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0 Historische Kring Kesteren en Omstreken 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken. 
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Van de voorzitter 

I
Nieuwe uitdagingen 

Overlijden Wim du  Bois  
januari kregen wij bericht datWim du  

Bois  is overleden. Hij had juist de leeftijd 
van 90 jaar bereikt. Hij was samen met 
zijn vrouw Aukje een trouwe bezoeker 
van onzebijeenkomsten.Wij hebbenhem 
leren kennen als een zeer beminnelijk 
mens. Wij wensen zijn vrouw Aukje en 
de kinderen veel sterkte toe bij het ver-
werken van dit verlies. 

Nieuwsbrief in maart 
Het is nog even wennen, maar deze 
Nieuwsbrief komt zoals eerder aange-
kondigd wat vroeger. De volgende ver-
schijnt begin september en de laatste van 
het jaar begin december, dit keertezamen 
met de Tabula. 

Contributie 
Ongeveer een week na het verschijnen 
van deze Nieuwsbriefworden ook de ac-
ceptgiro's voor dit jaar verstuurd. Wij 
zouden u vriendelijk willen vragen deze 
niette latenliggenmaarbilmenredelijke 
termijn te betalen. Elk jaar zitten we aan 
het einde van het jaar met een lijstje na-
men van mensen die nog niet hebben be-
taald. Die moeten dan schriftelijk en/of 
telefonisch nogmaals worden benaderd, 
wat een hoop extra werk veroorzaakt. 

Veteranensociëteit 
Bij de publicatie van het dagboek van Bart 
Franken, is het initiatiefonstaan om in ons 
gebouw met regelmaat een bijeenkomst  

voor veteranen (van Grebbe tot Uruzgan) 
te organiseren. Inmiddels zijn hierover 
nadere afspraken gemaakt. Maandelijks, 
op de laatste vrijdag van de maand, stel-
len wij ons gebouwhiervoorbeschikbaar 
van 15.00 tot 17.00 uur. De eerste bijeen-
komst zal op vrijdag 25 april gehouden 
worden. 

Schoolproject 
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 meeraandachtte geven in het 
basisonderwijs (groep7en8).Erwordtal  
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. 

Nieuwe projecten 
In de bestuursvergadering van januari 
zijn twee projecten gekozen waaraan de 
komende jaren zal worden gewerkt: 
1. Fruitteelt in de Betuwe. Dit omvat on-
dermeer de teelt, het transport en de ver-
werking van het fruit. De coördinator 
voor dit project is Kobus van Ingen. 
2. Inventarisatie van namen op openbare 
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gebouwen, straten, gedenktekens enz. 
die streekgebonden persoonsnamen dra-
gen. We willen deze verzamelen van alle 
kernen in ons werkgebied. De bedoeling 
is dat alle voorkomende namen per dorps-
kern wordenbeschreven. Eenbiografisch 
woordenboek dus. De coördinator van 
dit project is Frans Nieuwenhof. 

Als u interesse heeft om mee te werken 
aan een van deze projecten of anderszins 
een bijdrage wilt leveren, kunt u contact 
opnemen met de genoemde coördina-
toren. 

Jaarvergadering 
Onderaan deze bladzij de de agenda voor 
de komende jaarvergadering. Een vereni-
ging is van de leden (0 en uwaanwezigheid 
wordt dan ook op hoge prijs gesteld. 
Wij hopen ook u op 14 april om 19.30 uur 
te mogen begroeten. 

Nieuwsbrief 
In deze Nieuwsbrief de gebruikelijke 
jaarverslagen van de vereniging, het 
Arend Datema Instituut en de Werk-
groepen. 

Daarnaast een reportage over de uit-
reiking van de welverdiende Vrijwilli-
gersprij s van de gemeente Buren aan ons 
trouwe lid Gerrit van Kalkeren. 

Ons lidTeunis van Blijderveen schreef 
een boek over zijn dorp Asch, waarvan 
de opbrengst geheel ten goede komt aan 
het KWF. Meer hierover op blz.45. 

Joke Honders ziet kans om beziens-
waardigheden van drie verschillende va-
kantiereisjes met elkaar in verbinding te 
brengen. Het draait allemaal om Willem, 
koning van het Heilige Roomse Rijk in 
de jaren 1248 tot 1256. Niet de eerste de 
beste dus. 	 • 

Algemene Ledenvergadering 

Het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken nodigt u uit tot 
het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandagi4april 2008, 
aanvang 19.30 uur in De Vicary v. h. Johanna's Hof te Kesteren. 

AGENDA 

1. Opening; 
2. Mededelingen; 
3. Jaarverslagen secr. en werkgroepen ( in deze Nieuwbrief opgenomen); 
4. Financieel jaarverslag 2007 en begroting 200 8 . Deze stukken liggen een half 

uur voor aanvang van de vergadering ter inzage; 
5. Verslag van de kascontrolecommissie en de benoeming van een nieuw lid 

(aftredend is de heer André Schaaij); 
6. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: W. v. d. Horst en H. Moor-

rees. Aftredend en niet herkiesbaar: K. v. Ingen; 
7. Rondvraag; 
8. Sluiting. 
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BESTEL & INFORMATIELIJN 

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. 

r\--\ 

Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V. 
Lienden, Oudesmidsestraat 12 	Opheusden, Swaenenstate 3 
Tel. (0344) 602400 	 Tel. (0488) 442906 

www.vanhelden.n1 

DE NIEUWE •  
CATALOG  US 

REKLAMEARTIKELEN & 

RELATIEGESCHENKEN 

MET DUIZENDEN 

ARTIKELEN VOOR 

BEDRIJVEN, 

INSTELLINGEN & 

VERENIGINGEN 

MET VEEL SPECIALE 

AANBIEDINGEN 

0344 - 64 02 00*  

BEZOEK ONZE SHOWROOM — HET EEK 1 4004  LM  TEEL 
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Lezingen 

Brigitte  Often  

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

Joke Honders 
Boerderij- en perceelsnamen in de Betuwe 

Joke Honders is een aantal jaren bezig 
geweest om de thans nog zichtbare boer-
derij- en perceelsnamen in de dorpen van 
het werkgebied van de Kring op foto vast 
te leggen. Aan de hand van de ze foto's en 
ouder materiaal zal ze u iets vertellen over 
de betekenis van die namen. 

De meeste perceelsnamenzoals die hier 
en daar nog op hekken entoegangspoor-
ten te zien zijn en ook de boerderijnamen 
die meestal naar het bijb ehorende perceel 
genoemd zijn, zijn al heel oud. De meeste 
perceelsnamen in het werkgebied zijn ge-
geven vanaf de  lie  tot en met de 16e eeuw, 
toen er veel land ontgonnen werd. Die 
ontginning komen we bijvoorbeeld tegen 
in een oude oorkonde uit 1139 waar staat 
dat Andreas, bisschop van Utrecht, de 
novalia (= nieuw ontgonnen land) tussen  

Maurik, Ravenswaaij, Rijswijk en Zoelen 
aan de de kannuniken van St. Salvador 
te Utrecht schenkt. Wanneer er dan een 
paar honderd jaar later weer nieuw ont-
gonnen land bijkomt, ontstaat de naam 
Oude Weide. Een naam die tegenwoordig 
nog altijd op een hek aan de Buitenweg 
te Maurik prijkt, de straat die vroeger 
de Oudeweidsche straat heette. Dit ter 
illustratie van een van de vele namen. 

Er zijn ook namen die vraagtekens op-
roepen, wat bijvoorbeeld te denken van 
de naam De Tempel in Dodewaard? 

Alle perceelsnamen in het werkgebied 
zijn ruim een halve eeuw geleden, voor 
zover ze nog bij de mens en b ekend waren, 
in kaart gebracht. Het was een project van 
de Stichting Bodem Kartering uit Wage-
ningen . Dit heeft jaren later uiteindelijk 
geresulteerd in de Perceelsnamenatlas 
van het Gelders Rivierengebied (deel 
Midden-Betuwe) van A.D.M. Veldhorst 
en Chr. de Bont, dat in 1992 is gepubli-
ceerd en nog steeds te ko op is bij de K ring. 
Op de lezing te verkrijgen voor 7 euro. 

I

Maandag io maart 2008 
20.00 uur 
Zalencentrum 'De Vicary' 
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I

Maandag 14 april 20 o8 
2035 uur 
Zalencentrum 'De Vicary' 

N.B.Voorafgaande aan dezelezinghouden 
we om 19.30 uur onze Jaarvergadering. 

Arie van Ommeren (1925-2000) was de 
goedlachse dorpsschilder van Ingen en 
als dorpsfilmer de maker van twee on-
vervangbare dorpsfilms van Ingen, die 
nu als historisch erfgoed in de kluis van 
het gemeentehuis in Maurik bewaard 
worden. Ook was hij samen met zijn 
vrouw Joop een van de hoofdrolspelers 
in Een jongen van het dorp, het boek over 
de geschiedenis van Ingen tussen 1900 
en 2000. Arie's opgewektheid was wel-
licht gecompliceerder dan het leek en 
had waarschijnlijk nog een functie: het 
verdoezelen en weglachen van een veel 
minder vrolijk hoofdstuk uit zijn leven, 
zijn tijd als soldaat in Nederlands-Indië. 
Een onderwerp waar hij zelden of nooit 
over sprak. 

