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Een woord vooraf

Een nieuwe editie van de courant heeft even op zich laten 
wachten. Niet vanwege Covid-19. We hadden het eenvoudig-
weg te druk met andere dingen. Schrijven had wel de overhand 
in 2020 en dat zal zo voorlopig wel blijven.

Er valt genoeg te beleven bij de Legendejagers, maar ik ga niet 
vooruitlopen op hetgeen je verderop kunt lezen.

Wel zou ik je willen vragen iets te overwegen. Als je dit tijd-
schrift leest en je bent geïnteresseerd. Zou je dan niet willen 
overwegen om je bij ons aan te sluiten? 
Misschien ligt er een mooi historisch thema op jou te wachten bij 
de Academie. Of anders kun je misschien je ei kwijt in het werk 
van de Bende: verhalenvertellen, acteren, spellen bedenken... er 
is werk genoeg! Wil je het eens uitproberen? Laat het ons we-
ten! Wij zijn blij met elke hulp. 

Voor nu, beste lezer, wens ik je veel leesplezier. In een tijd-
schrift vol weerwolven, magische nevels, boeken en andere le-
gendejagersfeiten.

Melchior Grimlein
Grootmeester van de 
Broederschap der Legendejagers
Landgoed Grimlein
Grammelinge

Dé ultieme
Weerwolvenspecial
Gratis te downloaden 
vanaf 15 oktober 2021

Klik hier

De Legendejagerscourant
Een digitaal magazine dat onregelmatig verschijnt en je daarom ook gratis wordt aangeboden!

Maar vooral gratis omdat het zo verrekte interessant is. Standaardkost voor elke legendejager!

NIEUwNIEUw
EDITION SPECIALE

Een heel magazine, gewijd 
aan één onderwerp! 
Met verhalen, fabels, maar 
ook culturele en historische 
achtergronden.
Ideaal dus voor een spreek-
beurt of gewoon...
...wanneer je de waarheid 
wilt weten.

EERDERE EDITIES 
LEZEN?

Via ISSUU.com
of via onze website

KLIK HIER

http://www.legendejagers.nl/courant.html
http://www.legendejagers.nl/courant.html
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  Le g e n d a r i s c h  B r a b a n tLe g e n d a r i s c h  B r a b a n t
Speelboerderij Den ScherpenbergSpeelboerderij Den Scherpenberg

Brabant is een grensprovincie in veel opzichten. De grens die in 1839 de Zuidelijke Nederlanden 
van het noorden definitief scheidde, bracht een hoop nieuwe mogelijkheden met zich mee. Van 1839 
tot in de zeventiger jaren van de vorige eeuw werd de grensstreek over de volle lengte het toneel 
van de smokkelarij. Ook in de omgeving van Rucphen tierde de smokkelhandel welig. En dat leverde 
tal van spannende verhalen op. Binnenkort komt deze historie ook tot leven bij Speelboerderij Den 
Scherpenberg.

 
De Scherpenberg is een kleine hoogte in het door 
turfwinning afgegraven landschap. De gebeurtenis-
sen uit deze streek zijn groots te noemen. Want 
dit was het gebied waarin ’t Klaveren Vrouwke 
opereerde en vlakbij de speelboerderij zou zelfs 
nog altijd een weerwolf huizen.
 
Smokkelaars liepen met een zak boter of zout over 
de heide, langs de bosrand de grens over. Soms 
in kleine groepjes. Vaak liep er iemand voor, 
zonder lading. Deze voorloper waarschuwde als 
hij ergens grenswachters of komiezen had gezien. 
Ook kon hij de wetsdienaren afleiden zodat de 
werkelijke smokkelaars snel konden passeren. Een 
nachtelijke wandeltocht werd, als je smokkelwaar 
op zak had, een stuk spannender.

 
De beroemdste smokkelaar van West-Brabant was 
wel ’t Klaveren Vrouwke. Geert Schrauwen was 
zijn naam en ja, ’t Klaveren Vrouwke was een 
man. Hij wist als geen ander de komiezen om de 
tuin te leiden en kon zo lange tijd als smokkelaar 
door het leven gaan. Soms verkleedde hij zich als 
vrouw, soms als non, soms als pastoor en soms 
zelfs als legerofficier.
Soms maakte hij bij de grens ruzie zodat de ko-
miezen de werkelijke smokkelaars niet zagen ter-
wijl zij de grens over staken. Uiteindelijk werd 
het smokkelen ’t Klaveren Vrouwke toch noodlot-
tig. Door verraad werd hij op de grens betrapt. 
Bij zijn vlucht werd hij in de nek geschoten. 
Maar hij lag op de verkeerde kant van de grens. 
Om een schandaal te voorkomen sleepten de komie-
zen hem naar de Nederlandse kant van de grens.
 
Weerwolven.
Wie de legendetocht vanuit Den Scherpenberg 
fietst komt meer prachtige verhalen tegen. Zo-
als de overval op de gevangenwagen en wat te 
denken van het trieste lotgevallen van Brammeke 
Nieuwlaets. 

De Lotgevallen van Brammeke Nieuwlaets

Als hier vroeg in de avond de nevels van de vennen opstijgen weet de ja-
ger dat zijn kans om nog iets te vangen verkeken is. De houthakker legt zijn 
bijl op de schouder en keert haastig naar huis. De mensen in de buurt sluiten 
angstvallig de luiken want iedereen weet, dat dit de tijd is dat de Flodder te-
voorschijn komt. Iedereen in Rucphen weet het. Als ze ontkennen is dat omdat 
ze er niet over durven praten; de Flodder. Het is een weerwolf, een vervloekt 
monster dat rond zal waren totdat iemand zijn vloek zal overnemen. En dát is 
precies wat de onfortuinlijke Brammeke Nieuwlaats overkwam.

Brammeke werd geboren in de Kromme Elleboog. De naam alleen zegt al ge-
noeg. Zijn ouders Cornelia en Ad Nieuwlaets hadden zo gehoopt op een meisje, 
maar het mocht niet zo zijn. O ja, de bevalling was dan wel goed gegaan en 
het kind was kerngezond. Maar dit was de zevende zoon. Ja, je hoort het goed 
de zévende zoon in één gezin. Iedereen wist dat dit onheil betekende. 

Brammeke, zoals het kind heette groeide echter op als een vrolijke, intelligente 
en gezonde jongen. Tegen de tijd dat hij achttien jaar zou worden, meenden 
Ad en Cornelia dat ‘de vloek van de zevende zoon’ slechts ouwewijvenpraat was 
en aan hen voorbij zou gaan.
De nacht voordat Brammeke dan echt achttien jaar zou worden gebeurde het. 
Ad en Cornelia werden bij de twaalfde klokslag van middernacht gewekt door 
een ijselijk gegil dat aanzwol tot een heftig gebrul. Het leek of het hele huis 
instortte. Ad, die niet te bang was 
aangelegd greep een knuppel en 
snelde naar de slaapkamer van zijn 
zoon. Alles was kort en klein ge-
slagen en het venster was ook aan 
gruzelementen. In de verte zag Ad 
het harige silhouet van een weer-
wolf verdwijnen. 
Het was dus toch waar. Bram-
meke was een weerwolf, gedoemd 
om zijn levenlang te moorden. En 
hij zal deze vloek dragen tot er in 
de streek weer een zevende zoon 
wordt geboren.

Wat schuift dat?
Sinds de komst van de grens ontstonden 
er prijsverschillen. Neem nou de boter, 
die kon per kilo wel vijf cent duurder 
zijn in België dan in Nederland. Een 
keertje smokkelen met een lading bo-
ter van vijftig kilo leverde dus twee 
guldens en vijftig centjes op. Wie het 
gulden tijdperk nog mee heeft gemaakt 
zal er niet warm van worden, maar als 
je structureel boter of zout smokkelde, 
kon dat een aardige verdienste zijn.
Dat het spannend was, dat was iets dat 
zeker is. De wetsdienaren hadden al 
snel in de gaten dat er duchtig van 
de grens geprofiteerd werd en de staat 
behoorlijk wat belastinggeld misliep. 
Vlak dat vooral niet uit. Het ging niet 
om een paar knaken, maar al snel om mil-
joenen guldens per jaar.

Speelboerderij Den Scherpenberg in Rucphen is één van de partners van De 
Legendejagers. In de nabije toekomst zal deze locatie vaker het decor vormen 
voor  spannende activiteiten van de legendejagers.

