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VOORWOORD
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Mythen en sagen lijken voor 
veel mensen op gespannen 
voet te staan met de 
overleden werkelijkheid. 

Sinds de gebroeders Grimm 
op zoek zijn gegaan naar de 
mondeling door de eeuwen 
overgeleverde verhalen, 
spreken we over ‘sprookjes’ 
met wonderlijke verschijningen, verdwijningen, 
natuurrampen, eetbare huisjes en boze wolven. 

Hoewel er niet veel mensen meer in sprookjes 
geloven, spreken ze net als mythische verhalen 
nog steeds zeer tot de verbeelding. Vooral in 
mysterieuze setting met nevel, doodstille avonden 
en nachten worden ze nog verteld. 

Die verhalen van weleer over heldenmoed, wijsheid 
en wonderbaarlijke verschijningen. Huiveren bij 
het kampvuur  is wat ons aanspreekt. En of het 
werkelijk gebeurd is? Wie zal het zeggen? Wie 
maalt erom?

Hein Klompmaker
Directeur Hunebedcentrum
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Wees welkom eenvoudige aardse stervelingen in het Oertijdpark.
Hier wil men U vertellen hoe de grafheuvels en hunebedden zijn 
ontstaan. Hier wil men u vertellen, en dat onder aanvoering van de 
weledel zeer gestrenge heer Klompmaker, dat deze steenhopen door 
gewone stervelingen zoals u en ik zouden zijn gefabriceerd.

Edoch eenvoudige lieden, zoals ge daar staat, laat u niet in het ootje 
nemen, laat u niet voor het lapje houden. Mijn onderzoek toont aan, 
en dat al in het jaar 1650, dat deze stenige bouwsels zijn gebouwd 
door GROUWELIJCKE REUZEN, GIGANTEN oftewel HUYNEN. Het 
zijn de bedden van de Huynen. Gigantische schepsels die met hun 
naakte handen de stenen op elkaar hebben gelegd. Stenen, die uit 
DES HEREN AARDE zijn gegroeid en niet, zoals men u hier in het 
OERTIJDPARK tracht wijs te maken, met het ijs uit het noorden zijn 
gekomen. 

Voorwaar ik zeg U: In die grafheuvels wonen de Witte Wieven, die in 
herfstachtige nachten uit hun spelonken komen om mensen uit hun 
huizen te lokken en tot in de eeuwigheid te laten verdwijnen. Dan zijn 
daar de  Celtic fields. Ze  zijn het bewijs dat er in onze Olde Landschap 
Romeinse Legioenen zijn geweest, evenals de Roomsche asbussen die 
in deze steenhopen zijn aangetroffen.

De zeer geleerde monnik Schoonhovius heeft in 1547 al geschreven 
over het grouwelijcke feit dat de steenhopen achter de kerk van 
Rolde gebruikt werd als offerplaats voor gewone lieden, zoals gij, die 
daar staat te gniffelen.Dan had je daar een zogenaamde geleerde 
Kempius(1573), die beweerde dat de steenhoop in Rolde door de 
Friezen was opgericht na de overwinning op de Romeinse veldheer 
Drusus.
Snapt u dat nou, hoe komt zo’n man er bij hè! De steenhoop, het 
hunebed, in Emmen draagt nog duidelijk de vuistafdruk van een Reus 
in zich.

Ach waar maak ik me druk om, ga het lekker zelf bekijken en trek 
uw conclusies of beter nog, schaf mijn boek aan en lees het en het 
zal u, eenvoudige aardse schepsels, wijzere mensen maken. Ga op 
onderzoek uit in het Oertijdpark en overtuig u van de waarheid. 

Het zij zo, Amen.
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DOMINEE PICARDT
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TROLLEN EN 
NEANDERTHALERS
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Welkom in de wereld van vóór de homo sapiens: de moderne mens. 
Tijdens de voorlaatste ijstijd leefden er in Centraal- en Zuid-Europa andere 
volken. De Neanderthalers. Genoemd naar Joachim Neander, die in de 17e 
eeuw in Duitsland botten vond die niet pasten bij de moderne mens. 

Na meerdere vondsten werd duidelijk dat het ging om een ander ras. 
Zij liepen rechtop zoals de moderne mens en werden net als de eerste 
moderne mensen niet groter dan 1.60 meter Ze leefden in kleine groepen. 
Hun voedsel bestond voornamelijk uit vlees. Met eenvoudige wapens 
gemaakt van vuursteen gingen zij op jacht naar grote grazers, zoals 
mammoeten, reuzenherten en holenberen. Moedige sterke jagers dus, 
want deze dieren waren veel groter dan zij. 

Het uiterlijk van de Neanderthaler week af van dat van de moderne 
mens. Zij waren gespierder en behaarder en boven de vooruitstekende 
wenkbrauwboog  was de schedel afgeplat. Dit wil niet zeggen dat de 
hersen inhoud kleiner was. Deze mensen konden ook communiceren.

Aan het einde van de laatste ijstijd kwam de moderne mens vanuit Azië 
naar Europa. Misschien hebben zij de Neanderthalers verdreven. 