In het begin van 2007 stierf zijn vrouw 
Joop en kwam erbij de talloze spullen uit 
Indië, die hij in zijn soldatenkist bewaar-
de, een Indisch dagboek naar boven. Bij- 

gehouden van de eerste tot de laatste dag, 
drie jaar en 78 dagen lang. Plus een paar 
honderd foto's, die hij met zijn eenvou-
dige vierkante boxje in Indië maakte. 

Chris van Esterik las het dagboek, 
interviewde twee van zijn toenmalige 
strijdmakkers, zijn dochter, broer en zus 
en schreef het verhaal over een Ingense 
jongen die bij thuiskomst in1949 op zijn 
24e al me er had meegemaakt dan menig-
een in een heel leven. Oversluipschutters, 
tropenkolder en gesneuvelde kameraden, 
over de fascinatie van een Betuwse jongen 
voor het prachtige Indië en over de band 
van het dorp met een Ingense jongen zo 
ver in den vre emde. De complete tekst van 
het verhaal, met vele foto's, verschijnt op 
de avond van de lezing ook als Betuwse 
Monografie. 	 • 

Arie van Ommeren (1925-2000). 

Chris van Esterik 
Bloesem en Sambal 
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IFILEIBIERF 
CATERING 

RENTMEESTERSKANTOOR 
VAN LYNDEN  

gh  
	 / 

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

Verhuur feesttenten, tafels, stoelen enz. 

Dorpsstraat 1 
6672  LC  Hemmen 

Postbus 24 
667o AA 

Zetten 

Tel. (0488) 451312 

Fax. (0488) 452621 
E-mail: fvlynden@wxs.n1  

Voor bedrijven en particulieren 

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

E-mail:  infoehuiberscatering.n1 

• Beheer en taxaties 

• Onteigening en planschade 

• Grond en pachtza ken 

• Schaderegelingen 
www.huiberscatering.n1 
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is uitgekomen, waaraan enkele b estuurs-
le den hebbenmeegewerkt. (Deel  III  staat 
op stapel); 
• In de pipelijn zit nog het uitbrengen van 
het interviewboek deel  ii,  deel  II  van Jan 
Jager en Menno Potjer, dagboek Bart 
Franken uit Zetten en een monografie 
over dokter Van der Laan uit Zetten; 
• We vieren dit jaar ons 40 jarig jubileum 
en dan presenteren we het bo ek van Aart 
Bijl over het Rivierengebied. Op 26 no-
vember houden we een gezellige avond 
in de Vicary en zaterdag 27 november 
een receptie in het gebouw. Voor het 
onderwijs brengen we een lesbrief uit 
met als thema water. Verder brengen we 
een boekje over de geschiedenis van de 
HKK&O  nit;  
• Bedankt: alle auteurs Nieuwsbrief, 
adverteerders, vrienden ADI, alle me-
dewerkers, de bestuursleden van het 
Steunfonds, drukkerij 0 chten en in het 
bijzonder directeur Frans Nieuwenhof 
en de vaste bemanning van het gebouw 
Henk Gerritsen, Marlies Oosten en Ab 
Fransen; 
• De lezingenorganisatie is overgegaan 
van Peter Kegelaar naar Brigitte Otten; 
• Het secretariaat van de Werkgroep Zet-
ten is overgegaan van Baukje Hof naar 
Wim van de Horst; 

Jaarverslagen secretariaat 
en werkgroepen 
• Notulen Jaarvergadering io april 2006 
• Jaarverslag 2006 
Geen opmerkingen, secretaris bedankt. 
Ook de schrijvers van de andere jaarver-
slagen bedankt. 

Financieel Jaarverslag 2006 
• Rekening 2006 
• Begroting 2007  

• De penningmeester geeft een korte toe-
lichting en meldt dat we dit jaarmaar een 
zeer klein batig saldo hebben i.v.m. weg-
vallen van de subsidie van de gemeente. 
Dit heeft ook consequenties voor de be-
groting van 2007! Het ledental is toege-
nomen met 12 leden. 
• Alles goedgekeurd waardoor de pen-
ningmeester décharge is verleend. De 
penningmeester en kassier bedankt. 

Kascontrole 
• André Schaaij en Martin van Brenk heb-
ben dit uitgevoerd en André geeft aan 
dat alles in orde is bevonden. Martin van 
Brenk treedt af en de heer Van G end uit 
Ingen neemt zijn plaats in. 

Contributie 
• Sinds 1995 geen verhoging meer gehad. 
Het vo orstel is teverhogen met twee euro 
naar 17 euro per jaar, ingaande i januari 
2008. Voorstel door iedereen aangeno-
men. 

Statutenwijziging 
Omdat 3/4 van de leden aanwezig moet 
zijn, is het deze avond niet mogelijk het 
voorstel aan te nemen. Op de volgende 
lezing van 14 mei zullen we opnieuw 
vergaderen. De zin over de jeugdleden 
willen we schrappen en we mogen niet 
me er zelfgraven. G oedkeuringuitgesteld 
tot 14 mei. 

Bestuursverkiezing 
• Hans v. d. Hatert en W. v. d. Bosch zijn 
aftredend en willen door. Beiden per ac-
clamatie herkozen; 
• Juup Bosch namens de WG Zettenstopt 
ermee en in zijnplaats W.v. d.Horst.Aan-
genomen. Juup bedankt. 
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Verplaatsing junilezing 
De verplaatsing naar december werd 
goedgekeurd. 

Rondvraag 
Geen. 

Sluiting 
Iedereen van harte bedankt voor de aan- 
wezigheid. 

Vergadering maandag 14 mei 2007 

Op de agenda staat de statutenwijzi-
ging. 

H.K.K.8/0. 
Joke Honders 

I Jaarverslag 2007 

1. De algemene ledenvergadering was op 
maandag i6 april 2006, zie de notulen. 
2. De Historische Kring in 2006: het le-
dental van de HKK&O telde eind 2007 
ca.584 leden inclusief huisgenootleden. 

Bestuur 
Het algemeenbestuur vergaderde in 2007 

vier keer. 

Lezingen 
In het verslagjaar werden wederom negen 
lezingengehouden, die alle in het Dorps-
huis te Kesteren plaatsvonden. 

Enkele bestuursleden gaven verschil-
lende lezingen in de regio te weten H.v.d. 
Hatert, K.v. Ingen en J. Honders. 

Excursie 
De excursie voerde ons dit jaar naar het  

De voorzitter opent de vergadering en 
deelt mee dat er i.v.m. met de vorige 
vergadering, waar niet genoeg leden 
aanwezig waren (er moest 3/4 van alle 
leden aanwezig zijn) het voorstel tot de 
statutenwijziging tot deze avond is ver-
plaatst. 
Op deze tweede vergadering kon het 
voorstel wel goedgekeurd worden. I 

Joke Honders, secretaris 
Juni 2007. 

land van Maas en Waal, waarwe Alphen, 
Batenburg en Hernen bezochten. 

Oud schrift 
Afgelopen winter waren er drie leden 
voor de cursus oudschrift. 

Nieuwsbrief 
De Nieuwsbrief verscheen dit jaar drie- 
maal. 

De Tabula Batavorum 
Deze verscheen dit jaar voor de achtste 
maal als Jaarboek met als thema Onder-
wijs in de Betuwe. De presentatie werd 
gehouden op vrijdag 16 november in het 
voormalige stadhuis te G endt. De heer 
Daan Viergever kreeg het eerste exem-
plaar overhandigd uit handen van de heer 
Geert Visser. 	 • 
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Arend Datema Instituut 

Frans Nieuwenhof 

IJaarverslag 2007 

AD  

Dit jaarstond in het teken van het 4o-jarig 
bestaan van de Historische Kring Keste-
ren en Omstreken en van het 2 o-j arig be-
staan van het Arend Datema Instituut. 

En eindelijk heet de stichting Archief 
en Informatie Centrum vo or de Betuwe 
nu officie el Stichting Arend Datema Insti-
tuut. Hoewel het gebouw al jaren de naam 
droeg van Arend Datema zijn in de loop 
van het jaar de statutengewijzigd. Ook de 
tenaamstellingvanbank- engirorekening 
is aangepast. 

We kunnen weer terugkijken op een 
boeiend en druk jaar. 

Ter gelegenheid van het jubileum is 
het boek Het Gelderse Rivierengebied, 
geschreven door Aart Bijl, uitgekomen 
en aangeboden tijdens de feestelijke 
jubileumreceptie in het Arend Datema 
Instituut. 

