van den vermoorden Degen. 

0. bleek per fiets naar Arnhem te zijn 
gegaan, maar deze afwezigheid maakte 
de politie zich ten nutte door een onder-
zoekte doen in zijn slaapvertrek, waarbij 
onmiddellijk zooveel verdachte sporen 
werden gevonden, dat alle man gemobi-
liseerd werd om 0. direct in hechtenis te 
kunnen nemen. Donderdagavond kwam 
0. per fiets uit Arnhem terug en bij de 
boerderij te Herveld viel hij in handen 
van de Marechaussee. Hij was inbezitvan 
een vrij groot bedrag aan geld en voorts 
werden verschillende voorwerpen op 
hem bevonden die vrijwel met stelligheid 
bewezen dat 0. de dader moet zijn. Hij 
is terstond voor den officier van justitie 
te Arnhem geleid. 

Men begrijpt dat de aanhouding een 
groote opluchting in de streek heeft te-
weeg gebracht. 

0. heeft eerst Degen willen beroven, 
waartoe hij hem en zijn knecht Sukking 
[Fukkink, W.v.d.W] heeft vermoord. 
Daarna is hij naar den naburigen Van 
Maanen gegaan en heeft dezen even- 
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De boerderij waar de moorden plaatsvonden. 

eens vermoord. Zijn 
vrouw, die in nacht-
gewaad het veld was 
ingevlucht, heeft hij 
tenslotte nog om het 
leven gebracht, even-
als de anderen met een 
bijl die hij uit Herveld 
had meegebracht. 

Nieuwe Rotter-
damsche Courant, 
dinsdag 27 april 
1943: 
De 32-jarige boeren-
arbeider 0. die als 
verdacht van den vier-
voudigen moord te Heteren was gear-
resteerd, heeftbekend de daadte hebben 
gepleegd. 

Weekblad Betuwe 
In het weekblad De Betuwe, dat pas op 
zaterdag 24 april voor het eerst over dit 
drama kon schrijven, komt het meest 
uitgebreide verslag voor dat ik heb kun-
nen vinden. In het volgende nummer van 
De Betuwe, van donderdag 29 april werd 
hierover en op het politieonderzoek met 
de bekentenis van de verdachte, verder 
uitgebreid ingegaan. In hetzelfde num-
mer is ook verslag gedaan van de begra-
fenissen van de vier slachtoffers. 

De landelijke dagbladen 
Ook de grote landelijke dagbladen be - 
richtten, met verschillende koppen, over 
deze viervoudige moordte Heteren, o.a.: 
Nieuwe Rotterdamsche Courant, woensdag 
21, zaterdag 24 en dinsdag 27 april 1943; 
Algemeen Handelsblad, woensdag 21, don-
derdag 22 en zaterdag 2 4 april 1943; Haag-
sche Courant, woensdag 21, donderdag 22  

en zaterdag 24 april 1943; Het Vaderland, 
woensdag 21 en zaterdag 24 apri11943 en 
De Telegraaf, woensdag 21 en zaterdag 24 
april 1943. 

Arnhemsche Courant, 
zaterdag 6 november 1943 
De moord te Heteren. Dader terechtgesteld. 
Officiëel wordt bekend gemaakt: Het 
doodvonnis, uitgesproken door het  Deut-
sche  Obergericht op 14 Sept. 1943 tegen 
de landarbeider  Wilhelm  Ortmann uit 
Herveld, wegens viervoudigen moord, is 
heden na bestudeering der gratiekwestie 
voltrokken. 

Ortmann had om zich geld te verschaf-
fen een boer en diens knecht, en om zich 
voor ontdekking te vrijwaren, een echt-
paar met bijlslagen vermoord en de wo-
ningen der vermoorden vervolgens deels 
leeggeplunderd. 
[Idemin o.a. Nieuwe Rotterdamsche Courant, 
Algemeen Handelsblad, Haagsche Courant, 
Het Vaderland en De Telegraaf, van dezelfde 
datum, onder verschillende koppen; De 
Betuwe, woensdag io november 1843.1 • 
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Excursie 13 oktober2007 

 

Aad Nekeman  

 

II Naar het land van Maas en Waal  

Bazuin je altijd rond dat je niet ver hoeft 
te reizen om veel te zien en te kunnen 
verhalen, kom je er ineens weer achter 
dat je toch ook niet al te trouw je eigen 
motto hebt gevolgd. Dat bleek- zaterdag 
13 oktober - tijdens de jaarlijkse excursie 
van de kring naar het Land van Maas en 
Waal. Vanuit 'ons' gebiedkunje het bijna 
zien liggen. 

En toch word je dan in Alphen aan de 
Maas verrast, aangenaam verrast, door 
zo'n oud, bonkig kerkje, katholiek maar 
bijnaprotestants-sober, vervolgens zie je 
in het schitterende stadje Batenburg de 
veel grotere (dan je dacht) kasteelruïne 
en iets noordelijker eindigt het met het 
juweeltje kasteel Hernen. 

Dat was één ontdekking tijdens de ex-
cursie: zien dat het veel mooier is dan je 
altijd dacht. De tweede ontdekking was 
dat hoe vaak je ergens ook over leest of 
hoort, het beeld dat je opgebouwd hebt 
niet met de werkelijkheid klopt. 

Alphen, dat ken je van de keren dat je 
het - op de fiets of met de auto - over de 
dijk passeerde! En dan voert de histori-
sche-kringbusje op een dag tot voor dat 
onverwachte kerkje van het dorp. Bij de 
restauratie in 1929 kwamen ze er achter 
dat er nog fundamenten van een eerdere 
kerk onder zaten. Eeuwen hadden die 
zich daar onontdekt bevonden. Ze had-
den in Alphenwel wat anders te do en dan 
daarnaar zoeken. Het was een hard en so-
ber bestaan op dat laagste punt van Maas  

en Waal waar het water altijd naar toe 
stroomde als er een dijk doorbrak. Een 
van de kerkmensen die ons daar uitleg 
gaven, had het er nog over, en dan vooral 
overi9 95 toen het net nog goedging. Aan 
de resten van die oude fundamenten kon-
den de deskundigen zien dat er al vóór 
het jaar  woo  een kerkje had gestaan. De 
grond er tussen werd bij die restauratie 
in 1929/1930 goeddeels weggegraven en 
wat aangetroffen werd ging voortaan de 
'onderkerk' heten. De reisgenotenzonder 
claustrofobie gingen er even naar kijken. 
Die (onder)kerk moet een van de eersten 
in het Rivierengebied zijn geweest. 