Download nu de gratis FietstochtDownload nu de gratis Fietstocht

http://www.denscherpenberg.nl
http://www.legendejagers.nl/rucphen.html


De jacht is gopend...
...maar wie is de jager...
...en wie de prooi?

Zaterdagavond  30 oktober 
BoerderijWolfslaar Breda
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AlAlWeerwolfWeerwolfslaarslaar
2021

De ultieme weerwolvennacht waarin je 
je krachten en vindingrijkheid op de proef 
kunt stellen. 

Ga de strijd aan temidden van de 
Weerwolvenmeester, heksen, dronken monniken, 
vuurmeesters, Lukas Stas, Nicolas Flamel en 
vele anderen.

Een spannend spel voor het hele gezin dat 
je niet mag missen!

Beleef de verhalen door er in te duiken.

Bereid je goed voor! Draag degelijke 
kleding en lees vooraf de speciale Weerwolve-
neditie van de courant!

Voor iedereen vanaf 8 jaar.

Kijk voor meer informatie 
op onze website en geef je snel op.

Meer 
info?
Klik hier
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http://www.legendejagers.nl/alweerwolfslaar.html
http://www.legendejagers.nl/alweerwolfslaar.html
http://www.legendejagers.nl/alweerwolfslaar.html
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De 
Nevelzone
 

Waar ligt dat mysterieuze legendejagersstadje 
Grammelinge? Heb je ooit planeten voorbij 
horen suizen? En waarom kunnen nevels heel 
gevaarlijk zijn? Je leest het in dit artikel 

Het verhaal ‘De betovering van Melchior’ 
vertelt over de jonge jaren van Melchior 
Grimlein. Hoe hij de sleutel vond die hem 
later de rechtmatige eigenaar maakte tot 
het landhuis, zijn huis en hoofdkwartier 
van de Broederschap der Legendejagers. 
Het is een verhaal dat inmiddels in vele 
versies verteld wordt. 
Het moment dat Melchior voor het eerst de 
sleutel van zijn landhuis in het slot draai-
de zette hij iets veel groters in werking 
waarvan men nog altijd elke verklaring 
schuldig moet blijven.
Langzaam, heel langzaam veranderde alles 
in het dorp. Het begon met een vreemd 
gevoel dat vrijwel alle bewoners van het 
kleine dorp trof. Een gevoel van gewichts-
loosheid, een storing van het evenwicht, de 
sensatie van een ijle lucht, zeebenen... 
Dagenlang was het geen bijzonderheid om 
het gevoel te krijgen dat de aarde bewoog 
onder de voeten van de bewoners en de 
gasten in de herberg. Dieren waren onrus-
tig en meer dan eens braken paarden en 
runderen in paniek door de afzettingen van 
de weiden. Het altijd zo rustige dorpsleven 
raakte aardig in de war. 

mee over de beek. Ze stegen op uit de vochtige 
weilanden en vanuit het moeras dreven dichte 
slierten mist het dorp in. UIteindelijk werden de 
nevels zo dicht, dat je amper een meter vooruit 
kon zien.
Men sprak fluisterend over de Witte Wieven die 
naar deze streek afgezakt waren. Dagen lang 
leek heel Grammelinge verstikt in die dichte mist. 
Nu het duistere zwerk aan het oog onttrokken 
was, maakten de zware, suizende geluiden van de 
planeten en de mysterieuze mist de laatste Gram-
melingers zo bang, dat zij nu ook hun schamele 
bezittingen oppakten en verdwenen. 
Hendrik en Maria Grimlein volharden echter. Dan 
was er Geert de smid, eveneens vergezeld van 
zijn vrouw Eva en hun zoon Gijs, de beste vriend 
van Melchior. Ook zij bleven in Grammelinge wo-
nen. Zij waren een van de weinigen in het dorp 
die profijt hadden van alle veranderingen. Veel 
reizigers lieten hun paarden door Geert beslaan 
en ook voor reparaties aan koetsen en karren 
deed men de smidse graag aan. Daan, een van de 
boeren, weduwe Gonda en ook Wies, de kruiden-
vrouw bleven en wisten zich te voegen naar alle 
veranderingen. Daan kreeg zelfs een verhouding 
met een reiziger, Effelyn Dormack en zij trouwden 
niet lang na het opzetten van de nevels.
Langzaam zette men zich naar de nieuwe situatie.
De nevels verdwenen langzaam maar nog altijd 
keren zij met regelmaat terug. 

Een dorp op drift

In de tijd die verstreek tussen Melchiors betove-
ring en het opkomen van de nevels, gebeurde er 
iets heel vreemds. De cartografie van de veer-
tiende eeuw was niet zo accuraat als die van 
nu. Grammelinge, zo het al ergens op een kaart 
vermeld stond, verdween op elke kaart en be-
schrijving. 
Langzaam keerde de rust in Grammelinge te-
rug. Niemand maakte zich nog druk om vreemde 
nachtluchten, spookachtige nevels en andere ab-
normaliteiten. De bewoners raakten gewend aan 
de geheimzinnigheid, leerden er mee leven. Zo ws 
Grammelinge nu eenmaal.
Wie van Grammelinge naar de buitenwereld wilde 
reizen zou zich altijd door een dichte nevel moeten 
worstelen. Wie de Gang van Nemo niet beheerst 
zal er nooit doorheen kunnen keren. Slechts op 
zwakke plekken in de nevel bestaat de kans om 
als gewone sterveling in Grammelinge te komen. 
Maar deze wegen blijken telkens op andere tijden 
uit te komen.
Na veel studie is gebleken dat Grammelinge en 

Een eigen sterrenhemel

Het was de oude Bart van de molen die voor het 
eerst omhoog keek en ontdekte dat de nachte-
lijke lucht dramatisch veranderd was. Geen van 
de vertrouwde sterrenbeelden was nog vindbaar 
tussen de vele andere. Sterrenhopen, nevels en 
vooral planeten in zeer uiteenlopende tinten. 
In de dagen die volgden, leek de afstand tot 
verschillende planeten en de aarde te verande-
ren. Rode, groene en blauwe planeten kwamen 
angstaanjagend dichterbij. Men zag hun eeuwige 
draaiingen en juist dát was zo in en in dreigend 
aan dit spektakel. 
Sommige hemellichamen naderden de aarde zo 
dicht, dat men in de stilte van de nacht een 
zwaar geruis hoorde. En de Grammelingers vrees-
den met recht voor het einde van de wereld.

Dolende wegen

Daarbij kwam ook nog eens dat er niemand meer 
over de paden van de omliggende dorpen naar 
Grammelinge kwam.
Na enkele weken kwamen de eerste reizigers, 
veelal uitgeput en radeloos omdat zij helemaal 
verdwaald waren geraakt. De reizigers die nog 
kwamen vertelden dat de paden naar Gramme-
linge soms nauwelijks nog te vinden waren. Velen 
waren overwoekerd en sommigen liepen dood of 
liepen zelfs op mysterieuze wijze terug naar hun 
beginpunt.
Dit waren de dagen dat de eerste Grammelingers 
het dorp verlieten. Hun huizen werden al snel 
ingenomen door de reizigers. Duistere mannen 
en vrouwen, gehuld in donkere, lange jassen met 
breedgerande hoeden. Zij reden af en aan in de 
tijd dat Melchior onder de betovering was. De 
herbergier van Grammelinge, Hendrik Grimlein, 
bromde meer dan eens dat de reizigers niet toe-
vallig de lege huizen bewoonden. Grammelinge 
werd een onguur en grimmig plaatsje.
Hoewel er veel veranderde in de besloten gemeen-
schap van Grammelinge, de weg door het bos 
geblokkeerd was en de paar straten die Gram-
melinge rijk was spookachtig en verlaten leken, 
bleven er gasten komen in de herberg. En zolang 
er gasten waren, deden Maria en Hendrik trouw 
hun werk. 

De komst van de Nevels
 
Toen kwamen de nevels opzetten. Zo maar van de 
ene dag op de andere. Heel geleidelijk dreven zij 

Meer weten over Grammelinge? 
Lees dan het artikel in Courant nr 4:

“Onbeteugeld Grammelinge”
Klik hier 

https://issuu.com/delegendejagers/docs/courant4dig
https://issuu.com/delegendejagers/docs/courant4dig
https://issuu.com/delegendejagers/docs/courant4dig
https://issuu.com/delegendejagers/docs/courant4dig


12 13

de landerijen daaromheen voortdurend in andere 
tijden begeeft en zelfs in verhalen verschijnt en 
verdwijnt. 
Grammelinge verkeert in, wat de Legendejagers 
noemen, de Nevelzone. Feitelijk kan deze zone zich 
overal bevinden. Het is een gebied in ruimte en 
tijd waarin Legendejagers verschijnen, verdwijnen 
en van de ene tijd naar de andere verplaatsen.
Grammelinge is een speciale plek. Niet alleen 
omdat vlakbij Grammelinge het landhuis Grimlein 
staat, maar vooral omdat hier het centrum ligt 
van de wereld der Legendejagers. Alles draait, 
zou je kunnen zeggen om Grammelinge. Het Land-
huis is immers de spil.

