
Dit verhaal wordt u gratis 
aangeboden door Ririro.com/nl. Het is 
onze missie om alle kinderen ter 
wereld gratis toegang te geven tot 
een verscheidenheid aan verhalen. De 
verhalen zijn online te lezen, 
downloaden en printen en beslaan een 
breed scala aan onderwerpen, 
waaronder dieren, fantasie, 
wetenschap, historie, diverse culturen 
en nog veel meer. 


Steun onze missie door onze website 
te delen. Wij wensen u heel veel 
leesplezier! 

https://ririro.com/nl/
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Het verhaal van Vivionn de 
Reuzin 
Finn en enkele van de Fianna waren aan het rusten na 
een jacht op een heuvel, die nu de Heuvelrug van de 
Dode Vrouw wordt genoemd, toen een reuzin verscheen 
en bij hen ging zitten. Ze stonden versteld van haar 
lengte en ze droeg drie gouden ringen aan haar vingers, 
zo dik als een ossenjuk. Finn vroeg haar waar ze 
vandaan kwam en wat ze van hen wilde. Ze zei dat ze 
uit de overzeese wereld kwam, waar de zon ondergaat 
en dat ze Finn's bescherming zocht. Ze stelde zichzelf 
voor als Vivionn van het blonde haar en vertelde hen 
dat ze gedwongen was te trouwen met een koning 
genaamd Æda en al drie keer voor hem was gevlucht. 
Ze had gehoord van Finns reputatie als beschermer en 
kampioen en had hem om hulp gevraagd. Finn en Goll 
zwoeren haar te beschermen en ze legde haar hand in 
die van hen.

Vivionn zette toen haar helm af en haar haar waaide 
uit. Het was lang, gekruld en goudkleurig, tot grote 
verbazing van de Fianna. Het was prachtig! Ze vroeg om 
eten en drinken en Finn bood haar zoveel aan als 
honderd van hen zouden eten en drinken. Maar ze zei 
dat wat er ook aan de dwergharper, Cnu, werd gegeven, 
genoeg voor haar zou zijn. Toen vroeg ze om wat te 
drinken en Finn gaf haar een beker water. Ze dronk drie 



slokjes en gooide de rest over de Fianna heen en ze 
lachten allemaal. Vivionn legde toen uit dat ze nog nooit 
uit een vat had gedronken dat geen rand van goud of 
zilver had. Net toen ze hun gesprek beëindigden, 
verscheen er een lange man die naar hen toe kwam, 
groter dan de reuzin zelf. Hij was haar echtgenoot Æda, 
die was gekomen om haar terug te halen.

Hij was veel groter dan de reuzin en droeg een ruwe 
harige cape, een groene mantel en een zwaard met 
gouden gevest. Hij zei niets en stak plotseling zijn speer 
in de reuzin, die meteen naar adem snakte. Hij rende 
toen weg. Finn was woedend en 
beval de anderen om Vionna te 
wreken of hun status in de 
Fianna te verliezen. Ze 
achtervolgden hem naar de 
baai van Tralee en vervolgens 
naar het Eerbetoon Punt, waar 
hij zijn gezicht naar het 
westen richtte en in het water 
sprong. Vier van de Fianna 
haalden hem in en Keelta was 
de eerste bij hem. Hij gooide 
zijn speer en het brak het 
schild van de reus, waardoor 
het in het water viel. Keelta 
greep toen de speer van de reus en scheurde hem van 
hem af. Maar de reus waadde verder en verdween al 
snel in een schip dat op weg was naar de ondergaande 
zon.




De Fianna keerde 's avonds terug, ze waren er niet in 
geslaagd hem gevangen te nemen en vond het meisje 
stervende. Ze onthulde dat de speer en het schild van 
de Koning van de Overzeese Wereld waren en plaatste 
haar armbanden om Finns drie harpspelers voordat ze 
stierf. Ze begroeven haar en maakten een grote, in de 
verte zichtbare heuvel boven haar graf, die de 
heuvelrug van de dode vrouw wordt genoemd, en 
plaatsten een steenpilaar met haar naam en afstamming 
erop gekerfd.



