
‘ s  G r a e v e n s b u r c h t e
De gruute stad vuur slimme kadeeje

De Graenschuur
‘s Gravensburghte ontstond toen de 

oude graeven van Oudenbaan besloten 
om een heel nieuwe stad en 
bijbehorende praal-burcht te bouwen 
midden in de zeer vruchtbare vlakten in 
het zuid-westen van de Oost-Kaltie. Het 
resultaat mag zonder enige twijfel tot één 
van de fraaiste steden van de wereld 
gerekend worden. Toch als we de 
Burghers, zoals men de inwoners noemt, 
mogen geloven. 

Anderen beweren dat het de stad 
aan elke charme of  spontaniteit 
ontbreekt en dat men zo kan zien en 
aanvoelen dat het doodse stad is. Maar 
niemand kan beweren dat de stad niet 
een architectonisch pareltje is met 
prachtige herenhuizen, brede lanen, 
torenhoge kathedralen en een 
buitengewoon protserige burcht. De 
Burghers zelf  volgen het voorbeeld van 
hun stad. Ze zijn fraai gekleed, protserig 
en over het algemeen zeer 
vooringenomen en preuts.

De Burghers doen er alles aan om 
de pracht en vooral praal van hun stad 
in ere te houden. De straten worden 
piekfijn gehouden, ook van crimineel 
tuig, en alle huizen hebben bloembakken 
voor de deur staan. Op elke vorm van 
vervuiling, ongepast gedrag of  
vandalisme staan zware straffen.

De stadskern zelf  is omgeven door 
een negen meter hoge, en vier meter 
brede stadswal in de vorm van een 
perfecte achthoek. Elk van de acht 
stadswallen heeft een brede ingangspoort 
en wordt onderbroken door talrijke 
torens. Door elk van deze poorten loopt 
een brede heirbaan recht naar het 
centrum van de stad. Langs deze banen 
rijden tijdens de oogst ontelbare karren 
beladen met het befaamde graan van de 

streek, rechtstreeks naar de grote 
graanschuren die zich onder de burcht 
van de graven bevinden. Het gerucht dat 
de graven slapen bovenop een grote 
gouden schat is dus meer dan 
spreekwoordelijk. 

 Twee bouwwerken vallen al snel op 
achter de zandstenen stadsmuren: het 
ene is de statige prékeizerrijkse burcht 
van de graeven van s’ Graevensburchte, 
het andere is het Observatorium van het 
Hanze der Bezweerders. Ook 
opmerkelijk zijn de verschillende 
vensterloze, ronde torens die men 
doorheen heel ‘s Graevensburchte 
tegenkomt. In deze stenen bouwwerken 
wordt een deel van de graanoogsten 
opgeslaan. Zelden is het rond deze 
torens rustig aangezien het er vaak vol 
van de kippen zit die een graantje 
wensen mee te pikken van de reserves 
aan graan. De ‘s Graevenburchtenaars 
proberen deze ‘graandieven’ tegen te 
gaan door dagelijks grote hoeveelheden 
kip te verorberen. Vandaar ook de 
bijnaam ‘Kiekenfretters’ die aan ‘s 
Graevneburchtenaars wordt gegeven.

‘s Graevensburchte kort 
110.000 inwoners in de stad
120.000 inwoners in de dorpen en gehuchten
180.000 inwoners op het platteland
320.000 dienaren
Schout: Herbert Grauwenhandt
Baljuw: Esmeralda Van Graevensburchte

De Universiteit
De Universiteit van ‘s 

graevensburchte bestaat nu bijna 400 
jaar. Ze werd enkele jaren na het 
Tweede Verdrag van de Zeeven 
opgericht om een tegengewicht te 
vormen tegen de academische 
dominantie van de Universitas van 
Halinus. In binnen- en  buitenland 
geniet de Halinese instelling echter nog 
steeds meer aanzien, al was het door de 
beruchte colleges van de drie Hanzen 
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BUITENSPEL
TAAL
‘s Graevenburchte ligt op de grens 
met L’Empire du Dragon. De 
nabijheid van dit grote rijk heeft zijn 
sporen nagelaten op de taal die in ‘s 
Graevensburchte gesproken word. 
Om te benadrukken dat iemand van 
‘s Graevenburchte komt spreekt hij 
met een een Brussels accent 
(vervang de meeste klinkers door 
uu’s en oa’s).  Af en toe kan hij ook 
franse woorden in zijn zinnen 
verwerken. Let er goed op dat er 
dus een verschil is in het taaltje dat 
iemand uit ‘s Graevensurchte 
spreekt en het taaltje dat iemand uit 
het Keizerrijk spreekt wanneer hij 
Eternicaans spreekt. In het laatste 
geval wordt gewoon nederlands 
gesproken met een frans accent. 

