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Welkom bij de 
Legendejagers
Io-conjunctie, Tweelingenstelsel
12˚ noordoosterbreedte
derde Wolfskeerkring 
Grammelinge, Langoed Grimlein 

Beste lezer,

De rijke historie van de wereld ligt vastgelegd in verhalen. Sagen, mythen, sprookjes 
en legenden. Maar al te vaak echter, is de werkelijkheid verstrengeld geraakt met de 
fictie van een verhaal. Dat schept verwarring en gevaar. Voorbeelden te over waarin 
een verkeerd geïnterpreteerd verhaal grote gevolgen had.
Legendejagers verdiepen zich in de waarheid van de verhalen en ontdekten reeds 
lang geleden dat de wereld der verhalen een wereld is zonder grenzen. Zo zijn de 
Legendejagers sinds 1350 verwikkeld in complexe en geheimzinnige onderzoeken binnen 
het ingewikkelde web der verhaallijnen.

De Broederschap der Legendejagers heeft altijd gewerkt in het diepste geheim. Een 
geheim genootschap, waren wij. Ons geheim bleef zelfs beter bewaard dan andere 
geheime genootschappen zoals de Tempeliers en de Priorij van Sion. Daar zijn wij 
trots op. 
Toch hebben wij in het jaar 2012 besloten om onze geheimhouding te versoepelen. Wij 
denken dat de tijd daarvoor rijp is. Hoewel de mens nog altijd angstvallig vasthoudt 
aan de feiten, lijkt het langzamerhand tot hen door te dringen dat er meer is dan het 
fysieke, het tastbare. De belangstelling naar mysteries, spiritualiteit en kwantumfysica 
neemt toe en er is meer begrip voor het bovennatuurlijke. 
Laat de mensen denken dat wij slechts verhaalfiguren zijn en dat ons bestaan fictief 
is. Maar de zaken van de Legendejagers zijn nog altijd dezelfde. Verhalen op hun 
waarheid onderzoeken en de ingewikkelde verhaallijnen uit hun verwarringen houden. 
Verhalen scheiden van de werkelijkheid.
Dat is de missie der Legendejagers. En ik verzeker u, dat dit een bijzondere taak is. 
Een groot avontuur dat buiten tijd en realiteit omgaat.

Aangezien het verhaal een cultuuruiting is van de mens, willen wij onze kennis en 
ervaringen graag met u delen. Daarom maken wij prachtige wandel of fietstochten en 
laten u de legende beleven in de omgeving waar deze werkelijk plaats heeft gevonden. 
We nemen u daarbij soms letterlijk mee in het verhaal. We leggen onze bevindingen 
vast in een boek en als voorbode daarop hebben we met plezier dit magazine voor u 
gemaakt. Een heuse Legendejagersglossy.

En we zijn er trots op. Met de boeiende schrijfels van Marinka van Subcultures, 
Philip van Donderelf en Michiel van Uitkijck, hebben we er een mooi exemplaar van 
gemaakt. Een tijdschrift om u voor te bereiden op wat er komen gaat...

Veel leesgenot!

Roderick en Ambrosius
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Van Wachters, 
Reizigers

  
en  

Legendejagers
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Legendejagers in de Orde van Melchior Grimlein
De Broederschap der Legendejagers is verrassend 
eenvoudig van structuur. Andere geheime 
orden zoals de Priorij van Sion kennen vele 
vertakkingen en een duidelijke hiërarchie. Dit 
alles lijkt feilloos te werken. Maar in de orde 
der Legendejagers kent men geen hiërarchie. 
Zelfs de oprichter, Melchior Grimlein dringt zich 
niet op de voorgrond en handelt, net als alle 
andere Legendejagers als een individu. 
Elke Legendejager belooft echter bij zijn officiële 
toetreding, zijn verantwoordelijkheid te nemen 
voor zijn of haar daden. Het was te voorzien 
dat niet iedereen hierin te vertrouwen was. 
Sommigen liepen de kantjes er behoorlijk bij af. 
Maar zij werden hierop aangesproken door de 
anderen van de orde zodra er een nalatigheid 
aan het licht kwam. Veelplegers werden uit 
de orde gezet en tot andere orden niet meer 
toegelaten. Tot op heden blijkt dit een sluitend 
systeem.
De Broederschap die in eerste instantie de enige 
orde was, splitste zich na wat meningsverschillen 
in meerdere orden. Een gebeurtenis die volgens 
Melchior Grimlein niet te voorkomen was en 
waarschijnlijk juist mogelijkheden bood. Want 
zoals hij zei: “Soms ligt de oplossing in het 
tegendeel”.
De Legendejagers kennen inmiddels vele orden en 
zelfs vele onderorden. De Groene Orde heeft zich 
in de loop der tijden toegelegd op verhalen van 
natuurwezens zoals vele sprookjes. De Orde van 
Saunière is sterk verbonden met de Tempeliers. 
De Aegirsorde is de orde van de zeeverhalen. 
Piraten en bijvoorbeeld Atlantis zijn hun 
specialiteit.
De werken van de Legendejagers sterken zich 
uit over de werkelijkheid en de gebieden daar 
voorbij. De Broederschap der Legendejagers 
is verdeeld in vele orden. Maar dezelfde 
Broederschap kent slechts drie soorten leden. 
Het zijn de Wachters, de Reizigers en de 
Legendejagers. Wellicht wat verwarrend, maar 
de term Legendejagers wordt ook vaak gebruikt 
om deze drie onder één dak te plaatsen.
Vele mensen sloten zich sinds 1350, het jaar van 
oprichting, aan bij de Broederschap. Elk met 
hun eigen individuele reden. Geen enkele echter 
werd Legendejager uit louter avontuurslust. Het 
lijkt er op dat een legendejager een natuurlijke 
aanleg moet hebben voor deze taak. Het lot 
brengt hen vanzelf tot de Broederschap. En dat 
blijkt als we een Legendejager vragen naar hun 
persoonlijke verhaal. 
Onlangs noteerden we het verhaal van de 
twaalfjarige Wolf Windewaai. Hij leek 

voorbestemd tot Legendejager. Maar dat niet 
alleen. Hij leek ook voorbestemd tot de rol van 
Wachter. En dat komt zelden voor.
Legendejagers kunnen vanuit hun eigen 
werkelijkheid doordringen tot de wereld der 
verhalen. Ongeacht het jaar waarin zij leven. 
Zo kan het zijn dat Legendejagers uit de late 
Middeleeuwen de Legendejagers van onze tijd 
in de verhalen kunnen ontmoeten. Legendejagers 
bestuderen, reizen in tijd en afstand en brengen 
hun verslag uit waar dit nodig is. Zij brengen 
met de hulp van Wachters en Reizigers de 
waarheid aan het licht. Maar niet zelden is de 
waarheid een feit dat beter geheim kan blijven. 
Soms is het geloof in een onwaarheid een betere 
keuze. Lang niet elke ontdekking dringt door tot 
de mens die de legende leest.
De Wachters houden zich voornamelijk op in hun 
eigen tijd, bestuderen en vergaren informatie 
en leveren dat, soms via de Reizigers, aan 
de Legendejagers. Wachters hebben echter de 
gewichtige taak om belangrijke objecten of 
geschriften te bewaren. Soms zijn zij beheerder 
van een landhuis met en legendarische waarde. 
Of, zoals Wolf Windewaai houden zij de wacht 
over belangrijke geschriften. Wolf vond het Boek 
der Legenden, het boek dat zichzelf schrijft 
en waarin alle verhalen van de wereld worden 
vastgelegd. Het ligt nog altijd op de plaats waar 
hij het vond, in de kapel van het Verzonken 
Klooster in het Solsche Gat. Dat is de plek 
waarmee hij sterk verbonden is en als het moet 
zal hij het Boek met zijn leven beschermen.
Veel wachters zijn er niet. Het aantal 
Legendejagers is vele malen groter en ook het 
aantal Reizigers is groter.
De Reizigers zijn van een heel ander kaliber. 
Zij zijn gespecialiseerd in het transport 
van informatie, geschriften en andere zaken 
door de tijd, ruimte of verhaalwerelden. Zij 
leiden een druk leven en hebben nimmer een 
vaste verblijfplaats. Alleen al vanwege hun 
reiservaringen zijn zij van onschatbare waarde 
voor de Legendejagers. Maar zij zijn ook een 
ruig volk, over het algemeen kortaf en niet te 
beroerd om naast hun Reizigerstaken ook nog 
andere, minder zuivere taken te volbrengen. Zij 
handelen in duistere zaken. Maar zijn onmisbaar 
voor de Legendejager.
We mogen er vanuit gaan dat lang voor het 
jaar 1350 er al Legendejagers waren. Mensen 
die er belang bij hadden de waarheid achter 
de verhalen, sagen en legenden te ontmaskeren. 
Maar zij handelden altijd individueel. Geen 
enkele van hen had er belang bij om hiervan een 
levenstaak te maken. En geen van hen noemde 
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zich een Legendejager. 
Totdat Melchior Grimlein leerde lezen.
Geen van de Legendejagerstaken is gewichtiger 
dan de ander. Er is ook geen hoofd der 
Legendejagers. Hoewel Melchior Grimlein een 
algemeen respect krijgt en op een mysterieuze 
manier de kern blijft van deze grote 
Broederschap. Hij noemt zich geen leider en 
treedt ook niet als zodanig op.
Elke orde heeft zijn eigen manier van overleg. 
En elke orde heeft een afgevaardigde in de 
bijeenkomsten van de Blauwe Maan, de grote 
vergaderingen van de Broederschap. Soms is 
deze afgevaardigde een gespecialiseerde persoon, 
maar niet zelden stuurt de Orde willekeurige 
afgevaardigden, net wie er beschikbaar is.
Hoe kan het zijn, dat een geheime broederschap 
zo efficiënt werkt, met zo weinig organisatie? 
De sleutel hiertoe ligt besloten in de Codex der 
Legendejagers. Een gedragscode die zich aan 
elke Legendejager manifesteert. 
Een van de wonderen der Legendejagers is hun 
leerweg. Deels worden zij geïnstrueerd door 
leermeesters of gidsen, maar veel leren zij 
door ondervinding. Hoe wonderlijk het ook mag 
klinken. Elke Legendejager kent de negen regels 
van de Codex omdat hij deze als levenswijsheid 
heeft ontdekt. Elke Legendejager legt de negen 
regels op zijn eigen manier vast en dát is het 
moment waarop de Legendejager ten volle wordt 
erkent. De zelfgeschreven Codex heeft zoveel 
waarde dat hij als paspoort dient. Dit bewijs 
herinnert de Legendejagers aan de basisprincipes 
van hun leven en hun eigen verantwoording.
Lijkt het u té gemakkelijk te gaan? Schijnt het 
u toe, dat de Legendejagers hun zwakheden en 
valkuilen verborgen houden? Laat ik u dan uit 
de droom helpen. De Broederschap is altijd in 
beroering. Dat begon al met de splitsing van 
de eerste orden. Met name het ontstaan van de 