En dan Batenburg, hoe vaak heb je daar 
al niet een foto van in krant oftijdschrift 
gezien? Meestal van een van de hoekto-
rens van de kasteelruïne. Leek allemaal 
wat klein. Dat beeld zet zich in je hoofd 
vast. En dan sta je me die 13de oktober 
aan de rand van het stadje tochtegenover 

Gewelven van de kerk in Alphen. 
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Ruine van kasteel Batenburg. 

een enorm historisch object, veel en veel 
groter dan je dacht. (Waarom ben je er 
eigenlijk nooit eerder naartoe gegaan? 
Het werk, het gezin, geen tijd?) Het is een 
van de meest intact gebleven ruïnes in 
Nederland, hoewel deze zin erg Ameri-
kaans aandoet; die willen ook overal een 
record van maken! 

Het kasteel Batenburg kwam eeuwen 
geleden - door vererving - in Duitse 
handen en dat was het in 1945 nog. De 
Nederlandse overheidconfisqueerde het 
toen en daar zullen ze wel niet al te lang 
over hebben moeten nadenken. 

Tussen de ontdekkingen van onze zo 
dichtbij gelegenhistorie door kregen de 
reisgenoten uitstekende informatie van 
de bedenkers van de excursie, Chris de 
Bont en Kobus van Ingen. Over de kerk-
torens in Maas en Waal, zo hoog en in- 

drukwekkend en veel imposanter dan 
de kerk zelf, over ribben in de Maasui-
terwaarden, stuifduinen, rivierduinen 
en over de hoge bomen langs de Maas 
(en waarom die niet langs Rijn en Waal 
staan). We kwamen ve el wijzerthuis dan 
we vertrokken waren. Maar goed dat er 
op tijd lekker gegeten en gedronken kon 
worden, want op een lege maag gedijt 
nieuwe wijsheid niet. 

Het kaste el Hernen was de laatste stop. 
Veel kastelen werden door de eeuwen 
heen verwoest en weer opgebouwd en het 
spreekt vo or zich dat dat opbouwen vaak 
weer volgens nieuwe in zichten ging. Van 
het oorspronkelijkebouwwerkverdween 
danveel. Maar niet in Hernen. Want daar 
hebb en ze zich altijd vo  orb  ereid op strijd 
en oorlog maar die kwam nooit. Zodat het 
er nog steeds uitziet als in de zeventiende 
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eeuw. Een van de belangrijkste kasteel-
heren daar was een 'Van Wijhe'; wie zijn 
beeltenis aan een van de muren zag, zal 
gedacht hebben dat het maar goed was 
dat er nooit oorlog van kwam. Want wat 
een watje! 

Hernen is een kasteel met een kleine 
binnenplaats omdat er aan de binnenkant 
van de muren huizen gebouwd werden. 
Ons werdverteld dat die bouwsituatie zo 
typisch middeleeuws is dat er ooit delen  

voor de ridderserie 'Floris' opgenomen 
werden. 

En passant doe je tijdens zo'n excursie 
ook altijd weer onverwachte informatie 
op. Zo blijkt kasteel Hernen de thuisbasis 
te zijn van de A.A. Brediusstichting. Die 
heeft enkele ruimten gehuurd en zulke 
vaste inkomsten zijn voor de Stichting 
Vrienden der Gelderse Kastelen, de ei-
genaar van het kasteel, uiteraard zeer 
welkom. Wat die Brediusstichting in-
houdt? Ze richt zich op 'de bevordering 
en bestudering van het Oost-Romeinse 
Rijk',  Byzantium  dus. Zo heb je overal 
aanhangers van. 

Voor mij mogen Chris en Kobus vol-
gende keer weer dicht bij huis blijven. 
Compliment voor die twee. En eigenlijk 
ook een compliment voor de reisgenoten 
die om welke reden ook niet zo goed ter 
been waren. Ik kan me vergissen maar 
volgens mij haakten ze nergens af, hoe 
lastig het (neem zo'n lekkere draaitrap in 
een kasteel) vaak ook was. Het tekende 
het plezier en de motivatie alles van deze 
excursie mee te beleven. 	• 
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Derk 
van de BIJL 

arbeider 

Anna Margrita 
ZEG VELD 

dienstbaar 

Klaas 
van SETTEN 

arbeider 

Jantje 
WINKELMAN 

* Oph. 06-04-1807 * Oph. 26-04-1811 * Oph. 05-03-1803 * Oph. 17-08-1813 
t Oph. 29-05-1888 t Oph. 27-06-1877 t Oph. 09-07-1882 t Oph. 20-02-1881 

x Kesteren 08-05-1835 x Kesteren 21-01-1832 

Pel van de BIJL Maatje van SETTEN 

arbeider arbeidster 

* Opheusden 14-02-1846 * Opheusden 27-11-1843 

t Opheusden 07-06-1931 
x Kesteren 

t Opheusden 08-01-1917 

06-05-1870 

Dirk van de BIJL 
arbeider 

* Opheusden 09-09-1869 	t Opheusden 05-03-1954 	x Kesteren 

Marten 
* Opheusden 30-05-1897 

x Opheusden 17-09-1920 
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Marten THIJSSEN 

arbeider 

x gehuwd (K[erk]) 
x ondertrouw 
(A) datum akte 

X Oph. (K) 

Bart 
THIJSSEN 

arbeider 

*Oph. 25-05-1809 
t Oph.15-02-1889 

Elisabet 
FINTELMAN 

werkster 

* Oph. 02-05-1810 
t Oph. 01-07-1888 

x Oph. (K)1 

00 

N 

c 

a. 
0 

,-4 
ob 

 

a, 
0 
* 

3-04-1794 

Gerrit 
FINTELMAN  

arbeider 

* Oph. 31-01-1802 
t Kest. 23-01-1874 
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0 

CL,  
0 

* 
x Oph. 05 

Willemke 
WINKELMAN 

dienstbode 

*Oph. 28-12-1807 
t Oph. 06-08-1873 

10-07-1791  

x Kesteren 24-05-1833 x Kesteren 13-03-1835 

* Opheusden 13-12-1842 
t Opheusden 24-07-1912 

x Kesteren 

* Opheusden 26-09-1843 
t Kesteren 15-11-1924 

08-01-1869 

Gerd*  THIJSSEN 
dienstmeid 

15-11-1894 * Opheusden 18-04-1870 	t Opheusden 31-10-1953 

van de BIJL boomkweker 
t > 1958 * geboren 

gedoopt 
Elisabeth Huiberdina SMEETS *Wessem ca. 1893 t overleden 
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Maria FINTELMAN  
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Marten van de Bijl 
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Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN) 
en contactlenzenspecialist (ANVC) 

Gratis oogdrukmeting! 
Gratis ogentest! 

