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Dat even terzijde... In 2012 besloten de Grootmeesters van 
de Broederschap in hun Blauwe Raad dat de geheimhouding 
rond de Legendejagers niet langer meer  zo strikt genomen 
diende te worden. Daarmee traden enkele legendejagers uit 
de anonimiteit en openbaarden zij onze Broederschap aan de 
wereld der                ‘gewone stervelingen’. Mijn eigen 
tekenaar                  Ambrosius en zijn goede vriend   
    Roderick besloten de mens anno   
    2012 met  de neus op de feiten
   te drukken. Verhalen en geschiedenis zijn  
  een onderdeel van de cultuur. Ze staan aan de  
 voet van wie we als mens zijn! Hun werk bleef niet   
 zonder resultaat, want al snel sloten zich diverse goede
   ieden bij hen aan in wat zij noemden de Legen 
 dejagersbende. En daar bleef het niet bij. In april   
 2018 was Stichting Legendejagers een heugelijk

  feit. Een echte stichting waarin twee 

takken zijn samengebracht; de Legendejagersacademie die zich inspant voor het 
verhaal als cultuur en erfgoedaspect en de Legendejagersbende die met activiteiten, 
spellen, wandelingen en verhalenvertellerijen het publiek attendeert op het bestaan 
van een boeiende geschiedenis of prachtige verhalen uit de eigen omgeving. 

Stichting Legendejagers heeft grootse dingen op stapel staan. Natuurlijk is het 
project van de Baroniepoorten nog in volle gang. Maar sinds enige tijd zijn 
de Legendejagers ook betrokken geraakt in een boeiend Tempeliersproject in het 
kleine Brabantse dorpje Alphen. Eind februari 2019 ziet het eerste legende-
jagersboek ‘Storm over de commanderij’ het licht en is daarmee het eerste Le-
gendejagersboek in het uitgebreide, wereldwijde boekenstelsel . Een mijlpaal voor de 
Legendejagers en must voor elk Bendelid en een aanrader voor belangstellenden. 

Genoeg gesproken nu. Laat de redactie van De Courant het woord nu maar 
doen. Ditmaal ligt de nadruk van dit tijdschrift op de zaken die ons als Le-
gendejagers bezig houden. Ik wens u veel leesplezier!

Melchior Grimlein
Grootmeester van de Broederschap der Legendejagers
Landgoed Grimlein
Grammelinge

Een woord vooraf
De Courant is in de Legendejagerswereld de enige krant die op dit vlak de 
nodige informatie verschaft. Zij verschijnt in de vorm van een daadwerkelijke 
krant en niet, zoals u wellicht zult denken in een fraaie twintigste eeuwse glossy op 
internet. Inderdaad, er zijn dus twee couranten. De reden dat zij dezelfde naam 
hebben is dat zij dezelfde redactie kennen. Want De Courant is het legendejagers 
persbureau dat zorgvuldig alle nieuws en weetjes voor u en de legendejagers vastlegt 
en doorstuurt.
De krant van de legendejagers komt elke dag uit, ook op zondag, want er is elke 
dag nieuws te melden. Maar de Courant die u nu leest, die kent geen vaste ver-
schijningsdatum. Het is een tijdschrift voor Legendejagers en andere 
       geïnteresseerden. Dus stuur het gerust door!
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 Legendarisch Brabant
Dwaallichten op de De Pannenhoef
Rijsbergen, Zundert, Etten-Leur

Ten zuiden van Etten-Leur strekt zich een g
root natuurge-

bied uit. Langzaam raakt het verbonden met
 andere gebie-

den zoals de Zundertse Moeren, Buissche He
ide, Vloeiweiden 

en Mastbos en vormt het zo een Groene Corr
idor langs de 

grens met België. Veel weiland en akkerbouw
gebied wordt 

langzaam aan deze gebieden toegevoegd zoda
t er prachtige 

verwilderde gebieden ontstaan. Daaronder, al
s de droogte het 

toestaat, ook het nodige moeras. Wellicht is de tijd aan-

gebroken voor de terugkeer van de stalkèrsk
es!

De Pannenhoef heeft alles. Er is gemengd bos, 
heidevlakte, grasland, moeras. Het wordt door-
sneden door de Turfvaart naar Breda en de 
beek de Bijloop. In de ogen van een natuur-
liefhebber is het een el-dorado. Reeën, vossen, 
konijnen, eekhoorns, steenmarter, havik, buizerd, 
spechten…. de lijst is te lang om even op te 
noemen. Om nog maar te zwijgen van de rijke 
flora. 

In de ogen van een historicus is dit gebied wel 
het toonbeeld van de impact die de turfwin-
ning op Brabant had. Voor zover men dit niet 
opmerkt in het landschap, is het wel te lezen 
op de fraaie borden van het project ‘Verdwe-
nen Venen’ van Brabants Landschap. Of in de 
prachtige gedichten van Geert de Kockere. 

De veenpalen met deze gedichten er in uitge-
sneden laten zien hoeveel veen er destijds werd 

afgegraven. Soms is het amper te bevatten dat 
Brabant hier zoveel hoger lag in verre en ver-
vlogen tijden. Sommige van deze veenpalen zijn 
bijna vier meter hoog.

Bij deze informatieborden krijgt men ook een 
goed beeld bij het leven van lieden die dit harde 
werk verzetten. En stel je eens voor hoe deze 
mensen woonden in hun kleine plaggenhutten, hoe 
zij de ladingen van het ‘bruine goud’ over de 
vaart in lange schuiten vervoerden en hoe zij in 
weer en wind de blokken turf staken.
Historicus, natuurliefhebber of verhalengek… de 
Pannenhoef heeft iedereen wat te bieden.

Op zoek naar Dwaallichten in de Pannenhoef

Maar wij zijn legendejagers. In de avond, zo tegen de schemering lopen we over 
een pad vanuit de Wildert, een landweg aan weerszijden bezet met prachtige 
rode beuken. Naast ons in het weiland trekken de schapen met vier hoorns de 
aandacht van onze honden. Verderop schittert in het laatste zonlicht het water 
van het Wildertven waar we eerder al eens lepelaars hebben gespot. Als een 
baken staat aan dit ven het indrukwekkende kunstwerk ‘Werelddragers’ van 
Martin Wijngaards. Een enorme houten bol bijeengehouden door boomstammen. 
De zon scheert in geeloranje kleuren door het St. Janskruid en ik kan me niet 
aan de indruk onttrekken dat dit landschap me erg aan de Franse Bourgogne 
doet denken. Met limousine-runderen die grazen bovenop de glooiing die des-
tijds is ontstaan bij het afsteken van de turf. 
De avond is een  geheimzinnig moment. We lopen verder en gaan het bos in, 
komen uiteindelijk voorbij het pitoreske bakkershuisje en de zwarte schuur. Ver-
der en verder gaat onze wandeling totdat we weer terugkomen op het pad naar 
de Wildert. We hadden al weg moeten zijn. Want de zon is inmiddels al lang 
verdwenen achter de horizon. 
Dan gebeurt het. Een traag lichtje glijdt door de duisternis over het moeras aan 
onze linkerkant. Het verdwijnt, maar al snel lijkt er dichterbij een tweede lichtje 
te verschijnen, traag te bewegen om vervolgens in het niets te verdwijnen. Wij 
zijn overtuigd. Hier zitten dwaallichten.
Zijn het dezelfde dwaallichten die destijds de oude boswachter naar zijn huis 
begeleiden? Onderweg van de boerderij voorbij de Lokker naar zijn woning, 
centraal in de Pannenhoef? De boswachter dronk vaak een borrel bij de oude 
boer. De oude man vertelde vaak over de dwaallichten die hij had gezien. En 
in het hart van de boswachter was een verlangen gegroeid om deze betoverende 
lichtjes zelf wel eens te mogen aanschouwen.
Maar in die ene nacht werd de boswachter beloond voor zijn lange wachten. 
Toen hij zag hoe laat het was sprong hij haastig op de bok van zijn kar en gaf 
zijn paard de sporen. Het was inmiddels zo donker dat je werkelijk soms geen 
hand voor de ogen kon zien. Bij de Lokker gekomen zag hij plotseling een licht-
je heen en weer zwaaien. Een lantaarn in de hand van een verdwaalde reiziger? 
Hoe de boswachter ook riep, het lichtje bleef heen en weer schommelen. Uitein-
delijk leek het lichtje langzaam dichterbij te komen.
Plotseling sloeg de angst om zijn hart. Het licht werd niet vastgehouden… er 
was niemand dan hij en zijn paard. Met open mond staarde de boswachter naar 
het lichtje dat soepeltjes over de rug van het paard zweefde, voor zijn hoofd ging 
hangen en langzaam voor hem uit danste. Zonder op zijn baas te letten, stapte 
het paard zachtjes achter het lichtje aan. En het lichtje wees het verbouwereerde 
tweetal, menner en paard, de weg door het duistere bos, totdat zij bij de bos-
wachterswoning kwamen. Het dwaallichtje verdween. De wens van de boswach-
ter was uitgekomen.

Legendarisch Nederland is een schrijfproject 
van de Legendejagers. 

Kent u mooie plekjes in Nederland die verbonden zijn 
aan een oude sage of legende? Laat het ons weten!

Wie de tijd neemt om een goede wandeling over de Pannenhoef te maken zal het met ons eens zijn dat de Pannen-
hoef een heuse beleving is. Op de moerassige delen zorgt de geurige gagel voor een bijzondere beleving.
Wilt u de bijbehorende legende beluisteren? Dan kunt u terecht bij de Menmoerhoeve. U vindt daar een baronie-
poort waar u de legende kunt beluisteren en tevens op een gezellig terras kunt neerstrijken.
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                      at zijn dwaallichten? Zijn ze echt? Ik kan me herinneren dat ik eens op een mooie 
zomeravond in het prachtige gebied van de Zuid Franse Lot, meende een vonk te zien liggen in 
het droge gras onder een boom. Voor de vonk zou uitgroeien tot één van de beruchte Zuid Franse 
bosbranden, besloot ik met een steen de vonk uit te slaan. Het mislukte… de vonk bleef rood-oranje 
opgloeien tussen het droge gras. ‘Dit is geen vonk’, was mijn gedachte. Het bleek één van de wei-
nige vuurvliegjes die er in dit gebied zaten. Ik had een moord gepleegd.
 Natuurlijk fenomeen

haalt hierover op een uiterst indringende en 
meeslepende manier.
 