Er heeft echter wel vermenging plaats gevonden, want nog 4% van ons 
DNA is van Neanderthalers afkomstig. Er zijn onderzoekers die denken dat 
autisme, ADHD en dyslexie een erfenis is van de Neanderthalers. 

Er zijn verschillende verklaringen voor het uitsterven van de Neanderthaler. 
Mogelijk is dat zij niet meer aan voldoende voedsel konden komen. De 
grote grazers zoals de mammoeten stierven ook uit. Ook kan er een grote 
vulkaanuitbarsting zijn geweest. De jongste vondsten van Neanderthalers 
zijn 26.000 jaar oud en gevonden in Zuid-Spanje. Ook is mogelijk dat het 
volk met de mammoeten naar het noorden is getrokken. 

Misschien leven er in de grotten in Noorwegen nog wel afstammelingen van 
de Neanderthalers. Hier leven namelijk trollen met een uiterlijk dat sterk 
aan Neanderthalers doet denken. Zij leven ver van de bewoonde wereld in 
grotten. Het zijn lelijke, reusachtige en onvriendelijke wezens.

In veel verhalen zijn ze oud en suf. Soms eten ze mensen en verstenen 
in het zonlicht. Zij kunnen het geluid van kerkklokken niet verdragen en 
moeten daarom ver van de beschaving leven. In de boeken van Tolkien zijn 
trollen sterke domme wezens die in stenen veranderen als ze door de zon 
beschenen worden. Trollen waar we in deze 21e eeuw nog last van hebben 
zijn internettrollen. Zo zijn de neanderthalers verweven in onze moderne 
tijd en zal hun geschiedenis blijven voortleven.
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Ik ben Orf, ik ben 18 jaar en hier slaap ik in. Ik ben rendierjager. Wij 
wonen daar, waar de rendieren zijn. Die blijven nooit lang op dezelfde plek. 
Ik sla met deze klopsteen stukjes vuursteen van deze vuursteenknol af.
Bij de jacht hebben wij vuurstenen wapens en gereedschappen nodig. 
Die moet je zelf kunnen maken, anders overleef je hier niet in de toendra.
Een toendra is een uitgestrekt kaal, koud gebied. Er zijn geen bomen, 
maar er groeien wel mossen, dwergstruiken, kruiden en gras. Dat kleine 
beetje wat hier groeit, ligt meestal onder sneeuw en ijs. Normaal leven 
wij in kleine jagersgroepen, maar in het voor- en najaar komen alle kleine 
groepjes een paar weken bij elkaar.

Ik verheug me erg op dit samenzijn van al deze groepen jagers voordat de 
najaarstrek begint. Het wordt hier binnenkort winter. Als de sneeuw blijft 
liggen kunnen de rendieren geen eten eten vinden. Daarom trekken ze 
die kant op. Daar waar de zon overdag staat. Daar zijn de winters minder 
koud. Daar vinden ze genoeg te eten. Wij leven van de rendieren. Wij 
trekken met ze mee.

Op een dag eet ik veel rendiervlees. In de zomer ook vogels, kleine 
dieren, bessen en wortels. Maar weet je wat lekker is? Voorgekauwde 
toendraplanten uit de maag van een rendier. Als wij zo zelfgeplukte 
toendraplanten eten, worden we ziek. Maar als die plantjes gekauwd zijn 
door het rendier en in zijn maag zitten, zijn het heerlijk. 

Een rendier vang je op verschillende manieren. Opjagen naar een val met 
een valkuil. Schieten met pijl en boog lukt soms, maar is erg moeilijk. 
Het liefst gebruik ik een speer metharpoen. Deze heb ik gisteren ook 
gebruikt bij de jonge hinde die ik heb gedood. Ik besloop een groep 
rendieren. Toen de wachtster mij zag of hoorde of rook kon ik nog net mijn 
harpoen werpen. Ik had een jonge hinde te pakken. Toen ze struikelde 
over de schacht was ik dicht genoeg bij om haar de laatste stoot met mijn 
speer te geven. 
We hebben haar zojuist geofferd. 

Overal zijn geesten om ons heen. De geesten van de jacht moeten 
tevreden zijn met ons. Elke jagersgroep geeft daarom zijn eerste jachtbuit 
aan de geesten. Mijn hinde was de eerste van het seizoen, dus die was 
aan de beurt. Wij hebben niets van haar gebruikt, met stenen verzwaard 
en vervolgens naar de bodem van ons offermeer laten zinken. Jammer, 
anders had ik de huid mogen houden en dan kan ik best gebruiken. Maar 
het is ook een enorme eer dat dat mijn hinde was. Iedereen kan aan deze 
kleuren op mijn gezicht en armen zien dat ik haar heb gedood.
Naar: ‘De Rendierjager’ uit  Van rendierjager tot roofridder, T. Vos-Dahmen von Buchholz, 
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HET VERHAAL VAN ORF
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ELLERT EN BRAMMERT
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Marieke zucht en steunt terwijl zij het hunebed schoonmaakt.  “Ik 
ben Marieke. En mijn leven is zo zwaar. Ik moet zo hard werken, 
de hele dag moet ik het bed van de reuzen Ellert en Brammert 
schoonmaken! ”.
Ze gaat door met poetsen. 