Net zoals Woudvoorde en 
Sevenkruyse gebruiken de ‘s 
Graevensburchtenaars ook enkele 
typische woorden. Een aantal 
voorbeeldjes:

Ket: kerel
Klet: onnozele, dwaas
Kadee: jonge kerel
Pé: vent
Bistouriekes: fijn gereedschap
Allijs: goed zo, het zit wel snor
Kiekefretter: ‘s Graevensburchtenaar
Foor: markt

Tot slot nog een klein voorbeeldje:

‘s Graevensburchtens:
“Allijs pé, khem ie schuun bistouriekes 
kunnen kupen van doa klet up de foor.”

Eternicaans op z’n Keizerlijks:
“C’est fantastique, ick eb skoone materiel 
kun koop van die messieur opte marché.”



der Magie. Toch is het onmiskenbaar dat 
de Universiteit van ‘s Graevensburchte 
ook een respectvolle plaats verdiend in 
het academische landschap. Vooral op 
het gebied van chirurgie en farmacie kan 
’s Graevensburchte wedijveren met 
Halinus. Soms is de Oost-Kaltische 
Universiteit gewoon de meerdere van de 
Halinese Universitas. Onlangs heeft 
Rector Celestinus van Sippel een 
ambitieus plan voorgelegd om ook de 
faculteit der Mercantiele Wetenschappen 
nieuw leven in te blazen. De aanstelling 
van de beruchte ghoblyn Schnabbel 
Bubbelblaas als Lector zorgde misschien 
voor veel tegenwind binnen de eigen 
Universiteit en voor nog meer 
hoongelach uit Halinus; het is echter 
onmiskenbaar dat het, sinds de 
aanstelling van de kleine,  groene 
professor, de Universiteit financieel voor 
de wind gaat. 

De Graaflijke Burcht
Nergens in Eternica heeft de adel 

meer invloed en macht dan in ’s 
Graevensburchte. Nergens zijn er ook 
meer graeven dan in de stadstaat ‘s 
Graevensburchte.

De graef  van de stad ‘s 
Graevensburchte kan gemakkelijk 
worden beschouwd als zijnde de 
machtigste en rijkste graef  van alle 
Eternicaanse graeven. Men noemt hem 
dat ook soms de Aerstgraef. Sinds 

mensenheugenis is het de familie Van 
Graevensburchte die deze unieke titel in 
handen heeft. 

De familie Van Graevensburchte 
heeft over de jaren een indrukwekkende 
burcht gebouwd in het hartje van de 
stad. Volledig opgetrokken in gele en 
rode zandsteen. Als de ondergaande zon 
goed staat dan lijkt het wel alsof  de 
burcht gemaakt is van vlammen en vuur. 

In de steen zelf  zijn vaak 
drakenmotieven uitgebeeld. De kantelen 
van de burcht zijn gemodelleerd naar 
grote drakentanden. De burgers van ‘s 
Graevensburchte spreken dan ook wel 
van de Vuurburcht of  de 
Draekenburcht. Dat volgens sommigen 
in het verleden de Grote Toren soms 
werd bezocht door vliegende draken 
draagt alleen maar bij tot het mystieke 
karakter van de burcht.

Maar ook voor de nuchterdere 
bezoeker van deze burcht blijft het 
vreemd dat de Aerstgraef  niemand 
toelaat in de Grote Toren. 

Het observatorium
Er is nog één gebouw binnen de 

stadskern zeker het vermelden waard is: 
het observatorium.

In dit bronzen, koepelvormige 
gebouw bestuderen obscure geleerden 
sinds eeuwen de sterren en hun omloop 
door urenlang te turen door vreemde 
constructies van lenzen en koperen 

buizen. De grootste kijker, Den Oogh 
vande den Draeck, is destijds 
geschonken door de dwergen van de 
Heilige Berg aan de Graeven van ‘s 
Graevensburchte. De Graeven gaven 
hem op hun beurt weer door aan het 
Hanze der Bezweerders die er hun 
Hanzehuis van maakte.