In de loop van het jaar zijn nog meer 
boeken verschenen waardoor het hier 
soms meer op een boekhandel (verzen-
den, factureren) leek dan op een docu-
mentatiecentrum. 

Gelukkig bleven de bezoekers volop 
komen (ongeveer 24.00 dagdelen); meest-
al alleen of met z'n tweeën, maar soms 
hele groepen. 

De stroom vragen per  e-mail  of schrif-
telijk—vooral genealogische — lijkt alleen 
maar groter te worden en onze deskun-
digen (onder andere Ap Fransen en Hans 
Thien) hebben daar hun handen vol aan 
gehad. Gelukkig maar.  

Als een rots in de branding helpt Marlies 
van Oosten ons bij het ontvangen van de 
bezoekers (koffie, kopiëren), beantwoor-
den van telefoon en  e-mail,  het versturen 
van boeken enz. 

Henk G erritsen zorgt samen met Henk 
Moorrees en  Ran  Martens voor een goed 
beheer van onze financiën. 

De financiële situatie is vooral dankzij 
de succesvolle verkopen van de boeken 
gezond. 

De vrienden van het Arend Datema In-
stituut hebben hun (financiële) steentje 
bijgedragen. Om dit op peil te houden is 
niet eenvoudig. 

De onderhoudstoestand van het stati-
onsgebouwblijft zorgen baren. Hierin is 
vergeleken met vorig jaar geen verande-
ring gekomen. 

De bibliotheek blijft gro eien. Voortdu -  
rend  is het vechten met ruimtegebrek.  

Ran  Martens is het hele jaar bezig ge-
weest met het inventariseren, ordenen 
en beschrijven van de foto's van Geurt 
Opperman. Het accent is in de loop van 
hetjaar verschoven naar het be sclirijven 
van de overige foto's in onze verzame-
ling. Al zoekende komen er echter steeds 
nieuwe doosjes, enveloppen en mappen 
te voorschijn met fotoverrassingen. 

Hopelijk stimuleert dat om de achter-
stand die het digitaliseren heeft opgelo-
pen weg te werken. 

Triest is het overlijden van Jaap van 
Dam. In de eerste plaats voorzijn familie. 

NIEUWSBRIEF  HK  K&O 2Ge jaargang nr. 2 - maart 20 o8 	 15 



Lunch a la carte 
van 12.00 tot 16.00 uur - dinsdag t/m zondag 

maandag gesloten 

Pckwil 
H.D. Verwoert en Zn. 

Cotor,tefe h)onloglor1cift1117 

Dalwagenseweg 43 • 4043 MT Opheusden  
tel.:  0488-441351 • fax: 0488-442751 

Rijn bandijk 16 
4043 JL Opheusden 

Telefoon (0488) 441298 

1.6  

Veerweg 1 - Opheusden 7-: (0488) - 44 12 07 - www.veerhuis-opheusden.n1 
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Lid van 

y (A) UIETO all10 vakzaak 

   

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

Elektrowinkel  
Ka lkestraat 3 
6669 CK Dodewaard 
(6 (0488) 412685 -4 (0488) 41 04 50 
E-mail: winkel@petersvanton.n1  

Voor machines, 
ijzerwaren, 

gereedschappen, 
dierenvoeding, 

hengelsport 
en nog veel meer naar: 

Piet van Walsem 
Opheusden  

Dorpsstraat 2 
Tel. (0488) 44 13 17 

OP ZES INSEKTJES 

Er liepen op de brug bij Bommel 
drie kleine kindjes van een hommel 
en vrolijk stappend aan hun zij 
ook nog drie kindjes van een bij. 
Die kleintjes moesten alle zes 
naar bijles en naar hommelles. 

Kees Stip 

OP EEN ZALM 

'Het roken', zegt een zalm te Zetten, 
'van pijptabak of sigaretten 
of af en toe van een sigaar 
is ethisch wel verdedigbaar. 
Maar over de morele schreef is 
het roken van rivier- en zeevis.' 

Kees Stip 

Als mens zullen wij hem missen. Maar hij 
was ook het hart van de technische dienst. 
In een oud gebouw is altijd wat te doen 
en de rest van het team (Wim v. d. Bosch) 
staat nu voor een lastige taak. 

Ditjaar is er weer tweemaal een schoon- 

maakdag gehouden door vele enthousi-
aste vrijwilligers. En reken maar dat zo'n 
oud gebouw goed vuil kan worden! 

Tot slot wil ik graag iedereen - ge-
noemd of niet-genoemd - heel hartelijk 
bedanken voor alle hulp en medewerking. 
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Werkgroep Archeologie WG 
Archeologie 

 

Kobus van I ngen 

 

I

Jaarverslag 2007 

Het afgelop en jaarbegon goed. Verschei-
dene zaterdagmiddagen hebben we de 
Zeven Morgen in Opheusden bezocht. 
Naast Kievitseieren konden we daar ook 
veel préhistorisch materiaal bergen. Dit 
terrein is gelegen aan de noordo ever van 
de Delle, een droge bedding waarooit een 
zijtak van de Rijn heeft gestroomd. In het 
gebie d vonden we zowel potscherven uit 
de late IJzertijd als ook scherven uit de 
Romeinse tijd. We kregen een beetje de 
indruk dat er op deze percelen meerdere 
kleine b ewoningplaats en waren die naar 
het lijktna elkaarhebbenbestaan. Tussen 
Opheusden en Randwijk is het perceel 
Hokkerden te vinden. Hier komen we 
met regelmaat, omdat er iedere keer weer 
préhistorisch materiaal naarb oven wordt 
geploegd. Naast heel veel potscherven 
vinden we hier ook nogwel eens de resten 
van werktuigjes. Bij een van onze bezoe-
ken vonden we e en vrijwel gaafspinklosje 
uit de late Uzertijd. De klapper was echter 
de vondst van een gave Romeinse gem 
door Jaap van Dam. Deze gem is inmid-
dels beschrevenbij het in memoriam van  
on  ze go ede vriend Jaap (Nieuwsbriefau-
gustus 2007). Een unieke vondst van een 
uiterst zeldzaam sierraad. 

Behalve in de directe omgeving van 
Opheusden, hebben we ook een aantal 
zoektochten naar het westen gedaan. In 
Ingen bezochten we een vindplaats aan 
de Rijnstraat. Ooit in de jaren tachtig 
hebben we daar wat Romeins materiaal  

geborgen, bij ditbezoek was daar echter 
nog nauwelijks iets van terug te vinden. 
Door het geregeld frezen en hakselen 
van de grond is veel van het scherven-
materiaal tot onherkenbare kleine snip-
pertj es geslagen. Ook bezochten we wat 
potentiële vindplaatsen in Lienden. Aan 
de provinciale weg vonden we nogal wat 
Romeinse scherven, in het gebiedtussen 
het Liendense voetbalveld en Ommeren 
vonden we ondanks onze hooggespan-
nen verwachtingen géén préhistorisch 
materiaal. Dit gebied heeft echter wel 
onze belangstelling, de hoogteverschil-
len geven aan dat hier zeer waarschijnlijk 
oude nederzettingssporen terug te vin-
den moeten zijn. Het wachten is op het 
omploegen van weidegrond om het in 
gebruikt te gaan nemen voor de boom-
kwekerij, pas dan wordt duidelijk wat er 
onder de bouwvoor zit. 

In Hien bezochten we de Wuurtjes. 
Hier was bij het aanplanten van jonge 
fruitbomen archeologisch materiaal 
aan het oppervlak gekomen. Toen we 
de Wuurtjes bezochten vonden we in-
derdaad wat Romeinse scherven, maar 
we hadden hier meer verwacht. 

Door het overlij den van Jaap van Dam 
missen we een goede vriend en stimula-
tor. Zijn kennis was enorm en hierdoor 
moeten we onze vraagbaak missen. We 
hebben de draad weer opgepakt en zijn 
vanaf afgelopen herfst weer geregeld 'te 
veld'geweest. Het is even wennen maarwe 
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Voor al uw: 

z
it  AUTOBEDRIJF 

AZET 
Transitoweg 2 
4051 CA OCHTEN 
Telefoon (0344) 64 28 19 
Telefax (0344) 64 35 33 
Internet: www.hazet.n1  
E-mail:  info@hazet.n1  

• APK-keuringsstation 
• Levering alle merken nieuwe auto's 
• Ruime sortering occasions 
• Onderhoud, reparaties en LPG-inbouw 
• Moderne autowasserette 
• Taxibedrijf (trouwrijden, ziekenvervoer enz.) 

