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All Source Images were created and edi-

ted by: Jacqueline Janssen. With excepti-

on  of the profile picture and the goggles pattern.
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bij de eerste edi-

tie van dit fictieve 

blad: Jacque of all Trades.

Dit blad is voornamelijk be-

doeld voor sollicitatie doeleinden 

en bevat daarom ook erg verschillen-

de artikelen en is tweetalig geschreven.

Mocht je vragen hebben over dit blad 

of over de ontwerper neem dan contact op 

met Jacqueline Janssen via: jiajanssen@gmail.com

Hi, I’m an allround 

visual artist and if you 

are reading this, this 

probably means I’m 

looking for a job.

So if you are a small, 

creative company, with 

diverse work activities, 

inovative dreams and 

the possibility to grow 

within your company. 

 

Feel free to hire me. 

Jack of  al l  trades ,  master  of  none, 
           though of ten t imes  better 

 than master  of  one.
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The gardens of Arcen are a 
beautiful location to host the 
bi-anunal Elfia. 
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Elfia
Elfia is a fantasy fair in the 
Netherlands that celebrates our imagination.
Elfia is a Dutch outdoor festival that 

has been around since 2001. Thou-

sands of people turn up to the event, 

most of them dressed from head to 

toe in a wide assortment of exuberant 

costumes.

For two days Elfia turns its location into 

a fantasy landscape. Filling the area 

with fantasy booths, food stands, activ-

ities and shows. Famous fantasy writers 

and artists are invited to promote their 

creations and sign autographs. Actors, 

musicians and storytellers, like Abe 

‘de verteller’ are hired to entertain the 

visitors with their performances. If you 

are looking for some merchandise, well 

the grounds are bursting with booths 

that sell things from exotic foods to 

5
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costume accessories and from games 

to books, anything can be sold and 

found here as long as it fits within the 

broad theme of fantasy. 

For more scheduled fun there is a pro-

gram which will tell you exactly where 

and when certain competitions, perfor-

mances and workshops can be found. 

But in my opinion the most fun of the 

event is to simply walk around and 

explore, admire the variety of costumes 

all around you while enjoying good 

food and live music.  

Originally, Elfia was hosted once a year 

in April. The first time was at Archeon 

a historical theme park in Alphen aan 

de Rijn. Thousands of people showed 

up to see the guest writers and artists. 

Since then the location of the event 

has switched between castle de Haar 

at Haarzuilens and Castle Keukenhof 

in Lisse.

In September 2009 around 24.500 

people showed up in Castle de Haar to 

celebrate their collective imagination 

and probably also to see the popular 

band Faun. Due to this huge success 

Elfia is now held twice a year, once 

in April at Castle de Haar and once 

in September at the beautiful castle 

gardens of Arcen.

A popular drink of the festival is Mead 

and Elfia has developed their own 

brand. It comes in a wide variety of 

flavors and the organizers are always 

developing new ones for the visitors to 

try out. There are several mead stands 

spread throughout the terrain and if 

you do not know what flavors you like 

there is often a tasting stand at the 

beginning of the park. 

Every year Elfia has a new theme from 

which visitors and organizers can 

draw inspiration both in costumes and 

events.

The themes vary from popular TV-

shows like “Game of Thrones” to 

mythical figures or lore such as “King 

Arthur”. This year’s theme will be 

To increase the wonders of Elfia, 

the orgnization will allow a range 

of animals and contraptions on the 

grounds, as long as certain rules are 

followed.

6
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“Space and Time” which fits nicely with 

the steampunk popularity that we have 

seen during carnival earlier this year.

Ticket sales starts five month before 

the event and if you come from far 

away there is now the possibility at 

HaarZuilens to stay at a camping 

ground. This accommodation is done 

fully in the Elfia style which includes 

among other things an organic break-

fast in the morning. People who stay at 

the camping ground are encouraged to 

bring their own music instruments for 

a music jam in the evening around a 

great central campfire. 

It is hard to say what the allure of Elfia 

is, since it caters to such a huge range 

of interest. It is not only fantasy, but 

sci-fi, gothic, steampunk and anime as 

well. Maybe for all these people the 

most obvious reason holds true. Elfia 

is there simply for people to escape 

reality... 

