
rechaussee
...,.iinklijke marechaussee

had een commandowisseling plaats. Op
het voorplein van de Willem-Til-kazer
ne heeft kol. R. van Griethuysen de lei
ding van het Opleidingscentrum KM
overgedragen aan kol. L. C. J. Dols.

Kol. Van Griethuysen heeft daarbij
o.a. verklaard, dat in de toekomst meer
aandacht zal dienen te worden besteed
aan opleiding en vorming van de mare
chaussee, wil de KM haar plaats in de
samenleving goed kunnen vervullen.
De KM heeft steeds haar rotsvaste loya
liteit jegens onze democratische sa
znenleving getoond en in dit verband
wees de kolonel de perscommentaren,
waarin de marechaussees ten onrechte
als ,,meppers” worden aangeduid, van
de hand. Als veranderingen verbeterin
gen betekenen in onze samenleving,
dan zullen de toegangspoorten van het

1 Opleidingscentrum wa mwijd open
l. Van ( ‘uysefl.

Het Aardhuis met jachthoornblazers, vroeger het begin van dejacht.





Als we het woord jager laten val
len, dan denken we direct aan ie
mand die op jacht gaat of is, hetzij
als liefhebber of als iemand die er
zijn bestaan in vindt, Eeuwen gele
den vonden veel Nederlanders een
bestaan in de opbrengst van de
jacht. We kennen natuurlijk alle
maal die spannende verhalen van
jagende edellieden die zich al het
wild toeeigenden. De jachtwet
maakte een einde aan deze ,,heerlij
ke jachtrechten”. Het jachtrecht
kwam toe aan de grondgebruikers.
Zij diejagen moeten in het bezit zijn
van een jachtakte. Dat betekent dat
ze met gunstig gevolg een door de
minister van landbouw en visserij
erkend jachtexamen hebben afge
legd. Eerst dan kan de jager aan zijn
verplichtingen voldoen, nl. dat hij
de jacht in zijn gebied zodanig uit
oefent, dat een redelijke wildstand
in dat veld gehandhaafd blijft. On
der redelijk wordt verstaan dat er
van een bepaald wildsoort niet te
veel komt, zodat het evenwicht niet
verstoord wordt. (Denk aan teveel
vossen en wilde zwijnen en het on
gerief dat deze dieren kunnen ver
oorzaken).

Het is niet de enigste taak van de
jager. De jager zorgt ervoor dat het
wild in de winter wordt bijgevoerd
of dat er voerakkers en drinkplaat
sen worden aangelegd, dat er rust-
gebieden komen enz. De jager is
dus in de eerste plaats (als het goed
is) een dierenvriend. Dan hebben
we nog de jachtopziener. Hij pro
beert te voorkomen dat er niet ge
stroopt wordt. Verder let de jacht..
opziener erop dat de spelregels in
het bos gehandhaafd blijven.

WILDSIGNALEN
Voor een jachtpartij zijn jagers

en drijvers noodzakelijk. Het
spreekt vanzelf datér dan sluiten-:
de afspraken worden gemaakt zo
als wanneer er geschotei mag
worden en wanneer niet. Hiervoor
worden signalen gegeven. Gezien
de grote afstanden die overbrugd
moeten worden fungeert de jacht-
hoorn als communicatlemiddel. In
Nederland worden in de jacht zo’n
60 wildsignalen gebruikt.

Het aanbiazen van een drift is één
van de signalen. Na dit signaal mag
de kogel in de kamer. Zo bestaan er
signalen voor heen en weer drijven,
of noodsignalen, bijvoorbeeld van
iemand die in nood verkeert, ie
mand die verdwaald is ed. Na de
heerlijke jacht wordt er natuurlijk
heerlijk gegeten. Voor die gelegen
heid wordt het etensignaal gege
ven. Dat geldt ook voor het uitleg
gen van het geschoten wild ook wel
het uitleggen van het tableau ge
noemd. Door de jachthoornblazers
wordt dan de laatste eer aan het
wild bewezen. Elk wildsoort heeft
zijn eigen melodie. De melodie van
het belangrijkste wildsoort wordt

het eerst geblazen. Van Merrebach
kan er boeiend over vertellen.