Ook was er eens een zeemans-
vrouw op Schiermonnikoog die 
al jaren vergeefs op haar man 
wachtte. Haar verlangen werd 
op een keer zo groot dat ze ’s 
avonds met een lamp de duinen 
in ging om te kijken of er geen 
schepen voorbij voeren met haar 
man aan boord. Toen zij op een 
nacht meende het schip van haar 
man te zien, begon ze heftig met 
de lamp te zwaaien. Helaas liep 
dit fout af. De kapitein van het 
schip raakte afgeleid en het schip ging door de 
ogen van de vrouw ten onder. Zij stierf van 
verdriet en zo zijn ze alsnog samen gekomen in 
de hemel. Maar geen dwaallichtjes dus.

Pixies
Op de Britse eilanden kom je ze tegen als de 
Wil-o-the-whisp of Pixielight. Dit zijn kleine 
elfachtige plaaggeestjes die licht in hun handen 
hebben. 

De duivel zelf.
Maar ook de Haloween-figuur Jack O’Latern 
zou opgevat kunnen worden als een dwaallicht, 
al gaat het hier om een gloeiende kool in een 
uitgeholde knol. Het verhaal gaat dat Jack door 
en door slecht was. Zó slecht dat zelfs de dui-
vel hem niet in de hel dulde. Jack had immers 
zelfs de duivel kunnen misleiden. Voor de dui-
vel de poorten van de hel sloot, smeet hij hem 
een gloeiende kool toe. Toch enigszins dankbaar 
propte Jack de gloeiende kool in een knol waar-

Vuurvliegjes
Het zijn kevers, helemaal geen vliegjes, waarbij 
de mannetjes in hun achterlijf met het enzym 
luciferine de stof luciferase kunnen omzetten. En 
daar komt licht bij vrij. Een prachtige manier 
om vrouwtjes te lokken. Hoe de vuurvliegjes 
licht maken weet lang niet iedereen, maar dát 
ze bestaan, dat hoort toch wel tot de algemene 
kennis. 
Net zoals dat moerasgassen boven een stinkende 
plomp zomaar ineens kunnen ontvlammen. Ook 
daar staan veel mensen niet meer van te kijken. 
Maar, vóór men dit had uitgevonden, hoe moet 
men toen tegen vuurvliegjes en vlammetjes in het 
moeras hebben aangekeken?

Dolende zielen
Er bestaan veel verhalen over opdoemende licht-
jes. De boswachter van de Pannenhoef was echt 
niet de enige. Dat wordt al duidelijk gemaakt in 
de legende.
Vroeger meende men dat het de zieltjes waren 
van ongedoopte kinderen. Door nietsvermoedende 
voorbijgangers in het moeras te lokken, waar zij 
hopeloos zouden verdrinken, hoopten zij alsnog 
gedoopt te worden en naar de hemel te kunnen. 

In de Kogelvanger bij het Mastbos in Breda zou 
je bij een late avondwandeling wel eens om-
ver gelopen kunnen worden door een hellehond,  
Daar zou ooit een heidense burcht hebben ge-
staan. De bewoners weigerden zich te bekeren 
tot het Christendom en de burcht werd uiteinde-
lijk belegerd.
Daarbij werden de kinderen onder dwang ge-
doopt met het water van het moeras. Sindsdien 
verzamelt de duivel ongedoopte kinderzieltjes bij 
de Kogelvanger en laat hij ze bewaken door de 
hellehond. De enige manier om een ontmoeting 
te overleven is door zowel de hellehond als de 
dwaallichtjes te negeren.

Spooklichten en zeeroverij
Dwaallichten hebben dezelfde intentie als de 
spooklichten aan het strand. In oude zeemans-
verhalen lopen schepen op de kust omdat zij 
worden misleidt door vreemde lichten. Dit hoeven 
echter niet persé dwaallichten te zijn geweest. 
Soms waren het de kustbewoners die doelbewust 
de schepen op de klippen lieten lopen, de be-
manning die het overleefde alsnog over de kling 
joegen en er vandoor gingen met de buit. Het 
boek Jamaica Inn van Daphne du Maurier ver-

D w a a l l i c h t e n
en andere lichtende spookverschijningen

aan hij had geknabbeld. En nog altijd hollen 
we rond Haloween pompoenen uit met grimmige 
gezichten.

En nu we het toch over de dui-
vel hebben. Zie je ooit aan de 
voet van een boom een gloed, ga 
dan vooral niet dichterbij, De 
Hellegatweg tussen Rijsbergen en 
Etten-Leur dankt zijn naam aan 
een kronkelige, oude wilg waar-
in zo’n licht tussen de wortels 
gloeide. Menigeen had al stemmen 
gehoord bij de boom maar uitein-
delijk bleek de duivel zich in de 
holle boom op te houden.

Vuurmannen
We kunnen in dit artikel niet om de vuurmannen 
heen. Ze komen op verschillende manieren terug 
in sagen en legenden. Vrijwel altijd gaat het 
om een dief, een rover 
of een moordenaar die het noodlot op zichzelf 
afroept als hem naar de waarheid gevraagd 
wordt. Hij liegt en zegt: “Ik mag branden als 
de hel als ik het gedaan heb.” In de Brandende 
Scheper van de Strijbeekse heide begaat een 
gierige herder deze fout. Eerst eigent hij zich 
een tas vol goud, verloren door een ruiter, toe. 
En dan roept hij de vloek op zich af. Dit soort 
sujetten dolen nog altijd als wandelende fakkels 
rond op heidevlakten of in de schemering.

De boodschap mag duidelijk zijn. Een lichtje in 
het holst van de nacht is lang niet altijd dat 
licht in de duisternis. Soms ís het de duister-
nis in hoogst eigen persoon. Reden te meer om 
na zonsondergang nooit naar butien te gaan en 
zeker niet de bossen en moerassen op te zoeken.
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Over wie wij zijn en wat wij doen

S t i c h t i n g
… l e g e n d e j a g e r s

Legendejagers hebben zich per maart 2018 georganiseerd in een stichting. 
Voorheen was het een zelfstandig initiatief dat zakelijk ondersteund werd 
door Skapare Plan. Maar het groeide uit tot een groter concept. Meer mensen 
haakten aan. Het kostte meer tijd en geld om alles te organiseren. Op een mo-
ment was het tijd om de knoop door te hakken. Vroeg of laat, zouden we toch 
eens voor een andere bestaansvorm moeten kiezen. Als stichting kunnen we 
ook beter aanspraak maken op subsidies voor onze projecten.

Legendejagers Academie
De basis van alles ligt bij de inhoud. Legendejagers zuigen het allemaal niet 
uit hun duimpje. Voor elke activiteit is een gedegen basis. Het zoeken in de 
geschiedenis en het bestuderen van verhalen is een taak van de Legendejagers 
Academie. Ook de vormgeving, sfeersetting en inhoud van de activiteiten 
wordt hier bepaald. De Academie legt zich ook tot op het schrijven van boe-
ken en verhalen.

Legendejagers Bende
Een project van de Academie kan ondersteund worden door een activiteit 
zoals een wandeltocht, een verhalenvertellerij, een belevingstocht of een spel. 
Daarvoor zijn mensen nodig die in een rol kunnen kruipen… de Legendeja-
gersbende. Zij zijn het die bij een kampement aanwezig zijn, achter de kook-
potten staan, verhalen vertellen. Kortom zij die met het publiek in aanraking 
komen. De huidige Bende is een groep vrijwilligers aangevuld met theaterge-
zelschappen zoals Max Mini uit Etten-Leur.

Kleine Raad
Een stichting kent een bestuur. Wij noemen het de Kleine Raad. De Kleine 
Raad stuurt de Legendejagers en de Legendejagersbende aan, verdeeld het 
werk en bepaalt de koers. 

Maak kennis met de bende! 
Binnenkort kunt u via de website kennismaken met de bende in een digitale 
folder. 

Met één voet in een spannende sage of legende. 
Belevingstochten 

Bendeleden 
gevraagd!

Voor een activiteit hebben 
we al snel een man of 6 no-
dig. Wij zijn altijd op zoek 
naar meer vrijwilligers. 

Vind je het leuk om een rol 
te spelen? Mensen te ver-
maken? Een avontuur tot 
werkelijkheid te maken? At-
tributen te makenm of hand 
en span diensten te verrich-
ten? Een script te schrijven 
voor een avontuurlijke acti-
viteit? Verhalen te schrijven 
of te vertellen? Neem dan 
contact met ons op.

We proberen iedereen in te 
zetten op zijn eigen plekje. 
Wij geloven in werkverde-
ling. De één heeft veel tijd, 
de ander weinig. Wij vragen 
je minimaal twee keer per 
jaar aan een activiteit deel te 
nemen. Vaker zou fijn zijn. 
Hoe meer mensen zich bij 
de bende aansluiten, hoe 
beter we de druk verdelen. 

Zie jij jezelf wel als Legen-
dejager? Neem dan contact 
met ons op:

legendejagers@gmail.com
06-28352142

de risico’s 
van
tijdreizen 

Als we spreken over onze 
Gang van Nemo, verhaal-
sprongen of tijdsprongen, 
krijgen we regelmatig de 
vraag of we niet eens ie-
mand op sleeptouw kunnen 
nemen. Alsof het om een 
plezierreisje gaat. Helaas… 
het is verboden! Bij de eed 
die wij als legendejager 
zweren, beloven we nooit 
zonder overleg een ‘gewone 
sterveling’ mee te nemen. 
Niet zozeer omdat wij hen 
dat niet gunnen, maar het 
kan ronduit gevaarlijk zijn. 
De Gang van Nemo is een 
tijd- of verhaalsprong die 
in uiterste concentratie 
uitgevoerd moet worden. 
Zowel de legendejager als 
de passagier moeten precies 
weten hoe de procedure van 
de Gang gaat. De minste 
afleiding kan een tijd-ruim-
te-gat betekenen en als je 
daarin terecht komt kan het 
zijn dat je eeuwig tussen de 
tijden of verhalen door blijft 
dwalen. Die verantwoording 
willen wij niet nemen.