Zwarte Orde is een bewijs dat het systeem van 
de Legendejagers niet altijd feilloos werkt. Vele 
Legendejagers gingen in de geschiedenis hun 
boekje te buiten. Ze werden corrupt of namen 
niet de verantwoordelijkheid voor hun daden. 
Dit leidde dan veelal tot de uitzetting uit de 
orde waartoe zij behoorden. Hun Codex werd 
verscheurd.
Velen van deze geëxcommuniceerden keerden 
het leven van een Legendejager voorgoed de 
rug toe. Zij schaarden zich onder Gijsbrecht 
van Wulvenhout, in een orde die de Wolvenorde 
heette. Maar later werd deze orde meer een 
meer De Zwarte Orde genoemd, piraten van 
de Broederschap. Zij blijven hun werk als 
Legendejager doen, maar nu voor hun eigen 
gewin. Daarbij zitten zij de Legendejagers vaak 
dwars en maken hen het werk moeilijk of zelfs 
onmogelijk.  Geheimen blijven geheimen. 
Er was een dag dat Melhcior Grimlein ontdekte 
dat de wegen van de Zwarte Orde soms de 
wegen zijn die men moet bewandelen om het doel 
te bereiken wat men voor ogen heeft. Tot grote 
verbazing van de Broederschap was het Melchior 
die de ongeorganiseerde bende vogelvrijverklaarde 
Legendejagers de naam ‘Zwarte Orde’ gaf. Nog 
altijd is er een haat-liefde verhouding tussen de 
Zwarte Orde en de rest van de Broederschap. 
Het wordt zelfs vaak in het midden gehouden 
of de Zwarte Orde een onderdeel is van de 
Broederschap.
De Broederschap is geen ingewikkelde 
organisatie. Het doel van een Legendejager, 
Wachter of Reiziger is echter vaak alleen 
duidelijk voor henzelf. En dus is ook deze 
Broederschap gehuld in de nevelen der mysteries. 
Iets dat we graag zo houden.

Wil je meer weten over de Broederschap der 
Legendejagers? We zijn hard aan het werk om 
het Legendejagersboek af te krijgen.  
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Als het nét 
even  
anders was 
gegaan?
Bij het dichtslaan van het 
boek Oliver Twist, denken 
we dat het allemaal goed met 
hem af loopt. Maar we mo-
gen aannemen dat het Engelse 
weesjochie nog een tijdje door 
heeft geleefd. 
Was die episode niet de 
moeite waard om over te 
schrijven? Of had Dickens 
zich alweer vastgebeten in 
een ander epos?  
Stel je eens voor dat Oliver 
Tuist na het avontuur dat 
hem zo bekend maakte ooit 
eens per toeval op het schip 
van een schipper uit Huizen 
was geraakt en mee was ge-

varen naar Nederland? Dat hij daar de rest van zijn leven sleet en misschien nog veel meer mooie 
avonturen beleefde. Bij eetgelegenheid Dickens in Huizen is deze gedachte de basis van het concept. 
Hier kom je een Oliver Twist tegen van na zijn avonturen die te boek zijn gesteld. Dus het kán, 
zonder het bestaande verhaal geweld aan te doen!
Deepak Chopra geeft in zijn boek “De Terugkeer van Merlijn” op een boeiende manier vorm aan het 
bestaan van verhaallijnen. Lijnen die samen een ingewikkeld web vormen. De draden lopen uiteen of 
kruisen elkaar waardoor er vele nieuwe mogelijkheden ontstaan.  
Helemaal niet zo’n vreemde gedachte. Elke keer staan wij op het punt om verschillende beslissingen 
in ons leven te nemen. Maar we maken telkens één keuze. Stel dat, op het moment van een keuze, 
de duidige werkelijkheid zich spiitst in de werkelijkheid van de ene 
keuze en die van de andere keuze. Maar dat je bewustzijn slechts 
bij één van deze lijnen meegaat? Stof om eena over na te denken 
op een donkere winteravond.

 
Vanaf dit voorjaar kun je vanaf Eetgelegenheid Dickens in Huizen en Strand-
paviljoen de Zeemeeuw in Muiderberg een historische legendetocht fietsen. 
Een tocht waarin natuur en historie elkaar op een prettige manier afwisselen.
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Iedereen kent vele verhalen. Verhalen over 
gebeurtenissen die je zelf hebt meegemaakt, 
verhalen van anderen of de verhalen die je 
gelezen of gehoord hebt.
Als legendejagers zijn we altijd op zoek naar 
oude legendes, naar bijzondere verhalen die iets
vertellen over iets uitzonderlijks wat gebeurd is. 
Iets wat iemand is overkomen. Waarom heeft een
gebied een bepaalde naam of ziet het er op die 
manier uit? Want in de kern van oude legende
is een schat aan wijsheid en zijn sporen te 
vinden die iets vertellen over onze wortels. 
De oude mythen, legenden en sagen zijn de 
verankering met de wereld van onze alledaagse 
werkelijkheid.
Door het lezen van oude verhalen en legenden 
ontdek je dat de wereld niet alleen bestaat 
uit geld verdienen, op tijd komen en er netjes 
uitzien. De wereld om ons heen is een magische 
plaats die bestaat uit ontelbare gebeurtenissen, 
gedachten en verhalen.

Al zolang er mensen rondlopen op deze wereld 
worden er verhalen gedeeld. In het begin hielden
stammen elkaar, door het vertellen van 
verhalen op de hoogte van de gebeurtenissen 
die voorvielen in de wereld om hen heen. De 
marskramer die met zijn handelswaar rondtrok 
was een graag geziene gast, vooral om de 
verhalen die hij kon vertellen over de roerige 
wereld. Tijdens de donkere lange avonden in 

de wintertijd werden er veel verhalen verteld. 
Vanzelfsprekend werden bepaalde feiten
een beetje aangedikt of de werkelijkheid een heel 
klein beetje verdraaid zodat het verhaal nog een
beetje spannender werd.  
Nog niet zo heel lang gelden was de dorpspomp 
niet alleen een plek om water te halen, maar de 
plek waar je de nieuwtjes uit de verre omgeving 
hoorde. Ook vandaag de dag doen we nog 
steeds  hetzelfde. Vele mensen delen iedere dag 
de gebeurtenissen uit hun leven op Facebook of 
andere social media. En ook dan wordt er vaak 
een gedeelte weggelaten of een feitje aangedikt 
omdat het dan pas leuk is om te delen.
Door de verhalen die we elkaar vertellen bepalen 
we wereldbeeld en daardoor onze cultuur. Want
door het delen van verhalen, ideeën en beelden 
horen we ergens bij en vormen we dus een 
groep. 
Je zou dus kunnen stellen dat we onze identiteit 
ontlenen aan de verhalen die we als groep met 
elkaar delen. Alle oordelen en vooroordelen zijn 
gebaseerd op verhalen, ongeacht of het waar is.

Verhalen vertellen hoort bij ‘mens-zijn’. Dieren 
vertellen geen verhalen (op de dieren van Toon
Tellegen na dan. Grote aanrader!)  
Het begint al als je kind bent. Voor het slapen 
gaan wordt een verhaaltje voorgelezen. Op school 
leren kinderen lezen en gaan ze zelf verhalen 
lezen. Langzaam aan verzamelt iedereen in zijn 
leven een grote collectie verhalen. Verhalen, 

HYPNONIA
OF

het belang van verhalen

door Roderick van wulvenhout



De dorpspomp in Baarle-Nassau. onderdeel van een 
legendetocht
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verteld door een ander maar die grote indruk 
hebben gemaakt. Avonturen die je hebt beleefd 
of gebeurtenissen die de geschiedenis hebben 
beïnvloed. Al deze verhalen draagt een mens met 
zich mee.
Het klokkenhuis van een mens bestaat dus uit 
verhalen. Verhalen die iets vertellen over zijn of 
haar
leven, verhalen die iets betekenen en daardoor de 
moeite waar zijn om te delen met anderen.
Iedereen doet het dagelijks, je vertelt elkaar 
iets, iets wat je hebt meegemaakt of hebt 
gehoord.
De beste en leukste gesprekken zijn vaak de 
gesprekken die iets vertellen over degene die ze
vertelt. Iets wat hij/zij in haar jeugd mee heeft 
gemaakt of iets waar iemand gepassioneerd over 
is.
Persoonlijke verhalen zijn de meeste intieme 
verbinding met de mensen om je heen.
Alle verhalen die we in ons meedragen 
herinneren ons wie we zijn, waar we vandaan 
komen en
waarheen we op weg zijn.
“Het is het verhaal wat er toe doet” 

De Bibliotheek der 

Legendejagers

Legendejagers en boeken... 
een perfecte match. 

Kijk op www.legendejagers.nl 
voor de boeken die wij je aan 

kunnen bevelen.

Like onze Facebookpagina en 
laat zien welk verhaal jij 

leest en waarom het je zo aan-
spreekt. 



Ambrosius
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Op de tafel liggen landkaarten. Aan de grootte 
van de stapel kaarten te oordelen zal het heel 
Nederland moeten zijn, in alle details. Er 
liggen boekjes met lederen kaften. Ze staan 
vol aantekeningen in woord en beeld. Er ligt 
een vulpen met koperdraad omwonden en een 
kristallen kogel er aan bevestigd. Een zwarte, 
hoge hoed en zwarte, vingerloze handschoenen 
liggen naast een bril met blauwe brillenglazen. 
Een glas goede single-malt staat bovenop een 
stapeltje boeken met oude legenden en sagen.
Dit is onmiskenbaar een legendejagershol.
Twee lieden zitten voldaan te praten. Het 
gesprek gaat ongedwongen, soms een tikje 
wanordelijk. Niet over het alledaagse nieuws, 
de economie of sport. Het gaat over geesten 
die verschijnen in de duinpannen van de 
waddeneilanden, de heks op het matje, het 
kamermeisje van het hotel. Maar het is geen 

gewoon gesprek over amusante verhaaltjes. 
Integendeel. Terwijl we spreken lijkt er iets te 
veranderen in de kamer. Een lichte geur... is 
het de whisky? Een onbestemd zangerig geluid. 
De twee lieden lijken het zeker wel door te 
hebben, maar zich er geen zorgen om te maken.
Dan buigt Roderick zich voorover en zegt. “We 
weten wat je hoort. We weten wat je ruikt. 
Welkom in de wereld van de magie, in de wereld 
van de verhalen”.