Prima brilmode advies 
1 jaar garantie op uw nieuwe bril 

Uitstekende service 

Hoofdstraat 28 
4041 AD Kesteren 

Telefoon (0488) 48 13 05  
E-mail  info@damme.n1 

SUPER DE BOER  
ALTIJD OP ZOEK 
NAAR HET BESTE 

Peter Diepeveen 

Kwaliteit waar ik 
persoonlijk achter sta 

Dr. M. van Drielplein 1 
4051 AX OCHTEN 
Tel. (0344) 641338 

TaxiS
paan 

Ziekenvervoer voor o.a. 
Amicon, Univé e.a. 

Gratis telefoonnummer (0800) 258 03 69 
Vanaf mobiel (0488) 480959 

Stationsstraat 1 Kesteren 
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FIet Ge derse 	gebied,  

'Ontstaan 

An:1.1 Dáoma n',1t 

Jubileumboek 

AD  Redactie 

 

Het Gelders Rivierengebied 
door dr.Aart Bijl 

Jubileumuitgave 
ter gelegeheid 
van ons 40-jarig bestaan 

Ditfull-colourboek, met een groot aan-
tal illustraties, is te koop voor 19,95 bij 
het Arend Datema Instituut en de boek-
handels in het Rivierengebied. Leden die 
buiten de regio wonen kunnen het boek 
bestellen bij het Arend Datema Instituut. 
Hetboekzal hen toegezonden worden voor 
dezefdeprijs, erwordengeenportokosten 
berekend. 	 • 

In het jaar 1270 werd in de monding van de Amstel een dam gelegd. Deze actie legde 
de basis voor het ontstaan van de stad Amsterdam. We moeten ons hierbij real-
iseren dat in 1270 in vele dorpen van het Rivierengebied al lang gemeenschappen 
functioneerden. 

Dan spreken we nog niet over het feit dat rond het begin van de jaartelling onze 
contreien intensief werden bewoond door onder andere Bataven en Romeinen. En 
zeker niet over de gevonden nederzettingen, waar resten zijn aangetroffen uit de 
Jonge Steentijd, zo'n i8o o vóór Chr. 

Uit deze voorbeelden blijkt wat een rijke geschiedenis het Rivierengebied heeft. 
Hiervan zijn we ons vaak niet bewust. Dit boek verschaft ons inzicht in de historie 
van onze eigen streek, een historie die in de grote geschiedenis van ons land vaak 
wat onderbelicht is. 

Wellichtvoor u aanleiding om vele in het boekgenoemde plaats en eens tebezoeken 
om zelf te ervaren dat de geschiedenis letterlijk bij u om de hoek ligt! 	• 
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Joke Honders 

11 Zingen en een boek 

Op 25 oktober was het precies 40 jaar 
geleden dat de Historische Kring Kes-
teren en Omstreken werd opgericht. Dit 
heugelijke feit hebben we op twee dagen 
gevierd. 

De feestavond 
Vrijdag 26 oktober hebben we een feest-
avond gegeven in de Vicary te Kesteren. 
Ieder lid was welkom die avond en daar 
hebben ongeveer honderdtwintig men-
sen gebruik van gemaakt, zodat de zaal 
goe d gevuld was. We hadden een koortje 

gevormd uit een aantal mensen van het 
bestuur, aangevuld met mens en die weke-
lijks in Kesteren ons gebouwbezoeken en 
sommigenhadden zelfs hun echtgenotes 
ingeschakeld zodat we e en  grate  variëteit 
aanstemmen hadden, waar we uitkonden 
putten voor de solozang. Op het reper-
toire stonden natuurlijk oude liedj es. Het 
koor stond onder leiding van onze voor-
zitter Folkert Schuurman die zijn combo 
Fashionette had meegebracht, bestaande 
uit Gerard van de Moolen (piano/accor-
deon), Gerard Hoorweg (bas) en Joop 

Viering 40 jaar HKK&O 

Het 'Historisch Koor Kesteren en Omstreken' in (gespannen) actie. 
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Muller (slagwerk) en natuurlijk Folkert 
zelf (gitaar/zang). De teksten,voorzien 
van toepasselijke illustraties, werden ge-
projecteerd op groot scherm zodat de 
mensen-als ze daartoe behoefte gevoel-
den - kondenmeezingen. André Schaaij 
bediende de knoppen. 

Jacqueline van Rijn trad die avond op 
als ladyspeaker en vertelde tussendoor 
feiten en achtergronden van de liedjes. 

De liedjes 
Hans van de Hatert vertolkte DeDrankwet 
vanKuyper, een lied dat zijnvader vroeger 
altijd zong. Samen met Peter Kegelaar 
nam hij de solostukjes uit de Zuiderzee-
ballade voor zijn rekening. Ton Meye-
ring (onze websitebeheerder) zong de 
solostukjes uit het Grebbelied en nog wat 
coupletjes van andere liedjes. Hans Borg-
stein  zong de coupletten van Heidewitzka, 
Een lied gecomponeerd in de tijd dat het 
gemotoriseerdverkeer in opmars kwam 
en men met weemoed terugdacht aan de 
tijd dat alles nog kalm en bedaard ging 
zoals reizen met de trekschuit, diligence 
en paard en wagen. 

Ook de andere mannen zoals  Bernier  
Cornielje, Hans Brons, Folkert Schuur-
man en Kobus van Ingen lieten zich niet 
onbetuigd bij de coupletjes van o.a. De 
mummie van dePharao,Japieis getrouwd, enz. 
om  maar enkele liedjes te noemen. 