De meestal bejaarde accademici 
kan men soms in zichzelf  mompelend 
door de straten zien stappen en alhoewel 
ze officeel deel uitmaken van de 
universiteit, heeft niemand veel contact 
met hen. Ze trachten door het 
bestuderen van de hemelen het 
universum te doorgronden en zelfs te 
voorspellen wat de toekomst gaat 
brengen. Of  ze daar zeer veel succes 
mee hebben valt, gezien de rampen die 
Eternica de laatste jaren getroffen 
hebben, te betwijfelen. Toch blijft rector 
van de universiteit, Celestinus van 
Sippel, evenals de graeven het 
observatorium financieel steunen 
hetgeen niet iedereen kan begrijpen. 
Men heeft er de oude rector Koenraad 
des Graevensburchteer ooit over 
aangesproken en die zei: “Laat een oud 
zwijn een vreemd pad bewandelen en 
wie weet vindt het nog een truffel. Het 
varken slachten zou zonde zijn want 
zonder die truffel is het niet te vreten.” 
Zoals veel van zijn uitspraken is ook deze 
ondoorgrondelijk.
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De legende gaat dat de eerste graaf 
van ’s Graevensburchte eigenlijk wel 
toenadering wou bij het Keizerrijk. Hij 
was immers een devoot gelovige van 
de Draak van het Licht. Op een 

bepaalde dag besloot de graaf dan ook 
op informatieronde te gaan bij het 
veel grotere buurland. Gekleed in een 
onopvallende, groene pelgrimsmantel 
begon hij zijn tocht. Reeds bij de grens 
zag hij een veelbelovend voorteken: 
hoog in de lucht zag hij het silhouet 
van een echte draak! Terwijl hij daar 
stond te glunderen bij dit wel zeer 
gunstige voorteken zag hij de draak 
een ruime bocht maken. Niet veel 
later lande de draak voor zijn voeten. 
“Gezegend zij de Draak van Licht! Ik 
zal mijn land zonder verpinken aan de 
Keizer schenken en alzo de zegen van 
de Draak over mij heen laten dalen!”. 
“Dwaas”, was het antwoord van de 
draak, ”De Draak kijkt maar met één 
oog, net zoals de Wolf. Slechts samen 
zien ze wat de Feniks ziet!” En de 
draak haalde uit met zijn klauw naar 

de borst van de Graaf. Maar de 
boodschap was al over gekomen. In de 
jaren die volgde waren de Graven van 
’s Graevensbuchte de grootste 
voorstanders van het Eeuwige Rijk. 
Nergens anders wordt de Draak van 
het Licht zo in harmonie met de 
andere goden gepredikt als in ’s 
Graevensburchte.

Dit verhaal schuilt er achter het 
schild: het groene veld staat voor de 
pelgrimsmantel, de drie rode lijnen 
zijn de bebloede scheuren die de 
drakenklauw achterliet in de borst 
van de draak. Het totaal van de zeven 
lijnen, drie rode en vier groene, staan 
voor het hervonden evenwicht van de 
Zeven. De toren staat voor het 
geslacht der Graeven en meer in het 
bijzonder de Graaflijke Burcht. 

HET SCHILD



Watda ne ket moetdoen om te frette

Lokale Gilden 
& Hanzen

Zoals gewoonlijk in Eternica is het 
economische, sociale en politieke leven 
georganiseerd in Hanzen en Gilden. Het 
Gilde der Bakkers, het Gilde der 
Bankiers, de Hanze der Mercantilisten 
en Ambachtslieden, het Gilde der 
Narren en de verschillende 
Wetenschapsgilden; ze zijn er allemaal. 

Om niet te ver te moeten uitweiden 
zijn hier alleen die Gilden en Hanzen 
besproken die bijzonder, vreemd of  
uniek zijn in ‘s Graevensburchte.

Den Ziere Kop 
Gilde der Brouwers
Grootmeester: 
Gerald ‘den zupper’ van Ryckvelde

In tegenstelling tot de meeste 
stadstaten kent ‘s Graevensburchte niet 
één maar twee brouwersgilden. Toch 
slagen beide gilden er relatief  goed in 
om vreedzaam samen te leven. De 
enorme voorraden hop en gerst in 
combinatie met de vele dorstige 
studenten en pelgrims zorgen er immers 
voor dat er genoeg ruimte is voor 
beiden. Ze hebben ook elk hun 
specialiteit, en om verwarringen te 
vermijden draagt slechts ‘Den Ziere 
Kop’ de officiële benaming van het 
Gilde der Brouwers terwijl ‘Den Kloaren 
Druppel’ door het leven gaat als het 
Gilde der Stokers.

