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-2BETALEN COITTRTBUTIE 1977

EN 1978

klein aantal leden hêeft de contributie or,er 1977 nog niet
bêtaald. Graag het vriêndeJ.ijkê verzoek aan dezê leden van de
trring nu de contrJ-butl.e over lret vorÍg jaar te betalên.
Tewens ?ret verzoek aan de leden vatr onze werenLging (uoet uitzondering van degenen dle reeds betaalden) de contributi.ê ..vêr
1978 te wiL1en voldoen t
BiJ woorbaat dank voor uv overscbr.l,Jying.
De contributLe bedraagt r
í 1or-- woor Jeugdleden ( 1Ir tot en met lf jaar)
f 2Or-- voor indÍviduele Leden ( f8 Saar en ouder)
í 30r-- voor ]ret 8êzinslldmaêtschap
Dê contributie s.w.p. overmak€n naar
Rabobank, Eemnesgerweg 26, Baarn.
Gironummer wan de barrk 376890, onder vermeldlng van:
tên gunstê vanr rekenÍngnrulmêr 3047 -28292 (Hlstorische Kring
Dên
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rBaernen ) .

P. v.d. Steêg
( p ennlngmee s ter)

(rocuur,s)

oPr,ossrNc RAÁDsDL

I)oor verscheidene leden werd de redaktle gavezen op hèt ontbrekên van de @plossi.ng van het raadse]. in tret vorige nuDner
wan nBaernen.
De oplosbJ.ng luidt
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-3UIT DE O1IDHE TDKAMER
(rubriek van de wêrkgroep Oudheidkamer)

