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Welkom beste lezer,

Ook in Grammelinge is eindelijk de lente aangebroken. Hoewel de meeste 
bomen nog kaal en troosteloos lijken, verschijnt links en rechts al het 
eerste frisse groen. De Legendejagers verafschuwen de winter helemaal 

niet. Net zoals bij de nacht, de regen en de vorst, erkennen zij de magie van de winter. Maar 
nu het voorjaar aanbreekt verheugen zij zich, net als u, om de benen te strekken, nieuwe 
reizen te ondernemen.

De vredige stilte op het landgoed wordt plotseling verbroken door de hoeven van een paard en 
het ratelen van een koets op het bevroren pad. Daar is een reiziger met nieuwe verslagen, 
nieuwe mysterieuze objecten, nieuw bewijs voor het bestaan van een legende. Het werk gaat 
gewoon door. Met groot plezier merk ik dat de gedrevenheid van de Legendejagers geen 
moment afzwakt. Er is een hoop werk verzet en er is een hoop geleerd in het afgelopen jaar. 
En  het verdient een moment om daar bij stil te staan.

Rpderick is onlangs teruggekeerd van zijn omzwervingen door Nieuw Zeeland. En dat leek 
ons een goede reden om even terug te blikken op 2014 en vooruit te kijken naar het komende 
seizoen. Een seizoen waarin we weer volop avonturen te lijf gaan en u daaraan kan deelnemen. 

Ik wens u veel leesplezier.

Melchior Grimlein
Grammelinge
12e Rode maansmeridiaan 45graden NW
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2014 ligt achter ons. Voor de 
Legendejagers was het een jaar van turen op het 
kompas. Veel inspiratie leidde tot leuke ideeën en 
mooie projecten. We ontmoetten veel enthousiaste 
mensen die graag in ons avontuur mee wilden 
gaan. En zo boekten we afgelopen jaar onze eerste 
successen. Maar nogmaals, het was een jaar van 
turen op het kompas. Want we kunnen immers niet 
alles tegelijk opstarten. En zo konden we ook niet 
alle plannen uitwerken in de tijd die we voor ogen 
hadden. Tijd voor een terugblik op 2014:  

Samenwerken is belangrijk. Je 
kunt immers niet alles alleen. Maar waarom zou je 
alles alleen willen doen als je met andere mensen 
of organisaties een zelfde doel nastreeft of  elkaar 
kunt helpen? Wij hebben afgelopen jaar kennis 
mogen maken met veel verschillende organisaties, 
bedrijven en particulieren in alle leeftijdscategoriën 
die ons avontuur deelden.

PannenkoekenHuis ten Bosch 
wordt hoofdkwartier van de Legendejagers. Een 
aanbod dat al van eerdere dagen gold. In de 
vorige Courant kunt u lezen dat dit restaurant 
een extra figuur in zijn thema opneemt zodat er 
een link ontstaat met de Legendejagers. Wie in 
het restaurant komt kan in de voorste ruimte 
de sfeer van de Legendejagers opsnuiven. En 
inmiddels is ook de zijgevel volledig in de stijl 
van de Legendejagers. Geen enkele gast kan er 
nog omheen. Dit is het hoofdkwartier van de 
Legendejagers. 

Januari 
SchiermonnikooG moet je beleven. Op een 
koude, winderige januaridag hebben we een viertal 
legendetochten uitgezet in opdracht van Outback 
Holland. Vier heerlijk duistere legendes die je kunt 
beleven op de fiets of te voet. En waarom zou je 
wachten op een mooie zomerdag? Want de kou en 
wind op die drie koude dagen vormden het perfecte 
decor. Hier ontdekten we dan ook, meer dan waar 
ook, dat ook slecht weer geen reden is om het 
avontuur aan je voorbij te laten gaan. We werden 
beloond, want de Dunaters van het eiland bestaan!

De keuze van de weg
Een terugblik op 2014.
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8 maart 
De Grote Hoeve: 
De tijd waarbij je een veertig jarige bruiloft viert met een suf 
feest is definitief voorbij. De Grote Hoeve heeft sinds het begin 
een prachtige legendetocht. En deze dag had De Grote Hoeve de 
primeur van een begeleide legendetocht.

17 mei
We lopen de Valkenbergtocht met de vrijwilligers van 
Bezoekerscentrum Wolfslaar. Een mooie zomerse dag voor deze 
tocht. Na afloop is het goed toeven bij PannenkoekenHuis ten 
Bosch. 

14 & 15 juni
Fantastyval. De vijfde en helaas laatste editie van dit mooie 
festival was bijna een thuiswedstrijd. Legendejagers hadden zoals 
andere jaren hun stand op het terrein en maakten hun activiteiten 
in Brabant bekend aan het publiek. Lost & Found hadden een 
legendejagers speurtocht georganiseerd voor de kinderen op het 
festival. 

Juni
Het komen en gaan van Lost & Found. Het is niet alles goed 
nieuws dat we hebben. De legendequeeste zou in eerste instantie 
door Lost & Found verzorgd worden. Legendejagers was echter 
nog teveel in oprichting en al snel bleek dat we niet helemaal op 
één lijn zaten. Helaas, maar zo gaan die dingen. Voorlopig staat 
de queeste in de koelkast, maar het behoort nog altijd tot één van 
de mogelijkheden voor een leuke activiteit.

1 juli
Dat de Legendejagers er niet alleen voor kinderen zijn 
bewees deze  begeleidde tocht wel. Aan mensen van het 
Parkeerbedrijf Breda onthulden we de geheimen van 
dit prachtige gebied. En zoals altijd kregen enkele deelnemers een 
speciale taak toebedeeld zoals het Multiversumkompas in de gaten 
houden. Prachtig weer, mooie verhalen en een mooie dag.