...if only for a little while.

7
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~How to Make Your Own~

8

GOGGLES
Follow these 10 easy steps 
to create your very own 
set of Goggles!

Step 1: Cut out your pattern and 

place it on the foam sheet. Use a 

sharp knife to cut the foam into 

shape.

Step 2: Glue the 

ends of the inner 

goggle foam pie-

ces together 

and glue 

the outer 

goggle 

piece on top 

of the inner 

goggle you just 

made. Finally glue the goggle rim 

to the outer and inner goggle.  

Step 3: Use the stapler to create 

little foam circles from leftover 

pieces. Use the knife to make a 

straight indent making them look 

like screws. Glue the screws on the 

rim.

Step 4: For the nosepiece glue 

the left and right side of the upper 

nosepiece to the goggles. Once it 

is dry glue the bottom nosepiece 

to the upper nosepiece and to the 

goggles.

 

Step 5: Wrap some rope around 

the nosepiece.

Step 
6: Paste one end of both straps to 

your goggles. 

Cut out a plastic tab from a pie-

ce of plastic and attach it with 

the Buckle foam piece to one of 

the straps. Cut some holes in the 

other strap and see if the plastic 

tab catches these holes.

Step 7: Decorate your goggles. 

You can use mirror paint or glue 

to make some bumps or patterns. 

You can use lawn mower wire to 

make wiring for your goggles by 

heating them up and bending 

them into shape, you can also use 

rope or another type 

of wire. Look 

around the 

house for 

items you 

can use to 

decorate.

Step 8: Mix the 

liquid latex with black 

paint and apply a layer on your 

goggles. The rubber will make 

your goggles sturdier but is not 

necessary. 

Step 9: Paint your goggles with 

the metallic acrylic paints. Use 

your fingers, do not apply the 
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steampun
k

GOGGLES

paint too evenly but mix 

them up a bit. Use diffe-

rent paint for different 

areas like brown for the 

rope an straps. 

You can test how things 

look on leftover pieces.

Step 10: Take your glas-

ses and break the frame 

so the glasses 

come out. Put 

them in the 

goggles and 

apply glue if 

needed.

You now own your very own 

pair of steampunk Goggles!

You will need:
- A Goggles Pattern
- Sunglasses
- Scissors 
- Foam
- A piece of rope
- Lawnmower rope 
(or wire)
- Glue 
- Stapler
- Acruilic paints
- Liquid Latex 
(optional)
- Decorations
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HUNEBEDDEN
IN DRENTHE

12   Hunebedden in Drenthe

H et woord Hunebed is een oud 

woord dat afstamt van het 

geloof dat Huynen (reuzen) 

deze stenen hopen gemaakt hadden. Hu-

nebedden worden ook weleens Dolmen 

genoemd, vooral in Vlaanderen  en dat 

woord komt van de Keltische woorden 

“taol” en “mae” af wat stenen tafel be-

tekend.    

De termen Hunebed en Dolmen zijn 

door latere beschavingen gemaakt en 

kunnen ons helaas niets vertellen over 

de echte oorsprong van de megalithische 

bouwwerken. We kunnen er wel uit op-

maken dat het een enorme klus moet zijn 

geweest om deze stenen te verplaatsen en 

ze te arrangeren zoals ze er nu bij staan. 

Zo’n grote klus, dat men vermoedde dat 

er bovennatuurlijke wezens voor aan te 

pas kwamen. 

Tegenwoordig weten we wel beter en 

zijn er vele manieren om de geschiedenis 

te achterhalen. Echter, de hunebedden 

laten hun geheimen maar slecht los en 

we weten tot op heden nog altijd niet ze-

ker wat de volledige funtie van deze me-

galithische bouwwerken is.

EEN LANGE REIS

Het mysterie begint al bij de materialen 

waarvan de hunebedden gemaakt zijn. 

Dit zijn reusachtige keien die afkomstig 

zijn van... …rotsen. Rotsen van bergen 

die niet voorkomen in ons platte kikker-

landje. 