Het gevaaar van de nevelzone

De dichte nevel van de nevelzone verschijnt ook 
met regelmaat in onze dagelijkse werkelijkheid. 
De slierten die soms spookachtig door onze wereld 
trekken kunnen je ontvoeren naar de landerijen 
van Grammelinge en je in een heel andere tijd 
afzetten.
De nevels hoeven niet eens zo zwaar te zijn om 
gevaarlijk te zijn. Veelal verschillen ze niet van 

de nevels die wij gewend zijn in de herfst. Maar 
stel dat je overvallen wordt door deze mysterieuze 
nevelzone, merk je dat veelal te laat. Je kunt met 
geen mogelijkheid terugkeren via de paden die je 
gelopen hebt. Je komt op volslagen andere plaat-
sen uit en een terugkeer is volslagen onmogelijk.
Helaas bestaan er sujetten in de legendejagers-
wereld die daar vreselijk misbruik van maken. In 
deze Nevelzone waren weerwolven rond, vampiers, 
kelpies, witte wieven en andere heksen.

Red jezelf 

De enige redding komt in een dergelijk geval van 
jezelf. Gebruik je voorstellingsvermogen. Denk aan 
thuis en vervang met je verbeelding de elementen 
om je heen met die van de jouw bekende wereld.
Een gave die iedereen in wezen moet hebben vol-
gens Nemo. Maar een gave die men veelal ver-
leerd is. Toch handig, die Gang van Nemo, voor 
als je in de Nevelzone verstrikt raakt.

STORM 
OVER DE 

COMMANDERIJ

Van 1144 tot 1307 hadden de roemruchte Tempeliers 
een commanderij in het dorpje Alphen (N.B.). Dit verhaal 
vertelt over de laatste jaren van de commanderij in Alp-
hen en over Rogier. HIj is een boerenzoon in het begin 
van de veertiende eeuw. Als zijn pad dat van Reinout van 
LIer kruist, lijkt dat zijn kans om zijn lang gekoesterde 
wens in vervulling te laten gaan. Rogier wil namelijk niets 
liever dan ridder worden, Tempelier. Rogier wordt na veel 
pogingen eindelijk stalknecht op de commanderij. Hij 
is slim en nieuwsgierig en dat brengt hem van het ene 
avontuur in het andere. Al snel komt hij achter de gehei-
men van de Tempeliers en begint hij te twijfelen aan zijn 
roeping. En dan neemt het lot een dramatische wending.

Het eerste Legendejagersboek, geschre-
ven door Ambrosius (Rob Hopstaken). In 
het jaar van verschijning, 2019, kreeg dit 
boek uit bijna 850 titels, de de publieks-
prijs van de uitgever, categorie jeugdboe-
ken en eindigde het als derde voor de 
vakjuryprijs.

Meer dan een boek alleen:
Dit boek maakt, deel uit van een project. En 
dus komt het thema van de Tempeliers in 
Alphen ook op andere manieren naar buiten:

• HIstorische bijlage: alle historische 
feiten over de Tempeliers waarbij we 
inzoomen op de Tempeliers in de Lage 
Landen. Te bereiken met een code uit het 
boek.

• Lezing: Facts & Fiction in twee lezingen 
over de Tempeliers.

--
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Verhalen 
met muziek
In september 2019 begonnen we aan iets heel 
nieuws. Bij het jubileum van Boerderij Wolfslaar 
liepen we bijna letterlijk de Keltische folkband 
Cool McFinn tegen het lijf. We zagen beiden in 
dat een combinatie van onze kwaliteiten wellicht 
iets heel moois op zou leveren. 

Samen stelden we een prachtig programma samen van 
Keltische muziek, afgewisseld met Keltische verhalen: 
De Legendary Celtic Night. Maar enkele dagen voor de 
voorstelling in maart ging de eerste lock-down van start.
Toen het in de zomer dan enigszins kon, besloten we 
alsnog een poging te wagen. Met slechts een handjevol 
mensen konden we dan toch onze voorstelling bij de 
Koeckers in Den Hout houden. En met succes! 

De 
Kinderen 
van Lir

 
Nu we het toch over Keltische sprookjes hebben, 
is dit misschien wel dé gelegenheid om er een te 
vertellen. Misschien is dit verhaal wel in een 
volgende performance te vinden.

Inmiddels hebben we de repetities opgepakt en werken 
we naar een nieuwe voorstelling toe. Nieuwe data zullen 
op de website en social media bekend worden gemaakt.

De wisselwerking van verhalen met muziek is bijzonder 
te noemen. Muziek kan stemmingen brengen waarvoor 
woorden tekort schieten. Muziek brengt de sfeer, de 
spanning. De vlucht van een kleermakertje wordt met 
een roffel op de bodhran werkelijk een vlucht, nevel 
wordt mystiek met harp en viool, om maar een paar 
voorbeelden te noemen. En als je daarmee speelt, 
verhalenvertellers en muzikanten samen, dan krijg je een 
pracht van een voorstelling waarbij die twee kunst-
vormen een prachtig geheel vormen.

Met Cool McFinn begeven de Legendejagers zich op het 
vlak van de Keltische mythologie en hoe geweldig is dat! 
Tussen die verhalen zitten bijzonder fraaie elfenverhalen 
maar eveneens verhalen over dappere strijders. De 
Keltische wereld is een wereld die een voorstelling waard 
is. 2022 wordt het jaar van Koning Arthur!
 

Actuele info over dit onderwerp vind je hier!
 

Lang geleden besloten de edelen van Ierland dat uit de 
vijf vorsten van het land één opperkoning gekozen dien-
de te worden. Deze koning zou over heel Ierland heer-
sen. Lir, koning van de Witte Berg, meende een goede 
kans te maken en reisde opgetogen naar het kasteel waar 
de edelen hun oordeel uit zouden spreken. Maar zeer tot 
Lirs teleurstelling werd Dearg tot opperkoning gekozen 
omdat hij de magische gaven van zijn vader over had ge-
erfd. Dit kon handig zijn meende men. Boos verliet Lir 

het kasteel waar Koning Dearg vanaf die dag de scepter 
zwaaide.
Maar Dearg was een man met zijn hart op de juiste plek 
en hij wilde Lir liever als bondgenoot, niet als vijand. 
Daarom reisde hij af naar de Witte Berg en zei tot Lir: 
“Lir. Ik weet dat je graag in mijn plaats koning geworden 
was. Maar de edelen van het land hebben nu eenmaal 
anders beslist. Laten we bondgenoten blijven, vriend Lir. 
Familie zou nog beter zijn. Ik schenk je de hand van één 
van mijn zusters.”
Lir was geen hartvochtig man en ging graag op het aan-
bod van Dearg in. Hij koos dienst oudste zuster Ove en 
zij leefden gelukkig op de Witte Berg. Ove schonk de 
vorst een tweeling; dochter Fingula en zoon Aod. Later 
werd er nog een tweeling geboren; twee zoons Fiachra 
en Conn. Het waren vier knappe kinderen en zij waren 
geliefd door hun ouders. Maar het geluk duurde niet 
lang, want Ove stierf plotseling na een kort maar hevig 
ziekbed. Lir en de kinderen treurden en ook Dearg was 
aangedaan door dit verlies.
Meteen bood hij Lir aan zijn tweede zuster Oifa te trou-
wen. Lir, Oifa en de kinderen waren in het begin zeer 
gelukkig samen. Maar Lir besteedde veel tijd aan zijn 
kinderen en na verloop van tijd zette dit kwaad bloed bij 