CENTRALE VERWARMING 
SANITAIR — DAKBEDEKKING 

LOOD- EN ZINKWERKEN 

Jan Doeleman 
LOODGIETERSBEDRIJF 

Doe-het-zelf centrum 

* Verf 	 * Schuifwanden 
* Verfmengen 	* Hout 
* Behang 	* Plaatmaterialen 
* Sanitair 	* Zonwering 
* Electra 	* Verhuur 
* Verlichting 	tapijtreiniger 
* Gereedschap 
* IJzerwaren 
* Meubels 

Telefoon (0488) 45 18 93 
Dr. A.R. Holstraat 17 
6671 XW ZETTEN 

Uw handige buurman 
Nedereindsestraat 30 - Kesteren 

Telefoon (0488) 481223 
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willen graag verder met deze boeiende 
hobby. De werkgroep bestaat nu uit: Roos 
Veldkamp, Henk Gerritsen, Rian Hofs, 
André Schaaij, Annemarie Walravens, 
Hans Thien en ondergetekende. Indien  

er leden zijn die belangstelling hebben 
in onze activiteiten, laat het dan weten. 
We willen u graag nader informeren en 
misschien is het leukals u eens eenkeertje 
met ons 'te veld' zou gaan. 

Vrijwilliger van het jaar 
Bron: www.stadtiel.n1 door Neeltje van Triest 

Gerrit van Kalkeren 
Vrijwilliger van het jaar 2007 in Buren 

MAURIK - De nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente Buren is voor de achtste 
maal opgefleurd door de verkiezing van 
de `Vrijwilliger van het jaar'. Ditmaal de 
eer aan Gerrit van Kalkeren uit Lienden, 
die zo'n beetje alle actieve leden van de 
Liendense Nederlands Hervormde Kerk 
in de raadzaal zag zitten. De jury is una-
niem tot de conclusie gekomen dat Van 
Kalkeren de juiste persoon was om dit 
keer in het zonnetje te zetten. Hij volgt 
daarmee zeven klinkende namen op die 
ieder op zijn of haar eigen terrein veel 
goeds gedaan hebben en nog doen voor 
de Burense gemeenschap. 

Burgemeester Tammes: 'Ook dit jaar 
had de jury het niet makkelijk om uit 
een aantal zware kandidaten de juiste 
te kiezen. Maar toch zijn ze unaniem tot 
de conclusie gekomen dat de jaarlijkse 
vrijwilligersprijs dit keer Gerrit van Kal-
keren uit Lienden gaat.' Bij deze woorden 
veerde Van Kalkeren zichtbaar verrast 
en een beetje zenuwachtig op. Maar hij 
herstelde snel van de verrassing en liet 
daarna een file aan felicitaties over zich 
heen komen. 

Vele taken 
Van Kalkeren is vanaf1979 waarnemend 
co tirdinator van de ploegendienst die het 
oud papier ten bate van de Nederlands 
Hervormde Kerk in Lienden ophaalt. 
Daarnaast zet hij zich sinds 1981 voor 
meer dan honderd procent in voor het 
welslagen van de jaarlijkse rommelmarkt 
van deze kerk. Hij sjouwt regelmatig heel 
wat af als het gaat om het jeugdwerk in 
Het Kompas en zorgt trouw voor de lek-
kere hapjes. 

Sinds1998 is hij ook secretaris van man-
nenvereniging Paulus en tweede secreta-
ris van ijsclub De Lange Wei. Daarnaast 
brengt hij zo'n vijftien jaar de uitgaven van 
de Historische Kring Kesteren in zijn dorp en 
verdere omgeving rond. Van Kalkeren op de 
fiets is dan ook eenbekende verschijning 
in Lienden en omstreken. 

Dankzij moeder 
Gerrit neemt na alle felicitaties even een 
biertje en de tijd om tot zichzelf te ko-
men. De tafel achter hem staat vol met 
allerlei cadeaus en ook aan fraaie boe-
ketten ontbreekt het hem niet. Er zijn 
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Slagerij / traiteur Augustinus 

• damesmode 

• herenmode 

• kindermode 

• algemeen textiel 

• woninginrichting 

Tel 0344 - 65 55 32 
dag & nacht 

Respect 
voor alle wensen 

Aandacht 
voor alle mensen 

NET EVEN ANDERS, 
JE PROEFT HET VERSCHIL 

Hoofdstraat  12 — 4041 AD — Kesteren 
Tel: 0488-48 24 00 — Fax: 0488-48 10 92 

http://www.slagerijaugustinus.n1  
E-mail: info@slagerijaugustinus.nl  

Bborsma 
CENTRUM VOOR MODE ei WONINGINRICHTING 

Etwzivik,  nrr ker QteLy€21"," 

Kerkdwarsstraat 1 • 4041 XC Kesteren 
Telefoon 0488  -  48 13 53 • www.boorsmakesteren.n1 

Parkeren voor de deur! 

• Voor- en nazorg 
• Begeleiding en advies 

• Ongeacht waar u verzekerd bent 
Verzorgt ultvaarten in de gehele regio 

* Opbaring thuis of in elk gewenst rouwcentrum 

 

www. uitvaartverzo rging.erikvanzoestnl 
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veel mensen speciaal voor hem naar de 
Burense nieuwjaarsreceptie gekomen. 
Zijn moeder van in de tachtig, voor wie 
hij ook nog altijd zorgt, koestert zich in 
de aandacht rondom haar zoon. Gerrit: 
'Da is ook de reden dat ik dit allemaal 
mag doen. Ik woon nog bij mijn moeder 
en heb veel tijd over. Maar dat dit me zou 
gebeuren vind ik wel bijzonder." 

VanKalkeren he  eft  afgelop en week nog 
met veel vrijwilligers een nieuw schema 
doorgenomen om het oud papier op te 
halen. Hij vertelt dat hij weinig thuis is. 
De eerste zaterdag van de maand is stee- 

vast gereserveerd vo or de rommelmarkt. 
Op donderdagavond is hij eenmaal in de 
twee weken bij de mannenvereniging 
te vinden. Hij heeft afgelopen seizoen 
driemaal op de ijsbaan meegedraaid en 
diverse vergaderingen bijgewoond. En 
iedere zaterdagavond is hij bij De Open 
Deurte vinden in gebouw Het Kompas om 
de jeugd te begeleiden.Daarnaastvalt er 
voor de kerk ook altijd nog veel te regelen 
en te doen. Van Kalkeren is een doener 
die zich graagbelangeloos vo or het goede 
doel inzet. 	 • 

Aangenaam verrast poseert Gerrit van Kalkeren voor defotograaf 
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Betuwse kwartierstaat: 
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Spaan 

0 tiek 
Damme 

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) 481305  
E-mail  info©damrne.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  

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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Werkgroep Zetten2007 WG 
Zetten Baukje T. Hof-Velde 

 

Jaarverslag 2007 

De twee lokalen van 'De Oude School' in 
Hemmen waren met de laatste lezing van 
Daan Viergever en Ed Janssen met 120 

personen overvol. Tafels eruit en extra 
stoelen erin. Sommigen vonden het ge-
weldig en enkelen verdwenen stil. Deze 
lezing was voorvelen eentopic. Eengoed 
verhaal, veel foto's van de stations, mo-
deltreinen en 'locs', en veel informatie 
over de bombardementen op het Betuwse 
spoorwegnet in de oorlog. 

Met Van Egdom en Ed Janssen over de 
Heldringstichtingen kwamen we in het 
heden en verleden van Zetten terecht. 
Veel gebouwen die nu verdwenen zijn en 
vele opvattingen die veranderd zijn. (32 
aanwezigen).  

Drs.  P. van der Broeke, voor de derde 
keer bij onze werkgroep, vertelde over 
de vorderingen in het archeologisch on-
derzoek ter voorbereiding van de Waal-
sprong. (50 aanwezigingen). 

Mevrouw drs. A. G . van Heusden-Sleu-
tel vertelde hoe men in Europa op reis 
ging in de ie eeuw aan de hand van een 
tocht van Balthasar Dekker. 

De excursie van de Werkgroep ging 
naar Wageningen. Een excellente uitleg 
bij de rondwandeling in een koude stad 
met afsluitend koffie met eenopkikkertje. 
(ca. 15 aanwezigen). 

In april een lezing van Theo Gerritsen 
over de tabaksteelt. Erkwamen personen 
die in het verleden opgroeiden in gezin-
nen met werk in de tabak, oud-sigaren- 

makers uit Wageningen en de laatste 
pruimtabakkwekers. 

Dit jaaroverzicht is wat korter i.v.m. het 
eerder veschijnen van de Nieuwsbrief. 

Als Wim van der Horst de regie van de 
Werkgroep naar de buitenwereld heeft 
kunnen we weermeerleden en/ofbezoe-
kers verwachten. Wim heeft assistentie 
gekregen van Ton Janssen uit Herveld en 
we hopen dat deze twee `digitalen' elkaar 
kunnen vinden. 0 ok ik ben niet altij d aan-
wezig, dus een tweede gastvrouw zou 
wel fijn zijn. 