Groep Vierhouten blaast al 15 jaar

Jacht en jachthoornblazen
nauw met elkaar verbonden
NW-VELUWE - In Vierhouten en Uddel kent iedereen ze
de jachthoornblazers van de groep Vierhouten. In Uddel
zijn ze jaarlijks present op het traditionele schaapscheer
dersfeest. In Vierhouten verlenen ze muzikale assistentie
bij het hijsen van de vlag ter gelegenheid van het konin
ginnefeest op 30 april. Wat zijn dat voor heren, gestoken in
hun onberispeljke groene kostuums? De dirigent, tevens
leider van de groep, de heer A. van Merrebach, vertelt iets
over het ontstaan van het jachthoornblazen in Nederlaüd
en de oprichting van de groep Vierhouten.
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utomatisch definitief werd. Het
etekende tevens dat ik de ,,Groep
.rnhem” in de steek moest laten”.

PITTIG
,,Zowel tijdens de repetities als
jdens de diverse optredens gaat
et er bijzonder ontspannend aan
e. Niettemin streven we ernaar
n zo goed mogelijke prestatie
eer te zetten. Dat betekent dat we
r ook wel eens keihard tegenaan
aan.
Uiteindelijk komt die muzikale

ennisje niet vanzelftoewaaien. Nu
ioet ik zeggen: we hebben een jeu
e groep”, zo zegt de heer IVlerre
ach. ,,Op tijd een ,,bakkie’ en een
1kkie” en de stemming is weer
J0%. Momenteel telt de groep 17
oorgewinterde hoornblazers, die
un of meer aan elkaar gewaagd
.jn. Voor de kerngroep worden dan
ok geen nieuwe leden meer aan

enomen.Wel geef ik les aan een

chttal nieuwelingen. Voor deze
roep is geen ledenstop.
Het repertoire wordt in overleg

ekozen. Ik mag dan wel de leiding
ebben, maar baas spelen is er niet

ij. Dat s in onze groep trouwens

iet noodzakelijk. Het loopt ge
‘oon van een leien dakje, ondanks
et feit dat de meeste leden op hun
evoel blazen, oftewel geen noot
unnen lezen.
Noten lezen is wel belangrijk

uaar geen vereiste. Er zitten 5 to
en op de hoorn en als je die alle 5
unt blazen dan kun je alle 60 wild
gnalen uit je mouw schudden.
en goede harmonie in degroep be

p..

reik je door veel repeteren en luiste
ren via de cassetterecorder”.

Van Merrebach geeft toe dat de
belangstelling voor het hoornbla
zen toeneemt, ook al omdat deze
muziek een bepaalde romantiek
met zich meebrengt. »In principe
treden we alleen op bij evenemen
ten die nauw met de jacht verbon
den zijn.

De belangrijkste naast de reeds
genoemde St. Hubertus-mis is het
jaarlijkse blaasfestijn in Bronk
horst onder auspiciën van de Ned.
Ver. van Jachthoornblazers. Iedère
deelnemende groep moetdan 5 sig
nalen blazen in wedstrijdwerbnd.
De Game-fairs markten, bijeen
komsten waarbij het publiek inzake
jacht en visserij wordt voorgelicht,
is ook een belangrijk centra voor
jachthoornblazers.

Tenslotte: We treden nôg steeds
op onder de naam, ,,groep Vierhou
ten”. Dit is niet juist. Sinds 3 jaar
repeteren we op het ,,Aardhuis”,
vandaar dat we gedurende die pe
riode officieel de ,,Groep Aard-
huis” heten”.

