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Wie durft?

...sluit je aan bij onze 
Broederschap der Legendejagers.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die kunnen assisteren bij 
kinderfeestjes, kampementen en andere projecten.

Voel jij je thuis in de wonderlijke wereld van verhalen?
Neem dan contact met ons op:

legendejager@gmail.com
0031-6-28352142 



De Legendejagersbende

4 5

Welkom beste lezer,

De derde editie van de Legendecourant is een feit. Sinds de vorige editie is er een 
hoop gebeurd. Het voornaamste wat we kunnen melden is, dat we in aantal weer be-
hoorlijk uitgebreid zijn. Roderick en Ambrosius hebben inmiddels een team van gedre-
ven Legendejagers om zich heen geformeerd. Hoewel deze nieuwe Legendejagers uit 
verschillende, bestaande orden komen, ben ik geneigd te geloven dat hier een op zichzelf 
staande orde aan het ontstaan is. De Orde van de Baronie misschien? Wie zal het 
zeggen! Maar laten we niet te hard van stapel lopen en alles rustig te laten gebeuren. 
Verder wordt er, in samenwerking met LandStad De Baronie, een spoor van 
legenden gemarkeerd in elf Baroniepoorten. Elf prachtige Brabantse legenden worden 
hierdoor toegankelijk voor fietsers en wandelaars. De oude verhalen gaan weer leven in 
de Baronie van Breda.
Maar er is nog een lange weg te gaan. Blijven we in de Baronie en breiden we daar 
onze activiteiten uit? Of gaan we ons op een groter gebied richten? Laten we niets 
overhaasten. De tijd zal het uitwijzen.
Ik, als grootmeester van de Broederschap, ben trots op mijn achterban. Avontuurlijke 
lieden die eindeloos bladeren in stoffige boeken, met verhaalsprongen getuige zijn van 
de prachtige sagen en legenden, jawel zelfs de sprookjes bezoeken. Zij brengen u de 
oude verhalen, de oude tijden... en herinneren u aan wie en wat de mens ooit was. De 
tijd leert ons...
Ik wens u veel genoegen in het lezen van deze derde Legendecourant.

Melchior Grimlein
Grootmeester van de Broederschap der Legendejagers
Grammelinge 

In het jaar 2012 hief de Blauwe Raad de geheimhouding rond de Broederschap der Legende-
jagers gedeeltelijk op. Eeuwen lang waren de Legendejagers een geheime broederschap. Maar 
sinds het wereldwijde web kwam veel informatie feitelijk op straat te liggen. 
Roderick en Ambrosius, beiden werkzaam in de omgeving van de historische stad Breda, beslo-
ten deze kans te gebruiken om de aandacht te vestigen op de oude sagen, legenden en volks-
verhalen. Naar hun idee een stukje cultureel erfgoed dat niet in vergetelheid mocht verzinken.

Het duurde niet lang of de twee kregen versterking van meer en meer Legendejagers. Inmid-
dels zijn in de Legendejagersbende, zoals zij zichzelf noemen, verschillende orden vertegen-
woordigd. Legendejagers van zeer uiteenlopend pluimage. De een afkomstig uit de ijzertijd, 
anderen zijn juist Legendejagers van nu. Sommigen komen recht uit de wereld der sprookjes. 
De leden van de Legendejagersbende verzorgen de tochten, kampen, activiteiten en voeren u in 
die prachtige wereld van de oude verhalen. Elk Bendelid heeft zijn specialiteit; koken, schmin-
ken, verhalen vertellen, decorbouw... noem maar op. En ook de leeftijden lopen uiteen. Het 
jongste bendelid is 8 jaar terwijl het oudste bendelid in de zeventig is.
 
We vertellen verhalen, doen onze onderzoeken, speuren naar bodemschatten, zetten tochten uit 
en vooral... delen onze ervaringen met het publiek!
Met u!
Voelt u de Legendejager in u ook roeren? Schroom dan niet en neem met ons contact op. 
Want we kunnen nog veel meer mensen gebruiken in onze Legendejagersbende!



Halloween 2015 
Spookverhalen en 
Pompoensoep op 
Wolfslaar, Breda

19 maart 
2016
Legendeja-
gersdag bij 
Huis ten 
Bosch in 
Chaam; 
presentatie 
nieuwe tocht

Legendejagers 2015-2016
Sinds 2014 hebben de Legendejagers een actief programma in de 
regio Breda. Ook dit jaar zijn er weer diverse activiteiten te 
melden hoewel de meeste tijd naar de ontwikkeling van de Baro-
niepoorten is gegaan. Een paar momenten uit 2015-2016

Winterfair Wolfslaar, Breda
27 november 2016

Kampement Koeckerscamping
Pannekoeckershuys Den Hout
7 augustus 2016

Zeeuwse Nazomerfair Kats 
18 september 2016

Spooktocht 
Nacht van 
de Nacht en 
19 november 
2016

Theatergroep Max Mini speelt
De Bockereyders. Legendejagers verzor-
gen de entree.
22, 23 en 24 september 2016

Lentefair Wolfslaar
juni 2016

Nassaudag Breda
Kasteel Bouvigne 
mei 2016

17 en 18 december 
Kerstmarkt Belcrum Breda

Verhalenvertel-
lerijen bij
Het Smokkelaar-
tje in Strijbeek 
voor diverse 
afdelingen van 
de Zonnebloem
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Bakens 
in de 
Baronie
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Nederland wordt vele malen door-
kruist met fiets en wandeltochten. De 
een nog origineler dan de andere. 
Wat valt daar nog aan toe te voe-
gen? Legendejagers zijn, in opdracht 
van LandStad De Baronie elf bakens 
aan het uitzetten in de Baronie van 
Breda. Elf bakens die een gebied 
ontsluiten dat van historisch belang 
is, streekproducten levert, geken-
merkt wordt door natuur of waar 
het keurmerk Cittaslow zijn stempel 
drukt. En aangezien elk gebied ook 
zijn eigen verhalen kent, leek het 
de Legendejagers een goed idee aan 
deze bakens een verhaal te koppelen. 
Ja, wij hebben een originele tocht 
weten te maken!