Toch is het mogelijk om je door een soort tijd-ruimte 
vensters te laten kijken en we kunnen dat zo voor je 
regelen dat het lijkt alsof je oog in oog staat met de 
figuren uit een verhaal of andere tijd. Een wandeling 
waarop iets dergelijks gebeurt noemen wij een bele-
vingstocht.
Het begon ooit als activiteit met Halloween, maar al snel 
namen we grotere groepen mensen mee  op Landgoed 
Wolfslaar in Breda, de Koeckers in Den Hout, Speel-
boerderij  Den  Scherpenberg in Rucphen, Bij Anna 
in Klein Zundert en bij het Smokkelaartje in Strijbeek. 
Voor de wandelaars was het alsof zij de figuren uit de 
verhalen van de streek in levende lijve tegen kwamen en 
hun verhalen aanhoorden of soms door hen op de proef 
werden gesteld.

Elk jaar kijken we er weer naar uit. En niet alleen wij, 
ook het publiek is er steeds sneller bij als de Legendeja-
gers tijdens de Nacht van de Nacht mensen meenemen 
op hun fameuze spooktocht over Landgoed Wolfslaar in 
Breda. En dit jaar belooft het extra spannend te worden.

In wezen is een belevingstocht voor tal van andere 
locaties te regelen. We kunnen je de verhalen vertellen, 
maar in een belevingstocht maak je het mee. Je staat 
met één voet in een legende.

Ook zin in een spannend legendejagersavontuur? Kijk 
op onze website of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
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Onbeteugeld 
Grammelinge

Een beschouwing van een wonderlijk stadje door Ambrosius

Legendejagers lijken voortdurend in een wereld te verkeren waar ruimte en 
tijd geen vastomlijnd karakter hebben. Dwars door tijden en ruimten bewegen 
zij zich voort op hun wonderlijke avonturen. Niets lijkt vaste grond onder de 
voeten te hebben. Toch zijn er locaties genoeg die een min of meer vaste plek 
hebben. Deze plekken worden ook wel poorten genoemd, doorgangen of vensters. 
Zij zijn werkelijke poorten en vensters die zich altijd op één plek bevinden 
en de doorgang bieden van de ene naar de andere zone. Maar er is één vol-
ledig dorp met de functie van zo’n venster. Inclusief landerijen, bossen, beken 
en paden daar omheen. De naam van die plek is Grammelinge en het is in alle 
opzichten het middelpunt van de Legendejagers.
Legendejagers kennen het verhaal wel. Ooit was Grammelinge een klein gehucht even ten zuiden 
van Breda. Een gehucht als zovelen. Gelegen op het kruispunt van wegen van noord naar zuid, 
oost naar west, was de herberg aldaar de uitgelezen plek om te overnachten of een maaltijd te ge-

bruiken. Maar in de nacht van 14 op 15 septem-
ber 1350 gebeurde er iets dat het dorp voorgoed 
van zijn vertrouwde plek scheurde. Men kent dit 
wel als ‘De Betovering van Melchior’. Melchior 
raakte werkelijk onder een betovering en in de 
maand dat hij daar als een standbeeld in de 
bossen zat, werd door mysterieuze krachten een 
landhuis gebouwd. 
Zodra dit tot de laatste, subtiele ornamenten 
afgewerkt was en de maan opnieuw tot volle 
wasdom gekomen was ontwaakte Melchior en 
veranderden Grammelinge voorgoed. Het dorp 
kwam los van zijn omgeving en zijn realiteit. 
De hemel veranderde in een bonte sterrenpracht. 
Met planeten die dichterbij leken te komen dan 
onze maan. 
Oude, vertrouwde wegen leiden niet langer naar 
dit gehucht, maar dwars er doorheen, zonder 
dat reizigers een glimp van het dorp opvingen. 
Of de wegen bogen af om terug te keren en op 
dezelfde plek uit te komen. Het bracht de rei-
zigers in ernstige verwarring. De streek werd 
gemeden en vergeten… behalve voor de onweten-
den die in een val leken te lopen.  
Toch is Grammelinge nog altijd bereikbaar als je 
op het juiste moment deze wegen neemt. Tegen-
woordig bereik je Grammelinge als je een kaart 
hebt met de juiste meridianen, een richteeen 
hebt, een multiversumkompas kunt hanteren of de 
Gang van Nemo beheerst. 
De bevolking van Grammelinge is van de een-
voudige boerenlui veranderd in een uitgelezen 
stel vrijbuiters. Vrijwel iedere Grammelinger is 
afkomstig uit Legendejagersfamilies, een outcast 
uit de Legendejagersgemeenschap of juist indivi-
duen die ergens tussen Legendejager en gewone 
sterveling in zitten. Maar iedereen is vertrouwd 
met het fenomeen Legendejager. 
Voor velen is het een grimmig oord, voor an-
deren de drempel naar het avontuur, een wereld 
waar fantastische dingen te ontdekken zijn. En 
weer anderen zien Grammelinge als het dorp 
waar ze zijn geboren, hun dagelijkse leven door-
brengen en wellicht ook daar zullen streven.
Grammelinge is onmiskenbaar een levendig oord. 
De herberg is nog altijd het drukke, gezel-
lige centrum van het dorp en in de vele huizen 
wonen ogenschijnlijk gewone gezinnen. Er zijn 
boeren in de boerderijen en in de molen woont 
een molenaar met zijn gezin. Er spelen kinderen 
op het dorpsplein en hun onderwijzer kijkt hun 
proefwerken na in een kleine school. De huis-
arts loopt zijn ronde en zorgt voor het welzijn 
van de Grammelinger. Er is een apotheker, een 
vroedvrouw, een slager, een kruidenier, een 

schoenenlapper, een burgemeester, een waar-
zegster en ga zo  maar door. De ambachten van 
elke doorsnee stad zijn ook hier vertegenwoor-
digd. 
Maar let wel, de Grammelingers onderscheiden 
zich van andere dorpsbewoners en stedelingen 
door hun aangeboren verbondenheid met avon-
tuur. En dat maakt Grammelinge zo speciaal.

Ik kan me nooit aan dat gevoel onttrekken. Ik 
die geboren ben in een gewoon gehucht in de-
zelfde regio, maar later door een simpel toeval 

betrokken raakte bij de Legendejagers. Melchior 
zegt dat dit komt omdat ik met regelmaat buiten 
Grammelinge vertoef. Zodra ik in de atmosfeer 
van Grammelinge betreed voel ik die prikke-
ling in mijn neus, ploppen mijn oren en voel ik 
een drukverschil. En als ik dan door de straten 
en steegjes van Grammelinge dwaal, voel ik die 
uitzonderllijkheid van dit dorp. Buiten het feit 
dat niet zelden een legendejager plotseling vanuit 
het niets verschijnt, omdat zijn Gang van Nemo 
niet helemaal zuiver was afgestemd. De meesten 
keren terug in of vlakbij de herberg. Het dage-
lijkse beeld op de driesprong voor de herberg is 
er dan ook een van veelvuldige verdwijningen en 
verschijningen.

Ja, de herberg. Herberg ‘De Grimlein’, zoals 
deze al in het be-
gin van de elfde eeuw 
heette. Nog altijd is 
dit het grootste gebouw 
van het dorp en in de 
ogen van velen de kern 
van Grammelinge. Vele 
malen verbouwd en uit-
gebreid, en altijd een 
fijne en levendige plek. 
Mocht je ooit in dit 
zonderlinge dorp be-
landen, dan zul je het 
met me eens zijn dat 
dit dorp geen enkele 
equivalent kent in onze 
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Een kaart van Grammelinge 
in de zestiende eeuw. Op dit 
moment is het kleine gehucht al 
uitgegroeid tot een klein stadje.

werkelijkheid. Zijn mengeling aan bouwstijlen, 
zijn donkere steegjes, de Dauw, een vreemde 
heuvel waarvan velen menen dat er zich nog een 
hele heimelijke samenleving onder schuil houdt. 
Melchior heeft me altijd op zijn milde glimlachjes 
getrakteerd als ik hem er naar vroeg. Ik heb 
destijds eigenhandig een luik ontdekt. Ik was 
nog maar een jongen, amper een jaar wonende 
op het landhuis. Als jongen zoek je de grenzen 
op van de veilige omgeving. Maar toen ik ’s 
nachts op de zuidoostelijke helling van de Dauw 
inderdaad een vergrendeld luik ontdekte en er 
vele stemmen achter hoorde wist ik het zeker. 
Melchior had gelijk. Onder het luik kwam echter 
een dichte rook vandaan die me de adem ont-
nam. Ik moet dagen wartaal uitgesproken heb-
ben, daarvan herinner ik me niets. Maar ik ga 
er vooralsnog niet heen en over het luik op de 
Dauw, hoor ik niets. 

Het centrum van Grammelinge wordt gevormd 
door een driesprong. Op deze plek staan onder 
andere de herberg en de burgemeesterswoning. 
Op deze driesprong gaat een weg naar het 
noorden die bekend staat als het Galgenveldt 
omdat vlak voor de bosrand een kleine heuvel 
met een galg een afschrikwekkende herinnering 
is aan diegenen die zich werkelijk misdragen. 
Legendejagers kennen echter inmiddels andere 
straffen. het Galgenveldt leidt de bossen in en 
komt langs het Landgoed om daarna verder te 
slingeren door bossen en over heidevlakten tot 
de stad Breda.
De weg naar het westen is de Molenstraat. 

voor de vele instrumenten die her en der in het 
dorp te vinden zijn. Daar is een grote werk-
plaats waar menig legendejager zijn plekje kort 
of langdurig heeft geconfiskeerd om er aan zijn 
attributen te werken.
Wie vanuit de Driesprong de Knekelstraat in 
gaat, zal verrast zijn als hij op het Stads-
plein komt. Daar prijkt de Stadshal waar grote 
dorpsbijeenkomsten gehouden worden. Verga-
deringen, maar ook toneel- en muziek uitvoe-
ringen en niet te vergeten de Freak-show van 
Dr. Vrinzelsteijn die twee maal per jaar Gram-
melinge aan doet. De Stadshal is eveneens de 
uitvalsbasis voor de fakkeloptochten en andere 
processies.
Maar Grammelinge kent ook zijn achterbuurt. 
De Donkersteeg is een kronkelend straatje met 
bouwvallige huisjes waar je liever niet heen 
gaat als je er niet iets te zoeken hebt. Huizen 
zijn er vaak provisorisch aan elkaar of op el-
kaar gebouwd, zodat het er uitziet als een won-
derlijk rommeltje. Men zegt dat de Zwarte Orde 
hier ergens een luik heeft verborgen dat zij 
als doorgang gebruiken. Anderen beweren weer 
dat dit luik ergens in het landgoed verborgen 
is. Toen in 1764 de misdaad in deze buurt op 
grootscheepse wijze werd aangepakt, werd er in 
de buurt van de Donkersteeg niets gevonden.