1
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NUNSPEET — Onder grote publieke be
langstelling opende de Commissaris der
Koningin in Gelderland, mr. W. J. Geert
ema, woensdagmiddag het nieuwé ge
ineentehuis van Nunspeet. De openings
lnde1ing bestond uit het met een bijl

toorhakken van een stuk touwwL
ftet gemeentewapen van Nunspeet zicht
baar werd. In het gemeentehuis onthulde
mr. Geertsema een hoeksteen met daarop
de tekst: ‘zoekt mens, dieren plant te spa
ren om zo een stukje aarde te bewaren’

In zijn openingstoespraak in iuch
room ‘t Centrum ging de jarige
burgemeester H. J. Smith van
Nunspeet niet voorbij aan het feit
dat de bouw van het nieuwe ge
meentehuis nogal in opspraak
was. Het is bezijden de waarheid te
zeggen dat de bouw gladjes is ver
lopen. Het is een te bekend gege
ven dat er nogal wat moeilijkhe
den waren. Het is onjuist deze pro
blemen te verdoezelen. Ik wil er1 echter nu niet op ingaan en tevens
niet omzien in wrok. Onze blik is
thans gericht op de toekomst zon
der daarmee de bedoeling te heb
ben de bezwaren te kleineren. Wij
zijn nogal kritisch gevolgd door
onze eigen bevolking. Op de Velu
we is men duidelijk gehecht aan
het dorp. De bezwaren van de in
zenders waarderen wij. Het is een
teken van grote betrokkenheid’.
Vervolgens ging Nunspeets eerste
burger verder met het nieuwe
raadhuis zelf. ‘Een eis van de be
volking was dat het gebouw dege
lijk, solide en onderhoudzaam
moest zijn. Een eis gelijk aan het
karakter van de Nunspeter bevol
king. Ook is het een thermisch ge-

bouw. Tevens mocht de represen
tatieve sfeer niet ontbreken, doch
het domineren daarvan wordt niet
op prijs gesteld’.
Ook de totstandkoming van de re
novatie van het dorpscentrum en
de geschiedenis daaraan vooraf
gaand werd door de heer Smith ge
memoreerd. ‘Het leek wel een pro
vinciale nota; ja promenade-nee
promenade. En nu is het een win
kelerf.

Handtekeningen
actie

Ook mr. Geertsema noemde de
moeilijkheden die de gemoederen
in Nunspeet parten ‘hebben ge
speeld. ‘Die waren van die aard en
omvang dat zij niet kunnen wor
den weggepoetst. Ik noem de ac
ties gericht tegen het bestem
mingsplan en tegen het voteren
van de nodige kredieten. Duizen
den handtekeningen mochten we
in ontvangst nemen. Het recht
heeft inmiddels zijn loop gehad en
voor een aantal staat de ongewen
ste nieuwbouw er. De democratie
eist dat iedereen daar zich bij
neerlegt. Ik hoop dat dat in Nun
speet ook het geval is’.
De Commissaris der Koningin zei’
vervolgens het een voorrecht te
vinden commissaris te zijn in de
tuin van Nederland. ‘De Veluwe is
echter een nationaal recreatiege
bied geworden en Nunspeet valt in
dit gebied. Een gebied dat over
spoeld wordt met toeristen. Van
dezè ontw1kkeliri kan een zekere
drélging uitgaan, De bestuurders
moeten op hun hoede zijn. Dat ver
eist een beleid en optimaal recrea
tief gebruik’.
Namens de provincie overhandig
de mr. Geertsema een ets gemaakt
door de kunstenaar Gradus Ver
haafuit Rheden.

speter bevo1kiig. Na de toespra
ken vertrokken Nunspeets burge
meester en de Commissaris per
koets naar het nieuwe- gemeente
huis.
De openingshandeling werd muzi
kal -begeleid door et Tamboer-
korps Intendance.uit Amsterdam

- en jachthoornblazers uit Vierhou- -

ten: iij oinnenkÖntstllTiiet ÏiieU
Nunspeter raadhuis zong het
Nunspeets Mannenkoor het Gel
dersch Volkslied. Hierna volgde
een rondleiding door het gebouw.
Na de rondleidingkreegmr. Geert
sema een kunststuk aangeboden
door burgemeester Smith. Dit
kunststuk was vervaardigd door
de Nunspeter Kees Spapens.
De bevolking van Nunspeet
wordt tot en met zaterdag in de
gelegenheid gesteld het nieuwe
gemeentehuis te komen bekijken
tijdens zogenaamde ‘open dagen’.
Deze ‘open dagen’ lopen parallel
met Nunspeets tweede Welzijns-
informatiemarkt die in de par
keerkelder onder het gemeente
huis wordt gehouden.