Den Ziere Kop heeft één van de 
grootste brouwerijen van Eternica en is 
gekend, berucht en geliefd om zijn 
‘Dustighen Dienoar’, het bier dat door 
een eeuwenoude overeenkomst met het 
Hanze der Necromantiërs naar alle 
dorpen in Eternica uitgevoerd wordt. Dit 
was trouwens het begin van een nauwe 
vriendschap tussen het hanze der 
Necromantiërs en het Gilde der 
Brouwers. Het jaarlijkse ‘Dienoarenbal’ 
wordt dan ook gehouden in de brouwerij 
van den Dustighen Dienoar.

Den Kloaren Druppel
Gilde der Stokers
Grootmeester:
Karel van Steen

Uniek in Eternica is het Gilde der 
Stokers.  Hier verenigen de verschillende 
jeneverstokers zich om de handel en de 
stokerij in goede banen te leiden, ze 
controleren import en export, leggen de 
prijzen vast en bepalen hoeveel jenever 
mag gestookt worden het komende jaar.  
Karel van Steen is niet alleen voorzitter, 
maar ook meteen de rijkste inwoner van 
de stadstaat, dankzij zijn ‘Gouden Neut’.  
Zijn kennis over het stoken van jenever is 
ongeëvenaard.  Niemand in heel 
Eternica kent zoveel van de kruiden die 
nodig zijn of  het proces om tot goede 
jenever te komen. 

Het gilde is redelijk exclusief  en 
heeft een paar bijzonder grappige 
toelatingsproeven : De kandidaat-stoker 
moet ten eerste aantonen dat zijn lever 
bestand is tegen jenever.  Hij moet dan 
ook in een half  uur een meter jenever 
naar binnen zien te werken om daarna 
over een witte lijn te lopen zonder om te 
vallen.  Ten tweede moet hij in staat zijn 
uit 10 verschillende soorten planten 
mout, gerst, rogge, jeneverbes en maïs te 
herkennen.  Tenslotte moet hij uit 10 
verschillende dranken de échte ’s 
Graevensburghtse jenevers kunnen halen 
en juist benoemen : de “Gouden Neut”, 
“Houten Hamer”, “Meermans’ Oude”, 
“Bokkenboecht” en “Draeckentraen”.

Wanneer dat achter de rug is, moet 
de kandidaat gedurende een jaar als 
leerling dienen bij één van de stokers uit 

’s Graevensburghte.  Als dat jaar naar 
voldoening wordt beëindigd, wordt de 
kandidaat opgenomen als stoker in het 
gilde.  

Ook de jaarlijkse bijeenkomsten 
van het gilde, waarop alle leden zijn 
uitgenodigd, zijn vermaard om hun rijke 
tafel en grote luister.  De fijnste spijzen 
uit het ganse land worden dan hierheen 
gevoerd om te dienen als banket voor 
deze rijke stokers.

Den Gulden Kroakelingh
Gilde der Bakkers 
Grootmeester 
Ward van Aldenbrakel

De Gulden Kroakelingh was het 
eerste bakkersgilde in Eternica dat ooit 
gist gebruikte in hun broden.  Uitvinder 
van deze geweldige vondst was Désiré 
Tuyghmans, die met zijn nieuw recept 
schatrijk werd.  Grappige anecdote : 
Desiré is gestorven als eenzame vrijgezel, 
zonder vrienden of  familieleden.  Zijn 
enorme rijkdom werd echter nooit 
gevonden.  Zijn bezittingen worden na 
150 jaar nog altijd gekoesterd en 
onderzocht in het gildehuis van de 
Bakkers om er aanwijzingen te vinden 
naar deze schat.

De Gulden Kroakelingh is 249 jaar 
geleden opgericht door Thomas 
Suykerbuyck, een bakker uit Weyden.  
Zijn oorspronkelijke bedoeling met het 
gilde was om de recepten van de 
verschillende ’s Graevensburgthse 
bakkers te bunelen en te bewaren, maar 
het concept groeide en werd een waar 
gilde.  

Een leuke gewoonte, behouden uit 
die tijd, is het krakelingwerpen, waarbij 
de bakkers met karren door de straten 
rijden en krakelingen gooien naar de 
graaiende menigte.