12 juli
Ons eerste kinderfeestje via ‘Natuur is een feest’. In het 
Mastbos gingen we op zoek naar de verloren brief van Willem 
van Oranje. Deze bleek in een boom te hangen en ook nog eens in 
codetaal opgeschreven te zijn. Vervolgens moesten de kinderen nog 
uitvogelen hoe de boodschapper van de brief geschaakt was, wie 
de dader was en waar de daad gepleegd was.

22 augustus
Stichting Kober organiseert uiteenlopende activiteiten voor 
kinderen. Met hen liepen we de Wolfslaartocht en speelden we 
Wolfslaarstratego.

4 oktober
Het tweede kinderfeestje via ‘Natuur is een feest’. De 
heks uit de oude legende van Rucphen is teruggekeerd. We hebben 
met een ploegje kinderen rond de 8 jaar de  heks weggejaagd 
door haar spullen te zoeken in het bos en een echte heksenval te 
maken.
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12 oktober
Donkere wolken boven Valkenberg. Lange tijd werkten we 
aan een prachtige legendetocht op landgoed Valkenberg tussen 
Ulvenhout en Chaam. Het gebied is opengesteld voor publiek 
maar het is, blijkt later, niet toegestaan een wandeltocht te 
organiseren. We gingen rond de tafel met de eigenaresse van 
het landgoed. Een defintief afstel is het niet, maar we werken 
momenteel aan een passend alternatief waarin alle partijen zich 
kunnen vinden.

19 oktober. 
De begeleide tocht over Landgoed Valkenberg mocht op 
deze dag wel doorgaan. En het was een succes. Twee groepen 
beleefden de geheimzinnigheid van dit unieke gebied. Kinderen 
volbrachten de taken die zij opgelegd kregen tijdens de 
wandeling. Aan het eind waren  veel deelnemers dan ook toe 
aan een lekkere pannenkoek. En dat is nou makkelijk dat het 
start en eindpunt bij ons hoofdkwartier lag; PannenkoekenHuis 
ten Bosch in Chaam.

20 november
De Legendejagers vertellen over de Baronie van Breda tijdens 
een netwerkbijeenkomst voor locale ondernemers. De bijeenkomst 
was georganiseerd door Landstad Baronie. We hebben 
veel contacten kunnen leggen en besloten dat er genoeg te 
beleven is in de Baronie van Breda. Tevens zijn we door 
Landstad Baronie geattendeerd op een speciale subsidie voor een 
project in Gemeente Alphen-Chaam. 

2 november
Legendejagers koken in naam van Prins Willem. Bij de viering 
van 400 jaar Belcrum hadden de Legendejagers hun 
plaats in een grootse speurtocht. Kinderen mochten de 
ingrediënten die zij tijdens deze speurtocht hadden verzameld in 
de kookpot van de legendejagers doen. Zij brouwden daar een 
lekker soepje van dat met wat spek en brood van de slager en 
de bakker voor een welkome maaltijd zorgde.
Een activiteit via Outback Holland.

2 december
Openingsact buurtborrel 500 jaar Mastbos.
Een ontmoeting met de mensen van Staatsbosbeheer leiddde al 
meteen tot een fijne samenwerking. 2015 bestaat het Mastbos 500 
jaar. De Legendejagers belichtten het bos even uit een historisch 
en legendarisch oogpunt en maakten zo een sfeervolle aftrap voor 
een prachtig Mastbosjaar!

7 december
Winterfair Wolfslaar; Drie maal hebben we de 
Woflslaartocht gelopen. op deze winterse fair. Een verkorte 
versie wel te verstaan. Ondanks het natte, koude weer waren er 
voldoende lieden die graag de mysteries van dit gebied wilden 
beleven.

En zo kunnen we terugkijken op een jaar vol nieuwe ervaringen 
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en vooral veel leermomenten. Wat dit jaar te bieden heeft leest u verderop 
in deze editie.

Brabant heet een bourgondische provincie 
te zijn. Brabanders staan bekend om 
hun gemoedelijke karakter of hun bier. 
Ook de eerste Legendejagers komen uit 
Brabant, als is de exacte locatie niet 
precies bekend. Voorlopig blijven de 
Legendejagers vooral werkzaam in ons 
mooie Brabant. En Bourgondisch? Dat 
zijn we zeker. Want wij vinden... bij 

een mooi avontuur hoort een mooi biertje of een 
avontuurlijke maaltijd.

In een leven waarin de reizen zich niet beperken tot één wereld dringt zich een onzekerheid op. 
Wat eten we vanavond? Of... eten we vanavond überhaupt wel? Stel je eens voor dat je in een 
Middeleeuwse legende bent beland. Je wordt omgeven door personages die je slechts kende uit 
verhalen. Het gaat van plat naar twaalfdimensionaal. En dan begint je maag te rommelen. 
Gelukkig hebben de Legendejagers geleerd met deze onzekerheid om te gaan. Ze hebben ontdekt 
dat elke tijd, elke verhaal, elk genre zijn eigen bourgondische trekjes heeft. Overal valt wat te 
genieten. Sommige Legendejagers zijn daar erg gevoelig voor en er wordt veel vast gelegd. 