 “Weet je toen ik zeven jaar geleden werd overvallen door de 
reuzen, was ik blij dat ik mocht blijven leven, maar nu na zeven 
jaar. Zucht, zucht. Ik moest hier blijven en het huishouden doen van 
de rovende reuzen.” Ze poetst verder en vertelt: “De reuzen hadden 
mij horen aankomen doordat ik tegen het touw aanliep bij het 
hunebed. Ze hadden er een belletje aan gehangen en konden mij 
dus horen aankomen.” Ze poetst verder: “Wat moet ik toch doen. Ik 
wil terug naar mijn ouders. Ik durf alleen niet weg te lopen. Ellert 
en Brammert zouden mij opzoeken bij mijn ouders en misschien dat 
mijn familie dan wel gevaar loopt.”

Dan bedenkt Marieke dat het verstandig is om naar de kerk te gaan 
met als voorwaarde dat zij niet zou vertellen over de reuzen en waar 
zij wonen. Ze kan dan haar verhaal vertellen en met erwten de weg 
markeren naar de grot van de reuzen. 

De priester en andere mensen volgen dan de sporen, grijpen de 
reuzen, bevrijden het meisje en vernietigen de grot.
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Het leven van de veenarbeider is niet makkelijk. Voor dag en dauw 
staan ze op om vervolgens de hele dag hard aan het werk te gaan. Met 
baggerbeugels wordt de veenmodder naar boven gehaald. Zware, zwarte 
modder die met veel kracht en een slurpend geluid uit het troebele 
water gehaald en vervolgens op de kant gekletst wordt. Deze modder 
is waardevol, want wanneer het indroogt kan er turf van gestoken 
worden. En turf, daar was veel vraag naar. Het is namelijk een erg goede 
brandstof. Maar om dit te krijgen, ploeteren de mannen dagenlang in het 
zompige veen. 

Zo ook Willem Emmens van 28 jaar en de negentienjarige Hendrik 
Barkhof. Samen zijn ze, zoals zo veel Drenten, al een tijdje aan het werk 
in het veen. Deze klus is bij boer Jacob Popken. In een klein veenmoeras 
halen ze daar de modder uit het water zodat het op de kant kan drogen. 
Het is ontzettend zwaar werk en bovendien is het nog erg heet ook. Het 
is een drukkende warmte, op die 12e mei 1897. Binnen een mum van tijd 
parelen de druppels langs de gezichten van Willem en Hendrik en wordt 
hun kleding vochtig van het zweet. Door de ondragelijke hitte gaat het 
zware werk steeds langzamer. 

Maar toch gaan ze rustig aan door. Schep, veenmodder uit het water. 
Klets, veenmodder op de kant. Schep… klets. Schep… klets. Willem en 
Hendrik werken gestaag door, maar wel steeds langzamer. Met elke schep 
lijkt de modder zwaarder te worden. Schep…. klets. Schep….. klets. 
Schep….. klets. Schep…… Opeens is de baggerbeugel wel heel erg zwaar 
geworden. Samen lukt het om de beugel uit het bruine water te halen. 
Wat hebben ze nou omhoog gehaald? Het lijkt wel een lichaam! Een zwart 
hoofd met rood haar, in wat flarden van kledingresten gehuld. Hendrik 
en Willem kijken elkaar verschrikt aan, en rennen vervolgens doodsbang 
weg: ze hebben de Duivel uit de krochten van de aarde omhoog gehaald! 
In hun paniek weten ze gelukkig de weg naar huis wel te vinden, maar de 
rest van de dag kunnen ze geen hap door hun keel krijgen van angst. De 
Duivel vinden in het moeras gaat je niet in de koude kleren zitten.

Inmiddels weten we, dat Willem en Hendrik niet de duivel, maar een 
meisje van ongeveer 16 jaar oud gevonden hadden. Het lijkt erop dat het 
meisje een gewelddadige dood gestorven is. Haar hoofd was voor de helft 
kaalgeschoren, om haar hals was een sprang-gevlochten bandje gedraaid 
en bij haar linker sleutelbeen lijkt het erop dat ze een steekwond had. De 
nachtmerrie die Willem en Hendrik doormaakten op die woensdag in 1897 
is goed gedocumenteerd. De nachtmerrie die het meisje zo’n 2000 jaar 
geleden doormaakte, zal nooit helemaal duidelijk worden…

Naar: Mysterie in het Veen, J. Van Zijverden. 
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HET MEISJE VAN YDE
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DE WITTE WIEVEN
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De witte wieven wonen in een holenpaleis vlakbij het moeras, ze 
eten en drinken van gouden tafels en zilveren borden. Op nevelige 
zomeravonden, als de maan schijnt, dansen ze in sluierlichte witte 
gewaden op de hei.