Elke hoek van Grammelinge heeft zijn eigen 
verhaal. Soms letterlijk elke hoek. Cathérine 
Granvelle, de vrouw van de arts, heeft een 
boekje laten drukken bij Julio de Poorter, die 
een drukpers heeft en voor het meeste drukwerk 
in Grammelinge zorgt. Het boekje van Madamme 
Granvelle vertelt in geuren en kleuren over de 
verhalen van alle hoeken in Grammelinge. Zo 
staat de hoek Donkersteeg Hugenotenpad bekend 
als de Moordhoek. Sinds 1350 zijn er op deze 
hoek al honderdvierenzeventig moorden gepleegd. 

De hoek van de Olivier Tornhoutstraat en Pluy-
zenpad wordt in de volksmond ook wel de vrij-
ershoek genoemd omdat dit de uitgelezen plek 
is voor verliefde paartjes om af te spreken en 
daarna stilletjes de bosjes in te verdwijnen. 
Daar weet overigens Madamme Granvelle alles 
van. Zij werd er ooit betrapt in een versierpo-
ging van Foucault, de grootmeester van de Orde 
van Foucault. Ze ontkent, dat begrijp je natuur-
lijk wel.

Buiten het dorp tref je, ook weer op een heuvel, 
een prachtige molen aan. Deze weg leidt verder 
naar Bergen op Zoom. Nog voor de molen, net 
na de brug over de beek is de weg naar het 
zuiden, De Franse Postbaan.
De weg naar het oosten is de Poortwachter-
straat. Voordat deze weg in de bossen ver-
dwijnt in de richting van Tilburg gaat deze 
onder een machtige poort door. Kort na het 
loskomen van Grammelinge besloot men om stads-
poorten te bouwen, waarvan dit de enige is 
die de tand des tijds heeft doorstaan. Aan de 
dorpszijde van de poort, met twee ronde torens 
waarop je een prachtig uitzicht hebt over Gram-
melinge, splitst de weg zich en kan men ook 
hier naar het zuiden afreizen. Dit is de Olivier 
Tornhoutstraat, genoemd naar de moedige bur-
gemeester die het dorp door de roerige tijden 
1395 - 1403 hielp. Zijn standbeeld is in een nis 
te vinden op de splitsing bij de poort.

Er zijn vele bijzondere plekken in Grammelinge. 
Aan de Rechte weg, een zijstraat van het Oli-
vier Tornhoutstraat staat bijvoorbeeld het tehuis 
voor oude Legendejagers, naast de herberg dé 
uitgelezen plek voor boeiende verhalen. Een plek 
met een prachtige tuin, omgeven door een sier-
lijk smeedijzeren hek en vele bijzondere bomen 
waar een arboretum zijn vingers bij af zou lik-
ken.
Ook de watermolen bij de brug over de beek is 
een prachtig en belangrijk bouwwerk. De molen 
buiten het dorp is er om meel te malen, maar 
de watermolen is er om energie op te wekken 

Een andere beruchte hoek is die van de Frisijn 
van Sintelstraat en de Molenstraat. De legenda-
rische alchimist Frisijn van Sintel schijnt hier 
zijn giftige drankjes verkocht te hebben. Hij 
was een van de slachtoffers die op de Moord-
hoek bruut de keel werd doorgesneden. Madamme 
Granvelle woont zelf in het huis tegenover de 
herberg, naast de burgemeester. Wat ook niet 
in haar boek wordt vermeld is, of zij een ver-
houding had met de burgemeester.

Zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Er 
zijn vele bijzondere plaatsen in Grammelinge met 
elk hun eigen verhaal en hun eigen speciali-
teit. Maar elke keer dat je een plek bezoekt en 
iemand naar het verhaal vraagt, zal dit verhaal 
weer anders klinken. Iedereen heeft zo zijn ei-
gen versie en vaak zijn dít de onderwerpen van 
heftige discussies in herberg de Grimlein die 
toch weer altijd de spil van Grammelinge lijkt te 
zijn. 
De herberg is de plek waar je kunt proeven van 
het heerlijke bier dat gebrouwen wordt in de 
kelders onder de herberg en van daaruit zelfs in 
de ‘werkelijke’ wereld verkocht wordt als Hûske 
ten Halve. 

Moordhoek
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Tempeliers          in Alphen 

Als ik iemand vertel dat die beruchte orde van de Tempelridders binnen de grenzen van het huidige Neder-
land één commanderij hadden wordt er vaak enthousiast gereageerd. Als ik u dan vertel dat er van die com-
manderij helemaal niets is terug te vinden deelt iedereen de teleurstelling. Het is niet anders. En toch… het 
historische gegeven leek veel mensen de moeite waard om iets mee te doen. Maar wat? De Legendejagers 
belandden in een denktank samen met LandStad De Baronie, Heemkundekring Carel Roy, het Streekmuseum 
van Alphen en enkele andere belangstellenden en ook zij leverden hun ideeën in.

Lukas Stas
Breda is een historische stad, dat lijdt geen twijfel. Noem de naam Breda en je zegt eigenlijk meteen ‘tachtigja-
rige oorlog’. Willem van Oranje, Ambrogio Spinola, Prins Maurits, Adriaan van Bergen, om zomaar even wat 
lieden uit deze tijd op te noemen. Roderick, als beheerder van Boerderij Wolfslaar ontdekte dat in deze tijd op 
het huidige landgoed een kleurrijk apotheker een hoeve had. Zijn naam was Lukas Stas. en hij past alleszins in 
het eerder genoemde rijtje. Vreemd eigenlijk dat hij niet bekender is geworden.

Het eerste project dat vanuit deze denktank in gang 
gezet werd was ons voorstel om een verhaal te schrijven 
dat de drempel zou verlagen voor de gemiddelde ‘histo-
riabeet’ die niets van Alphen in de Middeleeuwen, laat 
staan de Tempeliers af weet. Een verhaal dat je mee-
neemt naar de tijd dat in Alphen de commanderij der 
Tempeliers een van de belangrijkste instellingen was. En 
om het beeld compleet te maken een toegankelijk his-
torisch overzicht dat je gratis kunt downloaden als je de 
verborgen code in het boek kunt kraken. Nuttige feiten 
en beleefbare fictie dus!
Het idee, daar moeten we eerlijk in zijn, was niet hele-
maal van onszelf. Ambrosius had reeds in 2015 mee-
gewerkt aan een dergelijk project in Willemsoord dat 
bekend staat om zijn koloniehuisjes. Hij leverde er de 
illustraties voor een prachtig verhaal. De Tempeliers 
in Alphen leende zich uitstekend voor een dergelijke 
opzet.
We kregen akkoord. Roderick, Ambrosius en Leonore 
Pulleman stelden een verhaallijn op waarin de lezer 
meekijkt door de ogen van de boerenzoon Rogier Ber-
nardzoon. Rogier wilt, net als zoveel jongens van zijn 
leeftijd niets liever dan ridder worden en omdat er op 
steenworp afstand Tempeliers hun commanderij heb-
ben, vormen zij dan ook zijn grote voorbeeld. Maar als 
hij op de commanderij werkt ontdekt hij ook de andere 
kanten van het tempelierschap. Rogier beleeft de laatste 
jaren van deze roemruchte ridderorde in Alphen. In 
het verhaal stoeit Rogier met kwesties als een geweten, 
trouw, moed en vechten voor je geloof, wat heden ten 
dage nog altijd actueel is.
Het hele verhaal speelt zich af rond de laatste dagen van 
het bestaan van de Tempeliersorde. Maar onze opdracht 
was slechts het opstellen van een verhaallijn die in de 
verdere uitingen van het project gebruikt kon worden.
Roderick en Leonore gaven aan te weinig tijd beschik-
baar te hebben om het verhaal verder uit te werken 
maar Ambrosius stak vele uren werk in verhaal, histori-
sche uitweiding, illustraties en opmaak. Nancy de Heer 

van Tekstbureau Groen Geletterd bood aan om het te 
redigeren. 
We vonden in Uitgeverij Boekscout een meer dan 
enthousiaste partij en zo zag het boek op 15 februari 
2019 het levenslicht. Inmiddels hebben we al diverse, 
lovende reacties van lezers ontvangen.

Meer omtrent Storm over de Commanderij:
We streven er naar om eind dit jaar in een mix tus-
sen acts en lezing het boek tot leven te wekken en een 
leskist te maken over dit onderwerp.