http://www.legendejagers.nl/coolmcfinn.html
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Oifa.
Uiteindelijk bedacht zij een boosaardig plan en nam de 
kinderen mee op een reisje naar Koning Dearg. Fingula 
had de nacht tevoren een boze droom die haar waar-
schuwde voor de sluwe Oifa. Maar de volgende dag sloeg 
zij de boodschap in de wind omdat ze te veel van haar 
stiefmoeder hield. Onderweg bij het meer van de Eiken 
gaf zij haar onderdanen de opdracht de vier kinderen te 
doden. Maar geen van de onderdanen kon dit over zijn 
hart verkrijgen. Woedend trok Oifa toen een zwaard uit 
de schede van een van de soldaten.
“Dan zal ik zelf dit klusje klaren,” riep ze verbolgen. Maar 
voor ze bij de kinderen 
was, sidderde ze al van 
angst. Ook zij kon de 
kinderen niet doden.
Daarop beval ze de kin-
deren zich uit te kleden 
en met haar te zwem-
men in het meer. En 
diep in het meer tikte 
ze de kinderen één voor 
één aan en sprak een 
betovering over hen uit. 
Meteen veranderden de 
kinderen in vier prachtige zwa-
nen. Maar meteen ook had Oifa 
al spijt van haar daad. Ze kon 
de betovering echter niet meer 
opheffen. Maar ze sprak: “Jul-
lie zullen je leven lang zwerven 
over beken, rivieren, meren en 
zeeën. Nergens zullen jullie lang 
blijven. Maar jullie zullen spre-
ken als mensen. Wanneer Lairg-
nen van Connaught getrouwd is met de Deoch 
van Munster, zal de betovering verbroken zijn.”
Daarop liet ze de kinderen, dobberend op het 
meer treurend aan hun lot over.
Toen Oifa bij Dearg aankwam vroeg de koning 
waar haar kinderen waren, waarop ze antwoord-
de dat Lir niet wilde dat ze met haar mee zouden 
reizen. Dearg kreeg argwaan en zond een bode 
naar Lir om navraag te doen.
Toen de bode Lir naar zijn kinderen vroeg en ontdekte 
dat ze niet op bij de koning waren aangekomen, besteeg 
hij meteen zijn paard en reisde naar het koninklijk. On-
derweg liet hij zijn paard drinken bij het Meer van de 
Eiken en daar kwamen vier prachtige zwanen op hem af. 
Tot zijn grote verbazing spraken ze met de stemmen van 
zijn kinderen en toen zij hem hadden verteld over het 
vreselijke verraad van Oifa, besteeg Lir zijn ros en snelde 
hij naar Koning Dearg. Ook die was furieus en liet zijn 
zuster bij zich komen.

 

Negentig procent van alle publieke activiteiten van de Legendejagers worden begeleid door de 
Legendejagersbende. Maar de stichting wil meer dan alleen een spannende tocht, een leuk spel 
of een mooi verhaal. Daarom brengt de Legendejagersacademie diepgang. De legendejagers-
academie werkt samen met heemkundekringen, streekmusea en provinciale of gemeentelijke 
instellingen om historische projecten gestalte te geven. Maar ook is het de academie die de 
authentieke verhalen zoekt, legendetochten uitzet, boeken schrijft en achtergrondinformatie 
levert in de vorm van deze courant of specials.
Tijdens de corona-pandemie werkten Roderick en Ambrosius van de Legendejagersacademie 
hard aan andere zaken. In 2020 en 2021 werkten we aan de volgende projecten.

Het riool van de Oude Vest
Er bestaan frissere onderwerpen zou je zeggen. Toch is 
het oude riool onder de Oude Vest in Breda een bijzon-
derheid. Er wordt door een werkgroep hard gewerkt om 
het leven Beneden Breda te beleven en de legendejagers 
zijn gevraagd een verhaallijn te schrijven waarin het 
riool en waterhuishouding door de jaren heen centraal 
staat. De verhaallijn wordt gebruikt in een informatief 
filmpje en zal wellicht her en der terugkomen.
In september gaan we opnieuw rond de tafel en krijgt 
dit project wellicht een vervolg voor ons.

Dearg strafte zijn zuster met een betovering. Zij ging de 
rest van haar leven verder als luchtgeest. Lir keerde terug 
naar zijn eigen kasteel waar hij nog lang leefde maar elke 
dag treurde om zijn verloren kinderen. Elke dag keek hij 
vanuit de kasteelramen naar de lucht in de hoop dat hij 
zijn kinderen over zou zien vliegen. Bij elk meer, elke ri-
vier die hij passeerde zocht hij naarstig naar de zwanen 
die zijn kinderen waren.
De kinderen van Lir konden nergens lang blijven. Na en-
kele dagen werden zij onrustig en vlogen zij weer naar 
andere oorden. Eens raakten zij elkaar kwijt bij een gi-
gantische storm en toen zij elkaar na lange tijd eindelijk 
weer hadden gevolgd. Uiteindelijk streken zij neer op een 

klein eiland en daar zaten zij mistroostig neer. 
Ten einde raad waren ze. Hoe lang nog zouden 
ze zo door Ierland moeten trekken zonder ooit 
een vaste verblijfplaats te vinden en tot rust te 
komen? Hoe lang nog moesten zij wachten op 
het einde van de betovering die pas in zou gaan 
als Lairgnen van Connaught in het huwelijk zou 
treden met Deoch van Munster?
Het antwoord op deze vraag leek zich vanzelf 
aan te dienen toen drie herauten van de koning 

aan de einder verschenen.
Zij kondigden het lang ver-
wachtte huwelijk van Lairgnen 
van Connaught en Deoch van 
Munster aan en vroegen de vier 
zwanen naar het hof te komen.
Onderweg passeerden zij het 

kasteel op de Wit-
te Berg maar het 
stond er vervallen 
bij. Het was duide-
lijk dat het al jaren 
onbewoond was en 
delen waren zelfs 
ingestort.
Aan het hof ge-
komen werden de 
kinderen van Lir 
welkom geheten 
door het koppel en 
de vier zwanen wer-

den op het altaar gezet. De feestelijke stemming van de 
huwelijksvoltrekking ging echter verloren toen het lang 
verwachte moment daar was. Na het ja-woord vielen de 
veren van de vier zwanen af. Maar hoewel iedereen daar 
de vier kinderen van Lir had verwacht, jong en fleurig, 
verschenen vier rimpelige, oude mensen.
Lairgnen en Deoch waren van afschuw vervuld en 
vluchtten het kasteel uit. De kinderen van Lir stierven 
niet lang daarna, maar iedereen kende hun verhaal en ze 
kregen een eervolle begrafenis in de ruïnes op de Witte 
Berg die nog altijd hun thuis was.

LegendejagersLegendejagersacademie

Smokkelen en Turfwinning
Speelboerderij Den Scherpenberg is niet voor niets 
gekozen om deze editie van de Courant te openen. De 
plannen voor een klimhal zijn al in een vergevorderd 
stadium en twee thema’s die hier de boventoon zullen 
voeren zijn smokkelen en turfwinning. Het zal terug-
komen in het interieur. Maar de Legendejagers zullen 
zorgen voor een verhaallijn en dat zal zeker leiden tot 
een nieuw boek. Wanneer de klimhal klaar zal zijn of 
wanneer het boek uitkomt kunnen we op dit moment 
nog niet zeggen.
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Zuiderwaterlinie
De oudste en langste verdedigingslinie van Nederland 
vind je in Brabant. Van Bergen op Zoom tot Grave ligt 
een keten van kleine verdedigingswerken in het land-
schap tot grote, stoere vestingsteden. De Legendejagers 
zijn gevraagd om een verhaallijn op te stellen betreffende 
de Zuiderwaterlinie in het gebied van Breda tot en met 
Waalwijk. We zijn zojuist gestart met een historisch on-
derzoek. Lees verderop meer hierover.

Podcasts
Covid-19 bracht ons op een idee. We ontdekten de wereld 
van de podcast. En omdat je op deze manier een nieuw, 
mogelijk veel groter publiek aanspreekt, leek het ons een 
goed idee om de ons bekende legenden en sagen eens uit 
de doeken te doen in een reeks podcasts. In de komende 
winter kun je de eerste afleveringen beluisteren.

Projectmatig werken loont

Waarom zouden we het bij een boek alleen hou-
den als het onderwerp boeit? Tempeliers zijn een 
reuze interessant onderwerp en ook Lucas Stas 
biedt ons veel zijwegen naar onderwerpen als  de 
pest, geneeskunst in de Middeleeuwen, Tachtiga-
rige oorlog en een stukje Bredase geschiedenis.

Ook vanuit subsidie-oogpunt is het zinvol om in 
het vervolg in projecten te gaan denken. Voortaan 
is het boek niet meer het project, maar een van de 
onderdelen ervan.