Bovendien zijn de Legendejagers goed uitgerust met gereedschappen en kennis om in de meest 
uiteenlopende omstandigheden en omgevingen toch een lekker hapje klaar kunnen maken om hun 
rommelende maag tot rust te brengen. In hun bagage, hoe klein ook, zit altijd wel een zakje bonen 
of graan, gedroogd vlees of vis of een stukje notenbrood. In de vorige editie van de Courant gaven 
we u al het recept van Voloek die vaak wordt gemaakt en als lunchpakketje kan dienen. Sinds de 
oprichting van de Broederschap in het jaar 1350 hebben de Legendejagers een ware, avontuurlijke 

Bourgondische 
trekjes
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smaak ontwikkeld en een culinaire traditie. 

Met veel dingen zoals fototoestellen en mobiele telefoons is ook de moderne kookapparatuur niet 
geschikt voor een legendejagers-backpack. En daarom behoort het kampvuur tot de meest favoriete 
kookplek van deze tak avonturiers. Niet alleen uit praktisch oogpunt, maar ook vanuit het sociale. 
Want wat is er mis met een goed gesprek bij een warm kampvuur, terwijl je wacht op het garen 
van een tarte-tartin, een stoofpot of groentensoepje?
Roderick is al jaren vertrouwd met de Dutch-oven, een grote gietijzeren pan boven een kampvuur. 
Hij verdiept zich al geruime tijd in het koken op een kampvuur en werkt aan een kookboek waarin 
vuur een speciale plaats inneemt.
Samen met Ambrosius was hij even in de leer bij Dorpsbrouwerij de Pimpelmeesch in Chaam. Daar 
leerden zij het vak van bierbrouwen. Zij brouwden een blond en een winterbier.

Aan het kampvuur met de Legendejagers?
De meest favoriete recepten van de Legendejagers krijgen een plaatsje in het boek dat we 
schrijven en natuurlijk hoort bij elk recept een verhaal. Wilt u niet wachten op dit boek, maar het 
beleven? Dat kan! De Legendejagers openen hun keuken met alle plezier.

Roderick bij de soeppan
bij 400 jaar Belcrum

Legendebieren... 
tijd voor een nieuw brouwsel!

Een kampvuur heeft altijd al een centraal 
punt ingenomen bij de mens. 

Legendarische 
keuken
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Wat sluit er naadloos aan bij de sprookjeswereld? 
Van kabouterhuis tot ingrediënt voor een heftig elixer. 
De paddestoel heeft het allemaal.

Mycelium kruipt door de vochtige bosbodem als een sluipmoordenaar 
in de eeuwige nacht van het bos. Geluidloos en uit het zicht breidt 
het zich uit en dan... het duivelsei. Een klein bolletje dat zich 
uiteindelijk ontwikkelt in die pracht van kleur en vorm. Bizar, 
dat is de juiste beschrijving. Want telkens weer, als je op een 
wandeling paddestoelen ziet verrassen hun vormen en kleuren.  
Het kan niet anders dan dat paddestoelen hun geheimen voor ons 
nog lang niet prijs hebben gegeven. Neem nou de paddestoel als 
magisch fenomeen. Ingrediënt in heksendrankjes. Helemaal niet 
zo gek gekozen. Want een groot aantal paddestoelen hebben een 
hallucinogene werking. Veel zijn giftig. maar wees gerust. Van de  
ruim 6000 soorten paddestoelen die ons land kent zijn er ongeveer 
8 werkelijk dodelijk. 
Paddestoelen hebben niet alleen een magische uitstraling, ze zijn 
ook echt verstrengeld met de wereld der magie. Ze zijn een vast 
ingrediënt van duivelse heksendranken en de alchemie.

Hun obscure vormen en kleuren zetten soms aan tot dwaas 
bijgeloof. De heksenkring is daar een goed voorbeeld van. Waar 
een kring van paddestoelen staat, zou een heks opgestegen zijn. 
De stinkzwam zou, waarschijnlijk vanwege zijn fallusvorm, heksen 
bevruchten. En je wilt niet weten wat daaruit voort komt.
 
Samen werken met de berk
Maar de paddestoel is niet zo gruwelijk. Soms zijn zij 
buitengewoon intrigerend. Veel zwammen sluiten bijvoorbeeld een 
pact met berken. Zij stoten mineralen af die de berk goed kan 
gebruiken. Andersom doen de paddestoelen zich weer tegoed aan 
de suikers die in de berkenwortels opgeslagen zitten. Een bepaalde 
schimmel stimuleert de groei van knoppen in de takken. Daardoor 
treedt er een woekering in takken op, die wij een heksenbezem 
noemen.  Maar ziet u platte schijven aan de berkenstam, dan 
is de boom ten dode opgeschreven. Deze schijven heten ook wel 
berkendoder of berkenzwam. Of nog beter...tondelzwam. En 
deze zwammen zijn weer handig als je vuur moet maken zonder 

Magische 
zwammen
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aansteker of lucifers.

Een van de grootste orden van de Legendejagers 
is gespecialiseerd in sprookjes. Het is de Groene 
Orde. Destijds sloten we vriendschap met twee 
legendejagers van deze wonderlijke orde. De twee 
faunen Asmo en Omir delen onze interesse in het 
koken en zo hebben we al heel wat uurtjes rond een 
gezellig vuur en een pruttelende pan doorgebracht. 
Van hen kregen we achter dit heerlijke en toch heel 
eenvoudige paddenstoelenrecept. 
Een echte Legendejagersfavoriet!

Doe de gedroogde paddestoelen in een kom met een 
halve liter warm water, laat dit een half uurtje 
staan, knijp de paddestoelen uit en zeef het vocht 
door een koffiefilter.

Snijd de bosuitjes fijn, houd de groene stukjes 
apart en borstel de paddestoelen schoon. Snijd iets 
meer dan de helft van de paddestoelen fijn in kleine 
stukjes en de rest in plakjes.