Acht baroniepoorten zijn reeds geplaatst. Acht 
dukdalven met een kenmerkende rode top. Ze 
doen denken aan de meerpalen die men langs 
de kust tegenkomt. Hier kun je aanleggen en 
terwijl je uitrust van de wandeling of fiets-
tocht kun je op deze plaats luisteren naar een 
lokale legende.
Elke baroniepoort is namelijk uitgerust met en 
QR-code waarmee je het verhaal op je smart-
phone kunt beluisteren.
Op het moment van dit schrijven zijn er in-
middels acht baroniepoorten ingewijd, door het 
brandmerken:

Achtmaal: 
‘t Pannehûske.
Het Zwarte Paard op de Buissche Heide.
Waar je hoort wat zich ooit in de zwarte 
moeren afspeelde. Een verborgen schat en een 
spookachtig paard.

Rucphen: 
Gasterij de Posthoorn.
De gevangenwagen bij de Posthoorn 
Ooit de pleisterplaats voor alle koeriers van 
noord naar zuid. En de plek waar men een 
gevangenwagen overviel.

Etten-Leur: 
De Menmoerhoeve.
Stakaarsen in Etten
 Hier wordt je, net als de oude boswachter 
betoverd door de Stalkèrskes of dwaallichtjes.

Etten-Leur: 
De Turfvaart.
De Turfschipper vertelt.
Geen locatie leent zich beter voor het held-
haftige verhaal van Adriaan van Bergen, de 
Turfschipper die een cruciale rol speelde in de 
bevrijding van Breda in 1590.

Den Hout; 
Hèt Pannekoeckershuys.
Het Mirakel van Oelbert
Hier verbaast men zich over de goedzak Oel-
bert, die na zijn onthoofding doodnuchter zijn 
akkertje omploegd en naar Oosterhout loopt.

Oosterhout: 
Gasterij de Seterse Hoeve.
Verhalen in de Seterse Hoeve
Veel is hier gebeurd van grootse millitaire 
oefeningen tot de terechtstelling van de be-
ruchte bende der Zwartmakers. En wie had 
gedacht dat deze streek een groots piraat 
heeft voortgebracht?

Breda: 
Hotel Mastbos.
De Kolenbrander van het Mastbos
Het Mastbos is bekend bij iedere Bredanaar, 
maar niemand weet welke gruwelijke daden 
hebben geleid tot locaties met de romantische 
namen Eeuwig Laantje en Zeven Heuveltjes.

Strijbeek: 
‘t Smokkelaartje eten en drinken
De Brandende Herder
Wie heeft de mysterieuze vlammen niet gezien 
op de Strijbeekse heide? Ze herinneren aan 
de hebzucht van een oude schaapsherder.

Waar de laatste Baroniepoorten zullen komen, 
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De Baronie
van Breda

Baroniepoorten

De boekenkast

Legende of klucht?
Tempeliers; afrekening met de legende

Koert ter Veen
Het is een van de grootste mysteries van 
de wereld; de Tempeliers. Hun missie hun 
bizarre einde en vooral... hun schatten en 
geheimen.
Of is het een grote klucht? 
 
Koert ter Veen zet de historische feiten 
haarscherp op een rijtje. 

Schijfwereld romans

Terry Prattchet
Ook Legendejagers houden op zijn tijd 
van een ontspannen stukje literatuur. Het 
is altijd dolle pret met de verhalen over 
de Schijfwereld.
Een dolle wereld om te bezoeken als Le-
gendejager en als leek om over te lezen! 
Met de chaotische tovenaar Rinzwind, de 
tourist met zijn bagagekist op pootjes en 
vele, vele andere huzarenstukjes fantasy.

10 11

Er zijn twee woorden die in één ademstoot uitgesproken kunnen worden; Legendejagers en 
boeken. In deze rubriek nemen we een kijkje in de boekenkasten van de legendejagers en spe-
cifiek de Bibliotheek op het Landhuis in Grammelinge, de centrale plek van de Legendejagers.

houden we nog even geheim. Maar voor wie 
de fiets niet kan laten staan is er op de 
locaties en VVV’s binnen de Baronie van 
Breda al wel een fietsroute verkrijgbaar. 
Deze leidt je langs alle 9 baroniepoorten. 
Een fietsroute met een totale lengte van 
een slordige 124 km, die eenvoudig is op 
te splitsen in kortere routes. Je volgt de 
route eenvoudig via de fietsknooppunten. Een 
uitgebreide becshrijving van de route is te 
downloaden via Visitbrabant (Routesinbra-
bant.nl)

Naast de inmiddels bestaande routekaart wordt 
er gewerkt aan een luisterboek met kleine ex-
tra’s zoals een spelletje. Amber van Meijgaar-
den heeft hier haar stageproject van gemaakt 
en zeer waarschijnlijk zullen we een aantal 
van haar ideeën gebruiken in het uiteindelijke 
luisterboek.

Bij het scannen van de QR hoor je de wellui-
dende stem van onze verhalenverteller Siem van 
Baal. Hij weet op bescheiden,  maar sfeervolle 
manier de verhalen te vertellen.

Het hele project heeft ons erg geïnspireerd. 
Zowel de samenwerking met LandStad De 
Baronie die ons op deze manier in een groot 
Brabants netwerk van ondernemers  heeft ge-
bracht, als het werk zelf.
Waarom niet op meer plaatsen de locale verha-
len bereikbaar maken? Inmiddels zijn we al be-
naderd door andere locaties om de plaatselijke 
verhalen ter plekke te implementeren. 



De poortwachters
van een sprookjeswereld 
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Heb je ooit de wens gehad om weg te zijn uit deze haastige wereld en in de sprookjes te mo-
gen vertoeven? Een wereld waarin de natuur ongerept is en magie bestaat. Velen zullen gnif-
felen of zelfs honend lachen als je deze wens kenbaar maakt. Legendejagers niet. Zij zullen je 
toeknikken, want zij weten dat deze wereld bestaat. Een wereld die zeker te betreden is, zij 
het met de juiste middelen. Middelen die de Legendejagers beheersen. Dit, beste lezers, is het 
terrein van de Groene Orde. 