Bestel ‘Storm over de commanderij’ 
via www.boekscout.nl of www.legendejagers.nl
of natuurlijk bij de boekhandel of Bol.com
voor € 22,50
ISBN 9789 4638 90212

In de tijd van de tachtig jarige oor-
log werd Breda zes keer opnieuw 
ingenomen. Als de Spanjaarden 
Breda innamen, dan trokken de 
protestanten weg en als de Staatse 
troepen Breda weer veroverden, 
dan namen de katholieken de 
benen. Wel opzienbarend is dat de 
zusters van Cathariadal als katho-
lieke nonnen op de bescherming 
konden rekenen van de Nassau’s die 
juist Staats waren. 
Breda was een stad met een stra-
tegische ligging. Breda en Den 
Bosch waren in feite de staanders van de poort naar het 
noorden en dus erg in trek bij de beide partijen in de 
tachtig jarige oorlog. In de stad waren in die periodes 
veel soldaten gelegerd in kampen of ingekwartierd. Er 
zijn momenten geweest waarbij de stad meer militairen 
kende dan burgers.
Juist in deze tijd, in 1590 vestigde Lukas Stas zich als 
apotheker in de stad Breda. Hij kocht een pand op de 
Markt met de welluidende naam ‘Sevensterre’. Maar 
nauwelijks in Breda werd hij al opgepakt en beschuldigd 
van valsmunterij. Lukas wist de jury te overtuigen en 
kwam er met een fikse boete en enkele maanden hech-
tenis vanaf. Het stond zijn succes echter geen haarbreed 
in de weg. De apotheek groeide uit tot een lucratieve 
onderneming. Lukas kwam langzaam in hoog aan-
zien. Niet in de laatste plaats omdat hij hén die het niet 
konden betalen toch van medicijnen kon voorzien. Was 
dit liefdadigheid? Dat valt te betwijfelen. Lukas ontwik-
kelde voortdurend nieuwe medicijnen en daarvoor had 
hij proefkonijnen nodig. Mensen die de medicijnen niet 
konden betalen, konden hem als proefkonijn van dienst 
zijn.
Dit klinkt allemaal een beetje vreemd. Je zou haast gaan 
denken dat Lukas Stas een alchimist was. In geen geval, 
althans dat denken we. Hij werd aangesteld als garni-

zoensarts en wist hij een heel regiment 
dat terugkeerde van de strijd in het 
zuiden, van de Roode loop te redden.
In 1598, toen Breda getroffen werd 
door de pest, maakte Lukas Stas een 
grote hoeveelheid Vineetz Triakele. 
En het werkte! De Stad werd voor een 
grote uitbraak behoed en Lukas’ repu-
tatie kon niet meer stuk. Hij kreeg een 
toelage van 50 gulden dukaten en nog 
eens wat kostbaar zilverwerk. Mogelijk 
dat dit voor Lukas Stas de stimulans 
was om verder te ontwikkelen. Want, 
als hij toch een vreselijke ziekte als de 

pest de baas kon, dan kon hij wellicht meer grootse 
geneesmiddelen maken! Wat te denken van een drank 
die tegen álle kwalen gebruikt kon worden? Een levens-
elixer zogezegd… Lukas ging aan de slag. Hij kocht een 
hoeve op Wolfslaar, die hij verpachtte, maar waar hij 
één kamer voor zichzelf hield. Bovendien had hij er een 
kruidentuin. Mogelijk is dit de plek waar hij stilletjes 
aan zijn meesterwerk werkte.
Zo ontwikkelde hij zijn beroemde Electrum Vitae, het 
levenselixer tegen alle kwalen. 
Maar of het werkte? Dat is niet zo zeker. Lukas moest 
vlak voor zijn dood nog een hoop geld lenen. Toch is 
zijn wonderlijke verhaal geen sprookje.
Nieuwsgierig geworden door deze vondst, besloten 
Roderick en Ambrosius naar het stadsarchief van Breda 
te gaan en mochten het boek van Lukas Stas over het 
magische Electrum Vitae inkijken. Feitelijk is het een 
grote reclamefolder die de apotheker in kwestie ophe-
melt, maar met geen woord rept over hoe deze wonder-
lijke drank te bereiden.

Lukas is inmiddels een vast personage in de wonderlijke 
tochten van de Legendejagers op Wolfslaar. Kijk op de 
kalender van onze website wanneer je Lukas tegen kunt 
komen op Wolfslaar.
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Besloten vertellingen
Het moment voor schrijvers en vertellers

Schrijven van verhalen is een vrij beroep en een 
fantastische liefhebberij. bezigheid. Maar als je elke 
dag op je torenkamer je verhalen zit te schrijven en 
ze nooit deelt met anderen, dan zul je nooit weten of 
je verhaal door anderen net zo beleefd wordt als door 
jou zelf. Datzelfde geldt voor de kunst van het verha-
len vertellen. Legendejagers biedt een ideaal platform 
om schrijven en vertellen te oefenen en te peilen.

De Besloten Vertellingen zijn avonden waarop we in 
kleine groepjes samenkomen om naar elkaars ver-
halen te luisteren en elkaar daarin te ondersteunen. 
Vertel een mooie episode uit je verhaal. Na je verhaal 
kunnen de anderen in de groep op je verhaal reage-
ren. Basis van dit gesprek is natuurlijk respect voor 
elkaars verhaal. De bedoeling is dat je handvatten 
krijgt om je verhaal verder te verbeteren of je manier 
van vertellen.

Eng? Misschien een beetje spannend als je een eerste 
keer aanschuift. Maar we combineren het nuttige 
met het aangename. Naast de serieuze bedoeling van 
deze Besloten Vertellingen is het gezelligheidsaspect 
ook van belang. Er zijn hapjes en er is te drinken. De 
locatie is telkens verschillend. We kunnen bij iemand 
thuis op visite zijn of op een stemmige locatie in het 
bos.

Aanmelden.
Legendejager of niet! Iedereen kan zich aanmelden 
voor de Besloten Vertellingen. Stuur een email naar 
legendejagers@gmail.com en wij sturen je een uitno-
diging voor de eerstvolgende ‘Besloten Vertellingen’. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel hopen we 
dat iedereen een keer het gastheer of gastvrouwschap 
op zich wil nemen.

terugblik

2018 en 2019
Onze activiteiten, belicht 
door Josephine The Illusion

Wat deden we in 2018?
5 januari:   Bij Anna, Klein Zundert: Winterse spooktocht.
24 februari:   Koeckers Den Hout; jaarlijkse spooktocht rondom de plaatselijke legende van   
   Oelbert, de man zonder hoofd.
28 februari:   IJzige spookvertellingen als onderdeel van bedrijfsuitje tijdens een nachtelijke   
   tocht rondom het Mastbos Breda
28 april:   Spannende verhalentocht rondom de mysterieuze apotheker Lukas Stas, Wolfslaar  
   Breda
21 mei:   Deelname Nassaudag op het kasteel van Breda; kampement.
23 juni:   Deelname Zuiderwaterlinie Festival op de Kleine Schans in Terheijden, kampe  
   ment en kampvuur koken
28 juni:   Sfeervolle afsluiting project Verdwenen Venen van Brabants Landschap, Zun  
   dert.
30 juni:   Opluistering familiefeest met verhalenvertellerij, puzzelarij en een tocht, Huis   
   ten Bosch, Chaam
8 augustus:   Speurtocht ‘Zonder boer geen voer’. Geschiedenis en eten komen samen in het  
   Brabantse Alphen.
15 september:  Verjaardag Melchior Grimlein. Legendejagers vieren onder elkaar de verjaardag  
   van de grootmeester.
27 oktober:   Nacht van de Nacht; Spooktocht Wolfslaar Breda
3 november:   Duivelse vertellingen bij Huis ten Bosch in Chaam
11 december:  Spooktocht voor personeel Avans Hogeschool, Wolfslaar Breda

Zuider
water

liniefe
stival
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27 oktober; Nacht van de Nacht: Duivelse dranken 
spooktocht op Landgoed Wolfslaar in Breda

Op deze donkere herfstdag doolde de mysterieuze apotheker 
Lukas Stas met zijn duivelse dranken weer rond op Wolfs-
laar. Legendejager Luc ging met de moedige deelnemers 
op pad. Onderweg kwamen zij Ichtus, de poortwachter van 
Wolfslaar tegen en kort daarna Ambrosius die opgewonden 
vertelde dat hij op deze avond Lucas Stas op het spoor was 
gekomen. 
Samen trokken ze naar het amfitheater waar Lucas Stas 
aan zijn duivelse dranken werkte. Stas probeerde zijn 
dranken uit op arme mensen zoals ik. Velen waren inmid-
dels overleden en dus waren we naar Lucas op zoek. Toen 
we hem hoorden, renden we het theater binnen en namen 
hem mee. De ene was verliefd op hem, de andere woedend 
of zelfs verdrietig. Iedereen had een gedachte over hem. 
Daarop begon de zoektocht van Ambrosius en Luc naar 
Meester Stas en zijn slachtoffers, om hun verhaal aan te 
horen. Ik kwam naast het meer terecht met mijn zusje. Ze 
was er niet goed aan toe. Wij zaten onder de paarse bul-
ten met pus. We waren een beetje vervaagd, weg met onze 
gedachten. Het was duidelijk dat de legendejagers geen weet 
hadden van het dat Lucas ons, weesmeisjes, gebruikte als 
proefkonijn.  
Maar eenmaal terug bij het vuur in het amfitheater, met 
alle slachtoffers dood of levend, was er nog geen spoor van 
Lukas Stas te bekennen. Luc en Ambrosius dachten dat Lu-
cas Stas een geweldige man was met prachtige ideeën maar 
slechte aanpakken. De slachtoffers waren het niet met de 
twee vertellers eens en gooiden één voor één hun medicijn 
in het vuur. Het raadsel van Lucas Stas is nooit opgelost.

3 November: De Duivelse Poort  
vertellerij bij Huis ten Bosch in Chaam

Op 3 november werd de duivelse Poort, de geheime doorgang om van tijd of verhaal te veranderen, 
in Chaam geopend door Ambrosius en een groep moedige avonturiers. Ik, Josephine, moest eerst 
de poort bewaken en liep de rest van de dag mee met Chef-kok Daniel. Het was nog best moeilijk 
om hem te assisteren. Hij probeerden mensen rare gerechten te serveren en mensen aan te vallen. 
Hem tegen houden was onmogelijk. De kok was behekst, maar niemand wist door wie en nog be-

langrijker waarom. 
Uiteindelijk klonk er een vreemd muziekje en kwam er rook 
uit de poort. Ik vertrouwde het niet. Plotseling kwamen vijf 
verdwenen legendejagers uit de poort. Ichtus met zijn hulpje 
Daphnis, Maeve met haar heksen leerling Inty en Palmerijn. 
Een van hen moest de kok hebben betoverd, maar wie kon dat 
zijn geweest? 
Ambrosius liet de avonturiers die zich hadden opgegeven drie 
testen doen. Iedereen moest eerst een lampion maken. Maeve 
en Palmerijn hadden duidelijk niet het ware licht. 
Ichtus was onschuldig en bewees zich door de tweede test uit 
te leggen; het maken van vuur met vuursteen en vuurslag. 