Met een project komen zowel bende als academie 
veel beter tot hun recht. 

Een legendejagersproject omvat bijvoorbeeld:
- een leesboek
- een historische bijlage
- een legendetocht
- een belevingstocht
- een lespakket
- een mini-expositie
- een spel
- een podcastserie

Terwijl de stad Breda feestviert na de glorie van de List 
met het Turfschip rijdt er een kar via de Bosche poort 
de stad binnen. Naast een volledige huisraad zitten er 
drie kinderen, hun moeder en vader op de kar. Op het 
marktplein houdt de kar stil voor een pand met de naam 
Sevensterre. De man is Lucas Stas en hij staat op het punt 
een apotheek in het centrum van Breda te beginnen. De 
dertig jaar die hij in Breda zal vertoeven maken hem tot 
een opzienbarend figuur.
Zo moet het ongeveer gegaan zijn in 1591. Lucas Stas zou 
later de eigenaar zijn van Wolfslaar. En daar zou hij wer-
ken aan zijn miraculeuze medicijn Electrum Vitae. Naar 
hij deed geloven het medicijn tegen alle kwalen.
Roderick, in het dagelijks leven de beheerder van Boer-
derij Wolfslaar, was deze obscure man op het spoor ge-
komen en we besloten eens op speurtocht te gaan. We 

ontdekten dat Lucas Stas in de Grote Kerk van Breda be-
graven was… en toch was zijn graf er niet. Er kon maar 
één oplossing zijn. Dat Lucas Stas ons om de tuin leidde 
en dat zijn Electrum Vitae werkelijk een wonderbaar-
lijk medicijn was.

Een speurtocht in de historie van Breda leverde veel inte-
ressante clou’s op, maar even zoveel vragen die onbeant-
woord bleven. Desondanks hebben we een mooi verhaal 
kunnen schrijven waarbij interessante, historische feiten 
als de Tachtigjarige oorlog, de pest, Middeleeuwse ge-
neeskunst en een stadsbrand het decor vormen. Meester 
Stas is in het boek een intrigerend personage dat vol ver-
rassingen zit. Zijn trouwe hulp Diederick Spijcker leidt 
de lezer door het verhaal. Het is niet moeilijk om dit bij-
zondere avontuur met hen te beleven. 

Baroniepoorten
Sinds 2016 zijn de Legendejagers betrokken bij 
het project van de Baroniepoorten. Bakens in de 
Baronie van Breda, die een gebied ontsluiten dat 
belangrijk is als het gaatom natuur, historie, 
streekproducten of duurzaamheid. Streeknetwerk 
LandStad De Baronie is de aanjager van dit 
project en de Legendejagers hebben destijds vorm 
gegeven aan de baroniepoorten.
Op dit moment wordt er hard gewerkt om alle 
baroniepoorten te voorzien van een legendetocht, 
een geocach en een activiteit. Zo wordt elke ba-
roniepoort ook meteen een plek om van alles te 
beleven.

 

Lucas Stas
Last but not least. 1 oktober is de dag die 
genoteerd staat als de verschijningsdag van 
ons tweede boek: “Het eeuwige geheim van 
Woflslaer”. Wolfslaar is het landgoed in Breda 
waar we vaak te vinden zijn. Is het niet met 
een mooie legendetocht, dan zijn we er wel 
met het weergaloze alWEERWOLFslaar. 

Lees meer over het project Lucas Stas in het 
volgende artikel.

Boekennieuws:

Het eeuwige geheim  
van Wolfslaer
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Wil je een gesigneerd exemplaar met boekenlegger?
Stuur dan een email met je bestelling naar

legendejagers@gmail.com. 

Of bestel onze boeken direct bij de uitgever: www.boekscout.nl
of via onderstaande links 

Storm over de commanderij                           Het eeuwige geheim van Wolfslaer

Opnieuw is streeknetwerk LandStad De Baronie de par-
tij die ons project financieel wilt steunen. 
Het Lucas Stas Project bestaat niet alleen uit een verhaal. 
Wie het boek koopt en leest, zal net als bij ons vorige 
boek een code vinden. Deze code biedt de toegang tot 
een digitale, historische bijlage waarin je van alles kunt 
lezen over de historische feiten achter het verhaal. 
Verder is er een legendtocht waarbij je in de voetsporen 
van Lucas Stas interessante locaties bezoekt. Een reis 
door het Breda van de tachtigjarige oorlog, de pest en 
de geneeskunst.
Alle historische weetjes rondom Lucas Stas vormen 
samen een lezing die we reeds voor het Stadsarchief 
hebben mogen houden.
Belevingstocht; Ga met het hele gezin op zoek naar 
Lucas Stas op zijn oude landgoed Wolfslaar.
Expositie: We hebben een mini-expositie ingericht met 
Lucas Stas als thema. Te bezoeken op Boerderij Wolfs-
laar.

Het Lucas Stas Project:

Historische roman
Historische achtergronden 
(ebook)

Legendetocht
Belevingstocht
Mini-expositie
Lespakket

Ondersteund door:
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We zijn in de greep van corona… al meer dan een jaar houdt de pandemie werkelijk de hele 
wereld in zijn greep. Zo zeer dat het zelfs verstrekkende economische gevolgen heeft. En ookal 
komen er steeds meer versoepelingen, is al een groot gedeelte van ons land gevaccineerd, we 
kunnen het bijna nergens anders over hebben dan over corona. Toch is deze pandemie niet half 
zo erg als eerdere pandemieën zoals cholera of de pest.
Het is september 1347. Een havenmeester in Messina houdt een schip in het oog dat de haven nadert. Van een 

afstand ziet de man dat er iets mis is op dat schip. Zeker 
is er iets mis. Als de havenmeester, vergezeld van enkele 
andere hoge ambtenaren uit de stad het schip bezoekt 
staan ze versteld. De halve bemanning ligt dood op het 
dek of in hun hangmatten, de andere helft is ziek… 
doodziek. Wat de hoge heren niet weten is, dat er een 
dodelijke ziekte ontscheept via de trossen waaraan het 
schip vastligt. 
Zo begint de pest aan een allesvernietigende rooftocht 
op Europa. Er zijn overeenkomsten met corona. Het 

schip dat de pest met zich meebracht, was afkomstig 
uit Azië. En ook bij de pest had men geen idee hoe de 
ziekte een halt toe te roepen. En ook veel van de maat-
regelen die we nu tijdens de corona-pandemie treffen, 
werden toen ook getroffen. Ook toen bleven herbergen 
tijdenlang gesloten en gold er in sommige tijden een 
reisverbod.
Pestlijders werden in hun huizen opgesloten, al ging dat 
in die tijden wat minder subtiel. De huizen van pest-
lijders werden letterlijk dichtgetimmerd en voorzien 

De Pest

van een bos hooi, een wit kruis of andere tekens. Zelfs 
de familieleden die niet aan de pest leden werden mee 
opgesloten en waren ten dode opgeschreven. Daarbij 
vergeleken is onze 10daagse quarantaine periode een 
zeer ondergewaardeerd alternatief.

De Pest werd veroorzaakt door de bacterie Yersina 
Pestis, maar ten tijde van de grote pestepidemiën had 
men nog geen weet van bacteriën. De bacterie leefde 
in de voormaag van de rattenvlo en kwam als zodanig 
vrijwel alleen voor op kleine knaagdieren. Bij elke beet 
kwamen de bacteriën in de bloedbaan van de gastheer. 
De bacterie gedijde daar uitstekend. Maar het betaalt 
zijn gastheer een grimmige prijs. Er ontstaan bloeduit-
stortingen, klieren in liezen en oksels groeien tot paars-
zwarte, eiergrote zwellingen die uiterst pijnlijk zijn. De 
patiënt krijgt heftige hoestbuien en hoge koortsen, gaat 
raaskallen en al snel zet de dood in. Dit is de zogenaam-
de builenpest en het hele proces van besmetting tot de 
dood neemt amper tien dagen in beslag. Sneller gaat het 
met de longpest waarbij de besmetting erg lijkt op de 
besmetting van corona.

Zoals corona nu het hele economische leven lam legt, 
legde de pest toen alles plat. Men had te maken met een 
niets-ontziende vijand. Het ene dorp werd genadeloos 
uitgeroeid terwijl het volgende dorp amper slachtoffers 
telde. Iedereen kon het krijgen. De rijken die eerst nog 
meenden dat de pest een ziekte van het gepeupel was, 
werden zelf achtervolgd tot in hun buitenhuizen.