Elverik, de koning van de witte wieven, wil graag een jonge vrouw van 
de bovenwereld. De witte wieven gaan voor hem zoeken naar een bruid.
Elske en haar vriendje Tiemen zijn tot laat in het veld gebleven en 
gaan ieder op weg naar huis. Onderweg komt ze in een kring met witte 
wieven terecht. Zij nemen haar mee naar hun holenpaleis, zodat Elverik 
kan trouwen met een jonge vrouw, zoals hij gewenst had.
Tiemen droomt van Elske en wordt wakker door het gebons van Elske’s 
vader. De vader vertelt dat zijn dochter niet terug is gekomen en ze 
gaan samen op zoek.

Ze vinden slingerende kringen die naar de wievenheuvels lopen en 
beseffen dat het zomerdansfeest heeft plaatsgevonden. Elske is 
meegevoerd naar de ondergrondse woningen.
De vader denkt aan een verhaal over een vrouw die aan de andere kant 
van het moeras woonde, zij mocht elke dag naar de bovenwereld om 
voor haar zoontje te zorgen en werd later bevrijd. Elske’s vader besluit 
naar een oude herder te gaan die in zijn jeugd zelf bij de witten heeft 
gewoond.
Elske wordt goed behandeld, alhoewel ze de zon mist. Ze wil niet 
trouwen met de koning Elverik. “Ik wil alleen met Tiemen trouwen”, 
zegt ze telkens weer tegen de koning. 

Elske’s vader heeft veel gepraat met de herder. Hij neemt de herder 
mee naar Tiemen. De herder leert Tiemen hoe hij de kracht van het 
kwade breken kan. Tiemen gaat met rinkelende belletjes naar de 
wievenheuvels. Daar aangekomen graaft Tiemen een gat zo diep dat hij 
uitkomt bij het holenpaleis. Het zonlicht schijnt nu op het holenpaleis 
en de ondergrondse woningen. De witte wieven en de koning Elverik 
vluchten voor het zonlicht en Elske blijft staan. 

Tiemen is zo blij dat hij Elske teruggevonden heeft en ze omhelzen 
elkaar. Elske vertelt van het goud dat aanwezig is in het holenpaleis en 
ze nemen zoveel goud als ze kunnen dragen mee.
De bruiloft wordt al spoedig gevierd. De oude herder krijgt de 
ereplaats naast het bruidspaar aan de feesttafel. Wel is het feest voor 
middernacht afgelopen, want als de maan schijnt komen de witte 
wieven weer tevoorschijn en ze zouden wraak kunnen nemen.
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Tidenka zit bij het vuur en als het goed brandt gaat ze, zoals iedere 
morgen, haar werkjes doen. Het is een dag zoals altijd. Kai, de grote 
wolfshond, drentelt om Tidenka heen. Zonder dat Tidenka er over nadenkt, 
raakt het halssnoer aan dat ze om haar nek draagt. Steeds als ze dat doet, 
prevelt ze een gebedje “Bescherm mij, Grote Moeder van de Aarde”. Ze 
doet het omdat het van moeder moet, niet omdat ze er iets bij voelt. 
Één Tidenka’s vaste klusjes is water halen uit de rivieren en ze  gaat 
richting het water. Bij het hunebed aangekomen, blijft ze even staan. Een 
paar zomers geleden is haar opa daarin bijgezet. Altijd als Tidenka langs 
het hunebed loopt, denkt ze aan hem. Opa was een wijze man die altijd 
veel begrip had getoond voor het harde werken van de meisjes en vrouwen 
in de nederzetting.

Dat kon je niet van alle mannen zeggen. Volgens Tidenka zijn mannen 
nogal lui. Ze doen niet meer dan zorgen dat de akkertjes klaar zijn om 
ingezaaid te worden. En jagen en vissen…maar de verhalen erover zijn 
altijd veel groter dan de dieren. Opscheppers! De vrouwen doen het meeste 
werk: zaaien, oogsten, het vee verzorgen, brandhout zoeken, duizend-en-
één klusjes en dat iedere dag weer.

Ineens staat ze stil, het is net alsof deze ochtend anders is dan andere 
ochtenden. De vogels zingen niet, het is veel stiller dan anders. Het is net 
alsof het bos zijn adem inhoudt!
Een seconde later staat Tidenka alsof ze aan de grond is vastgelijmd. Bij 
de rivier staan drie wolven te drinken! De grootste wolf tilt zijn kop op en 
staart Tidenka met zijn gele ogen aan. Tidenka kan van angst helemaal 
niets meer. Ze wil wel schreeuwen, maar er komt geen geluid over haar 
lippen. Ze zou wel weg willen rennen, maar haar benen weigeren dienst. 
De andere twee wolven hebben haar nu ook gezien en komen nu haar kant 
op. Dan staan ze plots stil. Er stormt er iets groots en zwartharigs langs 
Tidenka en grommend komt Kai tot stilstand pal voor de grootste wolf. Nu 
raakt Tidenka los van haar angst, ze schreeuwt om hulp en rent weg, terug 
naar huis. De wolven hebben alleen nog maar aandacht voor Kai, die om 
hen heen danst.

