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TEKST EN FOTO'S: RUBEN A. KOMAN

Rijdend vanaf 't Boshuuske staïten we de sagensafari in Winterswijk.
"Welkom in uw eigen voeÍtuig." De Achterhoekse verteller Geïy Gïoot
Zwaaftr'nk vertett vanaf het gps-navjgatiesysteem waar je heen moet
rijden om de sagensafari vanuit het dorp Meddo te beginnen. In de
handteiding lezen we dat verdwalen onmogelijk is, omdat het systeem
weïkt met satellietnavigatie. De sagensafaïi voert je door het Neder-
landse en Duitse boeïenLand, oveï kleine wegen, Iangs boerderijen,
langs plekken waaï kastelen en kloosteïs staan of hebben gestaan en
waar de geschiedenis en volksverhalen nog tastbaar aanwez'ig zijn. Een
must vooï de verhalenliefhebber. of een van de vele verhalenroutes?

De handleiding bij het navigatiesysteem is in eerste instantie niet zo
eenvoudig als wordt beweerd. Een bepaalde computer- of navigatie-
geletterdheid is eigenlijk nodig. Toch staÍtten we vrij spoedig met
het volgen van de sagenroute. Verteller Gery GrootZwaaftink vertelt
op een zeeï duidetijk en boeiende wijze over de omgeving en haar
verhalen en neemt je als gids mee tijdens de verhalendagtocht. Eén
van de verhalen gaat oveï het ravennest in de buurtschap Zwolle
(niet te verwarren met zijn Overijsselse naamgenoot). Het verhaal
- -^+ ^ l - . ,^ l^+.Ëddl  dr)  vwr6L.

Het ravennest
"In Zwolle (een buurtschap in de Achterhoek vlakbij Groenlo) daar
lag de boerderij Reijerink. Hij tigt er nog steeds. Daar zal ooit eens
in een grote eikenboom al jaren een ravennest. Toen waren in het
vroege voorjaar de oude raven bezig het nest te herstellen. De boer
van het Reijerink vond het maar niets, die grote vogels zo dicht
bij zijn huis, en het Liefst had hij het nest uit de boom verwijderd
maaï dat kon nu niet meer. Ziin vrouw. k'inderen en knecht zouden

daartegen protesteren. Nu liep het tegen Pasen en de knecht, die elke

keer omhoog keek naar het ravennest in de eik, wilde wel eens weten

hoever het met de eieren stond. Hij klom toen het vrouwtje weg was

in de boom en keek in het nest. "Ik geleuf det de eier nog veur Paosen

uutkomt," zei de knecht toen hij weer beneden was. "Det kan nooit,"

was het antwoord van de boer. "Da's veu[s te vrog." Maar de knecht

was echt overtuigd dat de eieren dan wel zouden uitkomen. Ze kregen

daarover woorden en het liep uit op een weddenschap. Als de eieren

op Goede Vrijdag niet zouden zijn uitgekomen, had de knecht een
jaarloon verspeeld. Kwamen ze op dte dag of eerder wel uit, dan ver-

speelde de boer zijn beste koe. Dat kon hij best wagen, vond de boer.