NIDUHS

Hoewel het i.n maart a.s. 80 jaar geleden is dat prof. FraÍtz

Strácké oÍerleed, kent elke Éaatttá". het nog altijd fraaie en
statige witte huis vaar hij gewoond heeft. U weet vel, nEemwiJktr
met de troge groene luikerl aan de EeBrreg. Als u uit l..et dorp
komt aan ufi linkerhand. Ook kent bijna elke Baarnaar tenminste
één wan ziJn beèl-dhouwwerken. Ieder die wel eens in ons gi€tneentehuis komt, ziet in de }.al onmiddel].ijk tte.t frtaaie beeld van
het jongêtje, dat - op zijn jasje ll-ggend - uit êen emner drinkt.
FraÍrz Stracké werd op 5 rDèi 182O te Dorstên in lÍestfalen geboren
a1s zoon wan de bèeldtrourrer lgïraz Stracké. De fauli].ie werlLet
DuitÊland in 1842 om zictr in Arnhen te vestigen. BeeLrrhouwêí zal
de f4miJ.ie els ïrêt r.rare in'het bloed. IÍas Franz I oudste broer
Gottfried een veeLbeLovend - doch helaas jong gestorven - talent,
de Jongere Johann theodor werd eveneens een bekend beêldhorrwer.
tr'ranz, die ,vaÍt zijn, vàder de beginseJ.èn der beetdhouwkunst
Ieerde, ll-et zich al gauw als een vaardig en fantasieriJk
sctr.epper kennên. .Als hj- j op 2 1 juli 1847 mêt Jol.anna Geertruida
Ven{aayên trouuti, v-inden. ve hem reeds aLs zelfstandig beeldtrouwer in ArÍrhem gewestigd. Van hun wier kinderen sterft één
zeer jong. HuÍr oudste zoon I'ranz, evêneens met beeldhouutalentên
begiftigd, overlijdt op betrekkelljk jbnge J-eeftljd. De jongste
zoon Ludovicu's .Jgnatius, ofwe]. Lou.is, wèrd kunstschilder.en
overlèed ín 1934. in Baarn; Dochter Maria. Johanna Geertlrulda is
a1s vêrÈ].eegbtèr o.a. in Baarn 'werkzaam geweest. Zíj' werd l2
Jaaf.
Ondanks of missctrien juist door'zijn tal.enten treeft Franz Stracké
zekqÍ . g9en gemakkeJ.i jk leveÍr gehád. Spreekt Nederland op het
gebied varr schiilderkunst ' intêrnationaal gezien een betroorliJk
woordJê ( een groot woord mogen 'r'e 'weJ. zeggen) mee, àls. Éet
beeLdhouwkunst betreft staat ons ]-and verré van vooraatl.
Opdractrten Lagen dan ook bepaal-d niet voór het opscheppen.
DlwAren Jaren van wo?steling woor Straikf , zoÍe1_.om zlJn best?a.n a1s or4 zijn mening. Volgens zijn vriend Mr. J.E. Banck,
die in 1Bp8 na zijn overJ.ijden 1n lEigen Haardtt een artikê]. aan
hem wijdde, was Stracké êên vooratander. van gothiek 1n de
strenge en zuivêre vorm, maar '\rond htj het ongerijmd de gothiek
in .a11eÍ1é.i burgerl-ijke openbare gebouwen toe te passen.
Aanvanke].ijk heêft Franz uitsluitend de kerke].íjke kunst beoêfend,
die }1em en zijn gezin een mj"ddeJ- +àn bestaán werichafte.
In 18!6 voerde hÍj de gevelversierin€: uit vaà ïÀnï' ét Ámicitiaett
aan l.et Rokin te Amsterdam. In de jaren 186J:1865 vervaardigdê
hij eer; tiental heiligenbee]-ded voor de St.-tr.ranciscus Xayeriuskerk op lj.et Zand te Amêrsfoort, vaarvan de ltr; ?heodoor door zijn
rr.L ewendige I houding opwal t
.
De eikenïrouten beê.ldên zijn crème geschilderd en koEen naar mijn
smaak niêt erg.uit tegen àe ietwát verge.eÏdà wanden. Zíj z'íj'Ír
+ 215 m, boven het vloeroppervlak aangêbraètrt tusaen de wensters,
waardoor Ïret licht helaas niet op maêr tpsgen de beelden dgcrvalt.
Niettemin, als u in Al[}erafoort bent, de moèite wan het bezLcl.tlgen
meer dan waard. Stracké schijnt voor deze tien be.eLden hêt bedrag
van. Í 2.5OOré- gekregen tê hêbben.
,
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-4Het Jaar 187O wordt een belangriJk keerpunt in I"ranz I lev€n.
HiJ $o!dt dan beooemd tot Lroogleraar aan de Rl.jks Akademie voor
Beeldende Kunsten j-n Amsterdam (een positJ-e vaarnaar ook broêr
Jotrarrn Ítreodor gesolliciteerd had - deze lJerd later in 1878
dirêkteur Van de Konink1iJke Scl.oo]. voor NuttJ.ge en Beeldende
I(unsten ,te Den Bosch). De benoemingBbrief Ls aanvezig l.n het
arolrief wan de Oudheidkaoer en de daarin genoerade Jaarsedde