Roderick is in het dagelijks leven ook wel bekend 
als Erik Franken. Hij is beheerder van de 
Kinderboerderij Wolfslaar in Breda. Zijn leven 
is een groot avontuur te noemen. Een avontuur 
met de dingen van deze tijd. Toen bij hem de 
ziekte van Vrolijk werd geconstateerd, besloot 
Erik zich hier niet bij neer te leggen. Hij bruist 
van activiteit en avontuur, pakt alles aan wat 
hem nieuwsgierig maakt en leeft met de dag. 

Roderick

in gesprek met:

roderick en ambrosius
“Feitelijk zijn de legendejagers er altijd al geweest. Diep in ons hart of ons hoofd. 
We hebben elk altijd al een bijzondere voorliefde gekoesterd voor avonturen. Door ze 
te lezen of te beleven. Elk op ons eigen manier. Het kon niet anders, dan dat we op 
een dag elkaar tegen het lijf zouden lopen”.
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Dat levert niet alleen veel verhalen op, maar ook 
veel kennis.
Zo is hij, zelfs in een tijd als deze een perfecte 
legendejager. De voorvaderen van Roderick 
stammen uit de Zwarte Orde, wat menig 
Legendejager de wenkbrauwen doet fronsen. 
Maar geen nood, Roderick is een Legendejager 
met een goede en levenslustige inborst.

Ambrosius, of Rob Hopstaken, is illustrator en 
conceptontwikkelaar. Hij geeft tekenlessen en 
workshops. Al deze activiteiten worden gebundeld 
in het bedrijfje Skapare Plan. Zowel bij Rob als 
Ambrosius is de verbeeldingskracht een stuwende 
kracht in zijn werk. Boeken zijn een verslaving 
en hij is nog van het slag dat graag een echt 
boek vast houdt. Zijn verbeeldingskracht uit 
zich in het maken van vele illustraties in zeer 
uiteenlopende technieken. 
Bij Rob leverde dat de mogelijkheid tot 
het runnen van een eigen bedrijf, terwijl 
Ambrosius door dit talent in dienst kwam bij 
de Grootmeester der Legendejagers, Melchior 
Grimlein. 

De twee avonturiers begonnen in 2012 met het 
maken van de Duivelsche Bokkentocht in Breda. 
Een legendetocht waarbij het verhaal “De Klokken 
van de Duivel” centraal staat. Een verhaal over 
een onmogelijke liefde. “Het is een leuke tocht 
die begint met koffie met een bokkenpoot, op het 
bezoekerscentrum en eindigt op de Ginnekenmarkt 
met een bokbiertje en bokkenballen. Maar we 
hadden zoveel schik in het maken van de tocht 
en dachten: ‘Dit kunnen we op veel meer plaatsen 
wegzetten’. De formule sloeg aan. Zonder dat we 
er veel voor hoefden te doen bleken verschillende 
horeca-exploitanten zeer geïnteresseerd in dit 
concept. En hoewel we vooral in Brabant actief 
zijn, kwamen er ook al snel plannen voor het 
Gooi, de Veluwe en de Wadden”.

De ontwikkeling staat na twee jaar nog altijd 
niet stil. Terwijl ik mijn aantekeningen maak, 
kabbelt het gesprek tussen de twee Legendejagers 
vrolijk verder over spellen, workshops en hun 
attributen. Ik zie een vreselijk intrigerend kastje 
staan, met flesjes, kristallen en koperdraad. 
Ingewikkelde tekeningen die verwijzen naar maan 
en sterren... wat heeft dit allemaal te maken 
met de Legendejagers?
“Het is de charme van ingewikkelde dingen”, 
lacht Roderick. “Misschien het mysterie. Als 
je geheimen deelt, schept dat een band. Het 
is fantastisch als je met een groep mensen 
op weg gaat en je kunt hen een geheim 

ontdekken en samen bewaren. Zo is het leven 
der Legendejagers niet iets dat je in drie 
pagina’s uitlegt. Ze komen uit allerlei tijden, 
zwerven door verhalen en tijden heen en daarbij 
maken ze gebruik van geheime kennis. Daarmee 
begeven de Legendejagers zich in een wereld 
waarin zaken zoals De Steen der Wijzen, 
werkelijk bestaan. En in onze filosofie gaat de 
werkelijkheid veel verder dan de feiten van onze 
realiteit”.
Het wordt moeilijk. Beweren deze mannen dat zij 
iets kunnen waartoe de wetenschap nog niet in 
staat is?
Er verschijnt een glimlach op beide gezichten. 
“Precies!”, antwoorden ze tegelijk en nemen een 
slok van hun whisky nadat ze het glas in mijn 
richting hebben geheven.

“We zwerven door het multiversum”, zegt 
Ambrosius om mijn verwarring compleet te 
maken. “Maar begrijp me goed dat dit niet 
kan als je denkt dat de wereld ophoudt bij de 
grenzen van de tastbare werkelijkheid. Het 
is niet voor iedereen weggelegd om door het 
multiversum te reizen. En daarom willen wij wat 
van die ervaringen delen met iedereen die dat 
wilt: door een Legendetocht”.

Beleving is hun toverwoord. Ze vertellen 
over een ‘Gang van Nemo’, waarin je met je 
verbeeldingskracht door verhalen en andere 
werkelijkheden kunt reizen. Ik krijg het gevoel 
bij alsof er aan me getrokken wordt en zou in 
staat zijn om door die gang te lopen om het 
avontuur te kunnen beleven. “Maar dat hoeft 
niet persé. We brengen het toch naar je toe. 
Beleven doen we meer en meer onderuitgezakt 
in de bank achter de tv. Of we staren naar het 
computerscherm, doof en blind voor alles om ons 
heen, in de hoop dat nieuwe level te behalen. 
Wij nemen je mee naar buiten. Want buiten 
beleef je het écht. Daar kan geen simulatie 
tegenop. Pas liepen we op het noorderstrand 
van Schiermonnikoog. Het was koud, nat 
en het waaide hard. Bikkelen was het. Dán 
pas kun je jezelf een beetje inbeelden hoe de 
Ketelmannen zich voelden. Met een beeldscherm is 
je beleving maar tot op bepaalde hoogte. Bij de 
Legendejagers worden zoveel mogelijk zintuigen 
geprikkeld”.
“Bovendien is het gewoon gezond”, oppert 
Roderick vrolijk. “In een tijd dat we bewust 
worden van  het milieu en gezondheid, komen we 
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met een pracht activiteit”.

In het begin was Ambrosius als tekenaar in 
dienst van Melchior Grimlein, de grootmeester 
der Legendejagers. Hij maakte illustraties voor 
al zijn manuscripten waaronder het verslag van 
een reis door Engeland. Melchior was op zoek 
naar de oorsprong van vele mysteries. In de 
legende van Koning Arthur.
Tot grote verbazing van Ambrosius, las hij dat 
Koning Arthur mogelijk een samenvoeging is 
geweest van verschillende historische personen, 
waaronder de oude Keltische leider Ambrosius 
Aurelius. Vanaf die dag was de legendejager 
geboeid door alles wat met Koning Arthur te 
maken had.
Als hij werkelijk heeft bestaan zou hij omstreeks 
het jaar 500 hebben geleefd. Aan de vooravond 
van de Middeleeuwen. In de eeuwen erna 
komt hij sporadisch voor in geschriften, maar 
tegelijkertijd is zijn verhaal alom bekend bij de 
Keltische bevolking.  
In de periode vanaf het jaar 500 heeft het 
verhaal volop kans gekregen om te evolueren 
tot het magistrale epos zoals wij het nu 
kennen. In de dertiende eeuw wordt de basis 
van het huidige verhaal vastgelegd in de 
Historia Regnum Brittonum van Sir Geoffrey of 
Monmouth. Nauwelijks een eeuw later put Cretien 
de Troyes zich in Frankrijk uit om het verhaal 
uit te bereiden met nieuwe helden zoals Lancelot 
(De ridder van de kar) en Parsival. Hij kerstent 
het verhaal door de invoering van het Heilige 
Graal-thema. En nog altijd is de evolutie niet 
compleet. Men blijft nadenken over elk element in 
dit beroemde verhaal.
Men blijft geboeid door Arthur, Merlijn. De 
Heilige Graal speelt een hoofdrol in de kaskraker 
Da Vinci Code van Dan Brown. En wat dacht u 
van Excalibur, het beroemde zwaard in de steen? 
Het zwaard dat gesmeed was door de elfen van 
Avalon. 

Iemand die daar goed over kan vertellen is 
Philip van der Zee, verteller en muzikant bij 
Muziek en Verteltheater Donderelf.

Ambrosius en
Koning Arthur
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Een paar jaar terug was ik in Archeon, 
waar ik al sinds het begin bij tijd en wijle 
werkzaam ben als verhalenverteller en muzikant. 
Een collega had daar in de buurt met een 
metaaldetector een mes gevonden dat ooit een 
Romeins soldaat had toe behoort. Ik mocht hem 
even in mijn handen nemen, sloot mijn ogen en 
stemde mij er op af. Het beeld en gevoel dat 
ik kreeg verraste mij. Het voelde voor mij aan 
alsof het voor de soldaat als het ware de klauw 
van een kat was, vrijwel onmisbaar om te zijn 
wie je bent, noodzakelijk in de verdediging, echt 
een noodzakelijk onderdeel van de uitrusting, een 
onderdeel van zijn totaal vrijwel dierlijke mens-
zijn. Ik geloof echt dat mensen altijd en overal 
hetzelfde zijn maar tegelijkertijd ook totaal 
kunnen verschillen. Het is echt een bijzondere 
kunst om in te kunnen schatten hoe mensen in 
andere tijden hebben gevoeld, gedacht en geleefd. 
We moeten daarvoor aan onszelf voorbij gaan.
 