De clerus bemoeide zich natuurlijk ook mee. De pest 
was de straf voor de zondige mensheid. Veel klooster-
lingen echter bewezen hun vrome instelling door de 
pestlijders bij te staan in hun doodsnood. Ook al waren 
zij de volgenden die zouden sterven. En toch… evenveel 
kloosterlingen en priesters kozen evengoed het hazen-
pad.

Apothekers en artsen meenden allerlei oorzaken te 
kennen. Maar één voor één vielen deze opties af. En 
ook over een passende medicatie was men het verre 
van eens. Uiteindelijk bleek zure wijn een remmende 
werking te hebben, maar een echt geneesmiddel was er 
gewoon niet. Artsen gingen gehuld in lange kleding en 
maskers met lange snavels waarin kruiden smeulden. 
Kruiden die niets uitrichtten alleen de vreselijke stank 
van de openbarstende pestbuilen te verdoezelen. 

De pest sloeg Brabant niet over. De stad Breda, bijvoor-
beeld werd herhaaldelijk overvallen door de pest. Maar 
in die stad leefde Lucas Stas, stadsapotheker en garni-
zoensarts. Lucas moet een leergierig en ambitieus man 
zijn geweest. Toen de pest in 1595 toesloeg wist hij het 
Vineetz Driakel, oftewel theriak, te maken waarmee de 

pest wonderwel een halt werd toegeroepen. Tijdelijk 
echter, want het Vineetz Driakel kon de zware epidemie 
van 1603 niet de baas.
Het dorpje Oudenbosch raakte in 1604 helemaal uitge-
storven, nadat de pest er had huisgehouden.

De pest trok de hele wereld over. Maar omdat de gemid-
delde mensenleven in de Middeleeuwen binnen een 
straal van vijftig kilometer afspeelde, duurde het veel 
langer voor de ziekte grotere afstanden aflegde.
Men ontdekte de bacterie dankzij een vinding van An-
toni van Leeuwenhoek. Men ontdekte medicijnen die 
de ziekte konden remmen en de dood voor konden zijn. 
Maar men heeft de ziekte nooit kunnen uitroeien. De 
pest breekt nog altijd met regelmaat uit.

w e r -
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Het schrijversteam krijgt een rondleiding door de 
stad Geertruidenberg van een afgevaardigde van het 
Zuiderwaterlinieteam

De Spinolaschans bij Breda vanuit de lucht 
(Google maps)

Linie van de Munnikenhof

Heusden (Foto Zuiderwaterlinie)

Het Lunet aan de Donge in Geertruidenberg

k e n  a a n  d e

Zuiderwaterlinie
Al zou je het in eerste instantie niet zeggen is 
Noord Brabant in veel opzichten een grens-
gebied. Een grens van klei en zandgrond. Een 
grens tussen noorden en zuiden van Nederland 
en daarmee ook een grens tussen rijk en arm. In 
de zestiende en zeventiende eeuw vorm-
de Brabant een belangrijk slagveld van de 
Tachtigjarige oorlog. Holland, het rijke, eco-
nomische hart van de Nederlanden moest be-
schermd worden en Brabant was een uitste-
kende barrière voor de oprukkende Spaanse 
legers. En daarmee werd onze provincie dan 
ook een grens tussen katholiek en protestants.

Een sterke burcht  alleen was niet voldoende. Wapens 
werden steeds geavanceerder, kanonnen waren steeds 
sterker en schoten steeds verder. Bovendien was er nog 
altijd de mogelijkheid om tussen de verschillende vestingen 
door te trekken. Het was tijd voor een doeltreffende 
verdediging.
Die opdracht viel ten deel aan Menno van Coehoorn die 
zich inmiddels al had bewezen op het slagveld. Zijn idee 
was even eenvoudig als doeltreffend. Door bestaande 
vestingwerken te versterken. Door de mogelijkheid te 
scheppen de gebieden daartussen gecontroleerd onder 

water te laten lopen (inunderen) en op de hoger gelegen 
accessen extra, kleinere verschansingen te bouwen. 
Vanuit de accessen en vestingen kon men de vijand aan-
vallen of aanvallen afslaan.
Bij inundatie liep het land net genoeg onder water om 
kanonnen, karren en voetvolk hopeloos vast te laten 
lopen en troepen zouden op zijn minst een behoorlijke 
vertraging oplopen. Maar er zou te weinig water op het 
land moeten stromen om met bootjes de oversteek te 
kunnen maken. Inunderen was dus een behoorlijk 
preciese tactiek.
Menno van Coehoorn had maar een beperkt budget 
maar hij wist met weinig middelen een verdedigingslinie 
aan te leggen die zich uiteindelijk dwars door het hele 
land uitstrekte. Van Zeeuws Vlaanderen tot Groningen.
Deze hele linie bestond uit kleinere gedeelten waaronder het 
Zuiderfrontier of Zuiderwaterlinie, het grootste onder-
deel dat zich uitstrekte van Bergen op Zoom tot Grave. 
Een verdedigingswerk over de volle lengte van Brabant 
was een uitstekende verdediging tegen vijanden vanuit 
het zuiden. Maar zelfs in de Tweede Wereldoorlog zou-
den delen van de Zuiderwaterlinie nog dienst doen.
Nu is de Zuiderwaterlinie vooral een keten van her-
innering. Prachtige vestingsteden zoals Heusden of Wil-
lemstad zijn ikonen van die lang vervlogen tijd. Maar 
soms zijn de elementen van de Zuiderwaterlinie zo ver-
groeid met het landschap dat ze nog  nauwelijks opvallen. 

Wat heeft dat met Legendejagers te maken?
Dit voorjaar werden de Legendejagers gevraagd een ver-
haallijn te maken over de Zuiderwaterlinie, regio Breda, 
Geertuidenberg, Waalwijk. Dit deel van de Zuiderwater-
linie was destijds de zwakke schakel. Door de bossen en 
wegen was het moeilijk om hier te inunderen. De ves-
tingwerken die we hier terugvinden zijn voorbeelden 
van die vergroeiing met het landschap.
Wie vanuit Breda langs het Markkanaal richting Teterin-
gen rijdt zal ongewerkt dwars door een vestingwerk rij-
den; De Linie van de Munnikenhof. Wie van Breda naar 
Terheijden rijdt zal niet door hebben dat zij vlak voor de 
brug van Terheijden een oude vesting passeren. Je moet 
echt over een vliegtuig beschikken om deze vestingwer-
ken in hun volle glorie te kunnen bewonderen.

Weer een verhaal dus. Een verhaal dat moet voldoen aan 
veel historische eisen. En dus, op het moment dat we 
dit schrijven, zijn we ons volop aan het inlezen. Daarbij 
doen de eerste problemen zich op.
Vaak valt na verloop van tijd de keuze op een hoofdfi-
guur. In dit geval zou deze hoofd-figuur een soort mas-
cotte kunnen worden voor de vestingwerken en activi-
teiten daarbij binnen een regio. In dit geval is dit nogal 
een probleem omdat de Zuiderwaterlinie zeker 300 jaar 
geschiedenis beschrijft. Dat wordt dus niet één persoon.
Als dit euvel verholpen is zetten we de verhaallijn op die 
we in een later stadium uit zullen werken tot een nieuw 
boek.

Schrijversteam:
We werken aan dit project met drie man sterk: Claudia  
Sprenkels van Pannenkoekenhuis Koeckers Den Hout en 
Zundert komt ons team versterken. Daarnaast zijn Erik 
Franken (Roderick) en Rob Hopstaken (Ambrosius) van 
de legendejagersacademie aan dit project verbonden.
Vanuit de stelling Breda-Geertruidenberg worden we al 
van de nodige informatie voorzien en op 13 oktober zal 
er bij Koeckers Den Hout een erfgoedcafé zijn waarbij 
heemkundekringen uitgenodigd zijn om een duidelijker 
historisch beeld van deze omgeving te krijgen.
Onlangs kreeg het schrijversteam een rondleiding door 
Geertruidenberg. het leuke van dergelijke bijeenkomsten 
en rondleidingen is dat je ook andere aspekten ontdekt. 
Zoals de samenwerking tussen de kastelen in de regio 
Geertruidenberg-Oosterhout.