.b.edr:aagt Í 2.5OOr --, woór die tijd een prach.tig ÊalarLa t
..Geldzorgeir betlorên dan ook tot he.t verlêden en nadat lret gezin,
komend varr Á.rDhem, op de Plantagê MLddenlaan €n de O.Z. Voor-, burgwal- had ger*oond, betrok het een nÍeuw gebouwd huie .vlaf<biJ
de Akademl,e aan dê Stadhouderskade, dat door de fraai'e
Renalssance-8evel aller aandacht tfok. In dj-t hul-s rae ge].J,jkvloers een ruim en goed ingêricht atelier.
Vererende opdractrten volgen nu. BiJ de herdenking Ln 1873 van
Alkmaars Ontzet wordt Stracké uitgenodigd een bee].d te ontuerpen. Nog tijdêns tret werk aan rtA].cmaria Victrixn overludt
Potgieter en Stracké hrordt gewraagd een graÍbonumènt te maken.
IIet ontrrerp bewindt zi.cb nog in de Oudheidkamer. De muzê, êen
zê1dzaam fraai vrouuenfiguurtJ e, de rechterhand met èen kranr
omhoog ge?rewen naar b€t borêtbeeld van Potgíêter, Doest ectrter
rrijkên voor een grafsteen met nis, traarin het borstbeeld.
'In 1883 op de werel-dtentoonste]-1ll]'g in Londen wardt Strackéta
inz€nding itKat en angstrt met êen bronzen mêdaille beloond.
Dêze kat (in tret bezlt wan de Oudheidkamer) zat op de koE€trdê
te&toons te]. ling aanwezl,g ziJn.
In 1885 vlndt de onthulling plaats wan het door Straokd werwaardigde bronzen borstbeeld van Prins HendriJ< aan de Prirrê
Hendrikkade ln Amsterdam. IÍJ.j zijn in het gelukkigê bez{t va.n
het gip8model .
Het .zoq te ver voereÍr hier alle bekende rrêrk€n van Stracké op
te noemen. Trouv€ns, daarovêr zal de tentoonstelling u een
indruk proberen te geven door middèI van fotomaterl.aal, orlt-..
uerpen (al dan nLet uitgevoerde), gipsmodellen en gêIrÍ<ki.g o.k
enkele originelen.
fn d:Le Am'eterdamse J areÍl wisselden vr€ugde en werdri€t, want
in 18?? overleèd Franz t ectrtgênote Johanna Vertraayen. In f878
hertrouÈt hij met de dan 4O Saar oude Sara Hendritle Josina van
Bosse, réén zJ.jner teerllngen, zê1f een verdi.enstelijk kunstenafêsr Het echtpaar woonde nog ênige jaren j-n Amsterdam, drch
na Ïrêt bêrêiken van dê pensioen6êreclrtigde leeftl-Jd westigde
Prof. Strack6 zich in Baarn. IÍaarom die keus op Baarrr viel?
líevrouw Stracké-wan Bossê moet Baarn gekend trebben. FaoLlLe
van baar voonde enige tl.jd op rrNieuwerhoekrt op de Brink ( thans
garage LettenmeiJer). OngetwiJ f€ld heeft zlj hier verschillende
malerl gelogeerd. Dat zl-j daardoor [Eemwljkr wan Burgemeester
Mollerua kende ].igt voor de hand. In elk geval , Burgemoester
Mo!-J.erus vertrok 1n 1881 naar Arrrrl.em (trt3 wera tot ConnLsearls
wan de Koning in de prowlncie ce].derland benoemd) en hed op
9 oktober 188O trHet BuitenvêrbLiJf EêÍrwijkn veikocht aan de
Ïreer BèiíqJ-s, direkteur wan de NederJ.andsel.e Bank. Van hem kocht
mevrouv Stracké-van Bosse op 24 maart 1888 ItEeEníJkÍ voor een
bêdrag wan J 12. OOO r --.
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Ook tn Baarn bleef Prof. Stracké be e ldtrouwen. ZiJu 1aêtrt€ rr€rk
was het bekênde jongetJe in ons gemeentelruls. Nadi€n werd Ïret
beeldhouwen hem te zvêar en verwleselde hii bame en bêitel voor
penBêe]- en pêlet .
.Ía een tiental BaaïTra€ Jaren overleed Prof. Stracké. HíJ serd
in ons dorp begraweÍr op bet R.K. kerkl.of. Ziin echtgenote voon.de. tot l.aar dood ín 1922 in rBemwijkn, líaattta het huLe aan
F.rgn?.r zoon Louis (de kunstschllder) en diens echtgenote Marj.a
Struben kwall.
LouÍs .Stfêgké (ae oudheLdkamer 1a in hèt gèluklí1ge bezit van
enkele werken van zljn hand ) overleed 1n 1934r doch zl.Ja echÈte .b]-iJft de wllla bewoàen tot baar dood in 1t48, zodat
,. g:eno
nEemwijkn 60 3aar in het bezit van de farbLtLe Stracké is geweeet. Ín 1949 kocht de Gemeente dé villar
'Ál met ai- ieden genoeg dacÏrten we om 8O iaar na de dood van
'prof . Stracké èen besctreiden tentooÍrstelllng rond deze BaaÍnaè