Het is reeds lang geleden dat 
ik voor het eerst de wereld 
der sprookjes betrad. Ik was 
met Melchior Grimlein afge-
reist naar Parijs, waar in 
1865 de Blauwe Raad bijeen 
kwam. Daar stelde Melchior 
me voor aan Vautin en Ograu 
Winde, grootmeesters van de 
Groene Orde. En ik reisde 
met hen mee naar de vreemde 
wereld die wij de sprook-
jeswereld noemen; Squrval. 
Een magische spiraalvormige 
wereld die bevolkt wordt met 
de meest uiteenlopende wezens 
die wij alleen kennen van 
verhalen en bijgeloof. Ik ver-
bleef enige tijd in de directe 
nabijheid van de grootmees-
ters en zij leidden mij trots 
door hun stad Felishe-Ove, 

gelegen aan de zuidkust van 
hun land Swyval. Ik maakte 
kennis met vele soorten feeën 
zoals de grootmeesters zelf, 
maar ook elfen, kobolden en 
faunen. En na een kleine 
drie weken vertrok ik met 
een schetsboek vol tekeningen 
terug naar het landhuis in 
Grammelinge.

Elke orde heeft zijn hoofd-
kwartier en er bestaan dor-
pen, ja zelfs steden waar 
bepaalde orden in grote getale 
aanwezig zijn. Maar er is 
één orde die aan deze regel 
ontsnapt; de Groene Orde. 
Leden van de Groene Orde 
begeven zich weliswaar vrij 
onder de inwoners van onze 
wereld. Maar andersom is het 
moeilijk om het gebied van de 
Groene Orde te betreden, laat 
staan te vinden.

Daar hebben zij zelf wel een 
verklaring voor. De oude we-
reld was slechts het onderste 
deel van die grote spiraal-
wereld die Squrval nu is. En 

in die oude wereld, zo vertelt 
men, bestond magie. Misschien 
niet de weelderige tovenarij 
waar wij aan denken. Geen 
gezwaai met een toverstaf om 
de vuile klusjes op te knap-
pen. Maar een niet tastbare 
kracht die soms tot grote 
daden kon leiden. En hoewel 
deze kracht uit het verstand 
voortkwam, ging zij dit vaak 
ver te boven. En zo wekte 
deze kracht niet alleen ont-
zag, maar ook angst aan. 
Naar men in Squrval zegt, 
bezaten vele wezens deze 
krachten. Elfen zijn wel hèt 

voorbeeld van wezens die na-
tuurkrachten bezitten. Bij de 
mens kwam deze gave minder 
veelvuldig voor. 
Maar de mens wilde alleen 
heersen en hun geloof stond 
geen andere machten toe. De 
magie werd verdreven. Er 
volgde een Grote Ommekeer 
waarin alle sproken (zoals 
de sprookjeswezens zichzelf 
noemen) de mensenwereld 
ontvluchten en hun wereld 
van hen afscheidden. Squrval 
omgeeft de mensenwereld nu 
als de schil rond een vrucht. 
De grenzen van hun wereld 
bevatten doorgangen, de poor-
ten van Squrval en langs deze 
poorten is het mogelijk het 
domein van de Groene Orde 
te betreden.

Sinds mijn eerste bezoek aan 
Squrval plachtte ik in mijn 
spaarzame, vrije momenten in 
de bossen en velden van het 
landgoed  Grimlein door te 
brengen. Gezeten onder een 
boom maakte ik vele pren-

ten van sprookjestaferelen en 
bedacht een ontmoeting met 
een faun die ik Omir noemde. 
vaak passeerde de gedachte 
dat ik middels een verhaal-
sprong best in de wereld 
van Omir terecht zou kunnen 
komen. Maar ik waagde me 
hier niet aan, op nadrukkelijk 
verzoek van Melchior.  
Het was in deze dagen dat 
ik mijn grote vriend Roderick 
tegen het lijf liep. Ik liet hem 
mijn tekeningen zien. Ver-
geleken met Roderick was ik 
braaf en volgzaam. Roderick 
was avontuurlijk, soms zelfs 
stoutmoedig en onbezonnen. 
“Waarom gaan we niet eens 
een kijkje nemen? Gewoon een 
kijkje. dat hoeft Melchior dan 
niet te weten”. Zo gebruik-
ten we de Gang van Nemo en 
bereikten een der poorten van 
Squrval. Daar, in het duinge-
bied ten noorden van Felishe-
Ove, stonden we dan ineens 
oog in oog met de poort-
wachter zelf; niemand minder 
dan Omir, de faun. We slo-
ten vriendschap met hem en 
Asmo, een andere faun en we 
deelden dezelfde passie; lekker 
eten, goede verhalen en een 
kampvuur.

Melchior was niet blij met 
deze onofficiële reis naar het 
domein van de Groene Orde, 
maar hij kneep een oogje 
toe. Melchior, zo weten wij, 
breekt ook wel eens wat wet-
ten. 



benaderingstactieken
voor sproken
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Welnu, de wereld van de Groene Orde, 
Squrval, Fantasia, hoe je het ook wilt noe-
men, bevat vele wonderlijke wezens. Zo 
wonderlijk dat je het niet zou geloven als je 
ze zou zien.  Is het een verzonnen wereld? 
Ja, luidt  het antwoord van een Legendeja-
ger. Bestaan elfen dan niet? Zeker bestaan 
ze! De verklaring voor deze discrepantie ligt 
in het feit dat alles, dat verzonnen is, tot 
de werkelijkheid behoort. Misschien niet in 
de werkelijkheid van ons beperkte mense-
lijke wereldbeeld. Wat beweegt er dan in de 
schaduwen van ons realiteitsbesef? 

Wat kruipt er in het duister onder ons bed 
of wat gaat er schuil in de nevels die over 
de weiden trekken? Het zijn de wezens die 
wij naar het rijk der fabelen  verwijzen. 
Niet omdat we ze werkelijk geloven dat ze 
niet bestaan... maar omdat we het dood-
eenvoudig niet willen. Ze ondermijnen ons 
ijzersterke besef van de werkelijkheid. Eén 
ontmoeting met een elf... en het loopt ge-
garandeerd slecht met ons af. Een paar 
pagina’s uit het Grote Wezensboek van de 
Groene Orde

Ja, elfen bestaan. Maar zij zijn lang niet 
alle die lieflijke wezentjes die we in de ver-
halen tegen komen. 

De Ierse dichter Yeats bundelde elfenverhalen 
in 1888 en hij wist dus als geen ander van 
de risico’s die men loopt als men in aanra-
king komt met het Kleine Volkje. In deze 
verhalen komt men dan ook tal van verlei-
dingen tegen, waarmee de elfen, trollen en 
andere sproken hun menselijke slachtoffers in 

de valstrik lokken.