Je zou vermoeden dat ze dan hierheen 

zijn gebracht door de mensen, misschien 

via rivieren net als de farao’s dat deden 

in het oude Egypte om hun piramides te 

bouwen. Maar niets is minder waar.

De stenen waaruit hunebedden be-

staan zijn afkomstig uit Scandinavië. 

Nederland telt  54 hunebedden,  52 zijn te  vinden in de 
provincie Drenthe.  Maar wie heeft  deze steenwerken 
gemaakt? En waar komen ze vandaan?    
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HUNEBEDDEN

Deze keien die soms wel 40 ton kunnen 

wegen zijn 150.000 jaar geleden naar 

Nederland verplaatst tijdens de ijstijd. 

Enorme gletsjers uit het noordoosten 

namen de stenen mee en toen het ijs na 

lange tijd smolt, bleven zij simpelweg 

verloren achter, we noemen deze stenen 

ook wel zwerfstenen. 

Geologen zijn tegenwoordig zo kun-

dig dat ze zeer nauwkeurig kunnen be-

palen waar bepaalde stenen vandaan 

komen en hoe oud ze zijn. De stenen die 

voor de hunebedden gebruikt zijn komen 

uit Zuid-Zweden en Finland en bestaan 

voornamelijk uit graniet.

 

REUZEN OF BOEREN?

Dus we weten waarvan de Hunebedden 

zijn gemaakt en we weten ook dat de hu-

nebedden waarschijnlijk niet door reu-

zen werden gemaakt maar door mensen, 

zo’n 5000 jaar geleden. 

De mensen van die tijd waren net 

van een nomaden bestaan overgestapt 

naar een leven als boer. Waar ze eerder 

voornamelijk leefden van de jacht en van 

het verzamelen, vestigden zij zich voor 

het eerst in boerderijen en leefden van 

de landbouw en veeteelt. Ook kenden zij 

de kunst van het pottenbakken en zijn er 

van hun cultuur voornamelijk veel trech-

tervormige bekers overgebleven. Dit is 

dan ook de reden waarom we dit volk 

vaak het trechterbekervolk noemen. 

Tussen 3400 en 3200 voor Christus 

zijn deze boeren hun hunebedden gaan 

maken.

BOUWMEESTERS

In die tijd was er nog een ruim aanbod 

aan zwerfstenen en had het trechterbe-

kervolk ze voor het uitkiezen. Ze selec-

teerde zwerfstenen met een platte zijde 

om een enigszins rechthoekige ruimte te 

creëren. Dit hielp waarschijnlijk ook om 

met behulp van ronde boomstammen en 
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12   Hunebedden in Drenthe

D 2 7 
H e t  g r o o t s t e  h u n e b e d  v a n  N e d e r l a n d

touwen de steen op zijn plek te krijgen. 

Dit deden zij met behulp van ossen maar 

ook vooral met mankracht. 

A l  o n z e  h u n e b e d -
d e n  z i j n  i n  e e n  k o r t e 

s p a n  v a n  2 0 0  j a a r 
g e b o u w d . 

Het geraamte van een hunebed be-

staat uit een dubbele rij van draagstenen 

die een platte kant aan de binnenkant 

extra functie aan de megalieten was op-

gedragen, staat nog ter discussie. 

Vaak werden er op en rond de hune-

bedden ceremoniële en rituele artefac-

ten gevonden wat misschien inhoudt dat 

de stenen een heilige betekenis hadden. 

Ook wordt  niet uitgesloten dat de stenen 

dienden als een soort territoriale verkla-

ring om aan te geven van wie het land 

was. Sommige wetenschappers vermoe-

den dat hunebedden gebruikt werden 

als schuilplaatsen tegen rampspoed (F. 

HUNEBEDCENTRUM

Wie meer wil weten over deze bijzonde-

re begraafplaatsen of over het volk en 

de prehistorie kan terecht bij het Hune-

bedcentrum in Borger, waar tevens ook 

het grootste hunebed van Nederland te 

vinden is (hunebed D27). Het centrum 

biedt veel informatie over de geologie 

van de streek en heeft een keientuin met 

1000 verschillende Drentse zwerfstenen. 

De grootste steen is helaas niet hier te 

vinden maar in Rottum (vlakbij Heeren-

hebben. Hierop werden dan dekstenen 

gelegd met de platte kant naar onderen. 