'kuricÈenaar en zijn familie in .te richten.
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INI,DVEREN KOPIJ

KopLJ, bl-j voorkeir

inleweren v6ór

de l Oe

van el"ke

ietypt,
maend. Deze kopLj zal dan j.n rrBaerÍte' van die maand oP€iglomea
ïord:rn.
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-6I(oNINKLIJK JACHTRECHT IN EEMNES (deer 1)

(door J.v.l,Í.

Out )

Een lange tijd .hebben leden van de koninklijke farni].le in Baarn,
Soest en de beíde bemnessen ( BinnelrdLjk en ÉuitendJ.Jk) jacht-

recht gêhad, Zotrt driehonderd jaar geIêden, om precies te ziJn
op 14 september t67lr, orttving: Prlns lfillem III genoemdê plaatseD
als Ho€e Heerlijkheid met alle rechten daaraan verbonden in
eigendom. Een tweetal van dj.e recl.t€n waren het jachtrecht en
tret visrecht. Prins lítl1êm stelde een trJagermêestern aan orn
toezicht te houden en li€t een jactrtïruie, het mlddenstuk ven het
huidige paleLs SoeBtdijk, boutÍen. Na 1689, lret Jaar dat hiJ
kanlng. Vanr Engeland rêrd, kwam hLj nog zelden op ziJn Jachthuie.
BiJ zijn overlíjden in 1702 vLê1 de Heèrlijktreid têrug ín h.anden
van de Staten'van Utrecht, die l-n 11 14 een aanta]. ambactrtsheêrlijkê recht€n (bijv. tret aanstellên van een aantal fuÍktionarióeen) met de daaraan verbonden provenuen aan de meeotbiêdend€
verkochten. Hlerbl.J lÍas.nlet het jachtrecht, vant toêtr op 27
auguÉtuê 1?5O Prins Ifillem ïV de Hogè HeerliJkhej-d gesctronken
kreeg - dit keer met reclrt. van erfopvolgtng - was het recht ven
rrfiJe Jacht,daaraan. verbondên. Veel p]-ezier heêft hiJ hiervan
ov€rl-gens niet mogen ond€rvinden, want het Jaar daarop kwam hJ.j
al te overlijden. fn Eemnes moesten a].s teken van rouw dríe
kloklcenluidera gedurende 4 dagen dê klokken luiden. Cornelís
Lange, Gerrit HuiJting en Jacob l!íaÍr ontvingên daar iedef zorn
6{ gulden voorl Prins l{illem V, driê jaar oud, rderd de nieuwe
tlleer van de Hoge HeerliJkheid wan de belde Demnessenn.
Na zljn meê?derjarígheid woonde de prins een twíntigtal Jaren
regè].matig op zijn jachthuis. Roerig:ê Jaren vo].gden dan: de
' prins
ar6rd door de Patriotten verdreven en na de komst wan de
''Fnansen wérden alle lre€rlijke recht€n verva]']-en v€rklaard, tret
Jachtslot werd eerat als logement, later als paardênstal gebrulkt I Men kon wrl.jeliJk jagen, totdat in 18Of Koning LodewiJk
dit voor ziJn, ttKroondomein Soestdijkl verbood.
Toen de Fransen vèrdrêven aren en de Souwêreine Vorst .l{illem I
Ln ons land t{as teruggekeerd, ïerd bij Konink].ijk Besluit wan
26 maart 1814 bepaald dat een aantal h€erlljke rechten, waaronder o.a. het Jactttrectrt en tret collatierectrt (benoemLng wan
predikanten), weer hersteld a'aren. PaLeis SoestdlJk wêrd d.or
de Staten Generaal. aan de kroonprins, de latere Koning tÍil.J.em
II, geschonken die er tot aan 1840 regelmatie de zomermaenden
doo:rbracht. ïn deze Jaren ontwing de gemeênte Eemnes bij gelegenheid van een vernièuving van tret paLel,Êint erieur de heug1iJke mededèlinB, dat men J badkul-pen op het paleis mocht komen
ophalen. ïelll.cht rras dat in diê tiJd een tworstell.jken gr.ft I
Na het ovêrliJden wan l{J-llem II werd zíJn vrour, Prinses Anna
Paulorma, de nLeuve eLgenareage. Haar tweede zoon, PrJ.ns Hendrik
(de Zeewaarder), erfde dê bêzittLng na zijn moedêrs dood in
1865. Uit de període dat Prins Hend:tik nHeer wan Eemnestr was
Ís ons het een en ander over l.et Jachtrecht bekend uit stukken,
die Ín het kerkarchi€f van de St. Nicolaasparochie te vinden
zijn. Een korte Íreerslag hiêrvan volgt ftierna.
.
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V6ór 1870 was het de gewoonte dat het jachtrêclrt doof de rêntmeester waà SoestdiJk jaarJ-ijks aan één of meer pêraoflêtl vêfpacht werd. Eêrr zeker'e trêer Holland uit Dennee rira6 Ln de jaren
vJ.ak voor 18fO de pachter. Om voor J.angere tiJd verzekerd te
kunïIên zijn wan Ïret recht, had hij de grondbezitters gevraagd
êerr stuk te wil1en ondertekenen, waarin ze verkJ.aarden ermêe
in te s texxEren dat hij het prl-nsel-ijk recht zou ultkopên of
anders dat hij voor èen pe?iode van 30 Jaar het recht vilde
pactrten. Ul.t de brl-efwisseLing komt naar. vo_ren, dat Ho].land
evenwel van plan nag te gaan vêrhuizen; wellicl..t Írag hij van
pJ.an tret vêrworvên rectrt voor veel gêLd aan een ander ower te
doen. De €raondbezitters zagen echter om een of andêre reden
1íewer de prlns a1a elgenaar van tret rectrt én kraoen bijeen om
een gezáIlen]-ijk êtandpunt te bêpalen. Er werd een verklarJ.ng
opgesteld, die als wolgt luidde! DDe ondergetekenden, allen
ingezetênen der gemeente Eemneg, vêrkla.?en ongênegen te zijn
tot den afkoop van het jagtregt'wan Z.K.H. Prl.ns Hêndrik der
Nederlanden op hr:Íure èigendommen in de gemeente Eemnes, €n
uitdrukkelijk te verlangen, dat de heer Rentoéestet van het
Domein Soestdijk aan geen d€r aanzoeken, ïê1ke van den heer
Ho11and te Eêslnês of een ander tot dien uitkoop mogten uLtgaan,
gevolg te gevenl magtlgende ziJ gellJktijdl-g genoemden heer
Rea.tElee6têr om zu]-k ten onzên vêrzoeke deBnoods aan genoemden
heer Holland'en zich zelven tê do€n beteeken, met ge].ijktijdigê
iJltrekking - voor zoveel nodig - varr.a1le volmagtên, verklarJ.ngen en vêrdêre Etukkên door ons beireffende den afkoop van
meerbedoe.l.d Jagtregt onderteekend en aan denzeJ.fden.lreer
Ho1land afgegevên. Eemnes den achtsten Apríl 187O.rl
Deze werkiarJ.ng, door zorrl- 40 personen ondertekend, doorkruJ.ste
de planrnen wan de heer HollaÍrd volkomên, vandaar dat hiJ op
17 april een bezoek bractrt aan paetoor/deken De Beêr, diê zLch
- inge1.l.cht door rentmeester Co1J.ard - aan de z{jde van de
boeren had.gesctraard en waarsctriJnlljk dê opsteller v€ut de.ver.klaring wasl De pastoor wertelde dat hlJ zich niet graag net
rrburgerliJke zakenrr bezig ïrJ, eJ.d, rmaar dat hij zLch de belangen
.wan de gemêente trad aangetrokkên en.daarom partij had gekozen.
Dl.ezelfde avond kwam de Ïreer Hollênd terug om te vragen of de
pastoor de heren HolzmalI:,, Van RogÈrrm en Van Heel èen ogi€nbl1k
wilde ontvêngen. Dê pastoor, wermoeíd van de kerkeli.Jke diensten, zel daar niet veeJ. voor te voelen, maar Holland hield aanl
Itslechts een ogenblik. Zij zijn voorna&e freren en staan voo!tn
, D.e pastoor. zwÍchtte en ontving de heren. OnnÍddellijk' b€gon hiJ
trluidert (zoal.s hij zelf schrS.Jft) zijn aflceuring over de. belê
gang van zaken ult te sprêkerl. De hêer Holzulan wildê bem raat
sussen en deelde ru6e, dat l.et kontrakt ewentuee1 nlet voor
dertlg jaar maar voor tien Jaar af8esloten kon ïorden. Paatoor
zou toch voor hetr wel eên goed woordje biJ de prins kunnen doen?
De Lteef, Hol1atid bêdierf het daarop weeir go.ed, door de paatoor
erop te wijzen, dat verschillende landeigenaren reeds kontrakten
mêt trên gesl-otêrl haddên, rraarop de pastoor tegenwierpr dat er
al]-êen voorlopige mandaten verstr.ekt waren. Zo blêêf het biJ een
'rroordenrd-j-s seling : en .er krdam geen opiossing.
.