 
We kennen allemaal het verhaal van Arthur die 
het zwaard uit de steen trok.
Maar wat betekent dit en waar komt de 
symboliek vandaan? Waar komt het verhaal 
vandaan? 
Laten we eerst verder terug gaan in de tijd. 
Want hoogstwaarschijnlijk is het verhaal in 
Engeland gebracht door Romeinse ruiters dat in 
feite Teutonen/ Germanen waren.
In de Noordse mythologie zien we op een 
huwelijksfeest van Signy (tweelingzus van 
Sigmund, die beiden weer verre nazaten zijn 

van Odin)  Odin verschijnen. Hij loopt af op de 
Kinderstam, een machtige Eik waar rond een 
enorme zaal is gebouwd. Hij laat het zwaard in 
de boom zinken en verteld dat degene die het 
zwaard uit de boom zal trekken een machtig 
koning zal zijn. In dit verhaal is het Sigmund 
die uiteindelijk het zwaard uit de boom trekt 
nadat vele anderen het geprobeerd hebben. 
Zeer interessante symboliek! Als je kijkt naar 
het feit dat wij in Europa, onze voorouders vaak 
Zonaanbidders maar ook Boomaanbidders waren. 
Begrijp dit niet verkeerd. Ze aanbaden niet 
daadwerkelijk de zon of een boom maar gebruikte 
dezen als metafoor om contact te maken met 
het goddelijke. Het is een tastbaar stuk van de 
schepping en schepper. 
En als je eenmaal leert contact te maken met 
bomen en planten dan zul je verrast zijn over 
hun wijsheid en informatie die zij kunnen geven.
Kijk als een God als Alvader Odin verschijnt 
op een huwelijksfeest en op een machtige eik 
toeloopt dan heeft dit allemaal betekenis. Hij 
steekt een zwaard in de boom. Beter gezegd: Hij 
laat een zwaard in de boom zinken. Ik geloof 
niet dat dit een daad van agressie was maar 
meer een communicatie, samenspel van Odin met 
de boom. De boom heeft bewustzijn. Net zo als 
al de wouden waar de mensen tussen leefden 
bewustzijn hadden. 
Zo kunnen we naar dit verhaal kijken. Het 
zwaard symbool voor verstand, bewust zijn, 
besluiten kunnen nemen en ook kunnen heersen 
wordt door een van de scheppende goden aan 
de mensen geschonken. Maar het is nog wel de 

Het Zwaard 
in de Steen

Een bijdrage van
Philip van der Zee
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boom/ het woud dat zijn toestemming geeft aan 
de persoon van zijn keuze.
 
Tegenwoordig hebben we helaas grotendeels onze 
deemoedige houding tegenover de natuur verloren 
met alle gevolgen van dien. 
Als we dan weer gaan naar het verhaal van 
Arthur: ‘het zwaard in de steen’.
Dan is het ineens een groot mysterie met kleine 
of met grote letters geschreven die het rotsblok 
met het zwaard er in laat verschijnen. Hier lijkt 
de symboliek deels verloren, vergeten te zijn. 
Maar als we de symboliek toch interpreteren 
dan zal mijns inziens het rotsblok de materie 
vertegenwoordigen. 
Tegelijk kan ik het niet helpen aan de machtige 
steenreuzen van Stonehenge te moeten denken. 
En wie weet minstens zo belangrijk: ‘De Stone of 
Destiny’.
De oude Keltische koningen werden ‘gekroond’ 
bij de stone of Destiny. Hij staat nog steeds 
op de ‘Hill of Tara’ in Ierland. Tara was de 
plaats van de High King. Hij was 
niet altijd high ( wie weet...) Maar 
ieder gewest had zijn eigen koning 
en de belangrijkste zat in het midden 
en was de High King. Ooit kwamen 
de Schots Keltische koningen om 
gekroond te worden naar Tara. 
Er is na verloop van tijd een stuk 
afgebroken, aan Schotland geschonken 
en ligt nu in Edinburgh- castle. Nu 
konden de Schotse koningen ter plekke 
gekroond worden. (Er is een verhaal 
dat deze steen {menhir} uit Egypte 
afkomstig zou zijn...?)
Mogelijk zit er een connectie tussen 
de Stone of Destiny en ‘Het zwaard 
in de steen’ wie zal het zeggen...
Het is wel boeiend. Net als met 
bomen kunnen we contact leggen met 
stenen. En luisteren naar wat zij 
ons te vertellen hebben. Als we leren 
contact te maken met stenen zullen we 
weer verrast worden met een wereld 
die voor ons open gaat. De wereld 
van de stenen is veel lichter dan men 
zou denken. Juist de stenen zijn heel 
etherisch van bewustzijn. 
Ik moet even denken aan een lezing 
van Philip Carr-Gomm ( Moderne 
Druïde, hoofd van een belangrijke 
orde) Waar hij eenzelfde iets vertelde 
maar ook iets aanhaalde van dat 
‘Merlijn’ de stenen van Stone Henge’ 
op hun plek gezongen had....

Nou ja... ik ga nu te ver van de kern van mijn 
verhaal.
Goed.
Met mijn verhaal wil ik geen discussie openen. 
Ik heb over het algemeen een hekel aan 
discussies. Ik wil ook geen gelijk of ongelijk. Ik 
wil graag alleen een stukje openheid, openheid 
naar de zee van mogelijkheden. Ik wil niet dat 
we ons nog langer laten inperken door ons eigen 
verstand of die van een ander. De wereld, heel 
het universum gaat ons verstand toch ver te 
boven. En je maakt mij niet wijs dat de oude 
Kelten en Germanen zich dit niet zeer bewust 
waren. 
Laten we het zwaard uit de steen trekken 
en besluiten nooit meer onze geest en onze 
mogelijkheden te laten inperken!
Dan hebben we een belangrijke les die onze 
voorouders voor ons bewaard hebben in deze 
verhalen geleerd!
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Het is niet aan te raden om op legendetocht 
te gaan met en lege maag. Sterker nog, een 
lunchpakketje is wel het minst wat in je tas 
hoort te zitten. En omdat een Legendejager 
vaak niet weet of een wandeling een uur duurt 
of een jaar, heeft hij altijd iets voedzaams 
bij. Bovendien is een Legendejager op pad een 
opportunist en kan met hetgeen hij onderweg 
vindt soms een verrassend lekkere maaltijd 
maken. Veel keus heeft hij niet. Hij moet het 
gewoon doen met wat hij voor handen heeft. 
Dat levert soms bijzondere uitkomsten. Ograu 
Winde is legendejager in de Groene Orde die 
zich specialiseert op sprookjesverhalen en fabels. 
Zij was degene die ontdekte hoe de sprookjes 
werkelijk waren. Met inbegrip van de culinaire 
zaken. Zij hield zich onder andere bezig met 
het verhaal van Hans en Grietje. Een van de 
sprookjes die de Gebroeders Grimm in 
hun boeken opnam. Het 
huisje bleek 

werkelijk deels van 
snoep en koek gemaakt te zijn. 

Al was het na een regenbui een treurig zicht, 
was er veel onderhoud nodig en was er geen 
plek zo vergeven van wespen dan dit krot. Bij 
haar terugkeer maakte Ograu bij elke Blauwe 
Maan een huisje van koek en snoep voor haar 
kinderen. 
Terug nu naar de legendejagerskeuken. Elke 
streek, elk volk, elk verhaal, elk universum 
heeft zijn eigen eetgewoonten. En sinds 
legendejagers telkens uit de verschillende 
hoeken van het universum komen, zijn ook 
hun voortbrengselen zeer divers. Er bestaan 
zelfs legendejagerskookboeken. Maar waar de 
legendejager echt in uitblinkt is de snelle, 
geïmproviseerde hap. 
Want de legendejager is veel op reis. En daarom 
staat er op het legendejagersmenu dan ook vaak 
een snelle hap. Voedzaam eten in een kleine 
vorm. En dan vooral niet alleen een verpakte 
boterham met kaas, want er moet wel genoten 
kunnen worden van het eten. 

De Legendejagerskeuken kenmerkt zich dan ook 
door snel te bereiden, voedzame en gezonde 
maaltijden of hapjes die makkelijk mee te nemen 
zijn. Van die laatste is de Volkoek wel de 
meest populaire. Het zijn koekjes die gevuld zijn 
met allerlei zaken als kazen, vlees, gedroogd 
fruit, groenten en kruiden.
De Legendejagers maken deze koeken vaak in 
een provisorische oven van stenen.

De keuken der Legendejagers
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VolkoekDe keuken der Legendejagers
De bloem en boter worden in een kom goed met 
elkaar vermengd tot een kruimig deeg ontstaat. 
Vervolgens wordt er een eetlepel water en één 
eidooier aan toegevoegd. Dit wordt gekneed tot 
er een glad deeg is ontstaan. Dit deeg wordt 
een half uur koud weggezet.
Ondertussen worden de basilicum en olijven 
gehakt en vermengd met de manchego, zout en 
peper. Het deeg wordt in dunne, ronde schijfjes 
gelegd. Daarin komt een beetje vulling en het 
wordt dichtgevouwen. Met een beetje water blijft 
het ontstane envelopje dicht.
Vervolgens worden ze besmeerd met de andere 
eidooier en bestrooid met zeezout. Ze worden in 
de oven gelegd en af en toe omgedraaid tot de 
buitenkant mooi goudbruin is. In uw oven moeten 
ze op 190 graden en 20 minuten gaar zijn. 

Dit hapje is geen onbekende in onze 
werkelijkheid. Het is immers een Empanade. En 
vrijwel elke legendejager maakt zijn eigen versie 
van deze volkoek. Gevuld met appel, kaneel en 
rozijnen. Of wat dacht je van zalm met bieslook 
en een beetje room? Rookvlees, appel en een 
druppeltje appelstroop?
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Wat maakt deze locatie zo uniek? Het op en top 
Brabantse karakter? Het bourgondische eten en 
drinken? Het feit dat dit het hoofdkwartier van 
de Legendejagers is? Misschien wel alledrie.

Een mooi terras voor zonnige dagen. Zand, 
water en speeltoestellen in een speeltuin voor de 
kids. Een interieur van steigerhout. 
Het ene deel van het restaurant is speels en 
kleurig van karakter et het sprookjesthema 
van de kabouters Wompert en Bies. Echt een 
plek waar je met de kinderen gaat zitten. 
Kleurboekje, spelletje, lekkere pannenkoek. Wat 
wil je nog meer? 

Het voorste deel van het restaurant is echter 
interessanter in de context van dit tijdschrift. 
Het lijkt alsof een ontdekkingsreiziger er al zijn 
souvenirs heeft uitgestald. 

En dan de menukaart. Natuurlijk pannenkoeken. 
Niet de luxe, dunne flapjes, maar lekkere, 
luchtige, dikke pannenkoeken, bourgondisch 
belegd. En voor wie geen pannenkoeken lust, zijn 
er pannetjes met heerlijke stoofpotjes, stevige 
sandwiches, heerlijke snacks, ijs en wafels. Of 
een High Tea, zoals je deze alleen op deze plek 
kunt krijgen.