De gemiddelde hoogte onder deze stenen 

tafels was 1,75 meter, men kon in die tijd 

dus met gemak onder de hunebedden 

staan en lopen.

Sommige hunebedden hebben een 

toegangspoort en andere een ovale ring 

van kransstenen. 

RESTEN

Waarom het trechterbekervolk deze hu-

nebedden zijn gaan maken, daar zijn we 

het nog niet helemaal over eens. Maar 

het merendeel is het erover eens dat de 

hunebedden voornamelijk als begraaf-

plaatsen gebruikt werden. Of er nog een 

Bom) of als voorraadkelders voor voed-

sel (G. den Ouden). Maar dat blijft alle-

maal speculatie. Het enige dat we zeker 

weten is dat het een laatste rustplaats 

was voor de doden.

LAATSTE RUSTPLAATS

Wie er precies onder deze reusachtige 

stenen begraven werden is helaas niet 

duidelijk. Sommige bevatten een enkel 

graf waar anderen meerdere doden be-

vatten. 

Waarom sommige mensen juist daar be-

graven werden weet ook al niemand, hoe-

wel archeologe Anna Brindley meent dat 

slecht hooggeplaatsten deze eer kregen. 

veen) en weegt ruim 44 ton. Mocht je nog 

meer hunebedden willen zien, in de om-

streken van Borger bevinden er zich nog 

tientallen die je zo kunt bezoeken.

 
HET MYSTERIE

Er zijn veel dingen die nog onduidelijk 

zijn over deze stenen monumenten, maar 

over één ding is iedereen het eens; het 

is zowel een monument van de natuur 

als van de mens. Van de natuur omdat 

die het voor elkaar heeft gekregen deze 

massieve stenen over honderden kilome-

ters te verplaatste en van de mens omdat 

deze mankracht bundelde om een won-

derbaarlijke rustplaats voor de doden te 

creëren. 
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BEDRIJFSPROFIEL

MARIJN VAN BEURDEN TRANSPORT BV

ALTIJD ONDERWEG

Marijn van Beurden Transport BV is een flexibel 

en betrouwbaar transportbedrijf wat zich gespe-

cialiseerd heeft in het charter rijden voor diverse 

opdrachtgevers. 24/7 het hele jaar door! Sinds 

de oprichting in november 2008 door Marijn van 

Beurden is het bedrijf uitgegroeid van eenmans-

zaak tot een transportbedrijf met op dit moment 

9 auto’s, waarmee we voor diverse klanten in 

heel Europa onderweg zijn. 

‘Wij rijden met jong, bij de dealer onderhouden mate-

riaal. Onze vrachtwagens zijn allround inzetbaar voor 

de verschillende werkzaamheden. Enkele wagens zijn 

specifiek uitgerust naar de wensen van de klant. Deze 

zijn uitgerust met een gen-set voor het vervoer van 

reefer containers of een compressor voor het vervoe-

ren en onder druk kun lossen van vloeistoffen. Wij be-

schikken over diverse eigen trailers zoals schuifzeilen 

trailers voor het vervoer van allerlei soorten stukgoe-

deren. Ook zijn er containerchassis aanwezig voor het 

vervoer van de verschillende maten en soorten contai-

ners. In overleg met u bekijken wij graag de mogelijke 

oplossingen die Marijn van Beurden Transport BV u kan 

bieden.’

‘Onze Nederlandstalige chauffeurs worden doorlopend 

opgeleid en bijgeschoold volgens de Europese norm 

(code 95). Onze Chauffeurs rijden milieubewust , zor-

gen goed voor het materiaal en denken graag mee met 

de klant.’

‘We hebben altijd de ambitie door het aantrekken van 

nieuwe klanten verantwoord te groeien. We zijn ge-

start met het traject om het keurmerk van Transport 

& Logistiek Nederland te behalen om onze opdrachtge-

vers een nog hogere kwaliteit te kunnen garanderen. 

Het Keurmerk Transport & Logistiek (KTL) is hét 

keurmerk voor het goederenvervoer over de weg.’

TEKST: MARIJN VAN BEURDEN
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