-8Het toppunt was, zo schrijft de pastoor ênigê tiJd later aan de
prins, dat een paar dagen later de }eer Van Heel. alle€n terug
kwam om de paatoor tê verzoeken toch zeker voor hen hêt Jachtrecht wel- te wiJ.1en bêpleitenl
KeÍrnêliJk rÍas de pastoor ltêt gezeur moe, l'ant l.ij stelde de
prJ.ns woor de zaàk te schikken door de heren. toe te staan
errkele dag:en in de week te mogeÍl jagèn, zonder dat ze hl.eraan
ewenwel êigendomsrectrten mochten werbinden en biJwoorbeeld
eigen jachtopzj.êners mochten aanstell"en. Hl,erdoor zou volget:'s
de pagtoor dé rust wêerkèren en een proces vermeden ïordên.
Overigens hadden de Landeigenaren, die in zotn proces têr verant!íoording zouden vordên geroepen ower de reeds geEaalct e afspraken, zl.cl. woor ewentuele financië1e gêvo]-gen al vei].Lg
gesteld; doof tussenkomst wan hun advocaat, l'(r. D.J.H. van
Eeden ts Utrecht, haddên zJ.j wan de rentmeester wan het Domein
SoestdlJk eên verklaring gekregen, waarin hij hên vriJrf,aarde
voor eventuele proceskosten en nadeligie g:evolgen ( getekend
28 april 18?o).
Oe Éèer Holzmán besJ.oot de paÊtoor rrog eens te bewerken. HIJ
liet heÉ eên g:ift vaIJ Í 75r-- bezorgen voor de aruen nalg af,doenitxg van eên oude sclruld wanrf,ege genoten Jachtrectrt in
voorgaandê jarentr. De pastoor zond evenwel dit gêld l.n ovêrleg
met de .A,rrmeesters terug, orndat hiJ bang uas dat het akaept€ren ervan a1s e€n rrzêdelijke verbintenistl uitgèl-egd kon
worden. In een brief van 4 nel- schriJft HoJ.zman trem dan dat de
weigeríng hem werbaagd heef,t en dat dê pastoor - bij vollrardlng
in zijn houding - het geld maar aan de predikant wan de BultendlJkse kerk moest geven ten belaoeve van ÏruÍt atnên. UiJ dleigt
vèrder dat hij de prinsellJke rechten zal uitkopen, als ziJrx
laatstê pogJ.ng om het jachtrecht te werkriJgen (zodra de prina
op Soestdijk gearriweerd zal ziJn ondernomen) weer niet zal ..
lukkerr. Als de landeigenaren echter zi.jn verzoek ondersterrnen,
zaI d.at een Jaarl-iJkse uitkering aan de araen betekenen; desnoods voor tieÍr jaar ineena voorault betaald!. Ovêrigèns óoet de
pastoor weten, dat pastoor Poppe in Amsterdam tret trelêmaêl mêt
Ho].zman eêns'is. Dezê pastoor is ertoe ovêrgehaa]-d aaJl rtamice
dekentt een brief te sctrriJvên! Poppê schriJft op 14 mei een
brief met de volgende iÍtl.oud 3 ik schrijf dit in grote traast om
u volgende week nLet teve?geêfs ttler te laten komen (wiJst op
eerdere kontakten, dl.e j.k niet korr acl.terha].en), ik heb het
name].iJk vèel te dTuk. Over Hol"man kan ik u vertellen, dat
hiJ een oprecht en goed mens is, die met zljn gl.ft geen biJbedoe].lngen heeft. Htj r'i1 s]-ectrts net aLs zijn woorganger hêt
jachtrecht trebben, omdat hij een hartstochtelijk jager l.s.
Paa maar op met uar adwocaat, I'ant hij speelt een le1iJk sl,el-lètje met ul A1s llolsman de wergunning krijgt, dan kan de pr1ns
net al-s vf,oêger blijven jageni kriJgt híj die nÍet, dan zal er
- koste nat tret kost - uitkoop volgen (epoedig zullen anderen
dLt voorbeeld wolgen) en dan raakt dê prj.ns zijn mooie Jachtgebiêd kwijt. Help Hol-zman, het is op de eerste plaata goed
voor de prina en op de tweède plaats ook goed voor urr armênl
HLerrnee eíndÍgt de gevonden briefwisseJ.ing ult fBfO.
IN IIET VOLGEND NUMMER vá.N It BAERNE tr oNDER EER!
Koninklljk Jachtr.ecfrt in Eemnes door J.V.l'!. Outr deel 2.
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nÁuto 6tt, zo r,ra.s onze auto genoemd, was bemaJrd E€t Jo v.d.
Brink, Cor Emroelkanp, JanÍry Hartwig en Bart Braat. Anneke lrad t
woordat ziJ haar lift Eoêst balen i.n ïJtrecht, Janny af,gez€t biJ
Cor. Jo trad haar ri j_ber'i j s bij zich, zodat zij gepromoveerd
werd tot kaattLezer /reserve?ijder.
Na eeÍr klein. oponÈLroud, voor het kopen van een dop voor de
benzinetank., werd even lra I uur geetart.
Het eerete deel- tot aan Roermond waren er vríJ veelr EomÊ
dichte mlstbanken. Scherp uitklJken en len6zaa.In rijdenl
Langs dê autosnelweg naar Ïret zuiden ging alles gêsmeerd.
BiJ de grens, DuLtse gedeelte, hebben we koff,ie gedronkên.
De routebesctrrj. jwJ.ng, ontvaïrgen vanr Hans Fokkens r ras perfekt.
Autobahn naar Keulen, afslaaÍl bij Braudt, rijkswêg ZJB geen
moeilijkl eden. Nou ja, behatve dan het verkeerd uitriJden van
eên tankstatlon bij Áken en de afsJ'ag naar Lameredorf werd
op 2OO E. gemj-st wegênê algemêne insp?aah. Tocfr weer op de
goede weg. Ifegens oponthoud door de mj.st hebben rte niet gegeten
bij Einrul.r zoala het plan lÍas. IÍe wil.den op de afgesproken
tijd in cerolstêLn ziJn (14.oo uur). Wel .genoten varr de natuur.
OÍrdanks het donkere ên 1at€r ze].fs regenachtige ffèer waren de
herfstkleur€n van de loofbomên tegen de l.elLl.ngen ve,rr de
rivLerdalen prachtig. Soma reden we ower de hoogvlakter soms
door de da].en ower BlaÍrkeÍlheim en Hlllesheit! naar Gerolsteln.
fn ?ret kleine HiLlesheim was een grote opêtoppingl omdat een
grote rràchtwagen een kleln wagentJe trad aangereden. Àllês
stond stlL; Íij konden via een zijweg de wersperde !íê9. ontlopen. ?rouwêns Hil].esheim, rraart ra:n $''ij maar weinl.€: vaÍr gezien
trebben, heeft het altiJd zva.ar te verdurerr gehad. BiJ elke
oorlog sinds de 1fe eeu* 16 het werwoegt.
'[Íe kwamên redeJ.iJk wroeg aan in het Seêhotel en hebb€n daar
ons middagrnaal gebruikt. Op vrLJ dagmiddag hadden we êen excursiê naar Pelen. fn een taLud wan een modderige zlJweg bebben
we naar fosslelen gezocht, daarna zijn' rrê naar dê Kas€elburg
(een groot kasteel op een heuvel) gegaan.
t s Awonds hebben r'e de verli.cl.ting waÍr hêt kasteel erl de rotsen
bekeken. zat€rdag 29 oktober hebben' I'e een tocht gemaakt naar
Bitburg. op de treenweg werd eên gereconstrueêrde RomeLnse wil].a
bêkeken. De vil].a was practrtig g:elegen, bijna boveí.op een
treuvel. Van daaruit hadden ve een prachtig utrtzioht over de
golvende welden. Daarna glngen we naar het stadje Bitburg,
( voortreen Beda), gelegen aan de vobrmaligé' Romelnse. tte€i Ían
Nóln naar Trier. Allereerst werd ïret Kreiz Muserlo bekêkênr dat
een goed overzictrt €ieeft van de gescl iedenis vart..de omgev ngt
gereedschappen en voorwerpen ui.t het Stenen- en BronzentiJdperk.
A1É ïij dan bedenken dat hêt grootste deel.:. trierwan pas ,na 1959
ig verzameld, oEdat het oude musêum p1us invontarls 1n de
Tv€êde I{erêLdoorlog geheel verloren gingr mag dat toch rtel een