De dames bestaande uit Danja van In-
gen, Anneke Borgstein, Roos Veldkamp, 
Anita Kegelaar, Carola Opperman en on-
dergetekende namen de damesliedjes 
voorhun rekening zoals o.a. het prachtige 
lied Lentekind. 

Dialectverhalen 
De zang werd afgewisseld met enkele 
dialectverhalen verteld door twee be- 

kende schrijvers die het Betuws dialect 
in ere houden. Voor de pauze las Daan 
Viergever uit eigen werk voor, en na de 
pauze Hans van den Hatert. 

Peter Schipper 
De conservator van o.a het Streekmu-
seum uit Tiel hieldtwee leuke korte vo or-
drachten. Voor de pauze vertelde hij wat 
er zoal vo or verenigingen in ons land zijn. 
Je kunt het zo gek niet bedenken of er is 
wel een vereniging voor! 

Na de pauze liet hij dia's zien van grap-
pige opschriften of ve rsieringen op hui-
zen en bij het lied Heidewitska verraste 
hij iedereen door vol gas met een oud 
brommertje de zaal in te rijden. 

Een geslaagde avond 
Uit de reacties van de bezoekers mogen 
we afleiden dat we een leuke en vooral 
gezellige avondhadden, waarwe met veel 
plezier op kunnen terugkijken. 

Receptie en presentatie boek 
Zaterdagmiddag hielden we in het Arend 
Datema Instituut onze receptie. Na de 
feestelijke toespraak door voorzitter 
Folkert Schuurman las ondergetekende 
het toepasselijke gedicht De Rivier van 
Simon Vestdijkvoor als aanloopje op de 
overhandiging van het eerste exemplaar 
van ons jubileumboek Het Gelderse Rivie-
rengebied aan de auteur Aart Bijl. Aart 
vertelde nog het een en ander over de 
totstandkoming van het boek, waarna 
het tweede exemplaar werd uitgereikt 
aanTeun Geluk, voorzitter van het Rabo 
Cultuurfonds. Van dit fonds mochten wij 
eenbijdrage ontvangen omdit  full-colour  
boek te kunnen uitgeven. Onder het ge-
not van een hapje en een drankje, werd 
de middag afgesloten. 	 • 
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Eethuis 'De Veerstoep' 
Ochten 

Ook voor bruiloften en partijen, o. a. 
salades, bitterballe enz. 

Tuinmeubelen van hout, 
metaal of aluminium? 

Gigantisch assortiment, direct uit voorraad leverbaar, 
voor de LAAGSTE PRIJS. 1500 m2 tuinplezier! 
Nu showroommodellen voor nog lagere prijzen. 

Hoofddealer van: Preston alu/teak - 
Kettler  Royal  Garden - Smaragd Bankirai - Freeline 
hardhout - K.W.A. Grenen -  Summer  Wood Teak - 

Hartman Mesch 

Van der Sarde 
Dalwagenseweg 17 - OPHEUSDEN 
Tel. (0488) 44 12 20 
Internet: www.vdgarde.n1  

Van Meegdenburg 
Van Amersfoort 

Telefoon (0344) 642491 
b.g.g. 642772 

PIET SPIES BV KESTEREN 
Transport - Grondverzet - Machineverhuur 

Zand- grind en grondhandel 
Straatsteen - Rode Split - Containerverhuur 

Tevens voor alle sloopwerken 

(0488) 481520 
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Boven: Aart Bijl toont het zojuist overhandigde boek. 
Onder: Folkert Schuurman overhandigt een exemplaar aan Teun Geluk, 

voorzitter van het RABO Cultuurfonds. 
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Piet van Walsem 
Opheusden  

Dorpsstraat 2 
Tel. (0488) 44 13 17 

VOOR MEER DAN SFEER 

VOOR KLEURIG WONEN 

* Woon- en projectstoffering 
* Meubelstoffering  

* Ve en 	 \rem 0-1-̀ v•  
* Slaapcomfort 

rfbehang 	A 
* Lijstenmakerij 

HOOFDSTRAAT 20 

6671 CD ZETTEN 

TEL. (0488) 42 o6 go 

FAX (0488) 42 06 45 

decoratief wonen 

Lid van 

el MO IC0110 vakzaak 

Piet van Walsem  

Peters van Ton  
Elektrotechniek  
Bonegraafseweg 14 
6669 MH Dodewaard 
** (0488) 41 12 14 (0488) 41 21  93 
E-mail: elektro@petersvanton.n1  
www.petersvanton.n1  

Elektrowinkel  
Kalkestraat 3 
6669 CK Dodewaard 
** (o488) 412685 -1 (0488) 41 04 50 
E-mail: winkel@petersvanton.n1  

Voor machines, 
ijzerwaren, 

gereedschappen, 
dierenvoeding, 

hengelsport 
en nog veel meer naar: 
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Werkgroep Zetten 
Wim B. van der Horst, secretaris 

Lezingen 2008 
Dorpshuis De Oude School Hemmen, 

WG 
Zetten 

Kerkplein 4, Tel. (0488) 4518 62 

Bekendmaking. ~M. 	
BURGEldEESTER der 

gemeente Eltt maakt be-
kend: 

1. dat, ter toldoening aan art. 10 der wet 
van 28 Augustus 1861 (Steak:Ma 125),  eerie  
Commissie  nit  Gedeputeerde 8tate dee provincie 
Gelderland, bijgestaan door don daartoe door het 
algemeens bettuur aangewesen Ingenieur en bet 
hoold van het  bestial,  der gemeente, in het ge-
tneentehuis aldaar zitting zal houden don 
20 November a. 8., ten 6 ure des avonds, 
ten einde de bezwaren van belanghebbenden aan 
te hooren  Urger,  bat plan van aanleg  ran  den 
spoorweg van Anierafoort naar 
Mjniegosili, en noodigt belanghebbenden uit 
out hunne bezwaren , ter plaatse  an  ure vermeld, 
mondeling 0r setiriftelkili  sum  genoemde Commimie 
mode te deelan; 

2. dal de stukken bedoeld bij de acute alinea  
ran  artikel 12 en ter voldoeting  tan  de tweede 
alinea van dal artikel  ran  voontoczade wet, tm 
inzage van oen ieder worden nedergebigd ter  Seen, 
uric  der gemeente, van af den 84  October  &.s, 
totdat de Commissie ban, werlatounhedan binuca 
de gemeente beet slang!. 