Verhit wat boter in een koekenpan.Voeg hier de 
witte stukjes van de bosuitjes, de uitgeknepen 
geweekte paddestoelen
en de fijngesneden paddestoelen aan toe. Bak dit 
even op.

Voeg de wijn, melk, room en water van de 
gedroogde paddestoelen en tijm toe. Breng het geheel 
aan de kook en zet dan het gas laag en laat het 
tien minuten doorkoken.

Pureer nu de soep (bijvoorbeeld met een staafmixer).
Bak de plakjes paddestoelen in wat boter.
Schenk de soep uit en garneer deze met de 
gebakken paddestoelen en de groene bosui rondjes.

(recept: Jack van Wanrooij)

500 gr gemengde paddestoelen
500 gr champignons

25 gr gedroogde paddestoelen
4 bosuitjes

wat verse tijm
40 gram boter
100 ml room

150 ml witte wijn
600 ml. melk

Bos
paddenstoelensoep
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Eén vaardigheid die veel Legendejagers 
beheersen is de Gang van Nemo. Het is 
misschien ook wel de trots van de legendejagers. 
Lang niet iedereen is in staat om deze 
bijzondere, magische manier van reizen te 
gebruiken. Het kost een hoop energie, een berg 
aan verbeeldingskracht en beheersing. Stel je 
voor, in twaalf stappen verander je de omgeving 
dusdanig met je verbeeldingskracht, dat je 
feitelijk in die wereld terecht komt! Magisch is 
het...maar toch zijn de legendejagers niet in alle 
opzichten zo magisch als je zou denken en is 
eenvoud vaak het sleutelwoord tot hun bestaan. 

Het reizen in tijden en verhalen brengt een 
nadeel met zich mee. Sommige voorwerpen en 
werktuigen doorstaan de reis niet. Neem nou 
een gsm. In de dimensie der verhalen heb je 
absoluut geen bereik.Bovendien blijkt ook nog 
eens dat bij de reis in de tijd of in een verhaal 
de energie uit je batterij is verdwenen. Dat 
zelfde geldt voor fototoestellen. 

Dat is dan ook de reden dat de Legendejages 

zich van verassend eenvoudige uitrustingstukken 
bedienen gebruik. Laten we even een blik 
werpen op uitrusting van Roderick en 
Ambrosius.

Multiversumkompas: natuurlijk staan 
hier de gebruikelijke windrichtingen op. Maar 
er is meer dat dit apparaat registreert. De 
kogels vangen trillingen op die inherent zijn 
aan de spanning op meridianen en tijdschillen. 
Een trilling van de wijzer is een teken dat er 

activiteit is, bijvoorbeeld een spook of personage 
uit een verhaal of andere tijd. Zo kan dit 
kompas je vertellen dat bijvoorbeeld eeuwen 
eerder een spook op deze tijd en plek rond 

In de verhalen gebruiken de Legendejagers de meest bijzondere instrumenten bij hun 
speurwerk. Kijkers, brillen, supersonische wandelstokken en soms zelfs hele kabinetten. Of je 
nu een legendejager in een verhaal treft of in levende lijve, in beide gevallen hebben ze een 
indrukwekkende uitrusting bij zich. En niet zelden krijgen deelnemers tijdens een begeleide 
legendetocht letterlijk een van die instrumenten in hun handen gedrukt.

Uitrustingvan de Legendejagers



13

doolde
De pen van Vitolinus; een zelfschijvende 
pen. Het kristal vangt sterrenlicht op. 
Afhankelijk van de positie legt de pen verhalen 
en gebeurtenissen vast.

Legendoscriptopendium; veel 
legendejagers hebben soms heel geavanceerde 
apparatuur bij. Soms zeulen zij hele kabinetten 

mee op 
hun tocht. 
Zoals dit 

Legendoscriptopedium. In het kistje zit een 
generator die de brouwsels in de flesjes laadt op 
een manier die per tijd of verhaal verschillend 
is. Een aantal brouwsels zijn bedoeld om sporen 
op hun echtheid te testen, sporen uit te wissen. 
Verder laadt de generator nog tal van andere 
kristallen, poeders en pillen die onderweg van 
pas komen. En natuurlijk niet te vergeten de 
fameuze inkten. 
De één is onzichtbaar en bijzonder handig voor 
geheime boodschappen en contracten. De ander 
is witzilver van kleur, voor het vastleggen van 
bijzondere bevindingen. Teksten, geschreven met 
inkt worden direct ontvangen en verwerkt in het 
hoofdkwartier der Legendejagers. Je begrijpt 
het al. De Pen van Vitolinus werkt met en 
soortgelijke inkt.

De aquamarijnkijker; Zo op het oog is 
dit een bril met blauwe glazen. Echter... de 
glazen zijn gemaakt van aquamarijnkristal en 
toont geesten en aanverwante verschijningen die 
wij niet met het blote oog kunnen waarnemen. 
Zij die zich met behulp van magie onzichtbaar 
maken gaan met een dergelijke kijker absoluut 
door de mand.

Blocnote en potlood: jawel. Wie door 
verschillende tijden en verhalen reist kan niet 
vertrouwen op de vele functies van de mobiele 
telefoon. De dingen die werkelijk betrouwbaar 
blijken zijn de oude gereedschappen, waaronder 
het papier en potlood. Dit werkt altijd!

Legendejagerspillen; bij het reizen door 
tijden en verhalen kan een legendejager soms 
licht in het hoofd 
worden. Deze zwarte 
pillen zul je bij 
alle legendejagers 
aantreffen. Zij 
houden hen alert 
in de meest 
uiteenlopende 
situaties.