De Gulden Kroakelingh bezit 
meerdere gildegeheimen, zoals het 
bakken van de jeneverbroodjes, de 
sesambollen, de gemberkoeken en de 
nougattaarten.  Het gilde waakt er 
zorgvuldig over dat deze geheime 
recepten alleen worden doorgegeven aan 
de trouwste leden van het gilde.
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‘T Zwette Stoal
Gilde der Smeden
Grootmeester 
Tichel Vyrslaghs

De naam van het gilde geeft meteen 
het grootste geheim van het gilde prijs : 
het zwarte staal.  Het metaal is 
ongeschikt voor wapens en 
wapenrustingen, maar is des te meer 
geschikt voor siervoorwerpen zoals 
hekken, poorten, sierbeslag en pokers.  
Het geheim van zwart staal werd 438 
jaar geleden door Marcus van Weyden 
meegebracht uit het zuiderse Xiam.  
Daar gebruikten de mensen het om 
gebruiksvoorwerpen van te maken.  
Marcus zag hoe hanteerbaar en soepel 
het metaal werd als het heet was en hoe 
hard het werd na het afkoelen.  Hij 
introduceerde het metaal in ’s 
Graevensburghte en werd als held 
onthaald.  Sindsdien vinden we overal in 
Eternica zwart staal terug : als sierbeslag 
voor kisten en deuren, in de vorm van 
sloten en sleutels of  als sierhekken rond 
grote domeinen.  

Grootmeester Tichel Vyrslaghs is 
een oud-avonturier.  Hij heeft veel 
heldendaden op zijn actief  staan en 
vindt thans rust in zijn smidse te 
Weyden. 

’t Holle Vat
Gilde der Kuipers
Grootmeester 
Wibo Tellinghen 

Na het opkomen van de jenever in 
’s Graevensburghte kwam er al snel een 
nieuw, groot gilde opzetten : het gilde 
der vatenmakers of  kuipers.  Een select 
groepje schrijnwerkers gingen zich 
specialiseren in het maken van vaten en 
stichtten het gilde.  Sindsdien kan je in 
elke stad in ’s Graevensburghte wel 
iemand van het gilde vinden die je een 
vat op maat kan bezorgen.  

De merkwaardigste klant ooit zou 
volgens de gilde-annalen een baron 
geweest zijn, die een waterval af  wilde in 
een ton.  Hij bestelde het ding bij de 
toenmalige kuiper Arias Fruzelsch, die 
de ton met de meeste zorg klaarmaakte.  
Het hele geval was gevoerd met bont en 
riemen om de baron vast te snoeren, 
zodat hij zich zo min mogelijk pijn zou 

doen.  De ton én de baron overleefden 
de val en triomfantelijk kroop de baron 
uit zijn ton en stapte op de aanlegstijger 
van Lankzeele, toen hij daar uitgleed en 
zijn nek brak.  Daarna nam Arias 
Fruzelsch deze slogan aan voor het 
familiebedrijf  : “U kan alles breken, 
behalve onze vaten!” 

De Ienuughen
Gilde der 
Sterrenwichelaers 
Grootmeester 
Thonius De Boozere

Dit gilde is tijdens de regeertijd van 
Grijs de Nimro verboden geweest.  
Nochtans hebben ze nooit echt 
stilgelegen.  Ook tijdens die jaren van 
verbod werd heftig aan sterrenobservatie 
gedaan.  Er gaan geruchten de ronde dat 
de toenmalige grootmeester, Goubrandt 
Heidendonck, stiekem heeft 
samengewerkt met de illustere Koenraad 
van ‘s Graevensburchte en hem nuttige 
informatie uit de sterren heeft bezorgd.  
Thans is het gilde weer volledig legaal en 
maakt het graag gebruik van de grote 
sterrenkijker in ‘s Graevensburchte.

Den Skieven Tuvenair
Hanze der 
Bezweerders
Torenmeester
Selene Van Weitse

Het Hanze der Magisters heeft wel 
haar eigen gebouw op de Botermarkt in 
‘s Graevensburchte, en het Hanze der 
Necromantiërs heeft wel aardig wat 

invloed door de hoeveelheden aan 
dienaars die werken op de graanvelden, 
toch verbleken beide hanzen haast in het 
niets qua grootte en qua invloed als je ze 
vergelijkt met het Hanze der 
Bezweerders. ‘s Graevensburchte heeft 
immers een zeer nauwe band met deze 
magiërsorganisatie.

Het begon allemaal bij de bouw 
van de Burcht. Nog voor de burcht 
voltooid was werd ze namelijk al 
aangevallen door een corrupte Markies 
uit het Keizerrijk. De Aertsgraef  van ‘s 
Graevensburchte voorzag een ware 
slachting en verzamelde zijn meest 
trouwe volgelingen om zich heen om ze 
een gewisse dood in te sturen. Zijn 
volgelingen zouden namelijk, zwaar in 
de minderheid, een tegenaanval 
uitvoeren tegen de troepen van de 
Markies om alzo de ‘s 
Graevensburchtense burgers de tijd te 
geven om naar Woudvoorde of  
Spieckelspaede te vluchten. De 
Aerstgraaf  liet ook alle gevangenen vrij 
die in zijn kerkers zaten. Het had zijn 
inziens immers geen nut de gevangenen 
te laten afslachten door de Keizerlijken. 
Nu was er toevallig een van die 
gevangenen een bekwaam Halinees 
bezweerder. Verbaasd over het grootse 
gebaar van de Aerstgraaf  bood de 
bezweerder zijn diensten aan de 
Aerstgraaf  aan. In die tijd waren de 
Oost-kaltiërs nog erg terughoudend 
tegenover magie en ‘sorcars’ (denk maar 
aan de leuze Crepat Sorcar), maar 
aangezien elke strijder de keizerlijken iets 
langer zou kunnen ophouden aanvaarde 
de Aerstgraaf  het aanbod. 