De mannen van de nederzetting rennen naar de rivier. Ze hebben het 
schreeuwen van Tidenka en het blaffen van Kai gehoord. Zodra de wolven 
de mannen zien aankomen, gaan ze er vandoor met Kai achter zich aan.
De mannen uit de nederzetting gaan een klopjacht op wolven houden. Een 
van de kleinere wolven wordt door een pijl dodelijk getroffen. Als een trofee 
wordt het gedode dier de nederzetting binnengedragen.

Met grote ogen kijkt Tidenka naar het dier. “Bescherm mij, Grote Moeder 
van de aarde“, fluistert ze, maar met meer overtuiging dan ooit. Tidenka 
omhelst en knuffelt voorzichtig de dappere hond terwijl Kai haar gezicht 
likt. Dan kijkt Tidenka op naar de mannen. Haar vader knikt en lacht even 
naar haar en dan vindt Tidenka de mannen toch wel stoer. Ze mogen dan 
wel wat lui zijn, maar ze hebben wel haar leven gered!
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TOCH WEL STOERE 
MANNEN



20

DE GROTE EVER



Aan het rand van het bos wonen drie kinderen: Nani, Toeti, en Mamam. Ze 
zijn van plan om schors te gaan zoeken in het bos. Maar ze waren nog maar 
net op pad, toen ze de wijze man van het dorp tegenkwamen. Hij was al 
heel oud en hij kon met hun voorouders praten. Ook kon hij praten met de 
vogels, die hem de geheimen van het bos vertelden. 

“Waar gaan jullie naar toe?” vroeg de oude man. Ze vertelde hem dat ze 
schors wilden gaan zoeken in het bos. “Ga niet naar het oude bos”, zei de 
man, “de vogels hebben mij verteld dat daar gevaar is. Ga naar het bos 
achter de grafheuvels, daar is het veilig”.

De kinderen bedankten hem voor de goede raad en vertrokken richting de 
grafheuvels. Maar Toeti heeft geen zin om zover te lopen voor de schors en 
stelt voor om voorin het oude bos te zoeken. De andere kinderen stemmen 
in en gaan op pad naar het oude bos. Al gauw hebben ze het bos bereikt en 
beginnen ze schors te verzamelen.  

Maar, Nani, het oudste kind, begon na enige tijd onrustig om haar heen te 
kijken. Het was net of het bos dreigender en spookachtiger begon te lijken. 
Op zeker moment greep ze de twee kinderen haastig bij de hand en zette 
het op een lopen. Ze wilde terug naar hun dorp, maar raakten de weg kwijt 
en kwamen steeds dieper in het bos.

Nani keek naar de lucht om aan de zon te zien welke kant ze op moesten, 
maar de schemering daalde op het bos neer. Ze waren verdwaald. Mamam 
en Toeti begonnen te huilen. Nani probeerde ze te troosten en ze liepen 
op goed geluk verder. Opeens hoorden ze een gesnuif achter zich. Een 
gigantisch everzwijn stond achter ze. Er kwam stoom uit zijn neusgaten en 
zijn ogen waren net gloeiend hout, vuurrood. Nana nam Mamam op haar 
arm en Toeti bij haar hand en ze renden zo hard als ze konden door het bos. 
De grote ever kwam achter ze aan. Nani struikelde over een boomwortel en 
viel samen met Mamam en Toeti op de grond. De grote ever stond klaar om 
ze aan te vallen. De drie kinderen gilden het uit. 

Opeens hoorden ze een gekrijs uit de hemel komen. Een grote vogel schoot 
naar beneden en pikte de ever op zijn kop. De ever ging achter de vogel 
aan. Achter een dikke boom kwam de wijze man tevoorschijn.  De kinderen 
renden huilend in zijn armen. Ze snel als ze konden, renden ze samen het 
bos uit en naar het dorp terug. De kinderen werden door hun bezorgde 
ouders omhelsd en gekust. 

De andere dag gingen de kinderen met lekker vers gebakken brood en 
gerookte zalm naar de wijze man, om hem te bedanken. Hij vertelde dat 
de vogels hem gewaarschuwd hadden, dat ze in het oude bos waren en de 
grote ever in de buurt was. Hij had de voorvaderen om hulp gevraagd. Zij 
hebben de vogel gestuurd en hem de weg gewezen naar de kinderen toe.  
Die middag gingen de kinderen bloemen plukken en brachten die naar het 
tempeltje samen met hun ouders, om hun voorvaderen te bedanken.
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Het verhaal gaat over de natuurgodin Gefion, een stralende vrouw met 
prachtige lange, donkere haren en vriendelijke bruine ogen.
Gefion vertelt haar vier reuzenzonen dat ze verliefd is op Skiold, de 
koning van Frisia én zoon van Wodan, de oppergod. Haar zonen zijn 
enthousiast als ze dat horen en blij voor haar als Gefion vertelt dat ze met 
haar geliefde gaat trouwen.
Wanneer de zonen vragen of er al een trouwdatum is vastgesteld, schrikt 
Gefion: de jongens moeten dat niet zo hard zeggen, want …....... Skiold 
weet nog van niets ! Dat vinden de zoons heel raar: hun moeder is 
verliefd, ze wil gaan trouwen maar haar lief weet nog van niets?
Gefion verklaart haar gedrag door te benadrukken dat Skiold niet zo maar 
iemand is. Ze wil niet met lege handen bij een koning en zoon van Wodan 
aankomen en heeft een plan. Haar zonen moeten haar daarbij helpen.