De stok; een ordinaire transfabulagenerator. 
Als de concentratie er niet is om de Gang van 
Nemo te gebruiken kan een transfabulagenerator 
met gedachtengolven en sterrenlicht een 
legendejager brengen naar de plek die hij wenst. 

Landkaarten:
Landkaarten bieden een schat aan informatie. 
Met name als het om oude landkaarten gaat. 
Straatnamen, de oude wegen, beken.
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Nu we het toch over de eigenaardigheden van 
de Legendejagers hebben kunnen we wel eens 
iets vertellen over de aantrekkingskracht van de 
nacht. Opvallend veel legendejagers dolen graag 
‘s nachts rond. In plaats van diep onder hun 
dekens te kruipen rusten zij door in de nacht 
te verblijven. Toen Nemo zijn befaamde Gang 
ontdekte, werd hij gewaar hoe maan en sterrenlicht 
een kracht konden uitoefenen. De krachten van 
hemellichamen op onze aarde, mens en dier was al 
bekend, maar Andronemus van Dijck, ofwel Nemo, 
kreeg het voor elkaar kristallen te slijpen die het 
maan en sterrenlicht dusdanig concentreerden of 
uitsplitsten zodat hij de kracht ervan kon focussen 
op één enkel doel. Dit was het begin van de 
transfabulageneratoren en andere apparatuur. 
Nemo bleef altijd nuchter onder zijn miraculeuze 
vondsten en beweert nog altijd dat alle levende 
wezens maan en sterrenlicht opvangen en 
hun krachten kunnen voelen. Mogelijk zouden 
Legendejagers van nature gevoelig kunnen zijn 
hiervoor. In het holst van de nacht trekt het hen 
naar buiten. 
Hoe mooi is het voorbeeld van Wolf Windewaai, de 
jonge legendejager van de Veluwe. Nog voor hij 
wist dat hij een legendejager was, voelde hij de 
krachten aan hem trekken. Hij doolde door de bossen 
en genoot van de rust en sereniteit van de nacht. 
Op dergelijke momenten leek hij op te gaan in de 

sereniteit van het bos “De wereld is anders als het 
nacht is”, vertelde hij eens en een betere beschrijving 
dan dat kan ik niet verzinnen. Want het is zo. 
Of het nu stormt of een zwoele zomernacht is. Of er 
nu sterren aan de hemel staan of de wolken langs 
het gitzwarte firmament gesleurd worden. De nacht 
is altijd mooi en vol krachten. Bij een heldere nacht 
is de sterrenhemel een houvast en ook het koude 
maanlicht brengt duidelijkheid in de duisternis. In de 
nacht komen andere dieren tot leven.
De Legendejagers nemen u graag eens mee om de 
nacht te beleven. Hou onze website in de gaten. 
Meld je aan voor onze nieuwsbrief of like onze 
Facebookpagina voor de eerste nachtwandeling.

De Nacht van Grammelinge

De kracht van 
de nacht
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Wie op Legendejagerspad gaat ontkomt niet aan de 
verkenning van de plaatselijke historie. De oude 
verhalen zijn immers vaak sterk verstrengeld met 
de geschiedenis. Soms loopt het zelfs naadloos in 
elkaar over. Dát grijze gebied is nou juist het 
gebied waar de Legendejagers in gespecialiseerd 
zijn. Wat is verhaal, wat is historie? Al zijn zij 
van mening dat een duidelijke scheiding van verhaal  
en werkelijkheid niet altijd een vooruitgang zijn. 
En zo wordt er vaak voorzichtig omgegaan met 
het wereldkundig maken van de bevindingen op dit 
gebied.
 
Soms overheerst het verhaal.... soms overheerst de 
historie. Soms zijn er weinig verhalen of weinig 
historie. Maar op sommige plaatsen zijn ze beiden 
prominent aanwezig. Zoals in Bergen-op-Zoom. 
De Legendejagers bezochten het Markiezenhof, het 
centrum van historie. En dat lijken de inwoners van 
deze mooie stad zich heel goed bewust. Wij waren 
onder de indruk van het collectieve historische besef 
van deze stad.

Dit jaar hebben we ons dan ook gebogen over de 
mogelijkheden om ook een activiteit in deze stad te 
gaan opzetten. Samen met de educatief medewerkster 
van het Markiezenhof kozen we voor Fort Roovere, 
even buiten de stad. Bergen-op-Zoom kende een 
aantal fortificaties en maakte onderdeel uit van de 
Zuid-Nederlandse Waterlinie. Menno van Coehoorn 
was hiervan de grote bedenker. En zowel tijdens 
de tachtig jarige oorlog als bij de Franse bezetting 
speelden de fortificaties en de inundaties een 
belangrijke rol bij de verdediging van de stad.
Deze verdedigingswerken en ook de tachtigjarige 
oorlog duiken telkens weer op in onze legendologische 
onderzoeken. 

Fort Roovere ligt bijna tegen Halsteren aan en bevat 
een spektaculaire brug door de gracht. 

Bij de vormgeving van deze editie zijn de plannen 
voor onze activiteit hier nog niet helemaal rond en 
spreiden de mogelijkheden zich voor ons uit. Wordt 
het een spel dat je terug in de tijd brengt, tot in 
de Tachtigjarige Oorlog? Wordt het de legende van 
de Stille Wacht? Wordt het een legendetocht? Of 
wordt het iets heel anders? Wat het ook wordt... 
het wordt berespannend!

Op naar 

Bergen-op-Zoom
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Een vraag die ons vaak gesteld wordt is: Hoe wordt je een 
Legendejager? Wel, het antwoord is verrassend simpel. Je wórdt geen 
legendejager... je bént een legendejager! Of niet! Het komt gewoon op je 
pad. En de kans dát het op je pad komt, wordt steeds groter.