Het vervolg laat zich al raden: toen 
de troepen van de markies in het zicht 
kwamen begon de bezweerder lange en 
moeilijke spreuken te weven om de 
troepen van de Aerstgraaf  te omhullen. 
Het duurde dan ook ettelijke uren 
voordat het eerste keizerlijke zwaard erin 
slaagde om eternicaans bloed te doen 
vloeien. En in die tijd hadden de 
Aerstgraaf  en zijn gevolg de troepen van 
de Markies al zodanig uitgedund dat ‘s 
Graevensburchte van een Keizerlijke 
bezetting gespaard bleef.

De bezweeder kreeg natuurlijk een 
bijzondere plaats in de hofhouding van 
de Aerstgraaf. Het gerucht gaat dat de 
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bezweerder nadien het ‘s 
Graevensburchtense bier leerde kennen 
en dat hij sindsdien nooit meer nuchter 
is geweest. Het Hanze zou dan ook op 
die manier naar hem genoemd zijn: 
scheve tovenaar of  Skieven Tuvenair. 

Het hanze zelf  verteld echter een 
volledig ander verhaal: de bezweerder in 
kwestie was niemand minder dan Zoilus 
de Ziener. Deze bezweerder is vooral in 
Halinus gekend omdat hij naar verluit 
(Halinese) hanzegeheimen zou hebben 
verkocht aan de elfen uit het Elfenwoud. 
Hij zou hiervoor beloond zijn geweest 
met de titel Voornaamste onder Mensen. 
In het Elfs iets zoals Sjief  emongst 
Joemans. Volgens het Hanze der 
Bezweerders zou Zoilus gevraagd 
hebben aan de Aerstgraaf  of  hij zijn 
elfentitel mocht behouden aan het ‘s 
Graevensburchtense hof. Het 
benadrukte immers zijn 
onafhankelijkheid ten opzichte van 
Halinus, iets wat hem wel nuttig leek in 
de Oost-Kaltische stad. De Aertsgraaf, 
het elfs niet machtig, benoemde Zoilan 
dan als Sjiefe Tuvenair. Later verbasterd 
tot Skieven Tuvenair.

Wat er ook van weze, nergens 
buiten Halinus heeft het Hanze zo veel 
invloed op de lokale politiek en nergens 
zijn bezweerders zo gerespecteerd als in 
‘s Graevensburchte. Elke adellijke familie 
die ‘erbij wil horen’ heeft wel zijn eigen 
familie-bezweerder in dienst... zo eert de 
familie immers het best de voorvaderlijke 
Aerstvader die destijds ‘s 
Graevensburchte verdedigde.

‘t Verbondt van’t Verstandt
Genootschap
Schatmeester
Conrad Grauwenhandt

Nergens worden de verschillende 
wetenschappen alchemie, chirurgie en 
farmacie zo bestudeert als in ‘s 
Graevensburchte. Dit is voornamelijk te 
wijten aan de de enorme steun die de 
universiteit van ‘s Graevensburchte aan 
de verdere ontwikkeling van deze 
wetenschappen geeft. Men kan echt wel 
stellen dat daar waar de Universitas van 
Halinus wereldwijd vermaard is voor 
zijn colleges in de magie, dat de 
universiteit van ‘s Graevensburchte 
vermaard begint te worden omwille van 

zijn colleges in de ‘wereldlijke’ 
wetenschappen.

Dit heeft ertoe geleid dat de 
plaatselijke wetenschappers zich zijn 
gaan groeperen in een genootschap: het 
Verbond van het Verstand. Deze 
organisatie zoekt niet naar politieke 
macht, maar probeert maandelijks 
bijeen te komen om zodoende 
vakoverschrijdend te kunnen werken. 
Het is immers evident dat de farmacie 
kan bijdragen tot een betere chirurgie, 
en dat de farmacie baat kan hebben bij 
alchemische procédés. 