Maeve had echter geen bewondering voor de mensen en gooide to-
vervuur in het vuur en dat kleurde blauw- groen. Palmerijn was 
er van overtuigd dat Maeve de kok niet kon hebben betoverd. 
Ambrosius kan het niet geloven en voert de laatste test uit: een 
amulet maken. 
De kok en ik hadden na elke test weer iets ongewoons te eten 
gemaakt. Een pompoensoepje, bloederige saucijzenbroodjes en 
chocolademelk. 
Na alle testen gedaan te hebben, kwamen we erachter dat Pal-
merijn de poort had gesaboteerd. Niemand had dit verwacht. 
Als hij wordt vastgebonden, raakt hij versteend, maar met 
de juiste betoveringen van de heksen komt alles toch weer op zijn pootjes 
terecht. 

15- 16 december 2018: Wintermarkt 
Belcrum, Breda: 

Het was een winters wonder. Op de Speelhuislaan in 
Belcrum in Breda was een betoverende wintermarkt. 
Wij zwierven er zaterdag met zijn vijven en zondag 
met zijn zessen rond. Iedereen keek verbaast naar 
ons. We waren immers geen alledaagse verschijning. 
Samen met Ichtus en Tafiya had ik de taak om Pal-
merijn, die altijd dolle streken uit haalt, te beschermen 
voor de toeschouwers die hem niet geloven. Volgens 
sommigen verkoopt hij namelijk onzin. Ook Maeve was 
erbij, al was ze niet echt in een goede bui. Ze hoef-
de maar een hand op te heffen en ze kon al iemand 
vervloeken. Ook was er een kwakzalver onder ons 
die probeerde zijn belabberde medicijnen te verkopen. 
Hij had blijkbaar zijn kunsten van ene Stas geleerd. 
Het werd een beetje vervelend om naast hem te lo-
pen. Iemand die allemaal toverdranken wil verkopen 
kan toch niet goed bij zijn hoofd zijn? Buiten was het 
koud. Ondanks de kou, kwamen er veel mensen naar 
de markt. Sommigen waren bang voor ons, wat ik dus 
niet echt begrijp. Er waren voor de mensen veel din-
gen te doen.  Al om al een geslaagd weekend.

Met de Legendejagers op pad!
Wandelingen vanuit:

Breda-Wolfslaar, Chaam-Huis ten Bosch 
Den Hout-Koeckers en andere locaties.

Kijk op de kalender op onze website voor de data!
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2019 tot nu toe
26 januari: 

Expeditie Tempelier in Alphen; symposium over 
Tempeliers. Een interessante en geanimeerde dag. 
Sprekers wisselen elkaar af in het ‘Café met de zachte G’, 
gepresenteerd door niemand minder dan de directeur van 
Erfgoed Brabant, Patrick Timmermans. Legendejagers 
presenteren hun boek Storm over de commanderij.

15 februari: 

Storm over de commanderij verschijnt bij Uitgeverij 
Boekscout. Er zijn al meteen 110 exemplaren verkocht. 
Het boek krijgt eveneens aandacht in de lokale pers.

14 april: 

Fotoshoot van Tessa Remy (zie verderop in deze 

editie)

22+24 mei: 

Verhalenvertellerij voor 200 vrijwilligers van Avoord 
op de Menmoerhoeve in Etten-Leur.

9 juni: 

Heerlijk rondje Burgst in Breda. Verhalen-
vertellerij en acts rondom Landgoed Burgst in Breda. Met 
medewerking van theatergroep Max Mini.

17 juni: 

Nachtelijke spooktocht op de Sparrenhof in Tilburg voor groepen 8 van Basisschool de 
Vlinderboom uit Dongen.

2 juli: 

Verhalenvertellerij en opluistering van de feestdag op Basisschool De Akkerwinde in 
Baarle Nassau

7 juli: 

Expeditie Tempelier in Alphen; Kampement op jaarmarkt Alphen. Met medewerking van 
theatergroep Max Mini.

Wat hebben we nog in petto voor 2019?
17 augustus:  Pirates & Koeckers: Piraten vossenjacht bij de Koeckers in Den Hout.
Najaar:  Storm over de commanderij live; mix tussen lezing en toneel omtrent het boek  
   Storm over de commanderij.
19 oktober:  Workshop verhalen vertellen voor IVN Mark en Donge op Wolfslaar in Breda
26 oktober:  AlWEERWOLFslaar tijdens de Nacht van de Nacht op Wolfslaar in Breda.

Expeditie Tempelier 26 januari

Heerlijk Rondje Burgst 9 juni

brief

Workshop fantasytekenen
Een inspirerende en vooral creatieve wandeling 

door een Brabants Natuurgebied.
Ambrosius, de tekenaar van de Legendejagers, 

geeft je tips & tricks bij het omzetten 
van de natuur om je heen 

in een sprookjesachtige tekening. 

Schetsen die tijdens de wandeling worden gemaakt 
worden uitgewerkt in aquarel, inkt, potlood of krijt.

Eerstvolgende workshop: 

Zaterdag 24 augustus
van 13:00u tot 17:00u

In een natuurgebied in de Baronie van Breda
Kosten € 65,- p.p. (incl. consumpties en materiaal)

Vanaf 18 jaar
Kleine groepen van 5 tot 10 personen

 
Kijk ook op de website voor de volgende data. 
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Beleef een vreselijke encounter met

weerwolven
op het mysterieuze Landgoed Wolfslaar te Breda

26 oktober 2019 18:30u
(Vooraf inschrijven verplicht)

Meer info?
Like ons op facebook of schrijf je in voor de nieuws-
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De link tussen Tessa Remy en Legendejagers is vrij logisch als je 
haar andere werk bekijkt. Indrukwekkende, epische beelden van verval-
len kloosters bijvoorbeeld
Tot 28 augustus is haar werk te bezichtingen in het gemeentehuis van 
Rucphen (NB)

Tip van ons: bekijk haar website en dan vooral haar kasteelfoto’s. 
Werkelijk maginifiek!

https://www.tes-urbex-photography.com/

Inschrijven: 06-28352142 - legendeja-
gers@gmail.com

Foto 
shoot
Typisch 2019! Als je met veel mensen 
werkt, kun je de foto’s die tijdens 
een evenement worden gemaakt niet 
meer zomaar plaatsen op je social 
media. Het portretrecht is wel tot 
in extremus van kracht. Enerzijds 
terecht, maar voor een groep als de 
Legendejagersbende zeker een beper-
king. 
Tot we Tessa Remy tegen het lijf 
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Zo zie je maar... samenwerken maakt sterker!

www.maxmini.nl

 

De Dimensies 
van de realiteit

of
hoe je zelf kunt reizen door verhaal en tijd

Het Mastbos in Breda kent een prachtige legende van de Kolenbran-

der, waarin een gemene kolenbrander in het bos maar liefst zeven 

reizigers de keel doorsnijdt. Een lage, verwenselijke daad uit louter 

hebzucht. Als de kolenbrander voor zijn eigen huis wordt gehangen 

roept hij de duivel en de doden aan om voor zijn onschuld te getuigen. 

De doden steken hun hand uit de Zeven Heuveltjes en wijzen de man 

aan de galg aan. De duivel verschijnt ten tonele in de gedaante van 

een enorme, zwarte hond en deze sleurt hem door het bos. Overal 

waar zij gaan vallen de bomen en wilt er niets meer groeien. Dit 

zou een verklaring zijn voor het lange, rechte pad, dat het Mastbos 

doorsnijdt; het Eeuwige Laantje.

Tijdens onze Legendetochten wordt één 
vraag wel erg vaak gesteld: “Is dit echt 
gebeurd? Of is het maar een verzin-
sel?”. Per definitie trekken wij dan onze 
wenkbrauwen op met de wedervraag: 
“Is dat belangrijk voor u?” of “Wat is 
volgens u de betekenis van het woord 
‘echt’?”.

Van oudsher zijn de sagen beladen met een 
kern van waarheid. Waarschijnlijk is het ver-
tellen van eigen belevenissen langzamerhand 
geëvolueerd tot het begrip sage. De één bleek 
een betere verteller dan de ander. Iedereen kon 
immers zijn belevenissen vertellen. Maar zij die 
dit met de nodige passie konden vertellen, ston-
den waarschijnlijk aan de wieg van de profes-
sionele verhalenverteller. 
In de oude tijden werden de verhalen vaak van 
mond op mond overgeleverd. Een reden waarom 
oude vehalen vaak in rijm werden gezet. Om 
de teksen makkelijk te kunnen onthouden. 
Bij het vertellen onderging het verhaal nogal 
eens een gedaanteverwisseling. Sommige de-
tails lagen in een bepaald gebied namelijk nogal 
gevoelig en konden beter voor de gelegenheid 
weggelaten worden, wilde men dat gebied weer 
zonder kleerscheuren en met een lekkere duit in 
de beurs verlaten. 
Evengoed konden er soms hele episoden aan 
het bestaande verhaal toegevoegd worden om 
het interessanter te maken voor een bepaald 
publiek. Een verhaal was immers de koopwaar 
van de troubadour, de verhalenverteller en de 
poppenspeler op de markten en de hoven. 

KONING ARTHUR
Kortom de eerste, originele versie van het 
verhaal is vaak dermate veranderd dat je het 
kunt vergelijken met een vlinder die ooit een 
rups was. Het verhaal van Koning Arthur 
is daar een mooi voorbeeld van. Veel van de 
zo typerende onderdelen van dit verhaal, zijn 
elementen die toegevoegd zijn in de hoge mid-
deleeuwen. 
Maar de bron van dit verhaal ligt omstreeks 
het begin van de zesde eeuw. In die tijd was 
Koning Arthur een verhaal over een keltische 
koning. Eén koning tussen de vele. Merlijn 
speelde nog geen rol. Er was nog geen affaire 

tussen Lancelot en Guinnevere. En Morgan le 
Fay haalt geen heksenstreken uit. Ja, het is 
ongehoord maar waar. Arthur verwekt bij zijn 
eigen half-zuster namelijk zijn eigen aartsri-
vaal, Mordred. Dat zijn elementen die bij de 
hoofse riddercultuur van de Hoge Middeleeuwen 
horen. Niet bij de ruige, vroege Middeleeuwen.  
Iedereen die de legende een beetje kent, zal 
deze elementen als vanzelfsprekend erbij vinden 
horen. 
Conclusie: Verhalen evolueren eindeloos.