Legendejagers zijn voor alle leeftijden. We zijn niet alleen voor kinderen, evenmin 
alleen voor volwassenen. Wij zijn er voor iedereen die van avontuur, natuur en goede 
verhalen houden. Toch is het goed om hierin duidelijkheid te creeëren naar buiten 
toe. In de loop der tijden zijn we de term Junior Legendejagers gaan gebruiken. Bij 
kinderfeestjes krijgen de kinderen een certificaat Junior Legendejager. Dit was het 
begin. Maar in 2015 wordt alles anders!

Je bent nooit te jong voor avontuur! Sluit je aan bij

Junior 
Legendejagers



17

Legendeproeven?
De Broederschap der Legendejagers is voortdurend op zoek naar nieuwe talenten. Daarom 
kunnen jongens en meisjes met avontuurslust een legendeproef afleggen. Op diverse 
gelegenheden zoals bij een legendetocht, spel of andere activiteit kunnen kinderen een 
legendeproef afleggen. Een proef waarin ze hun bekwaamheid met betrekking tot het 
legendejagersvak kunnen laten blijken. Natuurlijk wordt een proef voorafgegaan door een 
uitleg.

Hoe werkt het?
Ben jij in voor het avontuur? Hou jij van spannende verhalen? Misschien ben jij dan 
wel een echte legendejager. Om je bij de Broederschap der Legendejagers aan te kunnen 
sluiten moet je bepaalde proeven afleggen. Voor elke succesvol afgelegde proef krijg 
je een zegel of stempel. Deze kun je op een legendejagerspaspoort plakken. Hoe meer 
punten op je legendejagerspaspoort, hoe eerder je op zult vallen bij de grootmeesters, 
reizigers en andere legendejagers. Wie weet behoor jij later ook tot die geheimzinnige 
Broederschap.

Wat voor proeven moet je doen?
De proeven hebben alles te maken met de werkzaamheden van de legendejagers. Hoe 
bepaal je het noorden? Welke sporen horen bij welk dier? Hoe maak je vuur zonder 
aansteker? Welke knoop gebruik je om iets écht vast te leggen?
 
Hoe kom je in het bezit van een 
Legendejagerspaspoort? 
Een paspoort kun je aanvragen bij de Legendejagers (mail, post of telefoon) of bij ons 
hoofdkwartier PannenkoekenHuis ten Bosch in Chaam. Het kost je eenmalig € 10,-. Je 
geeft je naam en adresgegevens door zodat wij jou altijd op de hoogte kunnen houden 
wanneer en waar jij je proeven af kunt leggen. 

Wat levert het op?
Natuurlijk is een paspoort met veel 
zegels belangrijk voor de Broederschap 
der Legendejagers. Hoe voller je 
paspoort, hoe verder je het zult 
schoppen als legendejager. Maar je 
kunt je zegels en stempels kun je 
ook betalen in de wereld van de 
legendejagers. Een tocht of activiteit 
waarvoor je normaal met geld 
moet betalen, kun jij betalen met 
je zegels. Hebben de legendejagers 
uitrustingstukken te koop? Betaal ze 
met je zegels en stempels!
Vrees niet, we halen ze niet van je 
paspoort. De Broederschap blijft altijd 
op de hoogte van het aantal proeven 
dat je met succes hebt afgelegd.  



Dit project wordt gesponsord 
door Karwei Etten-Leur
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Iedereen kent de Efteling. Maar wat lang niet 
iedereen weet is dat de Efteling niet alleen een 
sprookjes pretpark is, maar een veel groter gebied 
omvat dat grenst aan landgoederen Huis ter Heijde 
en de Loonse en Drunense duinen.
Pal achter de Efteling, in het zicht van Sint 
Joris en de draak, staat Villa Pardoes. Een 
appartementencomplex dat voor kinderen met een 
levensbedreigende ziekte een onbezorgde vakantieweek 
verzorgd. Ambrosius heeft hier de muurschilderingen 
gemaakt.

Voor hen, ontwikkelen Roderick en Ambrosius 
momenteel een spelkist. Daarin komen vier spellen, 
twee voor binnen en twee voor buiten. Plus de 
mogelijkheid om tussentijds de spellen aan te passen 
en te vernieuwen. Twee spellen zijn voor binnen, 
voor kinderen die te ziek zijn om naar buiten te 
gaan. Of wanneer het weer het niet toelaat. De 
andere twee kunnen in de tuin en het achterliggende 
gebied gespeeld worden.
Het mes snijdt hier aan twee kanten. Enerzijds 
kunnen wij het principe van een spelkist goed 
uittesten en tegelijkertijd steunen we een goed doel. 
En met plezier! 

Terwijl we dit schrijven zijn we bezig met de 
onderdelen van het spel uit te werken. Perkamenten 
met instructies, gimmecks en natuurlijk de spelregels. 
Er komt meer bij kijken dan je  in eerste instantie 
zou vermoeden. Of we tezijnertijd ook naar de 
Villa komen om een spel te begeleiden, zal de tijd 
uitwijzen.
Als thema sluiten we aan bij de Efteling. De 
gezinnen die in de Villa verblijven steken makkelijk 
de weg over voor een bezoek aan de Efteling. 
We hebben we gekozen voor een thema dat op de 
Efteling terug is te vinden: de Bokkenrijders. Spellen 
waarbij het goud van de Bokkenrijders en hun 
prachtige verhaal een rol speelt. 