I. dat bet uitgewerkt plan eau bat gebeale 
werk, bedeeld in de Waste  alines  van art 12 
van ineergenoemde wet voor een  inlet  ter insaga  
sal  liggen op de Oritbz der prorincia Gelderland, 

.derrieneetkr zoonosvari, 
GUALTHERIE VAN WEIP2KL. 

Stan • den 19  October  1878. 

Dinsdag 1.5 januari 2008 
20. 0 0 uur 
De Oude School Hemmen 

Daan Viergever 
125 jaar oostelijke Betuwelijn 

Daangaat in op de ontstaansgeschiedenis 
van deze spoorlijn en de daarbijbeho-
rende verschillende stations. Er zullen 
foto's te zien zijn afkomstig van Coby de 
Hartog, Ed Janssen en eigen foto's. 

Na de pauze wordt het functioneren 
van de Exploitatiedienst behandeld. Ver-
der worden er modellen van het diesel- 
materiaal vertoond. 	 •  

Dinsdag 19 februari 2008 
20.00 uur 
De Oude School Hemmen 

Piet Driessen 
Huissen, nét even anders. 

In 1814 wordt Huissen genoemd als het 
geschenk van het klooster van Liirsch. 
Huissen heeft in het verleden gehoord 
bij Pruissen, Gelre, Berg en Kleef. 

In het begin van de 19e eeuw is het acht 
keer van eigenaar gewisseld en in 1816 
kwam het definitief bij Nederland. • 

Frederik in, koning van Pruissen 1797-
1840, De laatste monarch over Huissen. 
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Frankische Tijd 
Joke Honders 

Pepijn van Landen 

Iedereen weet natuurlijk wel wie Ka-
rel de Grote is, een belangrijk figuur in 
onze geschiedenis, maar over zijn voor-
geslacht werd vroeger weinig verteld 
in de geschiedenislessen op school. In 
dit artikel zal ik trachten daar iets meer 
duidelijkheid in te scheppen. 

Het plaatsje Landen 
Tijdens onzevakantie in België afgelopen 
zomer stuitten wij in de omgeving van 
St.Truiden op het stadje Landen. We kwa-
men er achter dat dit plaatsje een zeer 
rijkegeschiedenis kent. Het was namelijk 
de zetel van de Frankische hofmeiers! 

Na de ineenstorting van het Romeinse 
Rijk in West-Europabezetten de Franken 
al spoedig in de 5e eeuw de toenmalige 
provincie  Germania Inferior  (het hele 
huidige Nederland beneden de rivieren, 
België en het huidige Rijnland en dus 
ook ons gebied als we het kaartje goed 
bestuderen) en vervolgens breidden ze 
hun gebied verder zuidwaarts uit naar 
Gallië, tot aan de Seine. Aan het hoofd 
van de Franken stonden in die tijd de Me - 
rovingische koningen: Merovech, Phara-
mond, Chlodio, Childerik, Chlodovech 
(Clovis Dagobert enz. De hofhouding 
werdbeheerd door een zgn. hofmeier of  
Majordomo,  een titel die gebruikt werd 
in de 7e en 8e eeuw. Doordat er op een 
gegeven moment een aantal zwakke 
en jeugdige vorsten op de troon zaten, 
zagen de hofmeiers hun kans schoon en 

namen aan het einde van de zgn. Mero-
vingische periode steeds meer macht tot 
zich om tenslotte de gehele macht over 
te nemen. 

In Landen nu woonde één van deze 
hofmeiers: Pepij n van Landen ofook wel 
Pepijn de Oudere of Pepijn igenoemd, 
zoon van Carloman (de Oudere). Hij 
diende onder drie verschillende konin-
gen nl. Chlotharius  ii,  Dagobert i en 
Sigibert 

Standbeeld van Pepijn I in Landen. 
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De situatie ten tijde van Pepijn I. 

Pepijn leefde van 580 tot 64.o en be-
woonde een voormalig  Gallo-Romeins 
villadomein, dat in Landen zelfs als een 
'motte' (versterking) wordt aangeduid. 
Deze motte stond net buiten het huidige 
Landen, in het Sinte-Gitterdal. Dat dal 
was het oorspronkelijke centrum van 
Landen. De plaats waar zijn motte stond 
is nog steeds als eenverhoging zichtbaar 
in het landschap en er is een zgn. Pepijn-
wandeling mogelijk om deze plaats te 
bekijken. 

Pepijn was een telg uit een aristocrati-
sche en zeer invloedrijke familie uit het 
oostelijk de el van het Frankische rijk, dat 
ook wel als Austrasië aangeduid wordt. 
Hij was gehuwd met Iduberga (Sinte Itta)  

van Aquitanië. Zijn dochter Gertrudis 
werd later tot patrones van Landen uit-
geroepen en zijn andere dochter Begga 
stichtte een klooster in Andenne. Zijn 
zoon Grimoald volgde hem in 640 als 
hofmeier op, maar werd in 656 te Parijs 
vermoord. 

De mannelijke afstamming van Pepijn 
werd voorgezet langs Begga. Uit die lijn 
kwam Karel de Grote voort. Landen mag 
daarom de titel dragen van bakermat van 
de Karolingische dynastie. 

In 622 werd Pepijn door koning Chlo-
tharius tot hofmeier van Austrasië be-
noemd. Dit ambt bleef hij uitoefenen 
tot zijn dood in 640, waarna hij op zijn 
domein begraven werd. Zijn weduwe 
Itta, die na de dood van haar man met 
dochter Gertrudis naar de abdij van Nij-
vel vertrokken was, liet na enkele jaren 
het lichaam van haar man overbrengen 
naar Nijvel. 

