RUB E NA . KO M A N

TerApel
Wonderwereld
tot kunstsagen
vanvolksgeneeskunde
Niet ver vun het klooster
in Ter Apel in Groningen, vlakbij de eeuwenoude handelsÍoute van
het Duitse Míinsten is
het umusementspurk
Wonderwer eId g evestig d,
nauÍ een idee vun Cees van Dsshorsí Wonderwereld
is een sagenpark, alsmede dierentuin. In het complex
is daarnaust het Centrum voor Natuargeneeswijzen
gevestigd, waar regelmatig een homeopatische arts,
voeÍreflexoloog en palanormule genezer aanwezig zijn,
en waqr yogscurcassen,pendelcarsussen en Tai Chi
gegeven worden. Hoewel het themupark Wonderwereld
in principe losstsat van deze (veelal volksgeneeskundige)
qctiviteiten, worden in de souvenirshop van Wonderwereld nuust efun-, heksen- en drakenbeeldjes, 'Keltische'
sieraden, ook turotksarten, volksgeneeskundige werken
en op het boeddhisme geïnspireerde boeken verkochí
In het park wordt veel aandachtbesteedaan dieren en
gerelateerdeverhalen. Zo is er een insectarium en een drakengrot, compleet met een draak die eieren legt. Verteld
wordt dat de schedelvan een beer vroeger wel voor een
drakenschedelwerd aangezien.In Nederland zijn sagen
over draken schaars.zo níet zeer zeldzaam. Wonderwereld kent echter de sagevan een draak die langs de Rijn
woonde. 'Zo was er een draak, die op een berg langs de
Rijn schepenin brand spuwde. Gewoon om gemeente
doen. Op zekeredag kwam er weer een schip voorbij.
De nare draak spuugdeweer vuur en zeltehet schip in
lichter laaie. En toen....Boemmm.De draak had een foutje
gemaakt.Het schip zatvol buskruit en van de draak
bleven alleenwat stukjesen beetjesover.' 'Toch hoefje
in de drakengrot niet bang te zijn. Draken kunnenje niets
doen, want ze bestaanniet eens.'Bij binnenkomst van de
grot kan geld gegooid worden in een wensbron, die door
een elf wordt bewaakt. Wel vaker mogen we volgens de
verhalen een wens doen. Snel denken we dan aI aande
verhalen over het doen van een wens bij het zien van een
vallende ster.Bij de wensbron lijkt ook menigeen zijn

woorden achter te laten, getuige het aantal muntjes in het
water, want 'bronnen en fonteinen hebbenvolgens sommigen toverkracht'.
In Wonderwereld zijn daamaastveel uilen te zien. De Uilenburcht bevat levende uilen, die 'vroeger voor geesten
werden aangezien'. Ook Merlijn de tovenaar is vergezeld
van een uil. In feite is dit een onjuiste voorstelling van
het verhaal, want in de middeleeuwenwerd de uil voor
een duivels wezen versleten.De sagevan Merlijn wordt
groots in het park uitgebeeld,waarbij verschillende versies van het verhaal door elkaar worden gehaald.Merlijn
was, volgens het verhaal, de tovenaar die een rol heeft
gespeeldbij de opvoeding en het leven van de Engelse
koning Arthur. Naast de pop van Merlijn is een magisch
zwaardte zien, dat elk moment uit de steengetrokken kan
worden door eenjonge bezoeker,zodathlj koning van
Engeland kan worden. Naast uilen kijken ook gieren de
bezoekeraandachtigaan. 'Afrikaanse waarzeggersgeloven, [...] dat gieren in hun dromen in de toekomst kunnen
kijken.'
Diverse sagenachtigewezens zijn in Wonderwereld
aanwezig.Zo is er de heks tante Beppie, die een paar honderd jaar een lat-relatie had met Greurt, de goedaardige
Groninger reus. Waar ze vroeger in de oerwouden 'oeros'
en 'stukken mammoetreel' aten,wonen ze nu samenin
Ter Apel. Ook Zwammer, het paddenstoelenmannetje,
behoort tot de zelfverzonnen sagenfiguren,die woont in
het bos van het Slaapvolk. Een aardmannetjeis ook Bultheuvelrug, een wezen met bomen, bladeren,een huisje en
heuvels op zijn rug.
Naast de sagenin Wonderwereld, is ook de verhalenverteller van de partij. In enkele,bijna onverstaanbare,
nederlandstaligewoordj es vertelt een verhalenverteller,
een pop, de toehoorder zijn verhalen. Echte (professionele) verhalenvertellerstreden soms op in het Jungle Cafe.
Wonderwereld is een relatief j ong amusementspark, w aar
(kunst)sagenen natuurgeneeswijzendoor elkaar lopen,
iets wat in de wereld van NewAge geen enkel probleem
is.
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