Een spelkist voor 

Villa Pardoes
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Het verhaal bij Villa Volta op het park is 
een Eftelingse variatie op de Bokkenrijders.
Hoewel Brabant geen Bokkenrijders kende, waren 
soortgelijke bendes niet beperkt tot Limburg. In 
de omgeving van Chaam kregen we al te maken 
met de zogenaamde Zwartmakers. Een bende die 
hun gezichten zwart kleurden om niet herkend te 
worden. Ook zij roofden uit pure armoede. 

Die armoede had een oorzaak. Lange tijd 
vielen de Nederlanden onder de Spaanse 
Habsburgers. Maar sinds 1713 ging het gezag 
over naar de Oostenrijkse tak van dezelfde 
familie. Zij zagen de Nederlanden slechts als 
een arme provincie. Zuid Nederland werd 
het stiefkindje van de Oostenrijkse keizer en 
keizerin. Na de Oostenrijkse Successieoorlog 
(1740-1748) kwam het gezag in Franse handen, 
wat de toestand over het algemeen niet 
verbeterde. 

In Limburg kon er nog een beetje geld 
verdiend worden met het zware werk in de 
mijnen. Maar veel Zuid Nederlanders zagen 

zich gedwongen om op illegale wijze aan hun 
kostje te komen.

Opzienbarend genoeg werd de bende van de 
Bokkenrijders geleid door een chirurg, een man 
van aanzien. Deze dokter Kirchoffs organiseerde 
een handvol strijdlustige en wanhopige mannen 
en vrouwen tot een uiters succesvolle bende. 
Men droeg maskers zodat niemand elkaar 
herkende.
De bende groeide uit tot ongekende grootte, 
maar het succes steeg enkelen naar het 
hoofd. Zij gingen roven uit naam van de 
Bokkenrijders. Deze ‘verraders’  werden zonder 
pardon uit de weg geruimd. Men kon immmers 
geen risico nemen. 
Kirchoffs werd uiteindelijk verraden door 
gemartelde arrestanten die tot de bende 
behoorden. Hij werd terechtgesteld. Maar dat 
was niet het einde van de bende. Overmoedig 
ging men verder met roven en plunderen. Wat 
begon uit noodzaak en wanhoop, eindigde in een 
onverzadigde lust naar geld en macht.

Legendarische  
Boevenbenden
in Nederland
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Wat kunt u dit jaar van de Legendejagers verwachten?

Nieuwe Legendetochten:

Gereed: 
Breda: Bezoekerscentrum Wolfslaar. “De mysteries van Wolfslaar”. 
Wolfslaar is niet alleen een prachtig gebied, gelegen rond een bijzonder landhuis. Beiden 
herbergen hun mysteries. Is het waar dat er een spook rondwaart in het landhuis? En huist 
er werkelijk een wolf in het gebied? Leer de waarheid kennen. De tocht begint en is te 
koop bij Het Tuinhuis van Charlotte bij Bezoekerscentrum Wolfslaar. U betaalt €7,50 voor 
de tocht en koffie met een muffin. De tocht is ongeveer 2,5 kmlang en duurt ongeveer 1 uur.

Gereed
Breda: Allekante. Trippelenberg
Ten noorden van het Mastbos ligt een klein natuurgebiedje. Het Trippelenberg. Eigenlijk een 
aaneenschakeling van een paar gebiedjes langs de Aa of Weerijs. Je zou het niet denken, 
maar hier stond ooit een fort en er zouden schatten in de grond begraven liggen.
Een fraaie tocht die onderdeel uitmaakt van het aanbod van Allekante. Een aanrader als 
opfrisser tijdens een vergadering, een teambuilding of andere bedrijfsactiviteit. Maar ook als 
u bij Allekante uw familiefeest viert, kan deze tocht op uw programme prijken.
We hopen in de nabije toekomst nabijgelegen horecagelegenheden op deze tocht aan te sluiten. 

Gereed in het voorjaar
Den Hout: Hèt Pannekoeckershuys, Fietstocht
De Koeckers zijn tot in de verre omtrek bekend met hun sprookjesrestaurant. De 
Legendejagers nemen de hoofdfiguren Puk en Phoenix mee op een fraaie fietstocht. De 
Spinola-schans en Munnikenhof zijn de vestingwerken op de route die je in de tachtigjarige 
oorlog brengen. Maar ook de spookachtige Slotbosse toren staat langs de route.    

Gereed in het voorjaar/zomer
Breda: Mastbos;  
Omdat we via Staatsbosbeheer betrokken zijn bij het 500 jarig bestaan van het Mastbos, 
zullen we daar een speciale legendetocht maken. Historie genoeg en er zijn zelfs een aantal 
smakelijke legenden. 
 

2015
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Activiteiten
18 maart: Kindervertier tijdens NL Doet. In opdracht van Betrokken Ondernemers en Van 
Oers Accountancy & Advies. Een en ander zal zich in het Mastbos afspelen.
21 maart: Vuurpot met Chocomelk en een goed verhaal: Parkhoeve Breda Noord 16:30 - 
17:30u. 
22 maart.Legendetocht Mysteries van Wolfslaar onder begeleiding van de Legendejagers zelf. 
Startpunt: Bezoekerscentrum Wolfslaar. De starttijden zullen tzt. op onze website verschijnen.
Mei: mogelijk zijn de Legendejagers present bij de Kleine Hoeve. Een biologisch boerenbedrijf 
nabij de Grote Hoeve op Burgst in Breda. Wat we gaan doen is nog niet zeker.

Bezoekerscentrum Wolfslaar, Breda.  
Gedurende het jaar zullen de Legendejagers nog 3 keer hun opwachting maken met 
verschillende acts, begeleide tochten of een spel. Zodra de data bekend zijn, verschijnen zij 
op onze site.