Locatie in de spotlight:

PannenkoekenHuis ten Bosch  
in Chaam
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Historie
Dit restaurant stamt uit 1863. Althans, de 
eerste waardin opende de herberg in dat jaar. 
haar beeltenis is ondanks de overname in het 
restaurant blijven hangen. Alsof zij hier nog 
altijd de scepter zwaait.  
Maar een oudere kaart uit 1841 toont aan dat 
er vóór die tijd al een herberg was. Hier wordt 
je uitgenodigd om af te vragen hoe dit nou 
precies zat. Was er al een herberg? En wat is 
daar dan gebeurd? Dit is dé locatie voor iemand 
die van verhalen houdt. Niet alleen de verhalen 
die het thema van het restaurant dragen, maar 
ook de verhalen van de omgeving maken deze 
locatie zo speciaal.
Neem nou de ligging. PannenkoekenHuis 
ten Bosch ligt aan de rand van Landgoed 
Valkenberg, dat het decor is van een spannende 
legendetocht. In het landgoed zijn een bloedsteen 
en grafheuvel te vinden met elk hun eigen 
mysterie. Bovendien heeft deze streek zijn 
eigen ‘Bokkenrijders’, de Zwartmakers die 
ook een poging deden om Valkenberg van hun 
kostbaarheden te ontdoen.
Deze legendetocht is een aanrader in elke tijd 
van het jaar. Een wandeling van anderhalf 
uur met een begin en eindpunt bij dit 
PannenkoekenHuis. Begin en eind van een 
avontuur dat je in levende lijve kunt ondergaan. 
En er komt nog een tocht; over Landgoed 
Hondsdonk, aan de overkant van de weg. Een 
langere route voor diegenen die graag echt op 
stap gaan. Naast het restaurant komt tenslotte 
nog een spel/speurtocht voor de kinderen.

Boven: De Bloedsteen
Onder: De Grafheuvel
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Legendejagers alleen voor volwassenen? 
Welnee, wie heeft je dat wijs gemaakt?
Er zijn zelfs kinderen die hele goede 
Legendejagers zijn.

Neem nou Wolf Windewaai. Hij woonde 
rustig in een dorpje op de Veluwe, toen 
hij verstrikt raakte in de legende van 
het Solsche Gat. Dat is het begin van 
een magisch avontuur en...
... Wolfs toetreding tot de Broederschap 
der Legendejagers.
Benieuwd? De Legendejagers 
presenteren binnenkort zijn spannende
verhaal.

Beroemde Legendejagers
Twijfel jij wel eens aan de werkelijkheid? 
heb jij ook wel eens dat de werkelijkheid een 
droom lijkt te zijn? Wees gerust.. je bent 
niet gek aan het worden. Dit is de alledaagse 
werkelijkheid van de Legendejagers. Zij leven 
in de wereld van verhalen en reizen door de 
tijd. Dan moet je voortdurend nadenken wat 
nou echt is en wat niet.

Wie is Wie?

Leer de bekendste legendejagers kennen.
Scan de QR-code erbij en je kunt hun verhaal 
lezen.

Melchior Grimlein
Grootmeester der legendejagers
Geboortedatum: 15 juni 1335
Orde: Orde van Grimlein

Junior Legendejagers
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Nemo
Transportatie-deskundige

Geboortedatum: 
6 juli 1834
Orde: Orde van 
Saunière

Gijsbrecht van 
Wulvenhout

Meester van de 
Zwarte Orde
Geboortedatum: 12 
november 1624
Orde: De Zwarte 
Orde

Gilthud Fennegar
Piraten 
legendejager 
Geboortedatum: 
9 mei 1646
Orde: Orde 
van Skye

Geheime  Genootschappen
Zij zijn er altijd al geweest. Een van de bekendste 
is wel de  Orde van Sion. Waarschijnlijk waren zij 
de drijvende kracht achter de Tempeliers. Je weet 
wel, de ridders van de kruistochten met de rode 
kruizen op hun witte gewaden.

Ook nadat vrijwel alle Tempeliers op de brand-
stapel waren beland, bleef de Orde van Sion 
bestaan....
... en zelfs nu bestaat zij en heeft zij macht.
Maar niemand schijnt iets  van de orde te weten. 



CODETAAL
Codetaal is geen kinderspel! Al eeuwen lang 
gebruiken belangrijke mensen zoals Julius 
Ceasar codes om belangrijke informatie door 
te sturen, zonder dat ongenode gasten mee 
kunnen lezen. 
Om een code te kunnen ontcijferen moet de 
ontvanger een codesleutel hebben.
Het Polybiusvierkant is zo’n codesleutel. Elk 
getal van de boodschapcode bestaat uit twee 
cijfers. Het eerste cijfer is het cijfer dat 
bovenaan in het vierkant staat. Het tweede 
getal staat links naast het vierkant. 
Kun jij de volgende code kraken?

35-53-34-41-54  53-53-13
52-15-43-42-53-34
23-51-22-51-43-41-51-52-11-22-51-34
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De Legendejagers zwerven van het ene 
verhaal naar het andere. Nemo vond een 
manier om dit te doen. Met of zonder een 
hulpmiddel zoals een supersonische wandel-
stok, hoed of kompas.

Je begrijpt dat de Legendejagers veel be-
leven. Stel je voor dat je, zoals Ambrosius 
ineens middenin het verhaal van Koning 
Arthur terecht komt!

In de Legendeacademie kun je allerlei 
spannende dingen doen. Niet van achter je 
computer, maar écht. Hieronder een paar 
activiteiten die wij organiseren. Ook kun-
nen we bij jou op school komen!

HOE VIND JE DE WEG ZONDER GPS, 
MAAR MET HET KOMPAS, DE ZON EN 
DE STERREN?

GEHEIMSCHRIFT EN CODETAAL

UILEN UIT VERHALEN EN UILEN IN 
HET ECHT!

WILDLIFE SPOORZOEKEN

informeer bij de locaties van de tochten 
wanneer er een activiteit is of kijk op 
onze website: www.legendejagers.nl

Even wat korte lesjes uit de Legendeaca-
demie

Op pad met de 
Legendejagers



NAVIGEREN MET 
JE HORLOGE
Heb je een horloge met wijzers? Dan kun je zo 
het noorden vinden:
Laat de kleine wijzer naar de zon wijzen. Ga van 
de kleine wijzer tegen de klok in naar de 12 en 
deel dit stuk in twee delen. De lijn die je hier 
krijgt wijst naar het zuiden.

Geen horloge?
Teken de klok met de wijzers in de juiste positie 
op een papiertje of in het zand
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HONGER onderweg?
HAAL JE ETEN uit het 

grasveld

Krijg je honger 
onderweg? Kijk dan 
eens om je heen. 
Er is best veel te 
snoepen in de na-
tuur. Niet alles is 

even lekker. Eikels bijvoorbeeld. Je kunt 
ze eten. Maar rauw zijn ze bitter. Kook 
je ze goed, dan zijn ze best te eten. 
Rooster ze op een vuurtje en je kunt er 
koffie van zetten.
Klaverblaadjes uit het grasveldje zijn 
rauw best lekker. Ook de bloemblaadjes 
en de jonge blaadjes van een ordinaire 
paardenbloem kun je eten! Eet eens ge-
zond en maak een lekkere salade met 
olijfolie, pijnboompitjes, geitenkaas, kla-
verblaadjes en paardebloemblaadjes. Maar 
alles van te voren wel even wassen

HELP! 
IK BEN VERDWAALD!
Legendejagers raken ook wel eens de weg kwijt. Ben jij ook wel eens verdwaald geraakt? Hoe kun je voorko-
men dat je verdwaald en wat kun je doen om de weg weer te vinden?

•	 Kijk altijd goed om je heen en probeer dingen te 
vinden waarop je kunt oriënteren. Bijvoorbeeld 
een kerktoren, een heuvel, een rivier of een weg.

•	 Waar staat de zon? Hou dit een beetje in de gaten 
bij het begin van je tocht en tijdens je tocht!
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Subcultures
LOST & FOUND

Ga mee op avontuur!

Lost & Found neemt kids, teens en volwassenen mee naar 
andere werelden. Werelden zoals je die kent uit boeken, films 
en games worden werkelijkheid. 

Binnenkort kun je met Lost & Found ook op 
avontuur in de wereld van de Legendejagers. 
Los mysteries op en ontmasker de dieven. 
Tijdens een Legendequeeste ga je in een groep, 
bijvoorbeeld je gezin of een groep vrienden met 
kaart, kompas en goede moed op pad. 

Lost & Found is een buitengewoon reisbureau. 
Zij organiseren live games waarin spelers 
samen op avontuur gaan. Elke speler verzint een 
personage en probeert naar de persoonlijkheid 
van dit personage te handelen. Spelers 
reageren op gebeurtenissen, waarbij alle acties 
geïmproviseerd worden. Zo beleven zij samen 
unieke avonturen en maken hun eigen verhalen. 
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Spel is bij Lost & Found meer dan een 
spelletje: alles draait om het stimuleren van 
een speelse mindset, lichamelijke activiteit en 
creativiteit. Bovendien ben je lekker buiten op 
bijzondere locaties. Uit onderzoek blijkt dat 
speels gedrag bijdraagt aan innovatiekracht, 
aanpassingsvermogen en ons ongevoeliger maakt 
voor stress. 
Daarom gaat het bij Lost & Found niet om 
winnen en verliezen, maar om samen spelen 
en ontwikkelen. We stimuleren alle zintuigen, 
motoriek, concentratie, denkvermogen, creativiteit 
en sociale vaardigheden. Door te experimenteren 
met verschillende rollen wordt ook het 
zelfvertrouwen vergroot.

“Een speelse cultuur is geen luxe maar een 
voorwaarde om te overleven. Zeker in een tijd 
van snelle verandering, oplopende concurrentie en 
stress is creativiteit geboden”.
- Mark Mieras, wetenschapsjournalist

Lost & Found is een initiatief van spellenwinkel 
Subcultures in Utrecht.
Subcultures staat voor creativiteit en spel. Al 
meer dan 10 jaar organiseert Subcultures live 
games, lezingen en workshops voor kinderen, 
jongeren en volwassenen. Naast publieke events 
maakt Subcultures ook live games voor
scholen, musea en bedrijven.