Te Midgaard (mensenwereld): Gylfi, de koning van Denemarken, is bij de 
jacht zijn gevolg kwijt geraakt tijdens een plotseling opkomend onweer. 
De ruiters achter hem hebben een verkeerd pad gekozen, erg onplezierig 
allemaal. Maar wat nog onplezieriger is: Gylfi zelf weet totaal niet meer 
waar hij is en hoe hij terug bij zijn burcht moet komen. Hij besluit net zo 
lang door te rijden tot hij bij een boerderij of nederzetting uitkomt. Hij 
rijdt en rijdt zonder ook maar iets of iemand te zien. Geen boerderij, geen 
nederzetting, geen burcht, niets.
Als het al schemert, ziet hij licht en ruikt hij rook. Een haardvuur 
misschien? Gylfi komt uit bij een schamele hut. Zo`n woning heeft hij nog 
nooit gezien, wat een armoe ! Dan gaat de deur van de hut open en komt 
een oud vrouwtje naar buiten. Ze heeft prachtige, lange grijze haren en 
vriendelijke bruine ogen.
`Het spijt me dat ik u stoor’ zegt Gylfi. Het vrouwtje zegt dat hij welkom 
is en nodigt hem uit om binnen te komen. Eenmaal binnen deelt ze alles 
met hem, haar huis, haar povere maaltijd en hij mag in haar bed slapen.
Na een weldadige nachtrust vertrekt Gylfi, inmiddels op de hoogte van de 
juiste weg, naar huis. Als dank voor haar gastvrijheid mag het vrouwtje 
al het land behouden dat ze in een dag en een nacht kan omploegen met 
vier ossen.

Gefion, want wie anders, gaat aan de slag met vier enorm grote ossen 
(haar betoverde reuzenzonen) en een gigantisch grote ploeg. Als het bijna 
weer dag is, slepen de ossen al het Deense, omgeploegde land de zee in 
voor de kust van Frisia. Daar verdeelt Gefion en haar ossen het land in 
kleinere stukken.Als de zon helemaal op is, verandert zij zichzelf weer in 
de stralende vrouw met de prachtige, lange donkere haren en gaat ze op 
weg naar de burcht van koning Skiold van Frisia. Skiold is meteen verliefd 
op haar en vraagt haar met hem te trouwen. Ook zonder de bruidsschat 
had hij haar wel als vrouw genomen, al is dat land best welkom! Skiold en 
Gefion trouwen.
Het bruidsgeschenk dat ze inbracht, zijn de Friese Waddeneilanden.
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GEFION EN HET ONTSTAAN 
VAN DE WADDENEILANDEN
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DE LOCHIES
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Toen der nog gien domnees waren, allennig maor Pastoors en Priesters, 
wuurden die vaak bij nacht roepen um zieken bij te staon in heur starfuur.
Der waren mar weinig goeie wegen en de pastoors mussen vaak van wied 
kommen um de mèensen te helpen. Deurdat het moeilijk was um overal 
lopend te kommen, gungen zie vaak op een peerd naor de ofgelegen hoezen 
toe.Zo reed een olde pastoor ies in de nacht langs een ienzame weg. Hie 
kwam van een zieke, wel e het lèeste oliesel toediend har en hie druug 
Wijwaoter bij zu’k.
Toen e deur de hoge heide reed langs een olde weg die zowat niet meer 
gebroekt wuur kwam der een klein lochie teveurschien, dat veurzichtig 
umhoog vleug en bij hum op het peerd klum.
De pastoor keek der naor en lachde wat in humzölf; “Och ij klein lochie, wil ij 
mij de weg beschienen en helpen het pad makkelijker te vinden? Gao maor 
gerust weer vort heur, ik bin agils niet bang en kan het pad ok wal un ’t 
duuster vinden.”. Het lochie bleef veur hum zitten en het leek wal of het naor 
hum opklimmen wol.
De pastoor keek der naor en dacht: “Het zal toch gien kwaoje giest weden, 
die mij an ’t dwalen brengen wil?” Hie dee zien wijwaterkruuk lös en gooide 
een paor druppels op het lochie. Een kwaoje giest zul der veur op de vlucht 
gaon, zo dacht e, zodat hum niks overkwam. Het lochie flikkerde bliede 
op en luut zu’k langzaam van het peerd of glieden. Toen gung e der gauw 
vandeur en verdween in het duuster.
Langzaam reed de pastoor deur, mar hie was amper een paar meter wieder 
of een hiele koppel van die lochies kwamen oet de heide op hum of vleugen, 
en bij tientallen vlijden zie zu’k bij hum hen op het peerd. Verwonderd keek 
e naor al die lochies die non overal um hum hen vleugen. Bij honderden 
deuken zie op, veur en achter het peerd, langs beide ziedkaanten, waor e ok 
keek, overal flikkerden de lochies en recht op hum ofkommend gung het ien 
nao het aander lochie bij hum op ’t peerd zitten.
Hie nam wat wijwater en fladderde dat over de lochies… Het ien nao het 
aandere lochie verdween toen weer en muuk plek veur een neie koppel 
lochies. De pastoor gung aal deur met het  fladdern van druppels wijwater 
over de lochies en aal kwamen der weer neien um druppels vraogen. 
Langzaam reed e deur, totdat der gien neie lochies meer op hum of kwamen 
as de olden verdwenen.
Nao een poosie kwam e in het dörp an, waor e die nacht blieven wol. Hie 
vertelde zien ervarings van underweg an zien gastheer, die tegen hum zee 
dat volgens overlevering daor in de buurt een begraafplaots wezen mus, 
waor ongedeupte- en doodgeboren poppies en kinder begraven waren.
“Pastoor”, zee de man, “Het waren de zielties van al die kinderties die niet 
rusten kunden”.
Toen de pastoor hum ankeek, vervolgde de man met eerbied in zien 
stem; “Het wijwater  dat de pastoor der over fladderd hef, was veur die 
arme dolende kinderzielties zoveul as de deup. De ien vertelde het an de 
aander en zie kwamen met zien allen um van de pastoor de ieuwige rust te 
ontvangen.”
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Eerder haren wie bie oons in ’t dörp verschillende jeuden: vodde-
jeude, oliezderjeude en in Drintse veenkoloniën ain boesjeude.   Wie 
woonden vlak aan ’t Zuderdaip en toen ik ain klain jonkie was, was 
mien moe doodsbenaauwd dat ik bie ’t daip kwam. Zai zee: “Kiek 
uut, kom mie nait bie ’t daip want daor zit de boesjeude en dei pakt 
die!”   