Vlakbij de motte stond een kapel, de 
grafkapel van de Peppiniden, die later 
eenbedevaartskerk werd. Deze kerkviel 
in 1756 in puin. De funderingen hiervan 
werden in 1981 blootgelegd en de koor-
fundamenten overkoepeld door een hal, 
dat nu het Stedelijk Archeologisch Cen-
trum van Landen is. Het Sinte Gitterdal is 

Een van de mottes. 
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Bezoek onze showroom 
met meer dan 
50 plafonds 

Voor meer informatie: 
Gijsbert Stoutweg 11 
(Industrieterrein 
Latenstein) 
TIEL 

'n Goed boek 
haal je bij 

'n goede zaak 

Gespecialiseerde 
boek- en kantoorvakhandel 

Hoofdstraat 84 
6671 CC Zetten 

Telefoon: (0488) 451360 

ZAAD- EN PLANTENHANDEL 

Firma 
S.A.H. van Binsbergen & Zn. 

Broekdijk 31a 4041  CT  Kesteren 
(0488) 48 13 43 

Uw adres voor: 

• Tuinbloemen, landbouwzaden 
en bestrijdingsmiddelen; 
• Alle soorten pootaardappelen, 
planten en meststoffen. 

S.  B. n 0. 
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De overdekte koorfundamenten. 

tot beschermd  lands chap  uitgeroep en en 
de beide motteheuvels (vlakbij de Pepijn-
motte ligt nog een heuvel, de Heynsberg 
genoemd) met de kerkfunderingen zijn 
tot beschermd monument verklaard. 

Pepijn werd zalig verklaard. Zijn feest-
dag is op 21 februari. 

Het vervolg 
van de afstammingslijn 
Weduwe Itta of Iduberga liet na de dood 
van haar man de abdij van Nijvel bouwen 
waar haar dochter Gertrudis abdes van 
werd. Gertrudis was zeer godsdienstig 
opgevoed. Als jong meisje was ze al van 
plan zich in dienst van G odte stellen. Op 
een feest bij koning Dagobert vroeg een 
prins haar ten huwelijk, maar zij weigerde 
met de woorden: `ik heb tot bruidegom 
gekozen de eeuwige schoonheid die de 
oorsprong is van de schoonheid van alle 
schepselen. Hij die oneindig veel rijk-
dommen bezit en door de engelen wordt 
aanbeden.' Gertrudis en haar moeder zijn 
beiden later eveneens heilig verklaard. 

De andere dochter, Begga, huwde met  

Ansegisel, zoon van de invloedrijke bis-
schop Arnulfvan Metz. ArnulfvanMetz 
wordt daarmee ook wel gezien als de 
stichter van de Karolingen. 

Begga en Ansegisel hadden als zoon 
Pepijn van Herstal, ook welbekendals Pe-
pij n  ii  ofPepijn de Middelste. Deze Pepijn 
was niet alleen hofmeier van Austrasië, 
maar ook van Neustrasië en Bourgon-
dië en kreeg op deze manier veel meer 
macht in het Frankische rijk en werd na 
687 zelfs de feitelijke leider van Austra-
sië.Hij huwde met Plectrudis om zo haar 
landen in het gebied van de Moezel in 
handen te krijgen. Bij een maitresse ech-
ter verwekte hij Karel Martel en hiermee 
komen we op iets meer bekend terrein. 
Karel Martel wordt gezien als de eerste 
van de Karolingen, terwijl zijnhalfbroers 
en halfzussen de laatsten van de Peppi-
niden genoemd worden. 

De bijnaam Martel betekent letterlijk 
hamer (die de Arabieren vermorzelde). 

Beeld van Gertrudis. 
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Het  grafmonument  in Saint-Denis. 

Het zou te ver voeren in dit verhaal om 
hier dieper op in te gaan. 

Karel Martel (geboren in Herstal in 
Wallonië) volgt zijn vader Pepijn van 
Herstal als hofmeier op. Een van zijn 
kinderen was Pepijn de in of de Jongere, 
bijgenaamd de Korte. De bijnaam de 
Korte heeft hij door zijn korte uitdruk-
kingswijze ontvangen. 

Pepijn was gehuwd met Betrada van 
Laon, ook wel bekend als  Berta  met de 
Grote Voeten. 

De legende van Bertrada van Laon 
Over deze Betrada, de moeder van Karel 
de Grote, is nog een leuke legende in de 
Bourgogne in omloop. Er was een huwe-
lijk geregeld tuss en Bertrada en Pepijn de 
Korte. Echter toen Pepijn de Korte zijn 
bruid op kwam halen, deed haar zuster 
zich als bruid voor en werd door Pepijn 
meegenomen. De vader van Bertradawist 
niet goedraad met zijn dochter met de le - 
lijke voeten en verstootte haar. Bertrada 
kwam naverschillende omzwervingen in 
het dorpje Aloxe-Cortonterecht en werd 
daarliefdevol opgenomen door de plaat-
selijke boerenbevolking (wijnboeren). 

Pepijn kreeg op een gegeven moment  

het verraad te horen en stuurde zijn rid-
ders op pad om haar op te sporen, wat 
na enige tijd lukte. Zij brachten haar bij 
Pepijn. Ze leefden nog lang en gelukkig 
met elkaarvolgens het verhaal en kregen 
kinderen, waaronder Karel de Grote. 

Als dank heeft Karel een stuk land in 
Aloxe-Corton gekocht en geschonken 
aan de bevolking. Van dit perceel komt 
sindsdien een van de beste witte wijnen 
ter wereld: de Corton  Charlemagne.  

Betrada en Pepijn de Korte zijn be-
graven in het klooster  Saint-Denis  (een 
voorstad van Parijs) en een fraai grafmo-
nument in de basiliek ter plaatse herin-
nert de bezoeker aan dit feit. 

Met Pepijn en zijn vrouw zijn we aan-
beland bij Karel de Grote en daarmee bij 
het slot van dit verhaal. 	• 

Karel de Grote. Beeld voor het 
Historisch Museum in Frankfurt. 
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De jaarlijkse barbecue 

Redactie 

De jaarlijkse barbecue voor 
vaste medewerkers vond dit 
jaar plaats op een prachtige 
nazomeravond in september. 
Ook voor deze derde keer 
weer georganiseerd door 
André Schaaij en Anne-Ma-
rie Walravens, die we hierbij 
van harte bedanken. 	• 

Dialectwoorden 4 

Joke Honders 

Parmetaosie: verwant zijn aan elkaar, 
tot éénfamilie behoren. 
Anja van Bruur van Hent van Griet ut 
Inge zit nog in in de parmetaosie van 
Piet van Dijk. Anja enz. is nogfamilie van 
Piet van Dijk. 