Bedélstaf
Tijdens diens toespraak memo
reerde mr. Geertsema dat er ook
heel wat water in de Zuiderzee was
gestroomd voordat het dak op het
oude gemeentehuis zat. ‘De toen
malige burgemeester Vitringa be
kostigde dit bouwwerk zelf; drie
duizend gulden. Als burgemeester
Smlth dit ook zou hebben gedaan
zou deze nu naar de bedelstaf zijn
verwezen’.
Tijdens het samenzijn in lunch

i room ‘t Centrum kreeg ook de nes
tor van de Nunspeter raad, de heer
Joh. Esterink, het woord. Hij sprak
de dank uit aan de heren Slootweg
en Van Luijk als ook aan mevr. Van
de Kop-van de Horst die als raads
leden Ieder Vrij uur staken In de
begeleiding van de bouw van het
nieuwe i emeeni huis. Daarna
bood dcl k het kapitale

“gebouw aan de Nun



correspondentie-adres:
Postbus 79
8070 AB NUNSPEET
telefoon: (03412) 3543
telex: 70214 gmnsp fl1

gemeente nunspeet

Aan de heer J. den Herder
Bergakkerweg )4

8071 CE N U N S P E E T

uw kenmerk

onderwerp

dankbetuiging

uw brIef van ons kenmerk datum

/ september 1981

Nu de opening van het nieuwe gemeentehuis en de daarop volgende
“open dagen” achter de rug zijn, hebben wij er behoefte aan om al
diegenen, die aan het welslagen van dit gebeuren hebben medegewerkt,
onze hartelijke dank te betuigen.

Uw muzikale medewerking, als lid van de Jachthoorngroep, tijdens de
openingsplechtjgheid hebben wij zeer op prijs gesteld.

wethouders
de

van Nunspeet,
burgemeester,

wnd.

‘.4

Burgemeester en
de secretaris,

‘t
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EPE — Onder overweldigende be
langstelling opende gistermiddag
burgemeester II. J. Beuke het nieuwe
restaurant De Ossenstal, dat vorig
jaar in de nacht van 27 op 28 juni in’
vlammen opging. Veel vaste klanten,
een groot aantal relaties, vertegen
woordigers van de Gemeenteraad en
het college van b. en w. vierden de
opening mee. De nieuwe Ossenstal is
niet alleen groter geworden, ook zijn
de ruimtes efficiënter ingedeeld. De
architect heeft geprobeerd het nieuwe
gebouw zoveel mogelijk in te passen
in de natuurlijke omgeving, het bos.
Zets waar hij goed in geslaagd lijkt te
zijn.

Voor de officïele opening merkte
mevrouw E. Berkhoff-Steenbergen in
haar rede op dat zij vervuld van emo
ties terug dacht aan de oude Osse
nstal. ,,In de nacht van 27 op 28 juni
vorig jaar zag ik het levenswerk,
waarin ik door mijn ouders gesteld
was, in rook opgaan. Het was meer
dan het verlies van zomaar een ge
bouw. Ik had in de Ossenstal met hart
en ziel gewerkt”, aldus mevrouw
Berkhoff.

Zij bedankte in haar speech alle
mensen die aan de spoedige herrijze
nis van het restaurant hadden meege
werkt. Uit handen van mevrouw
Berkhoff sr. ontving burgemeester
Beuke de sleutel, waarmee de hoofd
ingang ontsloten werd.

