MOTOPLUSYAMAHA DARK SIDE TOUR

OP AVONTUUR
IN DRENTHE
Nederland kent vele donkere en
duistere verhalen. Mythen en
sagen die vertellen over vreemde,
onverklaarbare gebeurtenissen
met illustere wezens. De Yamaha
MT-09 is voor de duivel niet bang.
Om dat te bewijzen gaan we dit
seizoen met The Dark Side of
Japan op bezoek bij The Dark Side
of Nederland. | Tekst en foto’s: Hugo den Ouden |
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Voor de tweede tour staan de
ruige reuzen uit Schoonoord op
het programma, met onderweg
nog twee bijzondere locaties. Zo
komen we, vertrekkend vanuit
Varsseveld, onze eerste heks al in
Zelhem tegen. Hier staat namelijk het kunstwerk van de bijna
legendarische Smoks Hanne,
ons eerste MotoPlus-punt. Na
een korte tussenstop nemen we
afscheid van haar en rijden we
verder tot aan de veerpont nabij
Bronkhorst, waar we de IJssel
oversteken en op zoek gaan
naar ons (dit keer wel geplande)
tweede MotoPlus-punt. We rijden
hiervoor naar Brummen waar de
sfeer duidelijk meer naargeestiger is dan daarnet. Volgens de

overlevering schijnt het rondom
de reusachtige eik en de nabijgelegen boerderij (splitsing Wind
heuvelstraat – Zutphensestraat)
te spoken nadat een boerenzoon zich verhing vanwege een
onmogelijke liefde. De boerderij
is dubieus genoeg in vlammen
opgegaan. Tegenwoordig staat
er een flitsende boerderij waar
je voortreffelijke pannenkoeken
kunt eten. We hebben niet kunnen constateren of het er daadwerkelijk spookt.
Via Zutphen rijden we verder door
het bos- en heidegebied van de
Gorsselse Heide richting Bathmen
en Dijkerhoek. Daar maken we
een flinke bocht naar de groene
hel van de Sallandse Heuvelrug, »

Onverharde wegen, de
MT’s draaien hun hand
er niet voor om.

Schoonoord

DE LOCATIES
•W
 itte Wieven in Zwiep
•B
 okkenrijders in Valkenburg
•E
 llert en Brammert
in Schoonoord
• Vrouwtje van Stavoren
in Stavoren
•H
 et domineetje van Urk
in Urk
•O
 nze-Lieve-Vrouw van
Handel in Handel

Varsseveld

•D
 e zeemeermin van
Westenschouwen
•H
 et woud zonder genade
in Westland
•D
 e schatkamer van Nienoord
in Leek

DOWNLOAD DE ROUTE
www.motoplus.nl/toeren

•D
 e zeemeermin van Edam
in Edam

Heks Smoks Hanne
Zo’n 150 jaar geleden was er een vrouw die op heel grote klompen liep.
Daardoor klotste (‘smokste’) ze. Deze vrouw bezat bovennatuurlijke
gaven. Veel mensen kwamen bij haar om raad. Eigenzinnig als ze was,
zat ze altijd achterstevoren op haar bezem. Soms vloog ze op haar
bezem over het dorp. Eens verloor ze daarbij haar klomp. Deze klomp
viel door de spits van de kerktoren. Nu nog vliegt ze af en toe over de
kerk. Heel soms kun je dan zien dat haar klomp de torenspits raakt...

Ellert en Brammert
De overlevering zegt dat zo’n vier eeuwen geleden twee reuzen in
Schoonoord woonden. Vader en zoon. Het waren ruwe kerels, die een
onderaardse hut hadden gemaakt op het grote heideveld, tegenwoordig bekend onder de naam Ellertsveld. Vanuit hun hut stroopten de
gigantische rovers de omgeving af. Wie niet dringend het Ellertsveld
moest passeren, waagde zich er niet. Vanuit hun hol hadden Ellert
en Brammert draden in alle richtingen over het veld gespannen die
verbonden waren met een bel. Als een argeloze reiziger ongemerkt
een van deze draden raakte, begon de bel te klingelen. Ellert en
Brammert trokken er dan onmiddellijk op uit om de reiziger met dikke
knuppels neer te slaan en te beroven. Veel kooplieden vielen zo in
handen van het roofzuchtige duo en wanneer ze het er levend van af
brachten mochten ze nog dankbaar zijn. Op een dag, toen vader en
zoon over de heide struinden, bemerkten ze op de es van het dorpje
Orvelterveen een knap, jong meisje: Marieke. Het arme meisje werd
meegesleept naar het hol en moest daar zeven jaar lang het huis
onderhouden. Het nadeel van een vrouw in huis was dat vader en
zoon nooit meer samen op pad konden gaan. Steeds moest een van
beiden Marieke bewaken. Eens, toen vader Ellert alleen met M
 arieke
in het hol was, gaf hij haar de opdracht om hem te scheren. M
 arieke
rook haar kans en sneed hem tijdens het scheren met het vlijmscherpe