U allen een goede voortzetting van 
deelname aan de activiteiten van de 
Werkgroep gewenst en tot ziens op de 
volgende bijeenkomst. 	 • 

Mededeling van het bestuur 
van de werkgroep Zetten 

Zoals hierboven reeds vermeld, is 
het bestuur uitgebreid met dim Ton 
Janssen uit Herveld. Hij zal assisten-
tie verlenen, met name ook aan het 
se cretariaat. Hij is per  e-mail  bereik-
baar onder: 
janssen.vdliefvoort@wxs.n1 
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VODDINGIIEL 
•' SAGE, SCHAAR EN SCHAARMANNEN 

D. BUDDINGH, 

apa clickreedekkris Oudtsid, Goadied- en Ldierkundige Génpoi. 
satyr« , Ond-Zteraar 	Bibliotkeork 	Delfl: 

• 

e rooti forite  <st  du Died We 

elskiforte 

• 

TEL, 
wn). 	B. VAN  WEItbinli oRKEN. 

186A. 
_  

Uit de Oude Doos 

Adriaan P. de Kleuver (le jrg. nr.1 januari 1968) 

I De legende van De Pottem 

Onze vriend Derk Buddingh heeft met 
zijn rappe naamsverklaring to ch heel wat 
verwarring gesticht. Neem nu de Pottem 
onder Uzendoorn! Dit Pottem zou vol-
gens hem Poddinghem of Boddinghem 
betekenen. En dan gaat die oubollige 
Derk eerst recht op zijn stokpaardje 
zitten, want dan trekt hij Pottem zonder 
omwegen op Buddingh! Dat Boddinghem 
was volgens hem een boetrechthuis uit de 
Bataafse tijd! 

Na al wat vriend Derk de geschiede-
nis van Uzendoorn aangedaan heeft, laat 
hij zijn fantasie nog meer de vrije loop. 
Nóg bonter maakt hij het, door dood-
gemoedereerd te beweren, dat de vader 
van Uchta uit de legende van de Pottem 
een Neder-Saks was. En dan komt de cli-
max: De Pottem was gebouwd door een 
Romeins veldheer; in de zuidgevel herin-
nerde de wapensteen met de Romeinse 
adelaar er aan. Toe maar! Waarom laat 
hij er Nero zelf niet wonen? Of niet één 
van de vroegere bewoners een adelijke 
Van Riemsdijck was, het geslacht, dat 
e en dubbelkoppige adelaar in het wap en 
voerde! Met evenveel recht zou ikkunnen, 

Inzet boven: het wapen met de dubbelkop-
pige adelaar van defamilie Van Riemsdijck. 
Uit: d'Ablaing van Giessenburg: 
De Ridderschap van het Kwartier van 
Nijmegen. Den Haag, 1899. 

Rechts: de publicatie van Derk Buddingh 
uit 1865 waarover dit verhaal gaat.  

beweren, dat de oude O.L. School te Kes-
teren door een Romeins veldheergesticht 
werd, omdat daar boven de deuren als 
versieringselement ook een dubbelkop - 
pige adelaar aangebracht werd. 

Wegens verregaande bouwvalligheid 
werdin1838 het huis de Pottem gesloopt. 
Alléén de namen Pottemsestraat, Pottem-
sebrug en een voormalig tiendblok,dat 
de naam Pottem draagt, herinneren nog 
aan dit goed. En een heel mooie legende. 
Ze volgt hier. 
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Schone ridderdochter 
'In de heerlijkheid Isendra aan de brede 
Waalstroom stond op een hoogte in de 
Slotwaard een kasteel, dat de naam Pot-
tem droeg. Er woonde een ridder die een 
zo  on  en eenbuitengewoon knappe doch-
ter bezat. De zoon was zijn erfopvolger, 
maar de ridder had bepaald, dat wie met 
zijn dochter zou huwen een deel van het 
voorvaderlijk goed ontving. De zoon zou 
de welige akkers en weilandenbehouden 
en het meisje de b osrijke streektenoosten 
van Isendra.Op een goede dag kwamen 
tweebroers in het dorp en hoordenwat de 
heervan Is endra zijn do chter to egezegd 
had. De inwoners roemden om beurte 
de schoonheid van Uchta- zo heette het 
meisje-waarop de broeders b esloten hun 
geluk te gaan beproeven. To en zij Uchta 
zagen, werden beiden verliefd op haar. De  

eigen keuze was voor het meisje niet erg 
moeilijk. De oudste was ruw en lelijk; de 
jongste knap en lenig. Het liefst zou zij de 
jongste trouwen. Haar vader evenwel bo - 
sloot, dat, naar gewoonte van die dagen, 
een toernooi tussen deze rivalen gehou-
den moest worden. Uchta moest dan aan 
de overwinnaar haar hart en hand toe-
vertrouwen. Oh, hoe hoopte zij in stilte, 
dat de jongste zou winnen! De dag van 
het gevecht brak aan. Op de slotwaard 
stroomde het volk samen, want niemand 
wilde dit schouwspel missen. Op het mo-
ment, dat zij te paard stegen, ontmoetten 
de ogen van Uchta en Dago, de jongste 
broer, elkaar. Die van het meisje smeek-
ten om zijn overwinning. Ditbezorgde de 
jonge ridder zoveel moed, dathij stondte 
popelen om de strijd aan te kunnen gaan. 
Daar stormdenbeiden op elkaar in en nog 

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

Van Meegdenburg 
Van Amersfoort 

Telefoon (0344) 642491 
b.g.g. 64 2772 

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 

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

PIET SPIES BV KESTEREN 
Transport - Grondverzet - Machineverhuur 

Zand- grind en grondhandel 
Straatsteen - Rode Split - Containerverhuur 

Tevens voor alle sloopwerken 

(0488) 48 15 20 
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eens en nog eens. Steeds ontweken zij 
elkaar: de lansen kruisten zich, maar tot 
eentreffen kwam het nog niet. Met koele 
berekening wist ten slotte de jongste zijn 
lans op het zadel van zijn broers paardte 
richten en deze ziende, dat hij verliezen 
zou, dreefzijn paard op. Maarte laat! De 
zware lans drong tussen hem en het zadel 
en met eenhandige bewegingwipte Dago 
zijn broer van het paard. Dago had de 
strijdgewonnen.Het volkjuichte, terwijl 
zijn broer hem ridderlijk de hand reikte 
en onmiddellijk weg ging om elders zijn 
geluk te gaan beproeven. Zegevierend 
reed Dago met Uchta voor zich op het 
paard tussen de jubelende mensen door. 
Debruidschatbestonduit eenbuurtschap 
nabij Isendra,dat naar de jonkvrouwe de 
naam Uchta ontving. 

De waarheid 
Nu zal men zich afvragen of deze legende 
enige waarheidbevat. Aan de hand van de 
volgende beschouwing willen wij een en 
ander ontzenuwen door, zoals wij reeds 
zagen, aan te tonen dat het omgekeerde 
het geval was.De heerlijkheid IJzendo om 
ontstond uit een afsplitsing van Ochten. 
Het oude huis De Pottem zou in io8 8 aan 
Lambertus de Isendra kunnen hebben 
toebehoord.Maar wie zal dit ooit kunnen 
bewijzen! Op de plek waar het huis eens 
stond zijn al eens gebroken zwaarden 
gevonden. Deze gaven het oude volksver-
haal geen schijn van kans ,maar ook deze, 
op zichzelf al merkwaardige vondsten 
bewijzen niets. Om zulk een oud huis is 
in het verleden meermalen gevochten en 
waar slagen vallen, daarvallen spaanders. 
In ons geval gebroken zwaarden... 

Moeten wij de oorsprong van deze 
legende eerder zoeken in de Germaans-
Bataafse tijd? Ligt er soms een heidense  

mythe aan ten grondslag? Ze herinnert 
onbetwist aan de midwinterviering of 
de strijd tussen het licht(de dag) en het 
duister(de nacht) of zo men wil de strijd 
tussen zomer en winter. Is de overeen-
komst met sprookjes als o.a. Roodkapje 
en de b oze wolfniet treffend? Roodkapje 
(de zon) werd door de wolf (de nacht) ver-
zwolgen, maar weer uit de duisternis (het 
ingewand van het ondier) herboren. Zo 
ook in de legende (in werkelijkheid een 
sage) van de Pottem,waarin strijd wordt 
gevoerd tussen het licht (Dago is de da-
geraad) en de duisternis (de lelijkebroer), 
waarbij als steeds het licht overwint en in 
de ochtend(Uchta) het bevruchtend werk 
van de zon steeds weer aanvangt . Als in 
zoveel oude volksverhalen ligt ook hier 
een diepe, verborgen betekenis aan ten 
grondslag. Uchta wordt de buurtschap 
genoemd en wij kemnen het als het dorp 
Ochten. Dat Ochten ten Oosten van het 
voormalige huis de Pottem, ligt dus in 
de richting van de plaats waar het eerste 
ochtendgloren aan de einder zichtbaar 
wordt, kan een bevestiging zijn van onze 
hypothese op de legende. 