Voorjaar 2022 zal de verhaallijn af zijn en voor het boek 
dat daaruit voortkomt denken we aan najaar 2022.
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Legendejagersbende
Waar de academie voor diepgang zorgt, staat De Legendejagersbende garant voor tal van 
spannende, leerzame of gewoon leuke activiteiten. De ene keer is het een stukje straatthe-
ater, de andere keer begeleid je een groep mensen op een legendetocht. Weer een andere 
keer vertolk je een rol in een spel of belevingstocht of vertel je verhalen afgewisseld met 
de prachtige muziek van Cool McFinn. 
We zijn altijd op zoek naar mensen die verhalen willen vertellen, wandelingen willen be-
geleiden met spannende verhalen. 

Deelname aan de bende is vrijwillig. Je werkt in de groep aan de voorbereidingen van 
een activiteit. Ben je goed in organiseren, dan kun je op dat vlak een bijdrage leveren. 
Is organiseren niet je sterkste kant, maar ben je creatief aangelegd? We maken veel zelf, 
dus dan is dat misschien je sterke kant. Heb je een vlotte babbel? Dan ben jij misschien 
wel die legendejager die een groep op sleeptouw neemt voor een wandeling.
Heb je zelf leuke ideeën en zoek je een groep om dat idee mee uit te werken? Wie weet 
kunnen we voor elkaar iets betekenen.

Legendejagersbende kom je tegen op historishe evenementen, op landgoederen, natuurgebie-
den, horeca... overal!
Dus zie jij het wel zitten om met ons een van onze prachtige activiteiten weg te zetten? 
Neem dan contact met ons op: legendejagers@gmail.com

Even voorstellen: 

Jospehine 
the Illusion

T e rug b l i k  o p  2 0 1 9 - 2 0 2 1

Wie kan er nou beter vertellen over wat de bende zoal meemaakt, dan een bendelid zelf? Wij 
vroegen één van de jongsten onder de bendeleden haar visie op de laatste activiteiten. Alleen lag 
Corona hierin een beetje dwars, dus hierbij een verslag van de meeste activiteiten in de periode 
2019 - 2020. Een verslag van Josephine the Illusion.  

Nu woon ik in dat magische bos waar toe-
vallig ook de Keltische godin Maeve woont. 
Als ik niet word opgeroepen door de Le-
gendejagers ben ik haar persoonlijke poort-
wachter.

Ik vind het geweldig om iedereen te plagen 
als ik de kans krijg, maar hou er ook van 
om levende wezens te helpen met mijn 
touwkunsten en creativiteit. De legendeja-
gers hebben mij opgeroepen om de mensen 
weer te leren fantaseren en in sprookjes te 
geloven. Hiervoor zit ik in de leukste orde 
die ik ken: de groene orde. Iedereen heeft 
bij ons zijn attributen en zo ik ook. Mijn 
magische stok die mijn levensverhaal ver-
telt, en mijn hoorn.
Je vraagt je natuurlijk af waarom dan die 
hoorn? Om mensen te waarschuwen of aan 
te kondigen dat er bij de Legendejagers 
iets gaat gebeuren. Met andere woorden, 
Als je in de Legendejagersbende zit, is 
geen dag hetzelfde.

Ambrosius stelde me voor om jullie uit te 
leggen hoe het nu eigenlijk is om deel uit 
te maken van de Legendejagers. Ik, als 
Josephine zijnde, vond het een geweldig 
idee want ik zit nu bijna 5 jaar bij deze 
fantastische en indrukwekkende groep. En 
eigenlijk kan ik jullie dan beter meteen 
mijn levensverhaal erbij vertellen.

Als klein dwaallichtje zweefde ik samen 
met mijn moeder over een magisch bos 
tot ik plotseling een tovenaarshuisje zag. 
Ik zweefde erheen terwijl mijn moeder 
verder ging. Het was een lemen huisje 
met een rieten puntdak en blauwe raampjes. 
Daar zag ik een tovenaar die met allerlei 
spreuken en brouwsels bezig was. Ik vloog 
naar binnen, maar de tovenaar kreeg me 
in de gaten en vuurde een spreuk op me 
af. Heel even zag ik niks meer tot dat 
ik merkte dat ik niet meer dezelfde 
was. Ik was een pestelfje geworden. Een 
meisje met puntige oren, een blauw- groene 
jurk en een groot blad op mijn schouder.
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Ho o g t e p u n t e n 
2 0 1 9 - 2 0 2 1

9 juni 2019: Breda Landgoed Burgst 
Een heerlijk rondje Burgst.

Deze zonnige dag vergezelden we de Baron van 
Burgst en zijn dochter op het gelijknamige land-
goed. We waren veel op kinderboerderij de Sik, 
maar reden ook over het landgoed in een paar-
dentram naar de Kleine Hoeve. We brachten de 
oude  verhalen van de streek en dus ook de 
bewoners van weleer tot leven. Zo liepen naast 
de Baron en zijn dochter ook nog diens butler en 
griffier mee.
Je kan het wel raden, ik was het buitenbeentje 
als plaaggeest zijnde. Vond ik zelf niet erg maar 
de bediening daarentegen…  Plotseling stond er 
een boogschutter achter me. Hij had geen doelwit, 
dus gebruikte hij mij.
Terwijl Ambrosius en de baron met zijn dochter 
deftige gesprekken hielden, liep ik rond om mijn 
streken met de mensjes uit te halen. De beelden 
vind je terug op de site van Haagse Beemden Nieuws.

7 juli 2019: Alphen
Expeditie Tempeliers Junior
7 juli stonden wij op de jaarmarkt in Alphen 
met een vossenjacht over de tempeliers. Vandaag 
liep ik rond als Aleid, een karakter uit het boek 
“Storm over de commanderij”.  De oudste zus van 
hoofdpersoon Rogier.

In de 21ste eeuw ziet alles er zo anders uit dan 
in de 14de eeuw. Er was daar ook een hoop 
herrie, niet dat het er in de 14de eeuw rusti-
ger was, maar het was er ook veel kleurijker. 
Samen met mijn vader Bernard en de heks Ouwe 
Sien ben ik over de markt gelopen en de mensen 
van alles gevraagd, bijvoorbeeld of ze kikkerslijm 
hadden, een bot miste maar vooral of ze mijn 
broertje Rogier hadden gezien. Broeder Lucas 
heeft iedereen die langs hem kwam gekerstend. 
Aan het einde van de dag was Rogier helaas nog 
steeds niet terecht. Maar sinds 1307 waren de 
Tempeliers weer in Alphen geweest!
 
17 augustus 2019: 
Pannenkoekenhuis Koeckers, Den hout
Pirates and Koeckers.

Het was een heldere dag, toen er op 5 ver-
schillende schepen muiterij werd gepleegd. Zeven 
piraten waaronder ik, Anne Bonny, werden van 
de muiterij verdacht en van ons schip gezet. Ik 
kende alleen Mary Read, de eerste stuurvrouw 
op mijn schip. Eén ding wist ik zeker. Ik moest 
undercover gaan als matroos en erachter komen 
wie hierachter zat.
Midden op de dag kwamen er 
minipiraten aan die me wil-
den helpen. Helaas kun je niet 
iedereen vertrouwen. Dus we 
lieten iedereen een proef. Een 
echte piraat moet het schip 
kunnen verankeren als het 
moet en de zeilen vast kun-
nen maken.
Alleen zoals gezegd was ik 

niet de enige en werd dus door de andere piraten 
uitgedaagd om te vechten. Wij piraten werden 
van onze kaarten beroofd en vastgebonden. Hoe 
het afliep? Wij kregen onze kaarten terug, ont-
maskerde de valse piraat en wachtend op onze 
schepen, was het een geweldig geslaagde dag.
 
29 september 2019
50 jaar Wolfslaar
Op deze stormachtige herfstdag stonden Ambro-
sius, Maeve en ik de Legendejagers te vertegen-
woordigen op het 50 jaar jubileum. Alle gasten 
werden verwelkomd door Palmerijn in de gedaante 
van Willem Wolfslaar.
De weergoden hadden niet het beste met ons mee, 
dus het opbouwen en afbreken verliep wat moei-
lijker en natter. Ook voor de legendetocht over 
Wolfslaar hielp het weer niet bepaald mee.
Maeve en ik bemanden de stand de heren liepen op 
en neer. Zo wisselden we elkaar af. Ergens tegen 
het einde aan begon Maeve, onze elfenkoningin, 
aan de voorbereidingen van AlWeerwolfslaar.
De Keltische folkband Cool McFinn speelde hier 
ook en er was meteen een klik tussen hen en de 
Legendejagers. Wie weet wat daar nog uit voort 
komt.
 