Een prachtig voorbeeld gaat 
over een man wiens aandacht 
getrokken wordt door prach-
tige muziek. Als hij stilletjes 
de muzikanten benaderd ont-
dekt hij een groepje kleine 
wezens, die hem uitnodigen 
om met hen mee te dansen. 
Verrukt door de schoonheid 
en gastvrijheid van de kleine 
lieden neemt hij de uitnodi-
ging aan. Hij danst met hen 
mee. Hij danst en danst. 
Maar dan verschijnt het eer-
ste zonlicht en gaat hij weer 
op weg naar huis. Dar wacht 
hem een onaangename verras-
sing. De wereld is veranderd. 
Er zijn maarliefst honderd 
jaar gepasseerd.

Nee, de sproken vormen een 
grillig en eigenzinnig volkje 
dat je een lelijke loer kan 
draaien, zonder dat jij ze 
ooit een haar breed in de 
weg hebt gelegd. Zij verstop-
pen je spullen, leggen knopen 
in je veters, klapperen met 
deuren en luiken zodat de ril-
lingen je over de rug lopen.
Kom je ooit sproken tegen? 
Dan dien je een paar zaken 
in acht te nemen. 

1. Probeer zo onopvallend 
mogelijk te doen. Laat vooral 
niet merken dat hun aanwe-
zigheid jou uit het veld slaat.
2. Weiger dranken of spijzen 
die zij je aanbieden.
3. Zorg vooral dat zij zich 

niet aan je gaan irriteren. 
Zelfs het kleinste elfje kan in 
een furie veranderen als je 
hem kwaad maakt.
4. Probeer een ontmoeting zo 
kort mogelijk te houden.
5. Wordt het moeilijk om je 
van hen te verlossen, biedt 
hen dan voor hun vriende-
lijkheid zelf iets aan. Een 
drankje of hapje. Of in de 
hardnekkigere gevallen geld. 
6. In magische nood kunnen 
knoflook of een cirkel van 
krijt je beschermen.
7. Geef hen nooit je naam. 
Je naam is je duurste bezit, 
maar even dodelijk als het in 
een magische spreuk wordt 
gebruikt.

 

Onbetrouwbare griezels en 
onderkruipsels of hemelse 

beschermengeltjes?



De Codex
In de chaos van de wereld is een standvastige ziel een 
noodzakelijkheid. Het leven brengt ons de wijsheid die 
we nodig hebben om verder te gaan. Met de dag leren 
we meer. Soms door schade en schande, soms door de 
wijze raad van lieden die ons goed gezind zijn. En zo 
stelt iedereen in zijn of haar leven een eigen bundel 
lijfregels samen. Voor de Legendejagers zijn deze 
regels, de Kleine Codex, heilig. Sinds hun oprichting 
in 1350 is er een algemene codex ontstaan.
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Alle Legendejagers, zelfs hen 
die tot de rebellerende Zwar-
te Orde behoren, erkennen 
de Codex, als de ruggengraat 
van het bestaan. Een reeks 
wetten die de leiddraad vor-
men van het leven. Lijfregels 
die in de loop der tijden door 
de mensheid zijn samengesteld 
mer ervaringen van diezelfde 
mensheid.
Elke tijd, elke beschaving 
heeft daar zijn bijdrage aan 
geleverd.

Iedereen heeft deze lijfregels 
nodig om overeind te blijven 
in de chaos van het leven, al 
speelt het in het leven van 
de mens anno 2016 schijnbaar 
geen hoofdrol. 
De Broederschap erkent de 
Grote Codex, een negental 
regels die je eigenlijk zou 
kunnen zien als een gemid-
delde van alle Kleine Codexen 
bij elkaar. 
Elke individuele Legendejager 
heeft zo zijn eigen leefregels 
vervat in de Kleine Codex. 
Deze loopt uiteen van één 
enkele regel tot vele tiental-
len leefregels. En natuurlijk 
houdt deze Kleine Codex sterk 

verband met de levensfiloso-
fie van de Legendejager in 
kwestie. In de loop der tij-
den heeft de Codex, klein of 
groot, bijna een heilige status 
verkregen. Vrijwel alle Le-
gendejagers zweren er een 
eed op of weigeren dingen te 
doen die tegen de principes 
van hun Codex in druisen.

De Codex zegt dus veel van 
de individuele Legendejager. 
Het is dan ook een zorgvul-
dig gekoesterd geheim. Een 
Legendejager zal eerder zijn 
pincode geven dan zijn codex.

Lutien Foucault, grootmeester 
van de Zilveren Orde, is een 
uiterst georganiseerd man. 
Zijn Kleine Codex is dan ook 
niet bepaald klein. Hij kent 
maarliefst zes-en-dertig re-
gels. Deze zijn in zijn hele 
leven miniem veranderd en 
zijn voor eeuwig vastgelegd in 
een plaquette boven de haard 
in zijn grote vergaderzaal. 
Volgens Melchior houdt de 
grootmeester van de Zilveren 
Orde hieraan vast omdat hij 
star is en omdat de regels  
in het stenen plaquette niet 
uit te wissen zijn. “Hij is een 
slaaf van zijn regels”, grin-
nikt Melchior met een speels 
glimlachje. “En de dag dat hij 
dat inziet heeft hij een regel 
bij”.
Foucaults codex staat in schril 
contrast met die van de al-
lergrootste Legendejager van 
alle. Melchior kent maar één 
regel. En deze staat op een 
oud stukje opgefrommeld per-
kament, bewaard in een lede-
ren buideltje en al vele jaren 
niet meer gewijzigd. Die ene 
regel, dat mag iedereen we-
ten, is: “Alles is waar”.

Jonge lieden die het potenti-
eel voor Legendejager hebben 
worden vaak door ervarener 
lieden gestimuleerd hun ei-
gen Codex te ontdekken. Iets 
dat aanvankelijk niet van de 
grond komt, maar zodra de 
aspirant-legendejager indruk-
wekkende zaken meemaakt 
zonder twijfel zal leiden tot 
die eerste Codexregels.

De regels van de Kleine 
Codex veranderen in de loop 
van de tijd. Sommige regels 
worden achterhaald of ‘slij-
ten’ zoals de Legendejagers 
dit noemen. Zij vervallen of 
worden vervangen door meer 
actuele regels.