Meer informatie:
www.lostandfoundtravels.org

www.subcultures.nl
Oudegracht 194 (werf) 

3511 NR Utrecht 
030-2311122
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De Legendejagers hebben zich ten doel 
gesteld om nog deze zomer maarliefst 
vijftien tochten gereed te hebben. 
Vijftien spannende, historische, 
grappige of eenvoudigweg mooie fiets of 
wandeltochten over heel Nederland.
Hiernaast een aantal van de locaties 
waar u terecht kunt voor een 
Legendetocht, of waar in de loop van de 
komende maanden een Legendetocht voor 
u gereed ligt. 
Naast deze locaties komen er ook nog 
tochten in: Schiermonnikoog (4)
Amstelveen
Etten-Leur
en een tocht exclusief voor Villa 
Pardoes in Kaatsheuvel

Hou de website in de gaten welke 
tochten al in gebruik zijn!

www.legendejagers.nl

13locaties

goed 
voor 15
spannende 
tochten
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Locatie in de spotlight: 

Wolfslaar

In het zuiden van Breda liggen de uitgestrekte 
bossen die tot in België reiken. In deze streek 
treft men vele landgoederen zoals Landgoed 
Valkenberg, Hondsdonk. Zij gaan in een lijn 
naar België. Een lijn die begint bij de woonstede 
van de Heer van Breda. Een van de eerste 
Landgoederen is het Landgoed Wolfslaar. Het 
nabijgelegen bezoekerscentrum is een startpunt 
voor twee legendetochten en tevens het de eerste 
locatie. 

Het bezoekerscentrum Wolfslaar is vooral bekend 
vanwege zijn kinderboerderij. Legendejager 
Roderick vervult in zijn dagelijks leven hier de 
functie van beheerder. Het is dan ook niet gek 
dat de eerste toch, De Duivelsche Bokkentocht, 
vanuit deze locatie naar het nabijgelegen 
Ginneken gaat. Maar ook het naastgelegen 
Landgoed biedt veel boeiende zaken voor een 
legendejager. In het bosachtige park rond het 
landhuis leidt een tweede legendetocht waarin u 
op zoek gaat naar de herkomst van de wolf en 
de vermeende spokerijen in het landhuis.

Het bezoekerscentrum is een bruisend centrum 
van activiteit rond het milieu. Een ruim 
opgezette en sfeervolle kinderboerderij met goed 
onderhouden dieren en een duidelijk educatieve 
functie. En dat alles in een prachtige omgeving. 
Toegang is gratis en er is, voor degene die dat 
wil, een mogelijkheid voor en kopje koffie. En 
met het prachtige landgoed om de hoek is het 
een unieke locatie.

Op de kinderboerderij worden met regelmaat 
activiteiten georganiseerd die met de boerderij 
en erfgoed te maken hebben. 
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Landgoed Wolfslaar is parkachtig in de directe 
omgeving van het landhuis, maar dat gaat over 
in min of meer natuurgebied verderop. Maar ook 
in historisch opzicht is Wolfslaar interessant. 
Wat betekent Wolfs-Laar? Wie waren de 
bewoners van het landhuis Wolfslaar? Waar 
bouwde Spinola zijn kampement tijdens het beleg 
van Breda? 

Bezoekerscentrum Wolfslaar is inmiddels goed 
voor een dagje uit. Kinderboerderij, Landgoed, 
twee legendetochten en het zwembad Wolfslaar. 
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Quintaessentia 
Wat is werkelijkheid? 
door Roderick

(een stukje legendejagers-filosofie)

Ik kan je een leugen vertellen, een klein en 
onschuldig leugentje, maar toch een echte leugen. 
En misschien zul je het geloven, misschien ook 
niet. Maar het wordt iets wat we delen, iets 
wat ons verbindt .Een soort belevenis die we 
samen hebben meegemaakt. Een werkelijkheid ook 
al is deze gebaseerd op een leugen.
“Weet je nog…? Toen ik die kop koffie per 
ongeluk over je zo goed als nieuwe jas 
morste…? Ja, die zwarte jas, of was het een 

donkerblauwe, ik weet het niet meer precies.
…Je kunt het je niet meer herinneren… Ooh ik 
weet het nog goed, het was bij jou thuis..”

Je zult zo’n verzinsel waarschijnlijk geloven, 
want waarom zou je er aan twijfelen, en dus 
accepteren dat het echt een keer gebeurt is. 
Gewoon omdat het waarschijnlijk is. Terwijl de 
werkelijkheid soms echt ongelofelijk is. Je kunt 
sommige zaken niet geloven of bevatten 
dat het waar is. Alleen de gedachten dat iets 
ongelofelijk is zet jezelf op slot, je kunt het 
niet geloven dus waarom zou je proberen te 



Ambrosius
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accepteren of iets misschien toch waar kan zijn. 
Het werkt als een omgekeerd placebo-effect.

Jou werkelijkheid, mijn werkelijkheid kan een 
verzinsel, bedenksel zijn , maar we geloven het 
omdat het waarschijnlijk is. We accepteren het 
ook omdat het gemakkelijk is, vooral als andere 
er ook zo over denken.
Het is net als met de hardheid/dichtheid van een 
muur. Omdat iemand je ooit verteld heeft, of nog 
dwingender, je gewaarschuwd heeft dat een muur 
een muur solide en ondoordringbaar is, voelt een 
muur hard en gesloten. Terwijl de moleculaire 
dichtheid van steen niets scheelt met die van de 
lucht om ons heen alleen de beweging is anders. 
Haal jezelf van slot en ondenk de werkelijkheid. 
Kom in beweging want dat is het enige verschil 
tussen ondoordringbaar en doordringbaar. Zie 
de vele dimensies om je heen en reis door 
alle werelden. Alles is waar, als je het jezelf 
toestaat! 

Waar het omgaat is dat alles begint met een 
klein idee, een vage gedachten wat langzaam 
groeit tot een verhaal, een vertelsel. Zodra het 
opgeschreven of verteld wordt, is het tastbaar 
geworden. Iedere 
keer dat het verteld of gelezen wordt krijgt het 
een vaster vorm. Er ontstaat op deze manier 
een nieuw soort werkelijkheid, iets waar je 
naar terug kunt gaan, via je herinnering of 
door het naar te kijken of het vast te houden. 
Een wereld in een wereld. ( Spiegelt je spiegel 
alleen je spiegelbeeld of misschien ook de wereld 
van je spiegelbeeld, net zoals er een hele wereld 
is om diegene die in een spiegel kijkt). De 
werkelijkheid, jou werkelijkheid is niet iets wat 
star is, het beweegt en groeit voortdurend, je 
moet het alleen durven zien. Het is maar een 
hele kleine en logische stap van een idee naar 
een tastbare werkelijkheid, een wereld waar je 
naar toe kunt reizen. 

Zet de lichtknop om want het is niet de lichtknop 
die er voor zorgt dat het licht brandt of uit is 
maar het is de energie die een lamp krijgt om 
te branden, of niet. 
Energie is iets ongrijpbaars maar het is er 
altijd en in vele vormen. Energie staat gelijk 
aan gedachtekracht. Draai het maar eens om, 
waar krijgt je energie van, wat zorgt voor 
beweging? Juist ja, van die gedachten die eerst 
onduidelijk in je hoofd zitten en dan ineens 
krijg je een ingeving en kun je het haarscherp 
voor je zien. Alles is duidelijk geworden. Zo is 
het ook met alle onderdelen van deze realiteit 

gegaan, die we nu accepteren als een starre 
werkelijkheid

Doordat Newton een appel op zijn hoofd kreeg 
hadden we ineens zwaartekracht, leren we. Maar 
is het misschien niet zo dat het besef van hoe 
de wereld volgens Newton in elkaar zit hem 
raakte alsof er een appel op zijn hoofd viel. Dat 
hij schrok van zijn heldere ingeving.

Bedenk ook dat voordat de (spreekwoordelijke) 
appel (misschien wel dezelfde appel die adam en 
eva het paradijs heeft doen verlaten, ook toen 
veranderd de hele wereld) op het hoofd van 
Newton viel er ook een werkelijkheid was waarin 
iedereen geloofde en voor waar aan nam.
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OP ZOEK NAAR AVONTUUR 
IN NEDERLAND

DROMEN, SLAPEN, WAKEN

VUURBAKENS, 

ONTDEKKINGSREIZIGERS

EN MEEUWENBLAADJES

AVONTUUR IN NEDERLAND, 
VERHALEN VAN EEN 
ONTDEKKINGSREIZIG IN 
NEDERLAND 
 

Ik ben opgegroeid in een klein Gronings dorp 
vlakbij de Waddenzee. ´s Avonds zag ik de 
vuurtorens van Schiermonnikoog, Ameland en 
Borkum door mijn slaapkamerraam schijnen. Ik 
fantaseerde over schepen die langskwamen, wat 
ze ontdekt hadden en wat ze allemaal hadden 
meegemaakt onderweg. Ik denk dat hier mijn 
passie voor vuurtorens vandaan komt en de 
tegelijk de basis voor Outback Holland. Als een 
ontdekkingsreiziger struin ik stad en land af op 
zoek naar mooie plekken, bijzondere verhalen en 
anekdotes. En ik verbaas me iedere keer dat 
er zoveel moois te ontdekken is in Nederland. 
Deze ontdekkingen verwerk ik in nieuwe reizen 
voor Outback Holland, mijn bedrijf waar ik 
ruim twee jaar geleden mee gestart ben. Een 
persoonlijke reisgids naar de onontdekte plekken 
in Nederland. In deze terugkerende ontdekkingen 
van Nederland vertel ik wat ik gezien heb en 
wat het verhaal erbij is. Ontdekkingen die ik dit 
jaar in ieder geval deel, zijn:

Ontdek de geheimen 
van Nederland
een bijdrage van Michiel malewicz

Michiel Malewicz Zeilen op het wad
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Tijl Uijlenspiegel
De reizen en belevenissen van Tijl Uilenspiegel. 
Vanuit Damme heeft deze volksheld heel wat van 
de wereld en met name Nederland gezien. De 
plaatsen waar hij geweest is, ga ik bezoeken en 
ontdekken of er nog steeds een mooie reis van te 
maken valt. 