Het woord is afkomstig van het ver-
ouderde woord parentage = familie, ver-
wantschap. Vergelijk ook parenteel. 

Mieter:  Ajax  het giestere flink op de mie-
ter gehad.  Ajax  heeftgisterenflink verloren. 

Mieter is het geheel van botten, spieren 
en organenwaaruit het menselijklichaam 

Praote 
gij 

dialec' 

bestaat. Er is nog een tweede betekenis 
in de zin van het heeft geen mieter opge-
leverd. Het heeft niets opgeleverd. Dit 
mieter is afkomstig van mieter of mijter, 
een kaasworm (mijt) dus een zeer klein 
diertje. 

Snaks: op leuke of koddige wijze grappig. 
Hannes het op de feestaovend van die 
snakse verhaoltjes veurgelèze. Hannes 
heeft op defeestavond leuke verhaaltjes voor-
gelezen. 

Het is afkomstig van het woord snaaks, 
dat leuk of grappig betekent. 	• 
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 Assurantie- 

en financieringskantoor 

a. hommersom b.v. 

Burg. Lodderstraat 15 
Postbus 3 -4043 ZG OPHEUSDEN - 
Tel. (0488) 44 21 44- Fax (0488) 44 28 97 

Weot Seel:tet 
4eej.t ate 
zotaleeg 

A.  jig.  
BOUWMAN 
slijterij 
en wijnhandel 
Hoofdstraat 58 
6671  CG  Zetten 
Telefoon (0488) 45 12 75 
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Historische foto's 

 

Joke Honders 

 

1 Uit een oud familiealbum 

Afgelopen periode kregen we weer een 
aantal oude familiefoto's te leen om ons 
digitale foto-archiefuit te breiden, van de 
heer T. Jager uit Wageningen en de heer 
G. van Esterik uit Doorn. Gelukkig was 
dit keer wel bekend wie er op stonden. 

Van P. Strous uit Rhenen mochten we de 
foto's (kopieën), die gebruikt zijn bij het 
verhaal over juffrouw Lila in de nieuwe 
Tabula, houden. 
Al deze mensen nogmaals van harte be- 
dankt. Hierbij enkele foto's. 	• 

Op de linkerpagina links: boog te Ingen aan de Brei uit1913 ter gelegenheid van io o jaar on-
afhankelijkheid. Daarnaast eenfoto van Teunis van Dodewaard ( overleden aan griep 1918), 
Kees Sukkel en Willem Sukkel. Beneden: Hendrika van Capelle, geb. 25-03-1896, Cathari-
na van Capelle, geb. 18-01-18??, Wilhelmina Geertruida van Dodeweert-Sukkel, geb.19 o?, 

Hendrika van Capelle-van de Weert, Hendrika ter Haar geb. 27-06-1909, oven. 29-01-19??. 
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Notariskantoor Soons 
Flessestraat 42 

6666 CR Heteren 

Postbus 19 

6666 ZG Heteren 

Telefoon (026) 479 04 70 

Fax (026) 479 04 79  

e-mail  notaris@soons.knb.n1 
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Briefhoofd 

Redactie 

KRUIDENIERSWAREN,  
F,TERIC eN DR ANZ, ENZ.  °CMS, den  

L. ANGELINO. 
••• - 	 e rxr  

Reg  Archief  Rivierenland 

H. H. Huitsing 

Postbus 169 4000 AD Tiel -Telefoon (0344) 612230  

E-mail:  info@regionaalarchiefrivierenland.nl  
Website: www.regionaalarchiefrivierenland.n1 
Bezoekadres: St.Agnietenstraat 28- Di t/m vrij 9.00-16.30 uur 

RAR 

Locatie CULEMBORG 
Markt 5 
Dinsdag  ná  tel. afspraak 
9.00-12.30 uur en 13.30-16.30 uur 

Locatie BUREN 
Achterbonenburg G 

Dinsdag  ná  tel. afspraak 
9.00-12.30 uur en 13.30-16.30 uur 

Locatie NEDER-BETUWE 
Burg. Lodderstraat 20 

Dinsdag  ná  tel. afspraak 
9.00-12.30 uur en 13.30-16.30 uur 

Van di 25-12-2007 t/m dil-1-2008 
zijn al onze studiezalen gesloten. 

Nieuw: Dodewaard 
• Wijziging op de legger van de wegen 
buiten de bebouwde kom van de gemeen-
te Dodewaard, met plattegrond, 1956; 
met authentieke kopie van de tij  dens  de 
Tweede Wereldoorlog verloren gegane 
plattegrond van de wegenlegger van 1941. 
C en D), circa 1915 - circa 19 85.  NB  . de data 
verschillen sterk per sectie. 	• 
• Kadastrale minuutplans gemeente Do-
dewaard: lichtdrukkopieën uit 19 8 0-1989 
van kaartenuit de periode 1928-1983; met 
register op de kadastrale leggers van de 
Kadastrale gemeente Dodewaard (sec-
ties A t/m D), circa 1950 - circa 1988 en 
de Kadastrale gemeente Hien (secties B 
C en D), circa 1915 - circa 1985. N.B. de 
data verschillen sterk per sectie.). 	• 
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Boeken, bijbels 
Kantoorartikelen  

CD's  
Kado-artikelen 

Speelgoed 

Nedereindsestraat 7 4041 XE Kesteren 
Telefoon 0488 - 48 2226 's maandags gesloten 

H.WEIJMAN ..... 	§. 