Ik wui goud baange maokt om nait bie ’t daip te kommen.
Mor op ’n dag ging ik toch stiekem het trappentje bie de onderwaale 
dele om mit ain klompie in ’t wotter te speulen. Mien pa zag dat 
en zunder dat ik ’t vernam drukte hij mie veurover koppie onder 
en greep mie bie de bainen en zee: “Zugst nou wel! Bienao har de 
boesjeude die grepen, mor goud dat ik hier was.”  Jaorenlaang heb 
ik nait weer bie “t daip zeten.

Boesjeude

Wanneer e summers goudertieren;
rustig naor beneden glidt
leuft gain staarfling dat daor swinters
ain iezelke boesjeude zit.
Mor in winter lopt e draaigend langs de onderwaale- kwaod,
vranterig dat ze hom bedwongen en dan gaait e van vlaot tot vlaot.
’n enkel maol as e de kans krigt gript e tou en nemt zien tol.
En soms, as ain ’t gemoud te vol is , dat e daor glad onder zwicht,
Geft dei aan daip, ten ende raod, zien leste levenslicht.



27

BOESJEUDE
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SARGAS BLOEDSTRIJD
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Drenthe.... nu.

Een groene en rustige provincie in Nederland.Met een rijke 
geschiedenis wat nog altijd zicht- en voelbaar is.

Maar zo zicht- en voelbaar als deze zomer was het nog nooit!
Twee tieners komen terecht in het verleden van Drenthe, waar een 
duistere macht de wereld zoals wij die kennen bedreigt.
Kunnen Anne en Koen het tij nog keren? Op een groot avontuur 
maken ze kennis met de mythen en legenden uit Drenthe, die maar 
al te echt blijken.

Alleen een mysterieuze ridderorde kan de balans herstellen...of is 
het al te laat?

Allart Hakvoort en Durk IJtsma hebben een jeugdboek geschreven 
genaamd “Sargas Bloedstrijd”.  Het boek heeft als doel de jeugd 
kennis te laten maken met de geschiedenis, het culturele erfgoed 
en de mythen en sagen van Drenthe. 

Het boek gaat over Anne en Koen die in 1536 van Drenthe komen 
en daar samen met een geheime ridderorde genaamd Sargas 
strijden tegen het kwaad. 

Op de Nacht van Mythen en Legenden zullen de mensen 
kennismaken met twee Sargas.  Sargas die rustig zittend en 
kletsend bij een kampvuur een onaangename verassing te wachten 
staat.

Een uniek voorproefje op wat er komen gaat!



Megalithic Routes
Eind augustus 2013 is in het Zweedse Falköping een nieuwe Europese 
organisatie opgericht met als doel de Megalithische monumenten van 
Europa met elkaar te verbinden en te ontsluiten voor geïnteresseerden. 
Megalithische monumenten zijn bouwwerken gemaakt, in de prehistorie, 
van grote stenen. Bij ons zijn deze monumenten bekend onder de 
naam hunebedden. Organisaties uit Nederland, Duitsland, Denemarken 
en Zweden gaan samenwerken in dit netwerk met als titel Megalithic 
Routes. Geprobeerd wordt om het netwerk groter te maken zodat ook 
de bekende plekken als Stonehenge, Carnac en Newgrange aan zullen 
haken.