Elke Legendejager heeft zijn 
Kleine Codex op zijn eigen 
wijze vastgelegd. Sommigen 
hebben daartoe een speci-
aal geheimschrift ontwikkeld. 
Sommigen hebben hem laten 
tatoëren. Er bestaan Kleine 
Codexen in runen-takken. De 
vele runen zijn gekerft in een 
stokje, soms een wandelstok.
Ook de thuislocatie van een 
Legendejager, als deze er een 
heeft, kan de bergplaats zijn 
van een Kleine Codex, want 
vaak zijn de huisregels geba-
seerd of gelijk aan de Kleine 
Codex. 
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Ambrosius is de tekenaar van Melchior 
Grimlein, de Grootmeester van de Broe-
derschap der Legendejagers.
Hij maakte deze tekening voor één van 
de geschriften van de grootmeester. Daar-
in wordt het verhaal verteld hoe Melchior 
de regels van de codex vond.

De zevende regel vond 
hij in een oude ruïne, 
tijdens een ijskoude 
winter. Deze was ge-
schreven in de geheime 
code van de Tempeliers.

Melchior en de 
zevende regel



Gilthud Fennegar 
en de orde van skye

Fennegars vispot 
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Gilthud Fennegar is de grootmeesteres van de Orde van Skye. Zij brak met haar ellendige leven op het Schot-
se eiland en gooide het roer volledig om. Ze verliet haar tirannieke echtgenoot en trok jarenlang door het 
prachtige Schotland. De mooie, roodharige dame bloeide op tot een krachtige persoonlijkheid en diende zich 
aan bij de Blauwe Raad van 1666. Deze Raad vond plaats in London, gelijktijdig met de beruchte Grote Brand 
van Londen. Gilthud bood haar diensten aan en die van haar achterban. Een klein leger trouwe mannen, 
vrouwen, kinderen en dieren. Inmiddels is de Orde van Skye de orde van waaghalzen en piraten. Maar vooral 
van spionnen en legendejagers die speciale, geheime missies aan kunnen. Onzichtbaarheid is hun specialiteit.
Gilthud huist nog altijd op Skye want, zo zegt ze, ze is en blijft een Schot. Als je, zoals ik, het voorrecht krijgt 
ooit haar gast te zijn, zul je zeker haar ‘Fishermen’s stew’ voorgeschoteld krijgen. Zij windt geen geheim rond 
het recept. “Geen liflafjes op tafel. Goede, voedzame kost. Dat is het doel van goed eten!”, zegt ze. Proef Skye 
in deze heerlijke vispot, die ook op haar schepen vaak opgediend wordt.

Ingrediënten:

30ml olijfolie
1 grote ui, grof gesneden
1 prei, grof gesneden
2 tenen knoflook
450gr vleestomaten, grof ge-
sneden
5 theelepel tomatenpuree
1,3kg visgraten 
of een visbouillon blokje
een stuk sinaasappelschil
venkelstelen
laurierblad
250ml droge, witte wijn
whisky
1kg gemengde vis (zoals zalm, 
schelvis, tong, koolvis, kabel-
jauw)
zout en peper
gehakte peterselie

Het eiland Skye is een aanrader voor iedereen die van 
het desolate Schotse Landschap houdt., van zilte luchten 
en ruwe rotsen. Zoals deze Old Mann of Storr (de piek 
uiterst rechts)

Bereiding:

Verhit de olie in een grote 
pan.
Fruit de uien de prei glazig. 
Voeg de knoflook, tomaten en 
tomatenpuree toe en laat het 
voor 5 minuten zachtjes ko-
ken.
Doe de visgraten, de sinaas-
appelschil, kruiden, zout en 
peper erbij. Voeg genoeg wa-
ter toe totdat alles net bedekt 
is. Breng het aan de kook en 
laat het een half uur op een 
laag vuur sudderen.
Zeef de soep.
Breng het geheel opnieuw aan 
de kook en draai het vuur 
laag. Voeg de vis toe en laat 
deze in de soep gaar koken. 
Voeg fijnere vissoorten en 
zeevruchten pas op het laatste 
moment toe. Juist genoeg om 
ze op te laten warmen.



Gevreesde plaatsen in Nederland

Voor wie hoopt dat enge zaken alleen maar in het 
buitenland afspelen, hebben we een teleurstellende 
mededeling. Ook Nederland kent zijn verdorven plaat-
sen. Spoken die in landhuizen rondwaren, roversbenden 
die hele streken onveilig maken, duingeesten die dren-
kelingen met een bochel opzadelen, monsters die in de 
riolen van de stad leven. En zo kunnen we nog wel 
even doorgaan. De Legendejagers bezoeken met gevaar 
voor eigen leven deze grauwe uithoeken van ons land. 

Het Solsche Gat. 
Duivels en prachtig!
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Dit jaar kreeg ik met mijn verjaardag een tweetal boekjes 
verpakt in kranten. De gevers vroegen zich af of het wel 
wat voor me was. Maar ze weten niet hoe blij ze mij heb-
ben gemaakt met de twee boekjes over Veluwse sagen. 
bijeengebracht door Gust. van de Wall Perné, gedateerd 
op 1930.

Vaak vraag ik me af hoe een bos er uit zou moeten zien 
als er standaard normen voor bestonden. Het Speulder 
en Sprielder bos even ten zuiden van Ermelo voldoet 
precies aan mijn standaard norm. Het is een gemengd 
bos met mooie, slingerende paden. Af en toe een heu-
veltje. Veel mos en paddestoelen en vooral veel van mijn 
favoriete beuken. Hun dichte, frisgroene bladeren die 
in de herfst zo prachtig geel en oranje kleuren. Dit bos 
stond al lang op mijn verlangslijstje en nu was het dan 
eindelijk zo ver. 
Beuken hebben soms zo’n dicht bladerdak dat te weinig 
licht de bosbodem bereikt om er andere planten te laten 
groeien. De vele bomen dragen dan een gemeenschap-
pelijk bladerdak, maar de ruimte er onder is te vergeleij-
ken met een grote zaal waar de gemiddelde kathedraal 
niet voor onder doet. Kom je in zo’n zaal in het Speul-
derbos, dan lijkt het even te duizelen. Al eerder had ik 
gehoord over de zogenaamde Dansende bomen van het 
Speulderbos, maar verwees dit naar een fantasierijke 
geest. Nu ik er werkelijk in rondliep moest ik toegeven 
dat er geen betere benaming voor de beuken in het 
Speulderbos bestaat. Ze kronkelen alle kanten op zodat 
het bos voortdurend lijkt te bewegen.