De heer Beuke noemde de Ose
nstal een begrip in toeristisch Neder
land. ,,Velen zijn hierheen gekomen
tijdens hun vakantie of hebben het
restaurant uitgekozen als onderbre
king van hun dagtocht”. De heer Beu
ke ging in zijn toespraak terug in de
geschiedenis van het restaurant, dat
zijn naam dankt aan de acht ossen die
in gebruik waren bij de ontginning
van het heidegebied. ,,Ik bedank
graag mevrouw Berkhoff dat zij na de
brand niet bij de pakken is gaan neer
zittén, maar met energie aan het werk
is gegaan. Ik feliciteer u ook met het
resultaat. Ik hoop dat u in dit nieuwe
gebouw uw werk met veel enthousias
me zult voortzetten”. De burgemees
ter kreeg daarna een koksmuts opge.
zet en een schort on edaan, waarna
hij als ( - een panne

ing van het

geheel speelde buiten de jachthoorn
blazers van ‘t Loo. k

FtitVties ên huldeblijken waren
er ook van de architect P. Spijker uit
Heerde en brandweercommandant W.
Lesger.uit Epe. Dé laatste hooçl na
mens de brandweer een grote kleu
renfoto aan ,yan de brandende Osse
nstal.

Ossenstal weer

Mevrouw E. Berkhoff
Steenbergen kijkt toe hoe
burgemeester Beuke zijn
bakkunst toont
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Nationaal
Landschap

In het voormalige ko
ninklijke jachtchalet Het
Aardhuis heeft de Gel
derse gedeputeerde mr.
J. Fokkens een nieuwe
expositie geopend. Cen
traal staat het Nationaal
Landschap. Daaraan
moet — aldus mr. Fok
kens — ook in deze tijd
van economische reces
sie worden vastgehou
den. De jachthoorngroep
Het Aardhuis begeleidde
de opening van de ten- J
toonstefling die vanaf he
den voor het publiek toe-
gangelijk is.

-
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De Speulbrjnjc

Vaassen.

Vaassen, juli 1983

Geachte Heren,

De viering van het2O—jarig bestaan van de Speulbrjril
is op een zeer prettige wijze verlopen,
Velen hebben eraan meegewer het feest te doen slagen,
Voor uw bijdrage willen wij u langs deze weg harteli
be.anken.

Hoogachtend,

de Feesteonjssje.
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• Jachlhoorngroepen uit alle
delen van het land zijn zaterdag
bij het Aardhuis.

Van 10.00 tot 17.00 uur staan de
jachthoornblazers aangetrecle n
en kan men tussendoor ‘Het
Aardhuis’ en het wildpark be
zoeken. Toegangsprijs voor vol
wassenen f 3.— kinderen en
AOW-ers f 1,50. Gratis parke
ren.

Op zaterdag 10 september

Jacbthoorngroepen zorgen
voorbazersIestijn
NUNSPÊET-ag 10
september wordt een k1ur- en
luisterrijk blazersfestijn ge
houden als negen verschillende
jachthoorngroepen uit alle de
len van het land op ‘De Aard
mansberg’ een dag lang de stilte
van de bossen van de Koninklij
ke Houtvesterijen ‘verstoren’
met de klanken.uit de koperen
Fürst Pess en Parforcehoorns.
De kans om van dichtbij kennis
te maken met het eeuwenoude
gebruik van de hoorn als corn
municatiemiddel.
Tot op de dag van vandaag heb
ben mobilofoons en portofoons
1e jachthoorn nog niet verdron
en als belangrijkste contact
riiddel tijdens en na de jacht.
Eten mooie kans ook om eens
een gesprekje aan te knopen
riet boswachters, jachtopzie—
iers, jagers en andere natuur
iefhebbers die hun muzikale
art hebben verpand aan doffe,
;ombere tonen van soms wee
noedig klinkende en de heldere,
oms wel kilometers ver kim
rende tonen uit de handzame
ürst Pless.
‘Iaar behalve de blazersgroe
en staat er onder de oude eiken
n beuken ook het bezoekers
entrum Het Aardhuis’ klaar.
‘innen een unieke tentoonstel
ing over het grofwild, de toe
:omst van de Veluwe, het be
Leer van bos en heide, de imke

rij, inclusief video en film. Bui- damherten, moefions en wildeten in het ruim dertig hektare varkens in hun natuurlijke om-grote wiidpark edelherten. geving zien en fotograferen.
Diep in het bos staat een com
plete houtskoolmeiler, ge
bouwd door de ambachtelijke
houtskoolbranders uit Uddel.