Wij hebben vrijwel geen andere keuze 
dan te veronderstellen met een verro - 
mantiseerde heidense mythe te doen 
te hebben. Met de legende van het huis 
Leede onder Kesteren behoort dit vrij 
onbekende volksverhaal tot de mooiste 
van de Neder-Betuwe. 	 • 
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Werkgroep Zetten 

Wim B.van der Horst, secretaris 

Lezingen 2008 
Dorpshuis De Oude School Hemmen, Kerk 

WG 
Zetten 

plein 4, Tel. (0488) 4518 62 

I

Dinsdag 18maart 2008 

20.00 uur 
De Oude School Hemmen 

Dhr.W. F.  Renaud  
Verdwenen houten landbouwvoertuigen 

De vervanging van hout door ijzer en de 
vervanging van het dier door de tractor 
betekende het einde van de traditionele 
houten landbouwvoertuigen. Eeuwen-
lang is de landbouweconomie draaiende 
gehouden dankzij de houten landbouw-
voertuigen. 

Aangezien de huidige maatschappij een 
lange agrarische voorgeschiedenis heeft, 
is het van belang dat de herinnering aan 
de traditionele landbouwvoertuigen en 
hun makers niet verloren gaat. Dit is ook 
een belangrijk onderdeel van de Neder-
landse identiteit. 

In Nederland werd een grotere ver-
scheidenheid aantraditionele landbouw-
voertuigen gebruikt dan in de ons omrin-
gende landen. 

Dit roept een aantal vragen op: Welke 
soorten kunnen worden onderscheiden? 
Wat waren de constructieve verschillen? 
Waarwerdenwelke voortuigengebruikt? 
Zijn er verklaringen voor de verschil-
len? 

Dhr.  Renaud  was conservator van het 
Openluchtmuseum en heeft onlangs een 
boek gepubliceerd over dit onderwerp. 

IN 

I

Dinsdag 15 april 20 o8 
20.00 uur 
De Oude School Hemmen 

Hieronymus Anthoniszoon van Aken 
(±1450-1516) ofwel Jeroen Bosch heeft 
in heel zijn ceuvre uitdrukking gegeven 
aan zijn christelijke geloofsovertuiging. 
Daarbij heeft hij gebruik gemaakt van de 
beeldtaal die in de tweede helft van de 
vijftiende en begin zestiende eeuw alom 
verstaan werd en begrepen. 

In de twintigste eeuw begreep men 
die beeldtaal niet meer en daardoor kon 
het gebeuren dat schrijvers als  Wilhelm  
Fraenger een gretig geho or vonden vo or 
hun theorieën als zou Bosch lid van de 
ketterse Adamietensekte zijn geweest. 
Deze radicale vleugel van de Broeders 
en Zusters van de Vrije Geest geloofde in 
een paradijselijke staat zonder zonde en 
wijdde zich aan naaktloperij, vrije liefde 
en polygamie. Vooral op zijnschilderij De 
Tuin der Lusten zou Bosch uiting gegeven 
hebben aan deze ideeën. Maar Dirk Bax 
deed al in 1949 een geslaagde poging de 
beeldtaal van Bosch vanuit de culturele 
context te verklaren in zijn Ontcijfering 
van Jeroen Bosch. Onlangs heeft Eric de 
Bruyn de symboliek proberen te verkla-
ren, met name aan de hand van Middel-
nederlandse teksten. Voor hem staat het 
thema centraal van De Wereld (materiële 

Dhr. Jan Schippers 
Jeroen Bosch en Pieter Bruegel 
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geldzaken), Het Vlees (seks en hedonis-
me) en De Duivel (verzoeking tot zonde). 
Andere `moeilijke' schilderijenvan Bosch 
zijn: De Verzoeking van St-Antonius en Het 
Laatste Oordeel. 

Naastzulke `ingewikkelde' schilderijen 
heeft Bosch ook eenvoudige taferelen ge-
schilderd met vaak heel bekende bijbelse 
taferelen: De Zondvloed, De Aanbidding 
door de drie koningen, De Doornenkroning, 
Ecce Homo, De Kruisdraging, Calvarie met 
schenker, Johannes op Patmos en Johannes 
de Doper. 

Van eminent belang zijn de symbolen 
die schrijvers en schilders gebruikten ter 
uitbeelding van zonden. D  hr.  Jan Schip-
pers gaat uitvoerig in op deze symbo-
len. 

Naast de middeleeuwse Brabander 
Bosch komt de Brabantse renaissancist 
Bruegel in beeld, omstreeks 1525 geboren 
in Breda en gestorven in 1569. Hij werd 
aanvankelijk als navolger van Jeroen 
Bosch beschouwd, maar we zullen zien 
dat hij een compleet ander wereldbeeld 
had. Vooral zijn serie etsen met de on-
deugden en zijn Triomfvan deDoodtonen  

veel invloeden van Bosch. Bruegel heeft 
echter ook invloedenvanuit Italië onder-
gaan. Hij kende werk van Rafaël en was 
zelf in Italië geweest. Zijn werk wordt 
steeds minder 'de wereld-in-vogelper-
spectief' en steeds meer 'de wereld-op-
ooghoogte'. De humanist Bruegel schil-
derde ook voor een ander publiek dan 
Jeroen Bosch. 

Eigenlijk is het wel aardig ook even 
naar Het Laatste Oordeel van Rogier van 
der Weij den te kijken. Daar zit nog een al-
machtige god over de mensen te oordelen. 
Bij Bruegel ontbreekt die god volledig: 
de mens is op zichzelf teruggeworpen 
en je kunt je zelfs afvragen of Bruegel 
de kerk nog wel het juiste instituut vindt 
om er je heil en heul van te verwachten; 
kijk maar naar zijn Blinden. Wij kunnen 
gelukkig kijken en oordelen en hoeven 
niet- zoals die arme sloebers -uitsluitend 
op elkaarte vertrouwen en elkaar vast te 
grijpen waardoor we elkaar van de wal 
in de sloot helpen. 

Dhr. Jan Schippers is kunsthistoricus 
en geeft lezingen over dit en andere on- 
derwerpen. 	 • 

Excursie dinsdag 20 mei 
naar de oude steenfabriek in Randwijk 

Deze keerblijven we met onze excursie dichtbij huis. De reis gaat naar Randwijk, 
waarbij hetvoormalige Renkumse veer, op het terrein van steenfabriek Leccius 
de Ridder, de vereniging tot behoud van het smalspoor te vinden is. Een groot 
aantal locomotieven, wagens, wissels en ander spoormateriaal is hier aanwezig 
en wordt door enthousiaste mensen opgeknapt, en weer rijdend gemaakt. Ook 
vele borden, gereedschap, en technische boeken zijn hier aanwezig. 

oolowo,  
Wim van der Horst, 
Secretaris van de Werkgroep Zetten 
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WG 
Zetten Baukje T. Hof-Velde 

 

In memoriam 

De heer H. A.vanWely is in december 2007 op 93-j arige leeftijd overleden. Hij is 
18 jaarlid van de Werkgroep Zetten e.o. geweest. Omdat zijn gezichtsvermogen 
de laatste jaren slechter werd en bij de lezingen van de Werkgroep dia's belang-
rijker werden, kwam hij minder vaak op de vergaderingen. 

Zijn kennis van Zetten en de Betuwe was enorm. Opgegroeid in de Veldstraat 
en zijn enorme geheugen, maakte, dat hij vragen over het verleden over het wel 
en wee van vele bewoners van toen en en de plaats waar ze woonden met humor 
beantwoordde. Medeleven van de Werkgroep gaat uit naar Ineke  Tavernier.  Nu 
de zorg voor Henk is weggevallen hopen we dat ze in de toekomst weer vaker 
de vergaderingen bij kan wonen. 	 • 

en 
Joke Honders 

Tegestrups 
Tegendraads, in de verkeerde richting. 
Die kj al ree tegestrups op de weg. 
Die man reed tegen het verkeer in. 
WNT: Afgeleid van opstroppen, in de 
hoogte schuiven. 

Leëd: vrekkig 
Da mins was zo leëd, ze kon nog geen 
snuupske missen. Die vrouw was zo vrek-
hig, ze kon nog geen snoepje missen. 
WNT: Een onaangenamen indruk ma-
kende, onaangenaam, verdriet veroor-
zakende, verdrietig, en derg. 

Praote 
gij 

dialec' 

Ellewaor: Manufacturen. 
Dit van  Wien  ut Ingen ging vroeger met el-
lewaor langs de deur. Ditvan  Wien  uitingen 
ging vroeger met manufacturen langs de deur. 
WNT: Komt van ellegoed, waar die bij de 
el wordt verkocht, manufacturen. Een 
el is de lengte van je elleboog, ca. 69 cm. 
Vroeger per streek verschillend. 	• 

Met dank aan de heer Van de Pol die mij enige 
Betuwse woorden heeft toegestuurd. 
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Graaf  Willem II 

 

    

 

Joke Honders 

  

I
Een onverwachte vondst 

Een onverwachte vondst 
Altijd als wij een weekje op vakantie zijn 
komen we onverwacht wel ietsbijzonders 
tegen. Zo waren we in het voorjaar een 
weekje in de Beemster in Noord-Holland, 
waar in de omgeving ooit verschillende 
burchten stonden van Floris v. Floris 
werd, zoals we op school leerden, door 
de edelen vermoord. 