De geheimzinnigheid van deze tocht was voelbaar ook al 
kwamen we meerdere wandelaars tegen en was het mid-
den op een stralende zomerdag. Onze jacht voerde naar 
een geheimzinnige plaats die veroorzaakt zou zijn door 
een enorme ijsklomp die na de laatste ijstijd was blijven 
liggen. Er zou een leemkuil ontstaaan zijn. Maar zo’n 
fantastisch verhaal van een of andere geoloog gelooft 
natuurlijk niemand. Al helemaal niet wanneer je de plek 
in kwestie hebt bezocht en de magie hebt gevoeld. Nee, 
wij waren ovetuigd dat er in dit woud bizarre dingen 
hebben plaatsgevonden. De naam verklaart al een hoop. 
Sol verwijst naar de Germaanse zonnegod. Hier werden 
heidense goden vereerd. De kom werd tevens gebruikt 
door de lokalen als vergaderplaats en er werd hier recht 

Dansende bomen

Het Solsche Gat

Oude Boeken

gesproken. Toen de Frankische koning Clovis 
zich liet dopen, volgden velen zijn voorbeeld. 
Maar tevens bleven velen, soms in het geniep, 
de oude, heidense gewoonten trouw. Het Chris-
tendom palmde veel heidense locaties in en 
voorzag vele heidense gebruiken van een Chris-
telijk jasje. Zo kwam er op de plek van de kom 
een klooster te staan. Onder het bewind van de 
eerste abt, Johannes, ging het allemaal nog goed. 
Maar daarna brak de hel los! Luister naar de 
legende van het Solsche Gat!

De Legende van het Solsche Gat
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Toen abt Johannes was overleden, namen de kloos-
terlingen het niet zo nauw meer met de regeltjes. 
Voor de buitenwereld waren zij altijd de vrome mon-
niken. Maar in het geheim vereerden zij, net als vele 
plattelanders en bosbewoners de Germaanse goden. 
De abt heeft hier nooit enig vermoeden van gehad. 
De nieuwe abt echter, had helemaal geen moeite met 
de oude Germaanse goden en de rituelen die daar-
bij hoorden. Missen werden buiten het klooster ge-
voerd in de open lucht. Maar ook begonnen de mon-
niken een waar schrikbewind onder de bevolking. 
Zij verrijkten zich over hun ruggen. Dreigden met 
verdoemenis en ziekten als de monniken niet kre-
gen wat zij vroegen. Met regelmaat vonden er hef-
tige drinkgelagen plaats. Monniken lieten zich met 
vrouwen in en verzaakten hun kerkelijke plichten.
Uiteindelijk stak er rond kerstmis een orkaan op, 
zo hevig dat menigeen vreesde voor zijn of haar le-
ven. De wind rukte aan luiken en daken, maar richt-
te haar furie werkelijk op het klooster. Midden in de 
nacht klonk er een zware donderslag die de wereld 
deed schudden. De volgende dag kwam de lokale be-
volking naar buiten om de schade op te nemen. Toen 
zij naar het klooster gingen was dit verzonken in de 
grond met achterlating van een diepe, drassige kom. 

  Deze prachtige legende staat centraal in het eerste deel van de
  avonturen van Wolf Windewaai. Een spannend jeugdverhaal
  dat we in 2017 hopen af te ronden.



Andere gevreesde plaatsen
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Wat dacht u van de Oude Buissche Heide bij Acht-
maal. Beroemd om het buitenverblijf van ‘s Neer-
lands grootste dichteres Henriëtte Roland Holst. Ooit 
staken hier de buitenlui de turf, grote gaten in het 
land achterlatend, die zich vulden met water. Diepe 
zwarte poelen werden het... moeren! In deze streek 
waart het Zwarte Paard rond. Wilt u het verhaal 
horen? Ga dan naar ‘t Pannehûske in Achtmaal 
en luister naar het verhaal dat gekoppeld is aan de 
baronie-poort aldaar!
Wie om twaalf uur ‘s nachts, bij volle maan in de 
bloedsteen nabij Ulvenhout prikt... zal zijn leven lang 
achtervolgd worden door demonen. Op Schiermon-
nikoog ontdekten we de Ketelmannen, de Dunaters 
en andere geheimzinnigheden. Wie hoort nog wel 
eens de basilisk door de riolen en grachten van 
Utrecht sluipen en grommen? 
Er zijn talrijke spookhuizen in Nederland. Ook 
Landgoed Wolfslaar spookt het. In het landhuis dat 
in de 19e eeuw gebouwd werd. Maar ook in de oude 

Het Solsche Gat bevindt zich in goed gezelschap van vele andere legendarische 
plaatsen. De Legendejagers zetten onverminderd hun jacht voort op deze bijzon-
dere locaties. Alleen in Brabant, ja zelfs alleen al in de Baronie van Breda zijn er 

voldoende van deze mysterieuze plaatsen te vinden. 

burcht die er daarvoor heeft gestaan. Het zou gaan 
om de gedaante van een meisje.

Maar Nederland kent, dankzij zijn drassige gronden 
ook vele verzonken dorpen. Sommigen zijn werke-
lijk bij een grote vloed onder water komen staan. Zij 
namen hun geheimen mee de diepte in. Zo was de 
stad Reimerswaal een van de drie grote steden van 
Zeeland. De stad beleefde glorieuze tijden toen de 
handel in zout en meekrap (de grondstof voor rode 
verf) veel geld in het laadje bracht. Reimerswaal was 
dé handelsplaats met Engeland.  Overstromingen 
en branden tekenden het doodvonnis voordeze stad 
waarvan de fundamenten nu aan de noordelijke kant 
van de Oesterdam liggen.

activiteiten 
uitgelicht

GEo-caches
Afgelopen jaar zijn we begonnen met geo-
caches. Dit gaat ook een beetje tegen onze 
principes in. Legendejagers zijn wars van 
computer en mobieltjes. Voor hen zijn deze 
instrumenten niet betrouwbaar. Een kompas 
bijvoorbeeld wel.