prestatie

genoemd worden.

_ 10 _
AJ.s grensgebied heeft Bitburg altiJd veel te J-iJden g:ehad van
oonlogEgerdêld.
Na hêt Eu8êumbezoek verspreiddê hèt gezelschap zich on in de

dLwerse restarrants in de stad tê gaan eten.
AÍrnêke en 1k zijn nog op zoek gegaanr naar een reatant wan de
stadswa].len, die rrij ook gevondên hebben vlak achter de
kattredraaL. Jamuer dat de a].daar gekochte pijptabaf< niêt' te
rokên ïas. Goed oE hêt af te lerenl
Op de t erugwe et bezochtên we nog de rul,ne biJ Manderscheid,
gelegên in het da]- van de LLeser.
De wolgende dag, zondag, ziJn wiJ gezaraen1ijk naar een €rot
gêïeest. Deze grot is bewoond gêweeÊt door de Nêandertal Eens.
Na di.t bezoek €iingen wê naar Liesingen, waar in een talud van
de reg weel fosaieLen rrerden gewonden. Daarrra ging iodere€n
!íeer op weg riaar huis.
Dê tocht was wederom goed g:eorganiseerd door HanE Folclcèna en

verliep uitstekend.

Bart Braa,t

HISÍIRISCTIE IGING |IBASRNEÍ, ARCIIEOLOGISCHE

TERKGROEP

Notulên wergaderlng woensd.ag 25 J anuari 1!f8, gehoudên in dê
Otrdbe

ldkane r .

1. Op€ning! Bij afwezigheld van de woorzitter opent de secretaris de vergadering om 2O.15 uur en Ïreet de aanwezLgen
rrelkom. Bep en Leo hebben Bezegd niet te kunllren kotnen,
Herbert,rkomt later.
2. Notulen .vorige vergadering (t3 aec. 1977): pi.t t 6r Jo van
den B:rink merkt op dat in de werkgro ep Oudheidkaner ieder
ziJn eigien koffie betaalt. Notulen rrordên aangepagt, punt 8.r,
Siebe Remery mêrkt op dat de lrr. Platêeuw rondleidèr is, in
het museum tê. Ij s€ndijke.
Corr.espondentle: a. AdresuiJzíging ontvengên van Jo wan den'
J.
' Brínk,
nu P?of. Meíje?slaan 10, nog geen telefoon.
b. StukJe door Arwe ingezonden voor het jaarverslag van dê
A.IÍ.N. Utrecht, betreffende de werkzaanheden. gedurênde 1977.
4. Bestuuremededelingen: De secretaris moèt gedurende zijn 6
weken verlof (van 4 febr. tot 19 naart) worden vêrvangen.
Ánnl.e van.Honatêde is bereid hem te ve r-rrangen. Owerdracht
vindt tussen 30 jan. ên 4 fêbr. plaats.
l. Aktiviteiterr! a. rt Hogê Erfr a.a. zondag zal weer opgemeten
en gegraven ïorden. Hr. van Dijk zal weer gevraagd rrordên
voor het opmeten wan heuwel I l. A, Ifr. Van Dljk heeft aangebodên on6 1êts over graflaeuvels tê vertellen. IÍordt dankbaar aanvaard. Afspraak zal uorden gemaakt Íta 19 maart.