Op een van de dagen togen we vanaf 
ons vakantieadres naar Medemblik om 
het kasteel Radboudbezichtigen, een van 
de vijf burchten die graaf Floris v van 
Holland in de 13e eeuw liet bouwen om 
de West-Friezen in bedwang te houden. 
Deze zogenaamde dwangburcht Rad-
boud is de enige van de nog bewaard 
gebleven burchten van Floris.Van de 
andere restten nog slechts sporen in het 
landschap, zoals we dat van twee in de 
omgeving van Alkmaar terugvonden, de 
Middelburg en de Nieuwenburg. 

Willem  II  
In kasteel Radboud kregen we via een 
informatiebordje een brokgeschiedenis 
te lezen dat ons in de loop der jaren een 
beetje ontschoten was: de vader van  Flo  - 
ris, GraafWillem  II  van Holland, had het 
blijkbaar ook al aan de stok met de West-
Friezen. Het verhaal gaat dat hij tijdens 
een veldslag in Hoogwoud (1256) door 
het ijs zakte van het Berkmeer, waarna de 
West-Friezen hem in deze hulpeloze toe-
stand doodden. Om deze koningsmoord 
te verbloemen werd Willem onder een 
haardplaat in eenboerderij in Hoogwoud 
begraven. Pas in1282wist zijn zoon Floris 
zijn stoffelijk overschot terug te vinden, 
waarna hij zijn vader in de abdij te Mid-
delburg liet herbegraven (Het toeval wil 
dat wij een jaar eerder deze abdij bezoch-
ten en zijn graf fotografeerden, zonder 
op de hoogte van dit verhaalte zijn!). Het 
terugvinden van het stoffelijk overschot 
ging Met zonder slag ofstoot.Hoogwoud 
werd door de soldaten van Floris geplun-
derd en een deel van de bevolking werd 
uitgemoord. 

Hoogwoud 
Omdat wij op de terugweg van Medem-
blik naar ons vakantieadres in Stompe-
toren in de buurt van Hoogwoud zouden 
komen, waren we benieuwd of daar spo-
ren te vinden zouden zijn die herinnerden 

De blootgelegde contouren van kasteel 
Nieuwenburg boven Alkmaar. 
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Bezoek onze showroom 
met meer dan 
50 plafonds 

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

* B. o. S.  

'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. 
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aan de deze gruwelijke moord. Maar waar 
vind je dat op zaterdagavond? 

Nadat wij een beetje door Hoogwoud 
heen waren gereden, waar we wel een 
straatnaambordje met GraafW illem zijn 
naam tegenkwamen, hielden we ten lan-
gen leste een wandelende inwoner aan. 
Die wist er zelfnietsvanaf, maar zijn oude 
moeder zou misschien wel iets meer we-
ten. B ehulpzaam toog de man naar het be-
jaardencentrum om zijn moeder te raad-
plegen. We kregenvervolgens van hem de 

Graftombe van Roomskoning Willem  II  in 
de Abdijkerk te Middelburg. 

aanwij zing van een museumboerderij net 
iets buiten het dorp. Toen we die na enig 
zoekengevondenhadden, was die op dat 
tijdstip natuurlijk niet open! Toch maar 
geprobeerdomaanbellen (want er woon-
den wel mensen),maarhelaas er werd niet 
opengedaan. Teleurgesteld wilden we 
weer in onze auto stappen, toen we iets 
verderop langs de weg een klein gebouw-
tje zagen staan. Nieuwsgierig geworden 
en vol verwachting liepen we ernaartoe 
en... jahoor, we hadden gevondenwat we 
zochten! Het bleek een  soon  kapelletj e te 
zijn met een oude stenen plaat tegen de 
muur met daarop een tekst gegraveerd 
in oude letters. Het bord verhaalde over 
de bewuste gebeurtenis!Nu is dit wel niet 
de bewuste haardplaat, maar we vonden 
toch dat we een voor ons bijzondere ont-
dekking hadden gedaan! 
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De tekst van de plaat 
Hier volgt de tekst voor zover hij nog te 
lezen was: 
GraafWillemligesneuveldtegen de West 
Friezen in de Lage Hoek nabij Hoogwoud 
de 27-1-1256 begraven aan de Zuider Ko - 
ningspade. Boerderij ten westen heet nog 
het Spookhuis. Door die spookerij is het 
lichaam weer opgegraven en herbegraven 
aan de Noorder Koningspade ten noor-
den van deze capel onder een dorsvloer 
in een boerderij. Zijn zoon Floris v heeft 
tot 4 maal teruggeslagen te zijn ons toch 
overwonnen. Op een aanwijzing van een 
oud man heeft hij het lijk van zijn vader 
gevonden en liet het... overbrengen per 
	tot Utrecht en daarvandaan naar 
Middelburg en daar weer herbegraven. 

..... (Eenstuk Met goed te lezen). Hij liet de 
capel wijden aan de heilige maagd Maria 

..... Het was een ..... Floris de v door de 
edelen vermoord ... 129 6. De capel werd 
afgebroken 1314 	.Te hering cape! ... 
mei 1870. .....Koningpade Hoogwoud. 

Wie was Willem  xi?  
Behalve graaf van Holland en Zeeland 
was Willem koning van het Heilige 
Roomse Rijk in de jaren 1248 tot 1256. 
Hij gaf Delft, Haarlem, Alkmaar en 's 
Gravezande stadsrechten. In 1247 ver-
pandde hij Nijmegen aan de graaf van 
G elre. Dit is later altijd een G elderse stad 
gebleven omdat het pand nooit is ingelost. 
Omdat hij de paus gesteund had in een 
strijdtegen Frederik  it,  werd hij als dank 
door de bisschop van Keulen in Aken tot 
Koning van het Heilige Rijk gekroond en 
stond daarmee op de lijst om tot Keizer 
van het Heilige Roomse Rijk te worden 
verkozen. 

Hij had eenhoeve die Haga heette, van-
waaruit hij zijn gebieden ging besturen. 

Begijnhofkerk St. Truiden.  

Dit Haga groeide uit tot Den Haag en is 
tot op de dag van vandaag nog steeds ons 
bestuurlijk centrum. 

Secretaris Willem van Ryckel 
Graaf Willem had als secretaris/kape-
laan ene Willem van Ryckel in dienst, 
die tevens abt van de St. Trudoadbij te 
St. Truiden was en daar het begijnenhof 
van St. Agnes stichtte. Iknoem deze figuur 
omdat toevalligerwijze wij afgelopen zo-
mer deze stad, de abdij en het begijnhof 
bezochten. De kerk van het begijnhof is 
zeker de moeite van een bezoek waard. 
Dit Romaanse kerkje heeft tientallen 
prachtige, rijk gekleurde muurschilde-
rijen waarvan de oudste zelfs uit de 13e 
eeuw dateert. 

Tot slot 
Zo zie je maar weer wat je op een weekje 
vakantie al Met kunt tegenkomen en daar-
voor hoef je echt niet ver te reizen. De 
geschiedenis ligt gewoon vlakbij je op 
straat...  
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OP EEN BOK 

In Siddeburen was een bok 

‘4001"e 	en 	e't 
die machtverhiefen worteltrok. 
Die bok heeft onlangs onverschrokken 

SaCC‘beste jo e\( ' de wortel uit zichzelf getrokken, 
X-03:(  cl,.el,eek-Ar°  waarna hij zonder ongerief 
toipOL.•- zich weer in het kwadraat verhief. 

,eleiding Maar 'tfeit waardoor hij voort zal leven 
notariS.  Gratis be 

tot 13  i de  
is, dat hij achteraf nog even 
de massa die hem huldigde 

en financieringskantoor I e) 
 Assurantie-

a. hommersom b.v. 
r 

 met vijf vermenigvuldigde. 

Kees Stip 

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

MEUBELBEKLEDERIJ 

VAN LEDDEN 
.-__ . 	

CO 
C:--) 	,.-_- 	-A-44 

t. 	1= 

Het adres voor  
vakkundig bekleden 

van uw meubelen 

• grote collectie stoffen 
• prima afwerking 

0 	, 
Fl 	 .---- 

...... 
_ 	,.. 