II 	I 	I, II  

til 

ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES 
FIF11  
ILL -211  BOVAG 
• nieuwe auto's 
• occasions 
• onderhoud en APK-keuring 
• roetmeting 
• accessoires 
• gecertificeerde alarminbouw 

• banden en accu's 
• autoruitenlijn 
• ombouwen tot automaat 

met Click 'n Go 
• schadereparatie 
• financiering en leasing 

Gespecialiseerd in Citroën 
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor: 

Ommerenveldseweg 67 — Ommeren — Telefoon (0344) 60 16 32 
Donderdag en vrijdag geopend tot 21.00 uur 

Zaterdag geopend voor kleine reparaties tot 14.00 uur 

NE:» 
	

MOW  

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF 

Ochten Telefoon (0344) 641793 

VAKGARAGE  ZAAYER v.o.f. 
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Daar sta je dan...  
Ind  ir.daghock 
van  can it Linn,  se d ionatpl icht igv 

Nederlands-Indië 

Redactie 

I
Dagboek van Bart Franken 

In gezelschap van een aantal oud-Indië 
gangers, waaronder zijnvoormalige com-
mandant  it.  Van Heek en andere belang-
stellenden, werd op vrijdag 7 december 
j.l. het eerste exemplaar van het dagboek 
van Bart Franken door voorzitter Folkert 
Schuurman aan Bart aangeboden. 

De mensen die in opdracht van de Ne-
derlandse Regering naar Indië zijn ge - 
stuurd hebb en lang mo eten knokken vo or 
een stukje erkenning. Omdat Nederland 
werdgedwongen de soevereniteit over te 
dragen, kwamen de Politionele Acties in 
een totaal ander daglicht te staan. 

Historicivelden een hard oordeel over 
onze activiteiten in Indië, waar de terug-
gekeerde militairen de dupe van waren. 

Achterafkun je waarschijnlijk conclu-
deren dat deze oordelen veel te vroeg 
zijn gegeven, en dat een goede geschied- 

schrijving pas kan plaatsvinden, nadat 
voldoende afstand (in tijd) is genomen 
tot de gebeurtenissen. 

De Nederlandse overheid is ook (laat) 
tot die conclusie gekomen. Pas in 1988 
hebben de oud Indië-gangers een Natio-
naal Monument gekregen in Roermond, 
waar ze hun gesneuvelde kameraden (ca. 
6200!) kunnen herdenken. 

Het is daarom goed om kennis te ne-
men van de persoonlijke verhalen van de 
mensen die het hebben meegemaakt, los 
van alle politieke verwikkelingen. 

Het dagboek is te koop bij het Arend 
Datema Instituut en kost E 8,- 	• 

Bart Franken overhandigt het eerste 
exemplaar aan zijn voormalige 

commandant  Lt.  Van Heek. 

NIEUWSBRIEF HKK&O 26e jaargang nr. - januari 2 oo8 45 



Zwaore sturm 

Volges een Engelse geleerde zou er 
in 't laots van november een zwaore 
sturm kom me. Het zou een soort 
cycloon worre of zo as'se in Heuze 
zegge een 'zwaore hoerekees'. 
Daorwor op 't ogeblik (25 nov.) druk 
over gepraot. 't Miensdom is bang 
veur harde wijnt, dit umda'de d'r 
niks tege kun doen.Alleen Driekus 
van Eldik ut Ochte het een kirtigge 
de sturm gevochte. 
Toen hij 't hooi op  uppers  wou zette 
woei da ieleke kirwirweg. Uteinde-
lijk kreeg hij st veur mekaor een up-
per opte zette. Hij gong er bovenop 
ligge, stook devust umhoog en riep: 
'Waai mar wijnt á'cle durf!' 	• 

't Is al een hele poos geleeje  dá  't 
iesend hard woei. Piet Verwoert de 
veirknech van 't Heusdesseveir had 
'ter nie op. 't Is eigenlijk gekkewaark 
urn over te vaore', bromde nie. Zijn 
hoed vashauwende stong er een 
Heusdese dominie op de pont. Mit 
't geld ophaole zeej Piet: 'Dominie, 
dominie, as 't nog harder gaoi waoje, 
zie 'ter naor ut  dá  we gaon heemele.' 
`Dat de Heere ons daarvoor moge 
behoeden', was het antword! • 

Korte berichten 
Redactie 

L1J Expositie in het Ambtmanshuis 

Het Regionaal Archief Rivierenland 
heeft in een tweetal vitrines in het Ambt-
manshuis de expositie `Wapengekletter' 
en `ambtelijk gereedschap' ingericht. De 
eerste heeft betrekking op het gebruik 
van gemeentewapens, logo's en dergelij-
ke van de gemeente Tiel en de voormalige 
gemeente Wadenoij en, de twee de op de 
ontwikkeling van administratieve hulp - 
middelen. G eopendtijdens kantooruren. 
Toegang gratis. Melden bij het secretari- 
aat. Adres: Ambtmanstraat 13. 	• 

Li Rondeel Rhenen 
Tot 5januari 2008 - Lijnen Ruimte Tijd 

De tentoonstelling bestaat uit tekenin-
gen van meesters uit de vde, 18de en 
19de eeuw, die allen Rhenen tot motief 
kozen. Dat zijn niet de geringsten: onder 
meer Saenredam (leerling en vriend van 
Rembrandt), Van den Eeckhout, Saftle-
ven, Pronk en De Beijer. Uit eigen col-
lectie en dank zij bruiklenen van parti-
culiere verzamelaars, het Rijksmuseum 
(Rijksprentenkabinet), Het Utrechts Ar-
chief, Teylers Museum, de Rijksdienst 
voor Archeologie, Cultuurlandschap en 
Monumenten en het Openluchtmuseum 
kon deze verzameling van topstukken 
worden samengesteld. 	 • 
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Zakendrukwerk, rekeningen, briefpapier, zakenkaartjes, 
enveloppen, folders, boekjes, kettingformulieren enz. 

Familiedrukwerk, geboortekaartjes, verlovings- en 
huwelijkskaarten, jubileumkaarten enz.  

Full-colour  drukwerk, o.a. brochures. 

Eigen ontwerpstudio. 

Kleurenkopieën, A4 en A3 formaat, 
vergroten en verkleinen. De allerbeste kwaliteit! 
Klaar terwijl u wacht. 

Wij staan nog niet in de 
geschiedenisboekjes. 
U kunt nog steeds bij ons terecht! 

OCHTEN 
offset & digitate  druk  

3 
	

E  
3  

Drukkerij Ochten 
Mercuriusweg 5 
4051 CV Ochten 
Industrieterrein 'De Heuning' 
Tel. (0344) 64 41 62 
Fax (0344) 64 38 69  
E-mail:  druk.ochten@ciceronet.n1  
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