o
o

- 11 c. Atrnie van Horrstede mêrkt op dat Barneveld een kleinr llaar
aardig mugeum hêeft (in beraad houden). d. Siebe Rêmery merkt
op dat in F]-ebite een tegeltentoonstelling vordt g€houd€n tot
29 febr. Geen gezamenliJk bezoek. e. Bunachoten! Herbert heef,t
kontakt gehad met hr. G. van Haaff (n.o.n.). net gravên naar
dê stadswallel en poort ïordt waarschl.jnllJk een officieel.
R.O.B.-projekt. Hr. Van'Haaff wil met toestemmíng vên het
R.O.B. zel.f ook enlcele proiekten (o.a. een terp) onderzoeken.
IÍiJ kunnen daarbij wètllctrt helpen. Bart brengt de rraarechuvlng rrlan Hahs Fbkkeng naar voÈénr:dat dit op. het gêbied van,de
A.l.N.-Amersfoort ]-Lgt en dat deze 'gevaarectirrvd danrrel.:. beirLcht Foet..wo9flpn.. f. Hrrnngbêdden. Uítzoeken of..trr. Bakker
ervoor voelt'ons iog'iets àwer"dit onàernerp te weftellên.
AanNoortJêza1'1íordèta,geirraaid:koataktte.zoeken.
g. !íevr. Addink-SanplonÍus houdt, geen J.ezl-ngên bulten Hl'lwerÀum. Dr.,A. Knlp houdt hel-êmaáI 'geèn lêzihgen meer. tt. Meta
hgÊft qratefiaal, eegeibractrt, van. tret qhermê4 {us egn te Heerlen.
Iedereen ;was z,ger. entbouÊiagt. Bêslgten werd om. een excursié
naar Heerien te trouden op zaterdag 3. Junir Misscbi€n te con.:
blnerert mêt èen bezoek aair het Bonnefanten lr{uset m te }laastricht. Ife zullen vroeg moeten vêrtrekkên: 8 uur uit Baarn.
i. In Ju].l. èn augustus zu].lên geên êxcursies of ].€zingên
worden' gèof ganL seerd.
6. Rondvraag! a. José.merkt op dat zaterdag 4 februarJ. een rondlêiding in Hrrlze Groeneweld zal rorden gehorrden. Oot 14.OO uur
verzamelen biJ de hoofdingang. b. Bettie vraagt of ïii nog
Lets doen aan ledenwervLng. Herltert deelt nede dat een fo]-der
in voorbereidLng is. verdere bezl.nning is evenïeL nodig.
Ír.

22 februari a.e. in de Oudheidkamer.
8. Sluiting! Niets meer dan dê orde zijnde eluit de voorzítter
de werg:aderíng.

llierna vertoonde Herbert eDkele diats van het bêzoek aan de
'vuurBteenmijnen
te RiJckholt en gaf een korte toe1ichtingt
gelrolpen door Mêta en Bart.
Bart Braat, sêcreta'ria
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Als n{euÍrê lede.n rrerden genoteerd:
H. Gàaienstroon, IÍesterstraat 15r Baarn
À. vatl; Kout'erl.k; ÀugrrË t JaD.reníeg 12r Baar.Il
Stíchting tTirssen vecttt.en Eemtrl secr. Ing. M.J.M.
Oud;BiESinnerveg
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Heyne,

Dua surn

De Hietori.sche Krl-ng rrBaêraèr. telt op dlt Dornent 1 12 lêdêtr.
Bovendien hebben twee donatèurÉ zieh geneld. De dónatLê

bedraagt

mir;.d.maa'l
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T" w€rbaud tnet de Stracké-têntóonstê.l]-ing houdt'. de rerkgroep
Oudheidkamer dê maande3.fJkse vergadering in d.e Baand .31[,11. ,
op dordêrdag de lle.
In d6 maand mei Ïteêf,t dó B.B. de kelderruimtè tríeê actrter:
êenvolgende doriderdagen ià' gebrui.k, , zodat wl.j de tlaandêlijks€
vergaderJ.ng rler.schoven bêbben naar vrijdag '12 lirêi'eri dê
rrerkavond op.vfl.Jdagi 19 mei.
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Rien cle Ro1ler .....

Voor uniek p entekenwerk

Rien de Roller .....

hèt adree voor tekenLes

f Prlvé-

en clubles

Inlichtingen; atelierrBosstraat.
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lrisstraat 4O
(tel. - b,innenkort -