Hollandse meesters.
Nederland is een klein landje, maar ´onze´ 
schilders uit de Gouden Eeuw en daarna zijn 
wereldberoemd. Onlangs brak een expositie 
Vermeer, Rembrandt en Halsin New York alle 
bezoekersaantallen. Bezoekers stonden uren in 
de rij om ze te bekijken. bekijken is geweldig, 
maar waar hebben zij zelf gewoond, gewandeld 
en inspiratie opgedaan? Dat ga ik dit voorjaar 
ontdekken. Wat ik ontdek deel ik hier. Een 
voorproefje geef ik je alvast, Vincent van 
Gogh. Geboren en getogen in Brabant, Zundert 
om precies te zijn. Zijn jeugd heeft hij hier 
doorgebracht en tot aan zijn 18de heeft hij 
heel wat in deze regio rondgedoold. Ik fietste 
laatst een stuk door het bos over een zandpad 
om de route voor Van Gogh te verkennen. Het 
gebied is prachtig, maar als je je bedenkt dat 
hij hier vroeger ook kwam, fietst dit toch heel 
anders. De heide waar hij graag kwam, de kerk 
van zijn grootvader, de plek waar hij geboren 
is. Het graf van zijn opa. Zo maar een paar 
onderdelen die hier voor het oprapen liggen. Erg 
mooi om zelf te beleven. Ik zag hem bijna lopen, 
zo weinig is het hier verandert. En gelukkig is 
de keuken van nu aangepast en kun je onderweg 
proeven van heerlijke lekkernijen van het land 
en uit de streek. Echt een aanrader om te 
ontdekken.

Meeuwenblaadjes en
Bruinvissen 

In de Oosterschelde komen bruinvissen voor, een 
kleine dolfijnsoort die voorkomt in Nederland. In 
mei spot ik er zeilend hopelijk een paar. Wat ik 
in ieder geval ga zoeken zijn meeuwenblaadjes. 
De benaming die mijn dochter gaf aan veren van 
meeuwen en andere vogels die ze op het strand 
in Zeeland vond. Ook komend jaar ga ik weer 
op pad om meeuwenblaadjes te zoeken. 

Weg van de massa
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De Spaanse 
oorlogen, Romeinse 
Limes, en Hollandse 
verdedigingswerken 
zoals de Stelling van Amsterdam. Van Bourtange 
tot Sluis en van Katwijk tot Nijmegen, allemaal 
overblijfselen van een roemrucht verleden. Wat is 
er nog van over en waar lopen die linies. Wie 
leeft er nog als nazaat? Waar kun je slapen en 
lekker eten? Komend seizoen hoop ik hier meer 
van te ontdekken. 

Expeditie Robinson 
in nationaal park 
Lauwersmeer
Vanuit Amsterdam ben je met een paar uur in 
Groningen. Een geweldig gebied vol historie, 
verhalen, verscholen borgen en kastelen. Maar 
ook van weidse uitzichten, de graanschuur van 
Nederland en verrukkelijke streekproducten. 
Wat dacht je van een nacht in het stro in een 
oude herenboerderij. In juli ga ik het nationaal 
park Lauwersmeer verkennen met een kayak. 
Een paar dagen dit geweldige natuurgebied in. 
Slapen op onbewoonde eilandjes, stranden van de 
oude Lauwerszee en hopelijk een zeearend die 
langsvliegt.

En dit is nog maar mijn grove planning voor 
komend seizoen. Wil je op de hoogte blijven van 
ontdekkingen en gave bestemmingen, dan kun 
je me volgen op Facebook, Twitter en via de 
nieuwsbrief. 

Facebook: Ouback-Holland
Twitter: OutbackHolland
www.outbackholland.nl

Wijnproeverij 
en wandeling

Kampvuur op het strand van Schier                Slapen in het hooi
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Komend seizoen werk ik samen met de 
Legendejagers. De kracht van de Legendejagers 
is het ontdekken en najagen van verhalen uit 
de streek. Zo echt en puur mogelijk. Dit sluit 
perfect aan bij Outback Holland, namelijk dat je 
de geheimen van Nederland ontdekt en dat je 
thuiskomt met een verhaal. Unieke bestemmingen, 
contact met locals avontuurlijk en echt. 
Tegenwoordig kun je alles vinden op je computer, 
smart Phone of tablet. Niet bij ons, want de 
regio´s waar wij heen gaan heb je geen wifi, 
geen bereik. Je zintuigen en gevoel tellen hier. 
Lokale ingrediënten die garant staan voor een 
mooie ervaring en dat je iets meemaakt.
De eerste tocht die we samen lanceren is 
de Ontdekkingstocht Schiere ketelmannen en 
meeuwenblaadjes (of zoiets)….
Een avontuurlijke tocht naar dit kleinste 
bewoonde eiland van Nederland. Nachtelijke 
dwalingen over duinpaadjes, met het licht van 
de vuurtoren wandel je door wildernis en als je 
opkijkt zie je een onmetelijke sterrenhemel. Maar 
pas op voor Duneaters, ketelmannen en vrouwen 
met dwaallichten ….
Een spannende ontdekking voor het hele gezin. 
Details over de Legendetocht Schiere Ketelmannen 
volgen…

Outback Holland is jouw 
persoonlijke reisgids naar onontdekt Nederland. 
Originele bestemmingen voor een actieve vakantie 
in eigen land. Kleinschalige accommodaties, 
unieke tochten of genieten van even helemaal 
niets.
Van een avontuurlijke zeiltocht van Amsterdam 
naar Schiermonnikoog tot een fietstocht in de 
regio waar Vincent van Gogh is geboren en 
getogen.
Slapen in het stro, onbewoonde eilandjes, wakker 
worden onderaan de zeedijk en genieten van 
een heerlijk witte wijn, een goed maal en een 
prachtige zonsondergang.
Ontdekkingen zijn maatwerk en hierdoor heb je 
de garantie dat wat je meemaakt echt is en goed 
geregeld! Ontdek de geheimen van Nederland en 
informeer naar jouw ontdekking…

Legendejagers 
en 
Outback Holland
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“Voel de wind in je gezicht. Klaag niet bij een 
paar druppels regen op je gezicht. Bij thuiskomt 
van een legendetocht, geniet je van de warmte 
binnenshuis, een opwekkende drank, een goede 
maaltijd. Je hebt het gevoel dat je iets hebt 
ondernomen. Actief!
Tocht of spel. Tocht en spel. Dat is het streven 
van de Legendejagers. Een poging tot ware, 
ultieme beleving. 

Beleving staat hoog in het vaandel bij de 
Legendejagers. Zij brengen u in een andere 
tijd en dat niet alleen. Zij brengen u ook in de 
wereld der verhalen. Wat bezielde de mens toen 

zij verhalen over heksen verzonnen? Wát is de 
waarheid er achter?  
In de loop der tijden zijn de Legendejagers 
onderdeel uit gaan maken van dit ingewikkelde 
web der verhalen. Hun eigen verhaal is er één 
van geworden. Niemand zal u de authentieke 
volksverhalen, sagen en legenden beter kunnen 
laten beleven dan de Legendejagers zelf.
Het verhaal van de Legendejagers leest u in het 
artikel over de Broederschap. Of, als u nog even 
kunt wachten, in het boek dat in de loop van dit 
jaar gaat verschijnen bij Uitgeverij Zilverbron.
Maar hoe kunt u de oude verhalen, die men 
elkaar vroeger bij een brandend haardvuur 

Beleven is een van de speerpunten in het werk van de Legendejagers in deze tijd. 
Daar ligt zeker een uitdaging. In een tijd dat we denken alles aan te kunnen met 
computers is het goed te beseffen dat we ons blindstaren op een handig werktuig, 
meer niet. De computer kan veel, maar niet alles. Een computergame kan je inpalmen, 
maar het gevoel is niets in vergelijking tot het beleven van een echt avontuur. 
Binnen de beperkingen van de tijd is een waar avontuur zoals die te lezen zijn in 
de oude bekende verhalen niet eenvoudig te ondernemen. Als er een gradatie bestaat 
voor het gevoel van belevenis, zal de combinatie van een verhaal en een wandeltocht 
door een  bijpassend landschap hoog scoren. Waarom?

de belevenis der Legendejagers
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vertelde, zelf beleven? Wat hebben de 
Legendejagers ú te bieden?

Legendetochten.
De kern van de Legendejagers wordt in eerste 
instantie gevormd door de legendetochten. Ga 
mee op pad in de wereld van de authentieke 
legenden, sagen en volksverhalen. Legendetochten 
zijn wandelingen of fietstochten die u langs de 
plaatsen leiden waar een lokale legende werkelijk 
heeft plaats gevonden. Daarin spelen bijgeloof 
en geschiedenis de belangrijkste rollen, maar 

hebben we ook oog voor het prachtige landschap 
en de natuur. Kortom, een legendetocht is 
een vermakelijke manier om meer te weten te 
komen over het bijgeloof, de geschiedenis en de 
belangrijke personen van een bepaalde streek.
U koopt een legendetocht bij één van de 
locaties (zie onze website). U krijgt een kaart 
of boekje waarin u de route vindt. Vooraf of 
achteraf krijgt u op deze locatie een of meerdere 
consumpties aangeboden. Een legendetocht biedt 
u niet alleen een wandeling of fietstocht, maar 
tevens een goede parkeergelegenheid en last-but-
not-least een fijn horeca-arrangement. 

De prijzen van de legendetochten variëren per 
locatie, maar u kunt al op pad voor €7,50 
per persoon. De lokatie bepaalt zelf welke 
consumpties in het arrangement inbegrepen 
zitten. De Bokkentocht in Breda bijvoorbeeld, 
begint bij Bezoekerscentrum Wolfslaar met koffie 
en een bokkenpoot en eindigt op de pittoreske 
Ginnekenmarkt met een bokbiertje en bokkenballen 
(bittergarnituur). Voor deze tocht betaalt u 
slechts €7,50.
Op de meeste locaties houdt u er nog een fraai 
geïllustreerde kaart of boekje aan over waarin u 
alles later nog eens na kunt lezen.
Op onze website krijgt u een overzicht van 
alle routes die beschikbaar zijn en welke in 
ontwikkeling zijn.
Het streven is, om mettertijd routes te bundelen 
in boekjes. Dat kan per thema of per regio. 
Zo kunt u er een heerlijk vakantieproject van 
maken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we 
niet alleen restaurants, maar ook vakantieparken 
tot onze locaties hebben.

Legendetochten XL?
Bent u met een groep? Een familiefeestje of 
bedrijfsuitje? Dan kunnen we een Legendetocht 
extra spannend maken. We kunnen een 
verhalenverteller of acteurs inzetten, die u 
nóg beter in de sfeer van het verhaal kunnen 
brengen. Of u kunt de begeleiding krijgen van 
de Legendejagers zelf of de figuren uit de 
legende. Deze figuren worden gespeeld door 
leden van toneelvereniging Max Mini uit Etten-
Leur. We hebben contacten met acteurs en 
verhalenvertellers Siem van Baal, Donderelf en de 
Roje Wolf. En tot slot hebben een eigen muziek, 
geschreven door Thijs van Gurp die veelvuldig 
zal weerklinken op festivals en in de speeldozen 
der Legendejagers. 