 
26 oktober 2019: Boerderij Wolfslaar
AlWeerwolfslaar
Deze nacht, ook bekend als de Nacht van de 
nacht begon het al donker te worden toen de 
eerste mensen kwamen. De duisternis was zó 
intens, maar gelukkig waren Fleur en ik er, de 
dames van het licht. We hadden speciaal voor 
vandaag ons licht verspreid. Het uitdelen en het 
verspreiden van licht heb ik altijd al een mooi 
iets gevonden. Om de wereld mooier te maken 
en te be- schermen tegen weerwolven die 

Wolfslaar na lange tijd weer 
onveilig dreigden te maken. 
Een waanzinnige koopman,  
Gillius en Heer W. van Laar 
doolden rond.
De mensen in het park moes-
ten alle zeilen bijzetten om 
hun leven te behouden. Daar-
toe moesten ze een kaart, 
amulet en ons licht zien te 

bemachtigen voor ze langs de duistere poortwach-
ter bij de heilige eik terecht konden bij Maeve.
Het leek alsof de nacht vervloekt was. Alles ver-
liep zo snel, dat iedereen ervan in de war raakte. 
Er zijn deze nacht bijna geen slachtoffers geval-
len. Bijna niet!
 
9 november 2019: 
Pannenkoekenhuis Koeckers, Den hout
Spokerijen op Koeckerseind
In deze tijd van het jaar gebeuren er op Koec-
kerseind de raarste dingen. 9 november was het 
helemaal raak. Kinderen krijsten, een alchemist 
werd bruut overvallen en vermoord. Zelfs de 
schout van Oosterhout beging een vergissing en 
onthoofde een ongelukkige boer. Het was voor 
niemand veilig die nacht. Je werd overvallen door 
een bende baanstropers, kreeg een ontmoeting 
met een bende spoken en je was getuige van het 
rampzalige feest van heksen.
Ik kan het weten. Ik was er die avond zelf bij. 
Deze avond was ik gehuld in het lichaam van de 
Vrouw van Strijen, die tot haar dood was opge-
sloten in een toren samen met haar bedienden en 
gedwongen te zwijgen.
Alles verliep anders dan normaal. Iedereen wist 
toch dat het op Koeckerseind niet pluis was? Wat 
deden al die mensen daar nu? Die heksen hadden 
iedereen behekst. Als je het afvraagt, ik heb mijn 
stem weer teruggekregen, maar desondanks heb-
ben deze akelige heksen de macht gekregen door 
een stomme fout van legendejager Ambrosius.

Josephine

Ho o g t e p u n t e n 
2 0 1 9 - 2 0 2 1
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Welke andere activiteiten hadden we gepland staan voor 2019, 2020 en 2021? Wat ging er door en 
wat niet? Loop met ons door de kalenders

2019
26 januari 2019: 
Café met de zachte G / 
Expeditie Tempelier 

Aankondiging van het boek Storm over de Com-
manderij tijdens Cafe met de zachte G. Een dag 
die helemaal in het teken staat van de Tempe-
liers in Alphen 

15 februari 2019: 
Storm over de Commanderij komt 
uit

22+24 mei 2019:
Verhalenvertellerij Avoort  
Vrijwilligersdag Avoort Etten-Leur: Verha-
lenvertellerij op de Menmoerhoeve, Etten-Leur. 
(Besloten activiteit)

9 juni 2019: 
Heerlijk rondje Burgst (zie pagina28)

17 juni 2019: 
Nachtelijke spooktocht 
tijdens schoolkamp van groep 8 van Basisschool 
de Vlinderboom in Dongen 

2 juli 2019: 
Opening en sluitingsact 
op schoolfeest van Basisschool de Akkerwinde in 
Baarle-Nassau 

T e rug b l i k  o p  2 0 1 9 - 2 0 2 1

7 juli 2019: 
Expeditie Tempelier Junior 
tijdens de Jaarmarkt in Alphen (N.B.) 
(zie pagina28)

17 augustus 2019: 
Pirates & Koeckers
(zie pagina28)

7 september 2019: 
Smokkelaarstocht
invulling voor een familiefeest bij ‘t Smokkelaar-
tje Strijbeek. 

15 september 2019: 
Verjaardag Melchior Grimlein

19 oktober 2019: 
Workshop verhalen vertellen
voor medewerkers van IVN Mark & Donge. 
Wolfslaar Breda

26 oktober 2019:
Nacht van de Nacht. 
AlWeerwolfslaar 
(zie pagina29) 

9 november 2019:
Spooktocht op Koeckerseind 
(zie pagina29)

1 december 2019: 
Legendetocht
Familieactiviteit vanuit de Baroniepoort op de 
Strijbeekse Heide. 

12 december 2019: 
Verhalentocht op Wolfslaar voor 
Kober Breda

2020
Het jaar van de corona brak aan en alles lag 
stil. Veel geplande activiteiten werden afgelast. 
Maar we hielden goede hoop en dachten verder. 
En als het even kon...

14 maart 2020: 
Legendary Celtic Night met Cool Mc-
Finn
AFGELAST

23 april 2020: 
Netwerkdag 
Streeknetwerk LandStad De Baronie
AFGELAST

25 april 2020: 
Magische Mirakels en Wonderen 
bij de Koeckers.
AFGELAST

9 september 2020: 
De kip als luxeartikel. 
Lezing door Erik Franken over een Breda’s hoen 
en zijn historische achtergrond.
AFGELAST

17 september 2020: 
Legendary Celtic Night 
met Cool Mcfinn bij de Koeckers. Groot succes: 

10 oktober 2020:
Belevingsfeest
Besloten, superspannend feest voor een twaalf 
jarige en zijn kornuiten. 

24 oktober 2020: 
alWEERWOLFslaar
AFGELAST

31 oktober 2020: 
Halloween op Koeckerseind
AFGELAST 

Gevolg van Covid-19
In de tijd dat de Bende en de 
activiteiten noodgedwongen stil-
lagen, is de Academie juist erg 
actief geworden. Covid-19 heeft 
voor ons dus wel een goed neven-
effect gehad. Onze activiteiten 
zijn beter onderbouwd door een 
actievere Academie.

Nu maar hopen dat we zo snel 
mogelijk gewapend zijn tegen dit 
virus en beperkingen niet meer 
nodig zijn!

De activiteiten die dit jaar niet 
doorgingen zetten we door naar 
volgende jaren.

Blijf op de hoogte Schrijf je in voor de

Nieuwsbrief!
klik hier 

mailto:mailto:legendejagers%40gmail.com?subject=


Zaterdagavond  13 november 
Pannenkoekenhuis Koeckers Den Hout
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Spokerijen
opKoeckerseind

13 november 19:00 u

Pannenkoekenhuis Koeckers
Ruiterspoor 71
4911 BA Den Hout
www.koeckers.nl

Misschien niet de engste... zeker niet de 
gruwelijkste...maar wel de meest sfeervolle 
spooktocht!

Geesten, rovers, heksen, gekke stal-
knechten... de man zonder hoofd. Zij dolen 
rond op Koeckerseind.

Op 13 november is de beste kans om deze 
geheimzinnige figuren tegen het lijf te lopen.

Legendejagers begeleiden je over dit 
spanende Koeckerseind. Kom luisteren naar de 
oude verhalen van spoken, heksen en rovers.

Beleef de verhalen door ze te horen van 
de personages zelf.

Bereid je goed voor! Draag degelijke 
kleding! Wij zorgen voor een gezellig kamp-
vuur en warme chocolademelk.

Voor iedereen vanaf 8 jaar.

Kijk voor meer informatie 
op onze website en geef je snel op.
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Meer 
info?
Klik hier

http://www.koeckers.nl
http://www.koeckers.nl


Cool Mc Finn
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PART-
NERS

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...bedankt weer!

https://www.facebook.com/Cool-Mcfinn-449611575093856/
http://www.boekscout.nl
https://pimpelmeesch.nl/
https://go-kids.nl/breda
http://www.landstaddebaronie.nl
http://www.maxmini.nl
http://www.tekstbureaugroengeletterd.nl
http://www.koeckers.nl
http://www.huistenboschchaam.nl
https://www.tes-urbex-photography.com/Tessa-Remy-Fotografie/
https://www.wolfslaarbreda.nl/
https://www.zuiderwaterlinie.nl
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Dit was de vijfde editie van de 
Legedenjagerscourant. 

Hét magazine voor elke avonturier 
en verhalenfreak. 

Inspiratie valt niet te dwingen. 
Misschien verschijnt de nieuwe 

courant vroeger... 
of later...
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