De waarheid
Dat geldt ook voor de waarheid, boodschap 
of symboliek die in een verhaal besloten ligt. 
Dit interesseert ons, legendejagers, natuurlijk 
zeer. Maar de invloed van een verhaal, de 
gedaanteverwisseling op zich en de connecties 
met andere elementen zoals religie en bijgeloof 
vinden wij zeker zo interessant. Dus op de 
vraag; “Is het belangrijk dat een verhaal echt 
is gebeurd?” kunnen wij antwoorden: “Eigenlijk 
niet”.
Het is eerder belangrijk om je af te vragen 
welke gebeurtenissen, personen en andere zaken 
de oorzaak van veranderingen waren, alsmede 
de bedoelingen waarmee het verhaal in eerste 
instantie is geschreven of bedacht.
Bij het verhaal van de Kolenbrander is de 
waarschuwing die er in verscholen ligt zeker 
zo belangrijk. 
“Ga nooit na zonsondergang de bossen in. Het 
is er veel te gevaarlijk”.

De realiteit kent vele dimensies. Feitelijk is dat 
de reden dat Melchior Grimlein ooit de Broe-
derschap der Legendejagers oprichtte. Legen-
dejagers hebben ontdekt dat men niet alleen 
dimensies kent in ruimte, maar ook in realiteit. 
De werkelijkheid is niet simpelweg een kwestie 
van waar of niet waar. Veel verhalen bestaan 
uit waarheden aangevuld met verzinsels of per-
soonlijke interpretaties. Dat hebben we eerder 
in dit verhaal al gezien. Maar het verhaal, het 
‘ding’ verhaal, dat behoort tot de werkelijkheid 
zodra het verzonnen is. Zodra het verteld is, 
zijn daar meer getuigen van. Het bestaan is 
bewezen.
Slechts weinigen hebben de gave om fysiek in 
een verhaal te duiken. Een verhaalsprong heet 
dat. Alleen al het losmaken van de werkelijk-
heid is voor het merendeel van de mensheid een 
simpele onmogelijkheid. Velen die de gave wel 
hebben, kunnen dit niet zonder hulpmiddelen. 
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Velen gebruiken speciaal daartoe vervaardigde 
apparaten. TFG’s of Transfabulageneratoren 
die energie genereren uit verschillende soorten 
licht en geluid. 
Maar een enkeling kan het op eigen kracht. 
Het lijkt heel eenvoudig. Het enige wat je 
nodig hebt is verbeeldingskracht en voldoende 
kennis van je bestemming. Die bestemming moet 
je je exact voor kunnen stellen. Hoe nauwkeu-
riger, hoe dichter je bij je bestemming komt. 
Met je voorstellingsvermogen vervang je din-
gen om je heen door elementen zoals zij in het 
verhaal voorkomen. Het is een kwestie van 
visualiseren. Beelden uit de fysieke werkelijk-
heid vervangen door beelden uit je fantasie. 
Je verandert de lantaarnpalen van je straat in 
bomen. Het huis aan het eind van de straat 
voor een prachtig landhuis. En ga zo maar 
door. Het is goed om dit te doen terwijl je 
langzaam stappen vooruit zet. Waarschijnlijk 
om het gevoel te versterken dat je van de ene 
naar de andere plaats gaat. Twaalf stappen 
geeft je meestal genoeg tijd om het beeld com-
pleet te vervormen. Bij meer stappen leidt de 
aandacht te veel af. Aan minder heb je meest-
al niet genoeg.
Deze manier van verhaalsprongen wordt ook 
wel De Gang van Nemo genoemd. Het is een 
bijzondere manier van reizen, die voor het 
eerst beschreven is door Andronemus van 
Dijck, of zoals hij in legendejagerskringen 
bekend staat, Nemo. Maar het principe was 
al bekend bij Melchior Grimlein, in die eerste 
eenzame jaren van de legendejagers.

Dankzij Nemo en Melchior weten we dat de 
werkelijkheid meerdere lagen kent. Melchior 
heeft het vaak genoeg geprobeerd. Hij volgde 
verschillende interpretaties van het zelfde 
verhaal. Als hij dacht in het verhaal te zijn 
gearriveerd, bleek dat er toch zaken niet klop-
ten. De realiteit van de plek waarin hij was 
beland, sloot niet naadloos aan bij de ware 
aard van het verhaal. Dat was te op te ma-
ken aan een mate van transparantie van wat 
hij om zich heen zag. Zaken die niet helemaal 
klopten in het kader van het verhaal werden 
nooit helemaal scherp, misten kleur of waren 
op andere manieren onzuiver. Zo wist Melchior 
dat hij verder moest zoeken, net zo lang tot 
hij bij het ware verhaal uit kwam.
De reis naar het verhaal bleek uit vele lagen 
te bestaan. Lagen waarop schrijvers, vertellers 
en vele anderen macht konden uitoefenen.
Ook ontdekten Nemo en Melchior dat de ware 
aard van het verhaal een soort aantrekkings-

kracht had. Zoals de noordpool een aantrek-
kingskracht heeft op een kompasnaald. Hoe 
fijngevoeliger de legendejager, hoe beter hij 
zich kon richten en hoe sneller hij zijn doel zou 
bereiken.
Het verplaatsen tussen die lagen van verhalen 
en het bereiken van het ware verhaal is niet 
aan iedereen besteed. Zelfs niet aan alle legen-
dejagers. En dus is de Broederschap al sinds 
1350 onophoudelijk bezig met de studie der ver-
halen. En dit zal nog lang zo voortgaan.

Over Doorgangen en 
Legendevensters
Ben je een mislukkeling wanneer je als legen-
dejager de Gang van Nemo niet beheerst? Nee 
hoor, er zijn genoeg legendejagers die, wanneer 
zij verhalen bestuderen, geen stap met de Gang 
van Nemo zetten.
De Broederschap, met name de Orde van Fou-
cault, hebben zich altijd ingespannen voor de 
creatie van Doorgangen en Legendevensters.
Het ontstaan van de doorgangen is een logisch 
gevolg van de groei van de Broederschap en 
diens werkzaamheden. Sommige bestemmingen 
werden vaak bezocht. Sommige tijden en locaties 
zijn uitstekende plaatsen om verder te reizen. 
Melchior bedacht  dat deze veelgebruikte routes 
met de Gang van Nemo een duidelijker begin en 
einde moesten hebben. Een doorgang. Een door-
gang is een deur of luik dat speciaal is aan-
gepast op een specifieke verhaalsprong of tijd-
sprong. Het bespaart je de energie om de Gang 
van Nemo te nemen. 
De eerste doorgang bevond zich tussen het land-
huis Grimlein en een tweede hoofdkwartier dat 
in Parijs werd gesticht. Maar al snel kwamen 
er doorgangen tussen de hoofdkwartieren van de 
orde.
Philémon Toussain was een van de trouwe orde-
leden van de Orde van Foucault. Maar Toussain 
was een grillig man en schaarde zich vrijwillig 
onder de orde van Gijsbrecht van Wulvenhout, 
de Zwarte Orde. Zo kwam de Zwarte Orde in 
bezit van de bouwplannen van een doorgang. En 
zo legden zij een eigen netwerk aan van door-
gangen waartoe alleen de Zwarte Orde de toe-
gang heeft.

Melchior bedacht ook dat het mogelijk moest zijn 
om slechts in een bepaald verhaal te kunnen kij-
ken. Heel gemakkelijk voor als je een verhaal of 
tijd of gebeurtenis bestudeert. Je kunt door het 
venster zien waarvoor het venster gemodificeerd 
is. 
Vensters zijn geen echte doorgangen. Ze bren-
gen je niet echt in een verhaal of andere tijd. 
Maar ze geven wel een blik daarin. Zie het als 
een soort televisie, die voortdurend een zelfde 
programma toont. Sommige vensters zijn vrij 
uitgebreid en bieden de kijker een blik van ver-
schillende kanten.

liepen. Het is wonderlijk hoe iemand 
met een camera de sfeer van de 
Legendejagers zó treffend vast kan 
leggen

Samen
Sterker

Onlangs gingen we de samenwerking 
aan met een theatergroep uit Etten-
Leur. 
Tekenaar Ambrosius maakt namens 
de Legendejagers visuals voor de 
theatergroep en als wederdienst 
vervullen de spelers van Max Mini 
een rol in de performances van de 
Legendejagers. U kon hen reeds zien 
bij het Heerlijk Rondje Burgst in 
Breda en tijdens Expeditie Tempelier 
in Alphen. En ze zullen ook aanwe-
zig zijn bij Pirates & Koeckers en 
AlWeerwolfslaar.
Legendejagers zien de acteurs van 
Max Mini als een verrijking van hun 
acts. En dat is niet onterecht. Max 
Mini is al een veertien keer ge-
nomineerd voor de Amateur Musical 
Award en al twee keer in de prijzen 
gevallen!

De samenwerking is niet plotseling 
tot stand gekomen. Legendejagers 
verzorgden tijdens de voorstellingen 
van de Bockereyders (2016) al een 
sfeervolle entree-act.

De Legendejagers-whistle, de muziek 
van de Legendejagers is gecompo-
neerd door Max Mini componist Thijs  
van Gurp.
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Toen ik in Grammelinge op het kasteel van Melchior kwam wonen trok ik 
er regelmatig op uit om in de landerijen rondom het landhuis of in het 
dorp rond te hangen. Ik had er links en rechts zo mijn contacten. Zo 
behoorde Odilo, de zoon van de arts tot mijn beste vrienden. Odilo flik-
flooide graag met de meiden van het dorp en een korte tijd ging hij met 
Alice die werkte in de keukens van de herberg. Alice kwam uit Enge-
land en kreeg haar knauwende dialect maar niet afgeleerd. Dat maakte 
haar wat ondoorgrondelijk. Maar ze kon beter koken als de kok die 
merendeel van de tijd dronken was en voortdurend onbeschaafde taal 
uitsloeg. Al snel behoorde dit tot de algemene kennis van elke Gram-
melinger en Odilo was maar wat trots op zijn Alice. Zij heeft voor 
ons een paar van haar heerlijke recepten opgeschreven. 