Maar weinig mensen weten namelijk dat er hunebedachtige monumenten 
liggen in heel Europa. Tienduizenden liggen in het landschap van 
Zweden, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Portugal, 
Spanje, Malta, Frankrijk en andere landen. In de meeste gebieden 
wordt er zo goed als niets mee gedaan en worden ze slecht beschermd. 
Een goede reden dus om meer samen te werken en te zorgen dat er 
onderzoek wordt gedaan, dat ze beschermd worden en dat ze voor een 
deel ontsloten worden voor het publiek.

In 2013 wordt door dit netwerk de internationale Nacht van Mythen en 
Legenden georganiseerd. Tijdens deze nacht worden de volksverhalen 
die vaak ontstaan zijn rondom de megalithische monumenten verteld  in 
een sfeervolle setting. Deze vindt plaats op de dag van de herfstequinox. 
Na de succesvolle eerste versie uit 2013 wordt er in 2016 wederom een 
Nacht van Mythen en Legenden georganiseerd.

Nacht van Mythen en Legenden in het klein
In samenwerking met OBS de Ekkelhof leek het ons een leuk idee een 
programma van mythen en legenden aan te bieden, maar dan klein. De 
school was direct enthousiast. Waarom kwamen de kinderen niet na gym 
naar het Hunebedcentrum voor een uurtje om de verhalen te beleven?
Snel gingen we aan de slag met overleggen met stagiaires en vrijwilligers 
en we kwamen tot een programma met vier verhalen: het verhaal van 
de ridder en zijn trol, het verhaal van Marieke de schoonmaakster van 
de reuzen Ellert en Brammert, het verhaal van de Witte Wieven en het 
verhaal van de steentijdvrouw.
Het programma was een succes en de leerlingen hebben genoten, gegild 
en geleerd! 
Welke andere school durft het aan? We zijn benieuwd!
Voor meer informatie: communicatie@hunebedcentrum.nl
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OVER DE NACHT
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BRONNEN
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Algemene bronnen
Waren de trollen Neanderthalers? via http://www.grenswetenschap.
nl/permalink.asp?i=4449

Genoom Neanderthaler ontrafeld via http://www.kennislink.nl/
publicaties/genoom-neanderthaler-ontrafeld 

Picardt, Johan. Antiquiteiten of de Annales Drenthiae

Van der Sanden, W.A.B. Het meisje van Yde. Drents Museum, Assen 
1994

Auteur J Bulle

Over Sargas Bloedstrijd: http://sargasbloedstrijd.weebly.com

Verzamelingen volksverhalen en mythen
Bergmans-Beins, J.H. Drentsche Legenden. Verzameld en naverteld 
door J.H. Bergmans-Beins. Van Gorcum, Assen 1933

Poëtische Edda

Idema, W.L.  Draken, volksverhalen uit kleurrijk Nederland. 
Lemniscaat, Rotterdam 1991 

Uilenberg, J.J. In’t schemervuur bij ‘t knappend vuur, een bundel 
Drentse volksvertellingen voor jong en oud. Van Gorcum, Assen 1943

Online Nederlandse Volksverhalenbank: http://www.verhalenbank.nl/

Kinderboeken
Van Ginkel, E. Expeditie steentijd. Gemeente Vlaardingen 2013

Van Zijverden, J. Mysterie in het Veen.Wbooks, Zwolle 2015

Vos-Dahmen von Buchholz, T. Van Rendierjager tot Roofridder. 
Slijthoff, Amsterdam 1983

 



Door de inzet en het enthousiasme van vele vrijwilligers en 
medewerkers kunnen we de Nacht van Mythen en Legenden 
mogelijk te maken. 

Wij willen hen hartelijk bedanken voor de kostbare energie en tijd 
die zij in dit project stoppen. Fantastisch dat jullie dit doen!

In willekeurige volgorde:

Allen, hartelijk bedankt voor de hulp!

De activiteiten van het Hunebedcentrum worden mogelijk gemaakt 
door de provincie Drenthe en gemeente Borger-Odoorn.

Maartje
Nathalie
Niels
Corina
Mieke
Joyce
Jolanda
Jessica
Di-Anne
Rian
Kim
Myrthe
Pernilla
Vera
Maurice
Jasper
Willem
Jan
Thijs
Chris 
Nadine 
Sabine 
Gezinus 
Hein

Harrie 
Jantje 
Bert 
Leon 
André 
Mary 
Bert 
Bertram 
Gerrit 
Nikki 
Berber 
Tim 
Dini 
Blue 
Reinier 
Hennie 
Stieneke 
Paulien 
Gretha 
Grietje 
Leo 
Ciska 
Anet 
Alda 

Janny 
Ilse 
Yvonne 
Bert 
Rian 
Ineke 
Willy 
Henk 
Bertus 
Lisa 
Allart 
Durk 
Noël
Bert
Annemiek
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DANKWOORD



De volgende nacht van Mythen en 
Legenden is op 16 september 2017. 

Op 29  oktober 2016 is de Nacht 
van de Nacht. 

Kom je ook?

www.hunebedcentrum
.eu | Hunebedstraat 27, 9531 JV Borger| 0599 236 374 | info@

hunebedcentrum
.nl