_ 
1,dei_ 	II  

• vooraf prijsopgave 
• ook voor doe-het-zelvers 

REMIEBRINK 

4031 ME INGEN 
Dorpsstraat 22  .., 

Hoofdstraat 15 Zetten 
Tel. (0344) 60 27 92 Telefoon (0488) 45 45 08 
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Joke Honders 

11 Uit een oud familiealbum 

Onderstaande foto is gemaakt voor het 
veerhuis in Ingen in1947.   Wie kan zeggen 
ter gelegenheid waarvan hij is gemaakt? 
Wie herkent er nog personen van? Er 
staan zes mensen uit Ingen op: 
Piet van Westrhenen en zijn eerste vrouw, 
Roelof van Beekhoff en echtgenote, mevr. 
A. van Rooij-Verweij en haar zuster B. 
Verweij. De anderen komen waarschijn- 
lijk niet uit Ingen. 	 •  

OP EEN MUIS 

Een muis heeft laatst een kat te Ingen 
dansen geleerd en touwtje springen, 
en als hij op zijn vingersfloot 
lag deze kat zelfs liefies dood. 
Die muis sprak: 'Als ik nog eensfluit 
staat hij weer op. Ik kijk wel uit.' 

Kees Stip 
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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 

..li. SPIES Yeerhuis 
STOORBOOTAGENTRIR 	STEENKOLENHANDEL 

Telefoon latere. 8. 

 

INGENSCIIIITEER, 	 

 

Reg.  Archief  Riviereniand 
H. H. Huitsing 

I

Postbus 169 4000 AD Tiel -Telefoon (0344) 612230  
E-mail:  info Oregionaalarchiefrivierenland.n1 
Website: www.regionaalarchiefrivierenland.n1 
Bezoekadres: St.Agnietenstraat 28 - Di t/m vrij 9.00-16.30 uur 

Locatie CULEMBORG 	 LET OP! 
GESLOTEN 

Locatie BUREN 
Achterbonenburg 
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 en13.30-16.30 uur 

Aanvraagproced ure voor de 
inzage van de archieven 
van Culemborg en Kesteren' 

De archieven van de gemeente Neder-

Betuwe en van de gemeente Culemborg 
zijn vanaf 15 januari 2008 tot een nader 
te bepalen datum buiten het werkgebied 
opgeslagen. Voor aanvragen geldt een 
wachttij d van maximaa114 dagen.Raad-
pleeg de website voor de aanvraagproce- 
dure. 	 • 
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Boeken, bijbels 

	

,,,ocs. 	 Kantoorartikelen 

	

'''''''''' 	 CD's  
, 	. 	. 	Kado-artikelen 

,' 	, • 	• 	,

M 	

Speelgoed , 

	

. 	, 
Nedereindsestraat 7 - 4041 XE Kesteren 

Telefoon 0488 - 48 2226 	 's maandags gesloten 

, H.WEIJMAN  A 	, 

... II  ""s 1  iii  
LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF 

Ochten Telefoon (0344) 641793 

VAKGARAGE 	ZAAYER v.o.f. 
>> 

ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES 
r -11 	Gespecialiseerd in Citroën 

L...... 	Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor: 
BOVAG 

A 
A 

• nieuwe auto's 	 • banden en accu's 
• occasions 	 • autoruitenlijn 
• onderhoud en APK-keuring 	• ombouwen tot automaat 
• roetmeting 	 met Click 'n Go 
• accessoires 	 • schadereparatie 
• gecertificeerde alarminbouw 	• financiering en leasing 

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 
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Mijn dorp Asch 

 

Bron: Beusichem Web-logml 

 

I Teunis Blijderveen schrijft boek 

ASCH - Teunis C. van Blijderveen (82 
jaar) uit Asch heeft onlangs een cheque 
van €1000,- overhandigd aan het KWF 
Kanker Bestrijding. Dit bedrag is deels 
afkomstig uit de opbrengsten van zijn 
boek 'Mijn dorp Asch'. 

Mijn dorp Asch 
Het boek van Van Blij derveen is ruim een 
halfjaar geleden uitgekomen en geeft het 
leven weer van het dorp Asch in de vo-
rige eeuw. Hij schreef het boek nadat hij 
herstellende was van kanker en besloot 
daarom alle winst aan het kankerfonds 
doneren. Inmiddels zijn er vijfhonderd 
boeken verkocht. De €10 o 0,- winst is ech-
ter nog niet bereikt, maar de schrijver 
besloot het geld toch alvast te doneren. 
'De mensen die mijnboek hebb en gekocht, 
wisten dat het geld vo or het kankerfonds 
bedoeld was. Ik wil hen nietteleurstellen 
en daarom doe ik deze overhandiging nu 
al. De winst van de boeken die ik nu nog 
verko op, blij fik ook aan het fonds geven', 
benadrukt Van Blijderveen. 

Eric van Veelen van het KWF, die de 
cheque persoonlijk in ontvangst kwam 
nemen, was onder de indruk van de pres-
tatie van Van Blijderveen. 'Wij krijgen 
natuurlijk veel donaties, maar een inza-
melingsactie van iemand van 82 jaar is 
echt volstrekt uniek.' 

Momenteel exposeert de schrijver zijn 
boek in de vitrinekast in de polikliniek 
in Culemborg. Vanaf donderdag 18 ok-
tober is deze expositie ook te zien in de  

vitrine in het ziekenhuis in Tiel. Imniddels 
wordt gewerkt aan een vervolg van het 
boek. Mijn dorp Asch stopt na de Tweede 
Wereldoorlog. In het vervolg wordt de 
periode na de oorlog beschreven. 

Het boek Mijn dorp Asch is te koop bij 
de volgende adressen: Koffieshop Ri-
vierenlandziekenhuis, Els van Wijck in 
Maurik, Tankstation Knobbout in Beu-
sichem, Dorpstraat 21in Zoelmond, Het 
Atelier in G eldermals en, Betuwe Cadeau 
in Buren, Supermarkt Boudewijn- van Est 
in Kap el-Avezaath en bij de scluijveraan 
huis. Het boek kost E 	 • 

MIJN DORP ASCH, 
MAAR HET BEGON MET ESTHER 
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Hannes 

Computerwijf 

Jenje en Hent zijn gezwoore ka-
meroade. As er wa te doen is, gaon 
ze same op pad. Ze loope allebei 
rond de dertig en huize en woone 
op der eige. Da wil dan zegge, in 
't spulleke da de ouwelui hemme 
naogelaote. Mar nou lekt 't erop, 
da 't nie mir ze goed bottert tussen 
de twee. 

Da kom umda Jenje  miens  aon 
't vrije is geslaage. Hij het kennis 
gekreege mit een vrouwke via in-
ternet. Hent die een bietje sjelours 
is nuum heur het computerwijf. Hij 
zeej: 'uit die dinge is nog nooit iets 
goeds gekomme en nou is da vram-
mes nog bij hum ingetrokke ok. 

Jenje eiges is in de zeuvende he-
mel, hij vrijttigge de klippe op. Hent 
zag en heurdeda allemaol mit leeje 
ooge aon. Veurige wèèk toe hij 's 
aovons de hond ging uitlaote en bij 
Jenje langs kwam wies hij nie wat 'ie 
zag. Daor zat me toch Jenje mit  dá  
vrouwke op schoot stevig te vrije. 
is Aanderdaags kwaameze mekaor 
teege en Hentzei: 'doe veurtaon de 
gordijne dich', waant giesteraovond 
zag ik  dá  die stadse worstepin bij 
jou op schoot zat'. 

Jenje doch effekes nao en zeej: 
'kjal  wá  baozelde gij,  dá  kan hele-
maol nie, waant ik zij giesteraovond 
naor de vergaodering van de boe- 
rebond gewies...' 	 • 

Korte berichten 

 

Redactie 

 

Regionaal  Arch.  Rivierenland 
Tentoonstelling Lies Veenhoven 
Een bijzondere tentoonstelling over het 
leven en werk van een Betuwse  kinder-
boekillustratrice en kunstenaar Lies 
Veenhoven. 

Lies Veenhoven heeft jarenlang in Tiel 
gewoond en is bekend door onder an-
dere het illustreren van ruim driehonderd 
jeugd- en schoolboeken en waarschijnlijk 
zelfs meer. 

De tentoonstelling kan bezocht wor-
den op dinsdag t/m vrijdag 09.00-16.30 
tot eind april. 	 • 

In Het Valkhof Nijmegen 
van 26 januari tot 29 juni 2008 
'Het appèl van de kip' is de eerste museale 
solotentoonstellingvan Koen Vanmeche-
len in Nederland. De expositie biedt een 
overzicht van het opmerkelijke  Cosmo-
politan Chicken  Project dat de kern van 
zijn werk vormt. In dit project kruist de 
kunstenaar kippen van typis ch nationale 
rassen met elkaar. Zijn ideaal is om zo 
een universele, kosmopolitische kip te 
laten ontstaan. Tij  dens  de tentoonstelling 
zal de nieuwe, tiende generatie van deze 
kippen voor het eerst in levenden lijve te 
zien zijn. Verder worden tekeningen en 
collages, installaties, opgezette dieren, 
sculpturen, computeranimaties en groot 
formaat kleurenfoto's van de verschil- 
lende generaties getoond. 	• 
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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! 

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

OCHTEN 

 

offset & digitale druk  
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