scheermes de strot af. Terwijl de reus stervende in elkaar zakte, nam
zij de benen naar huis. Toen Brammert ontdekte wat er met zijn vader
gebeurd was, zette hij de achtervolging in, maar kon haar net niet
meer inhalen. De volgende morgen zag men dat er in de deur, die het
meisje achter zich had dichtgeslagen, een grote bijl was blijven steken.
Brammert had haar dus net gemist! Marieke en haar ouders verhuisden zo spoedig mogelijk naar een veiligere streek, net als alle andere
inwoners van Orvelterveen, die Brammert’s wraak vreesden. Het
duurde niet lang of het hele dorp was verplaatst, waardoor Brammert
alleen achterbleef op de hei.
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Spookboerderij van Brummen
Ook de spookboerderij van Brummen staat inmiddels al niet meer rechtovereind, maar het verhaal is ijzing
wekkend. Boerenzoon Antoon zou zo’n 170 jaar geleden hebben willen trouwen met de liefde van zijn leven,
maar zijn vader vond haar niet goed genoeg en verbood het huwelijk. In zijn verdriet besloot Antoon zichzelf
op te hangen aan de gigantische eik die voor de boerderij staat. Naar verluidt doet de jongen er sindsdien alles
aan om de bewoners van de boerderij het leven zuur te maken, wat stopte toen de gehele boerderij in 2009
op mysterieuze wijze in vlammen opging. Tegenwoordig staat er een pannenkoekenrestaurant.

Zelf op
spokenjacht?
Met de tweede trip
onder de riem, staan de
motoren te popelen voor
de volgende rit. En daar
hebben we jouw hulp
bij nodig. Negen lezers
krijgen namelijk een
lang weekend een nagel
nieuwe Yamaha MT-09SP
en even nieuwe MT-09
ter beschikking om een
duistere plek in Nederland
te bezoeken. Wat we in
ruil daarvoor verwachten?
Een leuke route door de
directe omgeving (circa
100 km), pakkende foto’s
en een beknopt stukje
tekst. Lijkt het je leuk om
een weekend lang als
motorreisjournalist op
pad te gaan? Stuur dan
een e-mail naar mail@
motoplus.nl (o.v.v. Moto
Plus Dark Side Tour). Geef
in de mail aan welke sage
je voorkeur heeft, inclusief
een korte motivatie en ten
minste drie data waarop
je beschikbaar bent om
de route te rijden. Uit alle
inzenders selecteren we
negen gelukkige winnaars, die t.z.t. persoonlijk
bericht krijgen.

een schitterend natuurgebied.
We passeren geregeld wegen en
plaatsen die ons koude rillingen
bezorgen (Helhuizen, Helhuizer
weg, Heksenweg, Vagevuursweg,
what’s in a name...). Toeval, of zijn
we wellicht bijgelovig geworden?
Via Den Ham belanden we in
Natuurgebied Beerze, een gevarieerd heidelandschap tussen
Ommen, Beerze en Mariënberg.
Dit gebied van 400 hectare groot
is aangewezen als Natura 2000.
Zeker de moeite waard! Het groen
ruilen we in voor een route door
o.a. Hardenberg, Gramsbergen en
Coevorden. Omdat duister weer
ons nog steeds blijft achtervolgen houden we de vaart erin en

zoeken we onze toevlucht bij ons
volgende MotoPlus-punt, namelijk in het openluchtmuseum
in Schoonoord. Op een warm
onthaal hoeven we bij de twee
Drentse reuzen Ellert en Brammert niet te rekenen, deze twee
rovers staan volgens de legenden
bekend om hun gewelddadige
daden. We maken snel nog wat
kiekjes en vertrekken halsoverkop
en geven de reuzen het nakijken.
Het lijkt ons beter om even op veilige hoogte en buiten het bereik
van de reuzen te blijven. Daarom
beklimmen we in de bossen van
Odoorn de berg ‘Poolshoogte’ en
de 20 meter hoge uitkijktoren
annex brandtoren, om daar van

Oude bomen die veranderen
in heksen en vechten tegen de
windmolens. Er is genoeg te
zien onderweg.
een schitterend uitzicht te genieten. Het laatste stuk van de route
brengt ons bij onze veilige eindbestemming in Exloo, namelijk
Fletcher-Hotel De Hunzebergen.
We hebben een reuzehonger
gekregen en zijn blij als we
zonder nachtmerries kunnen
inslapen. Welterusten! n

Links de Noordmolen in Delden, rechts genieten we van het schitterende uitzicht vanaf de uitkijktoren
annex brandtoren bovenop de berg Poolshoogte in Odoorn.
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