15983)
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TIJL IELENSPIEGEL
Er is eên tiJd geweest, waarin..men ttêE gemakshalve indeelde bii
de Hans Srinker-categoriê. Bij die ían de fantasiefíguren due.
Maar daarvan zijn de meesten nu toch r.'ê1 terrrggekomen. Algemeen
vordt tegenvQordí! aa4geÍlomen dat er in elk gewal wel seení
Ti jl Uil.êndpipgel hee.ft bestaan en dat van .de in'ioulootrl' zrJ.Fde
vertralen oók lrel een overigens onbekend aantal. op dÍens.rekg- "'
ning kan gescttreven r{tordên. Een'èÍr ander kan dan zelfs.met Jaartalieh- en: toppgr?ftr-sphe géèèveris min of meel. bèwestigd rorden.'
ii_;. i.,,
De historie
'.:È.1- i
'.''.'
p-1.n.
vo'or
r het
het eêrat vo'orr,
1 335 komt
kot de ttáar "f.Í51,.-Uifè;Ëiif ebelt rvoor
P-1.n.. 1335
€,1d€r6-€n,.e1 1.{g1 ïn he! !191e.*..:X1.. -(Natuurliif .nfe::_91t-Írur
----'
-----:!
latér, mêtr afuiiki+g:e{r 'irr'de sqhrj-i fttii ze : Til1 UJ.etrspêgelr'..
Door 'wele4
'welen rwordt
enz.). o"9T
UlenspiéÊel. enz.)i
i woidt daar de..ptad f,neÍiÏingBn.
UlênsÈiégel,
ats .:.,zL5n-'geópori.ei,laat's-aanlernepkt,.
,l: .,.
..::, r,,
,..::,
,1.
. tret .iaar' 135O te
jn.
I
boek.
e
ataat
aanzien wair zi
ov.4rli'J$e..n
Ten aanzie:
rrAan 4€ Destrt wordl er soms -bil gewoegd. oni-de neern van dat
bgt. aqrdlge
o+drli.idên bêc
Uoordauiqjg. EtadJ:ê Mólin,
aan de Ait
Al t é'- SEi,lz s tras s e a
'$aarqp d-, oude
doof ïatêr. Het nidde1punï ér'virh rri: êen.lr,e;
de
oÉgêng
naar de
kerk sta.-at. .Op een werhoogd woetstuk tegeri
.kerk. zit daar
- 'Ík meep iit ..metd.àI :- Uitrê4s.piegel. ín e.ên. narren'
pár< cn in een fosse, f qdliiie'houding. ?fJq Jii&ervoet rust
:
tegen .de ..uituioáding van een broÍinét j e r'.aodlát de dorstl.gg líOllner
jeugd steeds aàar hetr mqgt.'opkiJken. tDat modéi'n eandoende
' bevÍJ st. nêturrrlijk niets. Dan liëeft,'t.a.v. dê' btstoriciteit ,bêêld
' wlak daàpbi j 'de teg:en,,de, ksrl@uur rechtopgtaàrrdê 3|!ê11e grafsteen lTeej idelprd€. Ín,tlerr kortê' onder
:- êLkaar
- -ii . -- €êplaatstet
l
zinnetj e.s' vordf, daar :vdrm-el-d:
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Dat deze stêen ?echtop staat tleeft.nog eén eëhtê Uilenspiêgêl8e
zoda
om ,de...kLàt;'
de. kl.étr' zodat
rrê?,kl
á.r^'l
Bt i dê begrafenl-s
be-errafen:Ls braken
lf,rakên de touwêir
touwein om
Bij
verklarLng.
"!a rectrtop in zlin graf kvan te staan. En Èo heeft
TijI onbêdoe1d
men ltem daar Eaar gelaten.

: 14 Voor dat u nu voor stellig

houdt dat Uilenspiegel in 1350 in
het Móllner gasthuis tret veelbesproken lewen beËindJ.gd heeft,
moet u wel, weten dat deze grafEteên daar pas in de 16de eeur
êêtl plaats ïreeft gekregen, rraarmê€ dus de bijna vêrkregen
zekerheid ,yg,er dreigt weg te êbben.
En verdêr? In K:relt].ingen en in Sch6ppenstedt (even. ten z.o.
va^n 'ErunsrriJk) wqrden veel van zl.Jn snakerijen gesitrrêerd.
De laatstê plaate heeft er zêlf,s eelr Ui].eÍrspiêgol-mraerlm aam
overgel.ouden.
Maar ..., . Ropêlmonde aan de Schêlde Ïteeft ook een UilenspiegêJ..gederrkteken. En Turnhout viert elk Jaar zrn TiJlfeesten, enke.le
dagen lang, en ook' alLicht dat La niet woor nlets. Terrrijl
misBchien zelfs lret lfalcl.erense Veere nog méé kan doen.
De. b.ekende Clarles de Coster 1aa.t ULlenspiegel l.n ziJtt boek
dáár tenminste to?enrÍacb.ter ïezen. ....
En dan beeft de.ectrte Tij]' ríelllclrt eenmaal. in zua leveÍr
bóvendien een pelgglnstocht near Rom€ ordernomen r terrijl hiJ
ook. Lets te maken gêlrad ltJkt te lrelrben met l.et koninkl-iJkê trof
l.n Polen.....
Ir{aàr de meeste yan zijn g?app€n en gFolLen heeft hlj uitgeïraald
ergêns tusserl Lubeck en Brugge. Sómigen trekk€n zelfs een
gren8].ijn, als zLJ weststellênr zo spelen a].].emaaJ. ten noordEn
vgp, de VLaa^ms-t{êalàà taatgrensr'die dan wêer naar het oost€n
aair: ,zou sluit€n bl.J' de scheihdng tussen bet neder- en hoogdul,te t
de ágo. Bènrather-1.iJn..
Het spotwogeJ-feaomeen is evenríel niet door die êventuele grene].iJn.'Ëepaald. Heeft fianrcri5t< niêt zLJn Frangois VLJ't.on gekeud
j een. r'at fiJnêr beenaarde uilenspiêgel? HeefÈ het Franse
tte.sp{ègilett (guít, schalk) taalkundLg nog werwantachap met
lUIl énspi e ge 1n ?
Ifat die naanr betreft 3 rril men'deamee zegge'd t det hi j de uÍIen
(ae aonnen) dê spiêgel hunnêr domheid woorlroudt, opdat ze zJ-clr''
daarLn trerkennen zullen? --- Het Ls in onze tiJd daarentegen
een hele eer dê titêl rDre-Uilerrspiegeln te ontvangen.
De burgemeestêr van MUl1n reikt die sporadisch uit aanr zeer
prominente epitse lieden. Zo zLJn rbiJwoorbeeld. Konrad Àdenauer
en BêÍïl.ard Shaw eennaal Ere-UllêDapiegels geïêeat.
Ca,n1lle Huysnans gênoot eens di€zêlfde eer, maar dLe vêrd hem
nu l'êer toegebracht in Damne.
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In íerbaadt'óet ile DogêLi'jké áieDvêtri-glbëlê . ian leilen
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