Legendequeeste.
Dit is het grote spel van de Legendejagers. Een 
spel dat je speelt met groepen. Je gezin, familie, 
collega’s of vrienden.
Leer de legende kennen in de vorm van een 
spel. Subcultures Lost & Found houdt zich bezig 
met de de ontwikkeling van het spel van de 
Legendejagersqueeste. Kortom, het wordt een 
compleet concept dat op verschillende locaties 
geplaatst kan worden.
En we hopen dat veel mensen van onze tochten 
en activiteiten kunnen gaan genieten”.

een legendetocht krijgt u in een 
kaart of een  boekje
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Verhalen zijn een bron van vermaak. Dat is al 
eeuwen lang zo. Maar in de loop der eeuwen 
zijn we de intensiteit van verhalen vergeten. We 
zijn wat verwend geraakt. Wat ooit een verhaal 
was, verteld door een oude verhalenverteller, 
is nu een mega-film vol 3D visualisaties en 
surround-geluid. Het kan niet echt genoeg 
zijn. Filmmakers van deze dag lijken ten doel 
te hebben dat we deelgenoot worden van het 
verhaal.
En toch zijn we nooit helemaal tevreden. 
Als je weer een tekortkoming in een film 
ontdekt, besef dan, dat we eeuwenlang helemaal 
gegrepen werden door niets anders dan een 
gesproken verhaal in een donkere ruimte met 
slechts een haardvuur en een bevlogen verteller. 
En daarbij één kostbare menselijke eigenschap. 
Slechts één eigenschap is de sleutel tot een 

De Legendetochten
op een rijtje.

optimale beleving van de meest eenvoudige 
verhalen. Eén eigenschap kan in een paar 
woorden en een donkere kamer een optimale 
beleving ontsluiten. Deze eigenschap heet 
fantasie.
Een middel om de mensen van deze dag oude 
charme van het verhaal te doen herontdekken, is 
een wandeling. Een magische wandeling... ín het 
verhaal. Een Legendetocht.
Sinds 2012 maken we Legendetochten en zijn 
verrast door het aantal aanvragen dat we hebben 
gekregen. in dit artikel een reisgids van 2014.
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De volgende tochten kunt u al lopen:

1. De Duivelsche Bokkentocht, Breda. 
Een tocht vanuit Bezoekerscentrum 
Wolfslaar naar de Ginnekenmarkt 
in Breda. Drager van de tocht is 
een aandoenlijk verhaal van een 
onmogelijke liefde en de duivel. De 
tocht leidt u langs de stroom van de 
Mark richtin Ginnekenmarkt. Startpunt: 
Bezoekerscentrum Wolfslaar,  
Wolfslaardreef 95 Breda.  
076-5294459 
Eindpunt: Ginnekenmarkt, Breda.  
Duur 1 uur.

2. Mysteries van Wolfslaar: Een wandeling 
vanuit Bezoekerscentrum Wolfslaar 
rond het landhuis. U loopt door een 
prachtig, gevariëerd landschap en ontdekt 
de waarheid achter de vragen. Wie waren 
de bewoners van Wolfslaar? Wat betekent 
Wolfslaar? Spookt het echt op Wolfslaar? 
En waar sloeg Spinola zijn kampement 
op, tijdens het beleg van Breda? Begin 
en eindpunt: Bezoekerscentrum Wolfslaar 
Breda. 
Duur 1,5 uur.

3. De geest van vroeger op Burgst, Breda. 
In de nieuwe wijk Haagse Beemden ligt 
een groene oase. Wie zou vermoeden dat 
deze plek van groot historisch belang is? 
Een magische plek met tovenaars, heksen 
een oude burcht, galgenveld. Natuurlijk is 
de bekende legende van het Heksenweel 
hierin opgenomen.  
Start/Eindpunt: De Grote Hoeve, 
Burgstsedreef 13-15, Breda. 
06-27340133 
Duur 1 of 1,5 uur.

4. Geheimzinnig Valkenberg, Chaam. De 
stille Chaamse bossen hebben en uitloper, 
Landgoed Valkenberg. Daar bevinden zich 
naast een landgoed met mooie bijgebouwen, 
maar ook de grafheuvel en de Bloedsteen. 
Hoe geheimzinnig kan het worden? Wie 
ligt er in de grafheuvel en waartoen 
diende de Bloedsteen?  
Duur van de tocht: 1,5 uur.  
Begin en eindpunt: 
PannenkoekenHuis ten Bosch,  
Bredaseweg 72, 4861 TD Chaam,  
0161-491 275  
www.pannenkoekenhuistenbosch.nl 

De volgende tochten zijn in voorbereiding en 
zullen in de loop van het voorjaar te verkrijgen 
zijn.

5. De Aa-of Weerijs. Een tocht door de 
uitlopers van het machtige Mastbosch ten 
zuiden van Breda. ‘t Hout, Triplenberg en 
Ruitenbos. Het gebied waarin de Nassau’s 
het voor het zeggen hadden. De prachtige 
Prinsenhoeve herinnert daar nog aan. 
Maar het doel van deze wandeling is de 
schat die nog altijd in het Triplenberg 
verborgen ligt. Een wandeling vanuit 
Allekante Houtakkerstraat Breda, Duur: 
1 uur

6. Hondsdonk: Een groot bosgebied waarin 
een stevige wandeling gemaakt kan 
worden. Hier huist de witte dame. Het 
spookt er even erg als in Valkenberg. 
Een prachtige wandeling met als begin en 
eindpunt PannenkoekenHuis ten Bosch, 
Chaamseweg 72 4861 TD Chaam

7. Huberts tocht: Een legendetocht voor 
kinderen. Beleef het avontuur van Hubert 
de kabouter. En volbreng de opdrachten 
die hij je geeft. Een mini-legendetocht 
voor kinderen tussen 4 en 6 jaar oud. 
PannenkoekenHuis ten Bosch, Chaam.

8. Het kamermeisje van Baarle Nassau: 
Baarle Nassau, het dorp met de vele 
grenzen. En grenzen nodigen uit tot 
smokkelen. Een stadswandeling door een 
smokkeldorp waarin onverwacht grote 
namen opduiken. Duur van de wandeling 1 
uur

9. Smokkelaars in Schijf. Hoe klein het 
dorp ook is. Het is hier vergeven van 
de smokkelroutes. Beleef de spanning 
van de oude smokkelaars in het bosrijke 
gebied van de Rucphense heide. Een 
wandeling vanuit Speelboerderij Den 
Scherpenberg, Scherpenbergsebaan 53 
Rucphen

10. Amstelveen: Een tocht langs de oude 
veengebieden van voordat Amstelveen een 
stad werd. 

11. De Loonse en Drunense Duinen. Speciaal 
voor Villa Pardoes en zijn gasten maken 
de Legendejagers een prachtige tocht door 
het land van de Bokkenrijders. 
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FIETSEN EN/OF WANDELEN
15. Schierder Ketelmannen. Beleef het eiland 

Schiermonnikoog met een pakket van 
vier legendetochten. De Ketelmannen, De 
Vrouwe en het licht, De Dunaters en de 
verschijning van het schip. Verhalen om 
je vingers bij op te eten. Vier tochten die 
te voet of met de fiets te doen zijn. Vier 
verhalen, vier tochten van elk 1 tot 2,5 
uur. Extra geheimzinnig met stormachtig 
weer, maar beeldschoon met een stralende 
zon. Ontstaan in samenwerking met 
Outback Holland 

FIETSTOCHTEN
12. Van de Zuiderzee en Floris V, Huizen. 

Deze legendetocht legt u af met de 
fiets. Een prachtige tocht door een zeer 
uiteenlopend landschap van bos, bebouwing, 
waterland en historische locaties. Begin en 
eindpunten zijn:: 
Strandpaviljoen De Zeemeeuw, 
Muiderberg en Dickens in Huizen.  
Duur 3 tot 4 uur.

13. Den Hout. De Vrachelse heide, De 
Slotbosse toren van Kasteel Strijen en 
het historische Geertruidenberg. Zij zijn 
een paar van de ingrediënten van een 
kleurrijke tocht vanuit: 
Pannekoeckershuys Den Hout.  
Sprookje en historie komen hier op 
verrassende wijze samen. Begin en 
eindpunt Pannekoeckershuys Den Hout 
Ruiterspoor 71 4911 BA Den Hout 
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Legende academie

Amuletten maken op Fantastyval 2013

Naast de tochten of tijdens de tochten zijn er 
nog tal van activiteiten waaraan je deel kunt 
nemen. Kinderen, volwassenen, groepen... de 
Legendeacademie is voor alle leeftijden.

Workshops
Een familie of gezinsactiviteit bij uitstek zijn de 
workshops. Diverse thema’s waarin het verhaal, 
de legendejagers of aanverwante zaken uit de 
doeken wordt gedaan. 
Hoe navigeer je zonder g.p.s. , maar met kaart, 
kompas of de zon?
Hoe kun je orienteren op de sterren?
Spoorzoeken in het bos.
Uilen in verhalen, uilen in de werkelijkheid.
Geheimschrift en codetaal.
Amuletten maken (zie foto)
Een paar van de vele voorbeelden voor workshops 
die gegeven worden door de Legendejagers. 

Legendeacademie op school
De Legende Academie komt ook op scholen. We 
zijn bezig om een pilot uit te zetten in Etten-
Leur. Een legendetocht met drie lessen over 
legenden, sagen en de rol van het verhaal. Deze 
projecten zijn bedoeld voor groepen 6 tot 8 van 
de basisschool.



Hoor het verhaal,
proef de recepten, 
loop de routes...
Lees het boek
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Het boek van de Legendejagers wordt uitgegeven door Uitgeverij 
Zilverbron

Een exacte datum is nog niet bekend.
Hou het in de gaten op onze website of op onze facebookpagina.



Nieuwsgierig?
Volg ons!
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adressen & Colofon
Roderick: 
Akkerstraat 25 
Ulvenhout
erik@legendejagers.nl

Ambrosius
Tienkamp 35
4873 DE Etten-Leur
06-28352142
rob@legendejagers.nl

Outback Holland
Michiel Malewicz 
Patrijsstraat 2
4815 AP Breda
06-15840952
info@outbackholland.nl
www.outbackholland.nl

Subcultures 
Oudegracht 183
Oudegracht 194 (werf)
030-7371007 (#183)
030-2311122 (#194)
info@subcultures.nl
www.subcultures.nl 
www.lostandfoundtravels.
org

Donderelf
0)6 19740990
info@donderelf.nl
www.donderelf.nl

Hoofdredactie: 
Roderick en Ambrosius

Vormgeving en illustraties: 
Skapare Plan
www.skapareplan.nl

© 2014 De legendejagers
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