Tot op heden blijft het genootschap 
een zeer informele organisatie, maar 
sinds de recente aanstelling van Conrad 
Grauwenhandt zou daar wel eens 
verandering in kunnen komen. Conrad 
maakt er immers geen geheim van dat 
hij een Wetenschappelijke Hanze wel 
ziet bestaan naast de Hanzen der Magie. 
Als reactie tegen deze boute uitspraken 
heeft het Gilde der Balsemers alvast 
gedreigd om zijn steun en hulp aan de 
chirurgijnen van het Verbond van het 
Verstand te ontzeggen. 
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Watter te fretten en te zuppe valt

Kroegen & 
Herbergen
Den Goude Neut
De Gouden Neut

Wie op zoek is naar de grootste 
diversiteit in jenevers, brandewijnen en 
moutwijnen, moet absoluut de Gouden 
Neut aandoen.  Niet alleen worden hier 
dranken ingevoerd vanuit gans Eternica, 
men schenkt hier bovendien ook het 
eigen huismerk : de ‘Gouden Neut’.  Het 
goudkleurige drankje wordt geschonken 
in een glas met het wapenschild van de 
stokerij en wordt steeds aangeboden met 
een zoete versnapering. 

De Gouden Neut is een 
familiebedrijf  van de familie Van Steen, 
die met hun eigen brouwsel grote 
bekendheid verwierf  tot aan het hof  in 
Halinus toe.  Niemand heeft ooit kunnen 
achterhalen  hoe Dolf  van Steen, de 
uitvinder van de ‘Gouden Neut’, zijn 
bijzondere jenever een gouden schijn 
heeft kunnen meegeven.  Er werden in 
de loop van de jaren vele namaaksels op 
de markt gebracht, maar niemand 
slaagde er ooit in een drank te stoken die 
ook maar te vergelijken was met deze 
beroemde ‘Gouden Neut’.  De huidige 
eigenaar, Karel van Steen, houdt de 
traditie in ere en bewaart het geheim 
van de ‘Gouden Neut’ zorgvuldig.  

Den Lachenden Moan
De Lachende Maan

Elke kunstenaar die in ’s 
Graevensburghte zijn toevlucht zocht, 
heeft vast de ‘Lachende Maan’ vereerd 
met een bezoek.  Het is het 
kunstenaarscafé bij uitstek.  Een klein 
podium in een hoek van de gelagzaal 
nodigt eenieder uit om zijn kunsten aan 
het luisterbereide publiek ten gehore te 
brengen.  Of  het nu gaat over dichtkunst 
of  muziek ... iedere artiest is welkom in 
de ‘Lachende Maan’.  Indien het 
optreden van de artiest in de smaak valt, 
is de beloning steeds dezelfde : een 
avond gratis vertier en een zacht bed 
voor de nacht.  

De oudere waard van de ‘Maan’, 
Petrus van Steen, is een oom van Karel 
van Steen van de ‘Gouden Neut’.  Het 
bekende familierecept staat dan ook hier 
op de kaart, tesamen met een grote 
variëteit aan andere jenevers.  Petrus is 
zelf  een graag geziene gast in andere 
herbergen en een begenadigd artiest.  
Met zijn goeie stem laat hij liederen uit 
zijn soldatentijd galmen door de 
gelagzalen van de vele herbergen in ‘s 
Graevensburghte, die hij graag bezoekt.

Den Houte Hoamer
De Houten Hamer

Voor de reiziger die iets minder 
diep in zijn beurs wil tasten, is er de 
‘Houten Hamer’.  Ook hier vind je 
verschillende dranken, die absoluut 
voldoen aan de belofte die een herberg 
met een naam als ‘de Houten Hamer’ je 
maakt.  Je oren gaan ervan flapperen, je 
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ZUPPEN GELIJCK DE BIESTEN!
De aanwezigheid van een 
overaanbod aan brouwerijen en 
herbergen zorgt voor een veelvoud 
aan kroegentochten, drankspelletjes 
en andere drankverbonden 
fenomenen. 

Maandelijks is er de ‘Biertocht’ 
waarop liefhebbers de laatste 
nieuwe bieren en andere dranken 
kunnen proeven. Elke maand vind 
deze Biertocht plaats in een 
andere, bij het Gilde der Brouwers 
of Gilde der Stokers aangesloten 
herberg.