Toch konden we de uitdaging van geo-caching 
niet weerstaan.
Een eerste multi-cach is reeds geïnstalleerd 
bij Huis ten Bosch in Chaam.
Dit voorjaar zal er een multicach geinstal-
leerd worden bij Hèt Pannekoeckershuys in 
Den Hout.

Al deze caches zijn, hoe kan het ook anders, 
gekoppeld aan een lokale legende.

Zonder twijfel 
zullen we echter 
ook een geo-cach 
ontwikkelen zon-
der dat er een 
mobieltje of gps 
aan te pas hoeft 
te komen.

Legendetochten
De wandeltochten die u op eigen gelegenheid 
kunt lopen krijgen ook dit jaar uitbreiding. 
Zo kunt u dit voorjaar nog vanuit Huis Ten 
Bosch in Chaam te voet een tocht maken naar 
bierbrouwerij De Pimpelmeesch. Op afspraak 
kunt u daar genieten van een bierproeverij of 
een rondleiding krijgen in de brouwerij.

Vanuit Speelboerderij Den Scherpenberg kunt 
u dit voorjaar een tocht maken in het teken 
van smokkelarij, heksen en turfwinning.
Maar ook op andere lokaties zullen dit jaar 
nieuwe legendetochten verschijnen.

Belevingstochten 

We nemen graag wandelaars mee op onze
tochten. Immers, met meer mensen zie je ook 
veel meer. Een spooktocht rond Halloween, een 
midzomertocht in juli, een smokkeltocht in de 
grensstreken. Wat is er nou mooier dan ver-
halen aan te horen in de omgeving waar ze 
ook werkelijk plaats hebben gevonden. 
Voor hen die daarbij een extra uitdaging 
zoeken, kunnen we er een legendequeeste van 
maken... een soort puzzeltocht.

Wat de legendejagers zoal doen, kunt u lezen op 
www.legendejagers.nl. Toch lichten we graag drie
activiteiten voor u uit.
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2017
Wat kunt u dit jaar van de 
Legendejagers verwachten?

4 baronie-
poorten
Er komen nog 4 Baronie-
poorten bij. Elke opening 
wordt feestelijk verzorgd 
door de locatie en aange-
kleed door de Legendeja-
gers. 4 nieuwe locaties en 
4 prachtige sagen en legen-
den. Zodra de data bekend 
zijn verschijnen ze op de 
website.

Verhalenvertellerij
Verhalenvertellerijen op lo-
catie. Dierenverhalen op een 
kinderboerderij. Oude verha-
len op historische locaties.

Alle locaties 
op een rijtje:
Op deze plaatsen kunt u de Legende-
jagers terugvinden. Mogelijk door een 
tocht, baroniepoort of een activiteit. 
Kijk voor meer informatie op de web-
site:

Achtmaal:
Herberg ‘t Pannehûske 

Breda:
Boerderij Wolfslaar
Hotel Mastbosch

Chaam:
Huis ten Bosch pannenkoekenrestau-
rant

Den Hout:
Hèt Pannekoeckershuys

Etten-Leur:
Jachthaven de Turfvaart, Etten-Leur
De Menmoerheove, Etten-Leur

Oosterhout:
Gasterij De Seterse Hoeve

Rucphen:
Gasterij De Posthoorn
Speelboerderij Den Scherpenberg

Strijbeek:
Het Smokkelaartje Eten en Drinken, 

Legendejagerskamp
Soms slaan de Legendejagers hun kamp 
op, koken zij hun potje, vlechten zij 
manden, maken hun tekeningen, slijpen 
zij hun messen. Dé ideale gelegenheid 
om eens te komen proeven van het le-
gendejagersleven. Een kamp met fraaie 
tenten, een knappend houtvuur en soms 
een workshop vuurmaken, pijl en boog 
of kompas. En altijd tijd voor een goed 
verhaal!

Reeds geplande activiteiten:

    Zaterdag 7 januari:  
Smokkeltocht in het don-

ker. 
Speelboerderij Den Scherpenberg, Rucphen

Onder begeleiding van legendejagers raakt u betrokken in de verhalen en intriges van 
de smokkelaars en heksen van Rucphen. 

Met afsluitend een kampvuur, chocomelk en marsh-mallows. 
Deelname: 7,50 per persoon. 

Opgeven kan via info@denscherpenberg.nl - 0165-342478

    Zondag 8 januari:  
Winterverhalen 
bij een kampvuur,

 
Wolfslaar, Breda. 

met chocolademelk en marsh-mallows. 

Deelname: 7,50 per persoon.
Opgeven kan via legendejagers@gmail.com - 06-28352142

...en verder

19 februari: 

Verhalenvertellerij tijdens een diner. 
Tuinhuis van Charlotte, Wolfslaar, Breda

mei:

Legendequeeste tijdens familiefeest
5 juni: 

Nassaudagen. 
Legendejagerskamp met activiteiten en verhalenvertellerij.
Breda

17 september: 

Talk-Like-a-Pirate-Day. 
Piratenverhalen en activiteiten bij Hèt Pannekoeckershuys in 
Den Hout

Alle activiteiten worden gemeld op onze website. Wilt u op de 
hoogte blijven van ons programma? Schrijft u dan in voor de 
nieuwsbrief via onze website of like ons op facebook.



De Duivelsbrug. Geen 
getreuzel hier. Want de 
brug behoort de duivel 
toe. Hier kan men op 

winderige dagen nog altijd de 
oude klokken horen luiden, de 
dakbalken kraken en de klaag-
lijke geroep van de pastoor: 
Ga snel de brug over voor de 
duivel naar uw hielen grijpt.

De Duivelse Bokkentocht
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is de eerste legendetocht die Roderick en Ambrosius maakten 
ter gelegenheid van de Open monumentendag in 2012. Binnen-
kort is deze route weer te lopen in een iets aangepaste versie. 
Bij de start op Boerderij Wolfslaar kunt u wat drinken in het 
Tuinhuis van Charlotte en na aankomst, een half uur later bent 
u op de Ginnekenmarkt, waar u omgeven bent door gezellige 
cafeetjes.

Vol verwachting liepen 
de twee geliefden de 
kerk van Ginneken in. 
Maar toen de pastoor 

hen zei: “Een huwelijk tussen 
een Van Grave en een Van 
den Ulvenhout? Dat mag en zal 
ik nimmer zegenen. Daar rust 
een vloek op”. 