Hij had nog nooit gehoord dat een ravennest zo vroeg uitgekomen

was. Maaï gaandeweg werd de boer toch onzeker. De knecht had met

zoveel overtuiging gesproken en omdat hij niet graag

zijn beste koe verspeeLde bedacht hij een
ocmene cfrcck

Toen de knecht op een dag alleen
op het Land was en niemand

anders hem kon zien klom
de boer naar boven naar
het ravennest, haalde
voorzichtig de eieren uit
het nest en nam ze mee
naar de keuken waar hij
ze een tijdje in kokend
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daarna weer teruglegde
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in het nest. "Ziezol' dacht hij grijnzend "Die komt veur Paosen zeker
niet meeÍ uut"..Hij ging daarna gewoon aan het werk en deed alsof er
niets gebeurd was. Zo werd het Goede Vrijdag en de boer zei tegen de
knecht. 'As de eier vandaag niet uutkomt, heb'ie oe jaorloon ver-
speuld. Gaot maoÍ ens kieken." De knecht klom omhoog tot hij weer
over de rand van het nest kon kijken en schreeuwde enthousíast naaï
beneden "Ie bunt oe beste koe kwiet, d'r zit jongen in." De boer wilde
het natuurlijk niet geloven. Dat kon gewoonweg nietl Maar toen hij
daarom zelf ging kijken, lagen er inderdaad jonge raven in het nest.
Mokkend stond hij zijn koe af en kon maar niet begrijpen hoe hij on-
danks het koken van de eieren toch de weddenschap had vertoren.
In dat najaaÍ tÍok de boer het ravennest uit de e'ik, want hij was
natuurlijk nog steeds kwaad op het feit dat hij verloren had. Toen zag
hij iets gtinsteïen tussen de takken van dit nest en vond een gouden
kruisje.
Nu begreep de boer waarom hij de weddenschap had verloren. Híj
legde het kruisje in een kistje en vergat het verder. Maar op een goede
dag ging de oude grootmoeder, die stijf was van de reumatiek, op het
kistje zitten en opeens was ze wÍj van de altijd zeurende pijn en ze
voelde zich weer als een jong meisje. Toen ze in het kistje keek vond
ze het wonderkruisje. Het weïd eeïst bewaard op het Reijerink, maar
daarna aan de kerk geschonken. Nog later kwam het kruisje terecht in
de kerk van Xanten met nog de resten van het ïavennest. Mensen die
in Xanten de kerk bezoeken kunnen achter het altaar nog de afbeel-
ding zien van het ravennest, en ook het kruisje dat daar bewaard
woÍdt. Kijk dit soort dingen gebeurden vroeger hier in de Achterhoek
inZwoL[e."
De sage van het ravennest werd reeds in 19z6 door HW. Heuvel verteld
in een wandeling naar de hofstede het W'issink jn de buurtschap
Zwo[[e. In verschi[[ende versies wordt het verhaal aan het Reijerink,
maar ook aan Ravenhorst bij Winterswijk gekoppetd. Tijdens de
sagensafari hoor je verder verhalen over Bommenberend, de bisschop
van het nabijgelegen MÍnster, over duivels en heksen, smokkelroutes
en het Hee-mannetje, dat in de regio op de rug van voorbijgangers
springt als ze zijn lokroep beantwoorden. Als troubadour zingt Gïoot
Zwaaftink tijdens de rit over de witte wieven, en vertett hij over een
ontmoeting tussen de duivel en God... en waarom er ribbeltjes in
ïietstengels staan.
HoeweI de verhalentocht voor medereizigers een plezierige beleving
'is, gaan veel vertellingen toch aan de bestuurder voorbij. Heel aardig
is het dan ook wanneeï op meerdere momenten gevïaagd wordt om
het navígatiesysteem uit de auto te nemen en te voet cle ïoute te
vervoLgen. Verbaasde blikken van voorbijgangers naar aanleiding
van de navigatiegeluiden vallen ons ten dee[. Bij het Duitse moeÍas
Zwíllbrock vertett Groot Zwaaftink over spoken en witte wieven en
dwaaltichten, 'in werkeLijkheid zieten van ongedoopte kinderen'. Roze
flamíngo's op de achtergrond, de vele vogels en de pïachtige natuur,
maken de voettocht tot een waÍe belevenis. Spannend is het ook
wanneeï de verteller de reiziger verzoekt een weg ín te rijden waar dit
niet is toegestaan en wanneer een amulet moet worden gezocht bij
een Duits klooster. De vele achtergrondgeluiden van de verteller, van
muziek tot krakende steentjes, maken het luisteren tot een aange-
name reis.
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In vroegeïe jaÍen was de sagensafari, waaïvan een variant ook in
Twente kan worden gevolgd, op cassetteband te beluisteren. Hoewel
de sagenroute is bedoeld voor senioren, tijkt de handleiding bij het
navjgatíesysteem nog iets te ingewikkeld voor de doetgroep.
De verhalenroute via gps-systeem is een innovatief idee, dat ook in
Vlaanderen bekend is voor verhalenroutes op de fiets. Het is, door het
gebruik van het navigatiesysteem en de haast jnteÍactieve communi-
catie met de verteller, voor velen waarschijnlijk verrassender dan de
meeste andere verhalenÍoutes.
Voor kteine kinderen zijn de verhalen wellicht soms iets te angstjg,
omdat het bestaan van spoken, heksen en vervloekte plekken niet
wordt betwijfeld. In de overwegend christelijke regio Winterswijk
zullen sommige sagen, met bovennatuurlijke elementen, ook vraag-
tekens oproepen. Voor wie geen bezwaar heeft tegen deze punten,

of de verhalen vanuít een andere invalshoek benadert, is de sagen-
safari een absolute aanrader en een must voor iedereen die eens in
de Achterhoek op pad is of op zoek is naar een boeiende toeristische
veÍhaIenÍoute.

De sagensafari is een initiatief van het Achterhoeks Buïeau voor
Toerisme. Het navigatiesysteem is te huur bij WV's in de regio,
waaronder die van Winterswijk, en is te huur voor 19,95 euro. Bij de
sagensafari wordt een Duits-Nederlandsta[ig boekje met tientaLlen
volksverhaten geIeverd.

Meerinformatie?
Sagensafari (4e herziene druk, zooo)
www. boshuuske.nI
www. gerygrootzwaaft'ink.nl
www.opsagensafari.nl
www.wvwjnterswíjk.nl
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