PannenkoekenHuis ten Bosch.
Zoals reeds in onze terugblik aangegeven, kregen wij geen toestemming om een vaste tocht 
aan te bieden op landgoederen Valkenberg en Hondsdonk. Wij respecteren de keuze van de 
landeigenaresse en zijn op zoek gegaan naar andere vormen van Legendejagersvertier op 
deze prachtige lokatie. Zeker is, dat nog voor de zomer een Legendetocht zal verschijnen die 
u langs verschillende locaties leidt. Een tocht die met de fiets voor een dagje plezier zorgt. 
De locaties die we op het oog hebben zijn een lokale bierbrouwer, een wijnboer en een 
camping. Samen met het Pannenkoekenhuis een ideale, vooral bourgondische tocht.

Verder zal er ook voor de kinderen enkele malen iets leuks te doen zijn. Maar de invulling 
van dat programma moet nog gebeuren. Meer activiteiten komen dus er zeker aan. Naast de 
opdrachten die we krijgen, willen we ook zelf een avontuurlijk jaarprogramma maken voor 
jong en oud. Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten? Stuur een verzoek voor de 
nieuwsbrief naar legendejagers@gmail.com of like onze Facebookpagina. 

De zijgevel van 
het restaurant....
helemaal in Leg-
endejagersstijl
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In de bibliotheek van Melchior Grimlein, in het landhuis van Grammelinge, staat een dik boek met een 
lederen omslag. Ik heb het al zo vaak zien staan en telkens de neiging moeten onderdrukken om het 
open te slaan. Nu, op een saaie, regenachtige zondagmiddag kon ik me dan echt niet bedwingen. De hele 
verdere dag heb ik me verwonderd over een schijnbaar oneindige reeks aandoeningen en bijverschijnselen 
waarmee Legendejagers mogelijk te kampen kunnen krijgen. Het is geschreven door Professor Stanislas 
Nostropov, een stille, norse arts die zich onder de Zilveren Orde heeft geschaard. Deze orde heeft veel 
wetenschappers onder zijn hoede. Twee ‘aandoeningen’ blijven mij echter nog lang bij. 
De kracht van het oog.

Naar mijn idee iets dat iedereen wel eens heeft en mij onlangs weer overkwam. Ik was door 
Melchior erop uit gestuurd om in de Universiteitsbibliotheek 
van Leuven een gecodeerd document in te zien. Het document 
was echter in de Eerste Wereldoorlog verloren gegaan. De 
bibliotheek was destijds door de Duitse bezetter volledig in de 
as gelegd, inclusief vele, waardevolle en oude manuscripten. Dus 
reisde ik met de hulp van een transfabulagenerator terug in de 
tijd. Ik was keurig gekleed volgens de normen van die tijd en 
toch... iemand had door dat ik hier niet hoorde. Op het plein 
voor de bibliotheek voelde ik die vreemde kracht. Ik begreep 
de uitdrukking ‘priemende ogen’ heel goed op dat moment. 
Want nog voor ik naar binnen kon gaan leek een kracht mij 
tegen te houden. Er werd aan mij getrokken met onzichtbare 
handen. Ik draaide me om en tuurde over het plein. Ineens 
had ik het door. Aan de andere kant van het plein stond een 
donkere gedaante me aan te staren. En hoewel ik zijn ogen 

niet kon zien onder de duisternis van zijn breedgerande hoed, wist ik zeker dat we elkaar op dat 
moment aankeken. Volgens Nostropov geen aandoening, maar een handig bijverschijnsel van geladen 
kristallen die men gebruikt in transfabulageneratoren. Ik betwijfel het. Want ook zonder kristallen 
bij me, bekruipt me wel eens dat gevoel. En ik ben vast niet de enige. 

Zou het dan kunnen zijn dat uw blik een energie voortstuwt die door een ander opgevangen kan 
worden? Of dat we als mens beschikken over een gevoelig schild dat ons omringd en doordringende 
blikken registreert zonder dat we ze met ons eigen ogen waarnemen?
U krijgt het gevoel bekeken te worden, maar de kijker voelt misschien de kracht van zijn focus. 

Ook hiervoor heeft Nostropov een welluidende benaming: 
Oculus Fortitudo ofwel het Krachtige Oog. Er zijn hordes 
Legendejagers die deze gave trainen. Zij tikken je op de 
schouder met hun blik. En zij die er echt goed in zijn bouwen 
deze kracht uit tot een overtreffende trap: telekinese.

En u? Voelt u die blik van de ander priemen? Geen nood, want 
dodende blikken zijn uiterst zeldzaam!

Heeft u ook wel eens last van:

Animus Videri of 
Oculus Fortitudo?
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Contact:

Roderick 
(Erik Franken) 
06-17700944

Ambrosius
(Rob Hopstaken)
06-28352142

legendejagers@gmail.com

www.legendejagers.nl

Ten 
einde  
nog even dit:

Inlichtingen:

U kunt ons bellen, mailen, 
schijven of bezoeken. Wilt u 
op de hoogte blijven van wat 
de legendejagers u te bieden 
hebben? 
Dan kunt u zich inschrijven 
voor de nieuwsbrief via email. 
Of u kunt zich aanmelden op 
onze Facebookpagina.

Meer nummers van 
de Courant lezen? 
 
Dit en het vorige deel zijn 
altijd te vinden op www.
ISSUU.com onder de naam 
Legendejagers

De Legendecourant wordt 
100% vervaardigd door de 
Legendejagers.

Vormgeving en illustraties: 

Skapare Plan.

Met dank aan  

Els van Ling voor de 
foto’s gemaakt op Valken-
berg, Chaam
o.a. op de cover.