Cruddle-
koek
Ingrediënten:

200gr roomboter
170 gr lichte basterdsuiker
1/2 theelepel bakpoeder
100gr tarwebloem
390 gr gecondenseerde melk
100 gram pure chocolade
zout en zeezoutvlokken
evt kokossnippers

“Een onweerstaanbare verleiding voor elke zoetekauw. 
Als ik een vervelend karweitje heb, krijg ik Odilo en 
Ambrosius altijd wel overgehaald  het voor me op te 
knappen als ik hen deze heerlijke lekkernij in het 
vooruitzicht stel.”

Verwarm de oven voor op 170 graden

Bekleed een niet te groot, ondiep bakblik met bakpapier
Meng 75 gram basterdsuiker met de bloem en het bakpoeder. 
Smelt de boter en roer deze door de bloem.
Kneed het met de blote handen goed door totdat alles goed is ge-
mengd. Druk het in een ondiepe bakplaat.
De koek moet ongeveer 10 minuten bakken in de oven.

Meng de boter, snufje zout en 95 gram suiker in een pan op een 
laag vuur.
Voeg daarna de gecondenseerde melk toe en breng het langzaam aan 
de kook tot het een gladde karamel is.
Schenk de karamel over de koekbodem.

Smelt de chocolade au-bain-marie 
roer er 30 gram roomboter doorheen
Giet alles over de koek en laat het geheel in de koelkast opstijven.

Je kunt de koek bij het opdienen in kleine bokjes snijden en be-
strooien met vlokjes zeezout of kokos.

Legendejagers zijn vaak op pad. Een goede maaltijd zit 
er niet altijd in. Omdat het geld op is of omdat de streek 
zo uitgestorven is dat er geen herberg te vinden is. Maar al 
te vaak moeten Legendejages zelf hun kostje bij elkaar 
sprokkelen. En daar zijn ze soms verdomd handig in. Als 
de gelegenheid zich voor doet, nemen zij een pan mee op 
hun reis. Het sjouwen van de pan is niet altijd handig, 
maar als je rond een knisperend vuurtje bij een pruttelend 
potje zit, maakt dat zelfs de zwaarste reis zo mooi. En een 
eenvoudige maaltijd zoals deze hoenderstoof is dan een 
verrukking!
Om dit te verwezenlijken heeft de Legendejager een aan-
tal zaken standaard in zijn knapzak. Ingedroogde bouilon 
(vergelijk het met je eigen bouillonblokje) is daar een van. 
En een reeks kruiden. Onderweg raapt, plukt en jaagt de 
Legendejager het nodige bij elkaar.
Dit recept heb ik speciaal voor reizende Legendejagers 
bedacht. Het lekkerst is het met een wilde boshoen. Maar 
met een gewone kip kan het ook. 

Snij de groenten niet te fijn. Je moet wel wat te knabbelenn heb-
ben. Verwarm boter in een pan die iets boven het vuur hangt (niet 
er in). Kruid de hoenderbouten naar wens en bak ze even aan. haal 
ze uit de pan. Voeg eventueel wat boter toe en fruit de groenten 
aan. Voeg de kippenbouten weer toe en giet zoveel water, wijn of 
bier erbij totdat alles bijna onder staat. Breng het aan de kook met 
de ingedroogde bouillon laurierblaadjes en kruidnagelen. Hang de pan 
zo hoog boven het vuur dat het niet te hard kookt. Laat het lekker 
lang sudderen. Hoe langer het suddert hoe beter het vlees van het 
bot valt. Voeg na een uur of anderhalf de tijmblaadjes toe. Wil je 
de stoofpot binden? Dan kan dat met een aantal sneden peperkoek. 

Kampvuur
Kipstoof
Ingrediënten:
4 Hoenderbouten
2 uien
1 prei
3 wortels, 2 knolrapen of 2 
pastinaken
een halve venkelknol
een halve knolselderij of 3 
aardappels
bouillon 
water, wijn of bier.
2 laurierblaadjes
4 kruidnagels
5 takjes tijm
peper en zout
boter
eventueel 3 sneden 
peperkoek

Huske ten Halve Legendejagersbier

Hûske ten Halve is een stevig, blond bier , gebrouwen bij dorps-
brouwerij De Pimpelmeesch in Chaam. Er is maar één plek waar je 
van dit bier kunt genieten... 

Familierestaurant Huis ten Bosch
Bredaseweg 72
4861 TD Chaam
0161 - 491 275

www.huistenboschchaam.nl

Legendejagers culinair               
2 overheerlijke recepten van een meesterlijke legendejagers-kokkin
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Links: 
De Munnikenhof, door-
sneden door het kanaal

Onder: 
Spinolaschans. De manier 
waarop de bomen groeien 
verraden het verdwenen 
fort

Legendejagersstek in de spotlight

Koeckers in Den Hout

Kan een groot pannenkoekenhuis, waar een heel gezin zich een hele dag 
kan bezighouden, een goede stek zijn voor Legendejagers die over het 
algemeen vrij teruggetrokken leven? Dat hangt er van af of de plek 

interessant genoeg is. Koeckers in Den Hout is zo’n plek. Niemand zal 
vermoeden dat de plek waar tegenwoordig vredig gespeeld en gesmuld 
wordt een plek is waar enkele decennia eerder heroïsche daden werden 
gepleegd. Koeckers ligt op een plek die te koppelen zijn aan een aantal 
prachtige verhalen. De baroniepoort die er staat is dan ook een duidelijk 

baken, ten teken dat dit een plek van belang is.

Enkele jaren geleden had ik het voorrecht een 
maisdoolhof aan te leggen in een maisveld ach-
ter Koeckers. Een mooi karwei, mijn grootste 
kunstwerk ooit. Ik verzon ingewikkelde patronen 
waarin iedereen onder de twee meter zeker en 
vast de weg kwijt zou raken. Tijdens de aanleg 
kwamen er met grote regelmaat enorme brokken 
beton tevoorschijn. Niet veel later kwam ik een 
oude foto tegen van Koeckers, toen nog Cafë 
‘t Kopske geheten en leerde ik dat uitgerekend 
deze plek een roemrucht verleden kende. De 
brokstukken beton waren afkomstig van de vele 
bunkers die hier verborgen lagen.
Koeckers is gelegen aan de brug over het 
Markkanaal, halverwege Terheijden en Ooster-
hout. In de Tweede Wereldoorlog is hier fel 
gevochten en was de brug gebombardeerd. Een 

overtocht over het kanaal was niet meer moge-
lijkheid. Tenminste, tot een illegaal pontje de 
oplossing bracht. 

Zuiderwaterlinie
Maar het roemruchte verleden van deze plek 
gaat verder dan de Tweede Wereldoorlog. 
Koeckers is een ideale uitvalsbasis om de lokale 
onderdelen van de Zuiderwaterlinie te verken-
nen. We hebben er een fietstocht uitgezet. U 
kunt desgewenst fietsen huren bij de Koeckers, 
of als u dat liever doet met een step. De tocht 
voert langs het kanaal dat de Munnikenhof in 
tweeën splitst. Het is één van de werken van 
fortenbouwer Menno van Coehoorn. Dan gaat de 
tocht naar Terheijden waar u de Kleine Schans 
kunt bekijken, een versterking vanwaar men het 
verkeer op de Mark in de gaten kon houden. In 
de zomer kunt u de Mark met een pontje over-
steken en komt u in het Haagse Beemdenbos, 
een vergeten stukje, maar wonderschoon stukje 
Breda. De volgende bezienswaardigheid op deze 
trip zijn de restanten van de Grote of Spinola 
Schans. Ooit werd het gehuchtje Hertel opgeof-
ferd om een kasteel te bouwen, genoemd naar 
de Spaanse veldheer die onder andere vanuit 

deze plek de stad Breda in een beleg hield. 
Deze versterking is na de Tachtig jarige oorlog 
afgebroken, maar vanuit de lucht is deze nog 
altijd goed te zien. De fietstocht voert verder 
langs het Spaanse kerkhof waar Spaanse solda-
ten begraven liggen en het zuidelijke deel van 
de Munnikenhof. De tocht biedt u niet alleen een 
kijkje in de geschiedenis, maar levert ook een 
extraatje op in het restaurant. 

Koeckers is een speelparadijs voor kinderen, 
maar wij hebben ontdekt dat deze plek centraal 
ligt tussen de vele verhalen. We hebben er met 
LandStad De Baronie een van de elf baronie-
poorten opgesteld. En daar wordt u het verhaal 
verteld van Oelbert, de man zonder hoofd. Maar 
even verderop, op de zandverstuivingen van de 
Vrachelse heide zouden heksenkatten de streek 
onveilig maken.

Geschiedenis, legenden, sagen, sprookjes. Al-
les komt hier samen. Zelfs piraten. Het zit in 
het thema van het restaurant genesteld, maar 
wij zorgen ervoor dat er soms werkelijk piraten 
ronddolen op de terrassen en speeltuinen van 
Koeckers. Spooktochten, piratendagen, spellen, 
wandelingen... Koeckers staat bij de Legendeja-
gers op de kaart.
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PART-
NERS
&
SPON-
SORS
Wij werken graag samen. Want 
samen sta je sterk. Met ieder 
zijn eigen talent vullen we elkaar 
mooi aan!
Dat is waar wij in geloven! 
Partners en sponsors... 
...bedankt weer!

Dit was de vierde Legedenja-
gerscourant.Hét magazine voor 
elke rechtgeaarde avonturier en 
verhalenfreak. De volgende uitgave 
staat gepland voor november 2019. 
Maar inspiratie valt niet te dwin-
gen. Misschien verschijnt de nieu-
we courant vroeger... of later...
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