Dit verhaal gaat over twee geliefden 
die niet met elkaar mochten trouwen. 
De nacht dat Vader van den Ulvenhout 
zijn zoon verbood met Maria van Grave 

om te gaan, brak er in de gevel van dit huis 
een punt van de ster. Als dit geen voorte-
ken is... dan moet u maar eens tellen hoeveel 
bomen van deze Wolfslaardreef getroffen zijn 
door de bliksem.
Deze dreef was vroeger de Torendreef, niet 
meer dan een modderig zandpad met een geze-
gend uitzicht op de kerk van Breda. Hierover 
stormde Walther van den Ulvenhout na de 
ruzie met zijn vader. Woedend was hij... en 
zo was de duivel.
Vlak voor het einde van deze dreef gaat u 
linksaf een pad in, dat verderop over gaat in 
de Valentijnlaan en eindigd op een T-splitsing 
met de Allerheiligenweg. Hier gaat u linksaf 
en bij de rotonde rechts de Ulvenhoutselaan 
in.

1

2

Geniet, nu het nog kan bij het Tuinhuis van 
Charlotte. Maar ben op uw hoede, want het 
is hier dat de duivel rondwaart. Is het in de 
gedaante van de bokken van de boerderij? Let 
goed op, want de duivel kan zich overal schuil 
houden! Het kan geen toeval zijn dat de tocht 
juist hier begint. De Vrouwe van Wolfslaar, 
Charlottte Storm-Cuypers had een bok in het 
wapen.
Vanuit de boerderij gaat u rechtsaf. Kijk even 
naar links naar de mooie villa-boerderij.

Vreselijk is het, een verboden liefde. 
Maar hoe zeer Maria en Walther ook 
naar elkaar verlangden. Ze zouden 
elkaar nimmer krijgen. Zelfs bomen 

treurden om hen. Tegenover het grote huis 
met de treurende beuk (rechts), gaat u linksaf 
het park in. Niet voor niets is dit park af-
gesloten met een hek. Want ‘s nachts is het 
niet pluis. Duivels en de-
monen houden hier huis en 
heksen dansen er rond hun 
sabbath-vuren.
En let eens op de bomen. 
Hoe hoog zij reiken. Tot 
in de hemel. Maar waar 
de duivel ging, vielen de 
takken.

De schone Mark, parelrivier van 
Brabant. Vaak waren Walther 
en Maria hier te ginden op het 

kippenbruggetje, verzonken in roma-
tiek. De geliefden besloten, in weer-
wil van hun ouders toch te trouwen 
en daarna te vluchten. Er was één 
priester die dit huwelijk kon voltrek-
ken. Hun hoop gloorde en kleur kwam 
terug op hun gezichten.
Steek het bruggetje over, ga rechtsaf 
en volg het pad.

456

De teleurstelling was zo 
groot dat  het  Walther 
duizelde en hij naar het 
klokkentouw greep. Mid-

dernacht luidden de klokken in het 
Ginneken. Maar O wee, de klok-
ken storten naar omlaag en de 
twee geliefden vonden terstond de 
dood. 
De klokken moet u weten, waren 
nog niet gezegend en behoorden de 
duivel toe. 
Welnu, trouwe toehoorders. We 
zijn aan het eidne van het ver-
haal. U zult wel dorstig zijn. U 
komt vanzelf op de Ginnekenmarkt, 
waar u kunt kiezen uit een keur 
aan gezellige cafeetjes waar u bij
kunt komen van deze treurnis.

7

“Oh, hoe vurig was hun liefde. Als 

liefde een temperatuur  zou heb-

ben, dan zou Breda reeds lange 

tijd geleden vergaan zijn in een 

verzengende hitte. Maar hoe 

diep hun liefde ook was... zij was 

onmogelijk en een dramatisch e in-

de wachtte hen. Maria van Grave 

en  Walther van den Ulvenhout
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Onder: het 
zegel van de 
tempeliers die 
een gelofte 
van armoede 
aflegden.
rechts:
Hugo de Pay-
nes, oprichter 
der Tempeliers

Wij verkopen onder andere handgemakte messen en 
vuurslagen van Black Oak en cd’s en boeken van 
verhalenverteller Donderelf.

Kijk voor meer informatie betreffende onze koop-
waer op onze website: www.legendejagers.nl

Een groot ge-
deelte van ons 
assortiment is 
zelf gemaakt!

Tempeliers in Brabant?
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Het boek van Koen ter Veer, dat eerder in 
deze editie genoemd wordt, rekent letterlijk 
af met de legende, maar geeft een duidelijk, 
compleet beeld van de Tempelridders.
De onlangs in het leven geroepen Stichting 
Tempeliers in Brabant en LandStad De Baro-
nie hebben alle reden om zich in dit onder-
werp te verdiepen. Want de noordelijkste com-
manderij van de Tempeliers was te vinden in 
het Brabantse Alphen. Samen met de Legende-
jagers, lokale ondernemers, heemkundevereni-
gingen en musea willen zij de herinnering aan 
de Commanderij Ter Brake in Alphen tastbaar 
maken. 

Koopwaer
Roemruchte ridders waren het met onmetelijke rijkdommen en 
enorme macht. Hun schatten en mysteries spreken nog altijd 
velen tot de verbeelding. Maar dit zijn juist de elementen die 
menig historicus een acute allergische reactie bezorgd

Om inspiratie op te doen hebben we in het 
Belgische Stavelot een expositie bezocht 
omtrent de Tempeliers. Momenteel zijn de 
Legendejagers bezig met een verhaal dat het 
hele project gaat dragen.
Houden we het strikt bij de historische fei-
ten of geven we ook ruimte aan de legenden 
en verhalen die rondom de Tempeliers zijn 
ontstaan? We zouden immers geen Legende-
jager heten als we dit aan ons neus voorbij 
laten gaan!
2017 wordt het jaar van de Tempeliers in 
Brabant. En daarmee hebben de Legendeja-
gers weer een boeiend project en een nieuwe 
locatie bij.

De abdij in Stavelot. Ooit een 
commanderij der Tempeliers

Sinds kort zijn we gestart met het verkopen van kleine Legen-
dejagersattributen zoals kompassen, messen, vuurslagen, sleutel-
hangers, schrijfveren, olielampjes. Kortom, koop de juiste Le-
gendejagersuitrusting bij... De Legendejagers! Voorlopig gaat 
de verkoop alleen bij activiteiten van de Legendejagers.
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