Jaarlijks is er ook Hopsaland, 
waarbij de oogst van de nieuwe 
hop wordt gevierd. Opdat ouders 
rustig kunnen blijven drinken, zorgt 
het Gilde der Brouwers voor 
massale kinderopvang in de Wydse 
Speeltuin die eveneens Hopsaland 
heet. Na het uitslapen van hun roes 
kunnen de ouders hun kroost daar 
terug gaan ophalen.

Het meest berucht is waarschijnlijk 
het Bierbad, waarbij de Gezellen 
van het Gilde der Brouwers die hun 
meesterproef hebben afgelegd hun 
‘laatste keer’ onbezonnen met bier 
mogen omgaan. Ze nemen dan een 
vat bier (een vol) en nemen zich 
voor om pas te stoppen met 
drinken als ze het vat zelf hebben 
leeggedronken. eenmaal het vat leeg 
is, kruipt de gezel het vat in en 
wordt het deksel op het vat 
dichtgemaakt. De nieuwbakken 
Meester van het Gilde der 
Brouwers wordt dan als het ware 
geboren als Meester uit het vat 
bier. Het hoeft niet te verwonderen 
dat er hier af en toe iets misgaat...



hersens draaien 360 graden rond in je 
hersenpan en je bent meteen van al je 
verkoudheden en andere gemene ziektes 
af  ... misschien nog wel van veel meer, 
maar daarover wil de waard, Andries 
Kouters, niet in detail gaan.  Hij prijst 
zijn herberg aan als een plek waar de 
man met de pet nog een stevige borrel 
kan drinken aan een prijs die een eerlijke 
dagloner niet meteen tot de bedelstaf  
veroordeelt. De concurrentie is groter 
dan de uitbaters laten blijken en onder 
de toog woedt de concurrentieslag in alle 
hevigheid.  Kouters moet alle moeite van 
de wereld doen om zich te kunnen 
blijven meten aan het succes van de 
‘Gouden Neut’, dus hij richt zich met 
zijn ‘Houten Hamer’ op een gans ander 
publiek.

Boven de haard in de gelagzaal is 
bovendien een échte krijgshamer te 
bewonderen van Andries’ meer 
avontuurlijke dagen.  Iedereen die erover 
peinst om hier herrie te schoppen, 
verandert meestal al snel van gedachte 
wanneer hij één blik werpt op het 
enorme ding.

Den Stuuckeroa
De Stokerij

De Stokerij is het jongste 
etablissement in de stad.  De uitbater, 
William Uytdraegher, is een inwijkeling 
uit Moerseynde.  Hij heeft een goede 
reputatie opgebouwd in de algenstad, 
maar is twee jaar geleden toch verhuisd 
naar ’s Graevensburghte, waar hij zijn 
geluk wilde beproeven in de jeneverstad.  
Hij heeft zijn zaak in Moerseynde 
verkocht en heeft zich met zijn kapitaal 
ingekocht in het stokersgilde in ’s 
Graevensburghte.  Hier bekleedt hij 
thans niet alleen het ambt van waard in 
de ‘Stokerij’, maar bovendien is hij 
secretaris in het gilde.  Niet iedereen is er 
zo gelukkig mee dat een inwijkeling zich 
zo snel een rang in het gilde heeft 
kunnen kopen, maar blijkbaar doet hij 
het erg goed en zijn zowel zijn klanten 
als zijn leveranciers tevreden mensen.  
Ook de gildezaken lopen als een trein 
sinds William secretaris is en er zijn al 
lang geen noemenswaardige klachten 
meer geweest.  

De Stokerij zelf  is een gezellige 
kroeg, waar je niet alleen maar de 
jeneverspecialiteiten kan genieten.  Hier 
besteed men ook de nodige aandacht 
aan de diverse biersoorten die ons 
Eternica rijk is.  Hier was het ook dat de 
‘duikersklok’ toevallig is uitgevonden, 
toen een dienster een ‘witteke’ liet vallen 
in de kroes bier van één van de gasten.  
De drinkebroer maakte er geen zaak van 
en sloeg het mengsel achterover, waarna 
hij terstond nog een dergelijke pint 
bestelde.  Het drankje werd ‘duikersklok’ 
genoemd, vanwege het borreltje dat men 
in zijn pint laat vallen.  

Genièvre
Genièvre

‘Genièvre’ is niet alleen een 
voortreffelijke herberg. Hier specialiseert 
men zich voornamelijk in gerechten met 
jenever : garnaalroomsoep, 
reebiefstukjes, gestoomde wijting met 
blanke botersaus, wilde hazenrug met 
witte wijn en vruchtensalades 
allerhande ... allemaal verrijkt met de 
heerlijke ’s Graevensburghtse jenevers.  

De uitbater is Tinne Drechtels, een 
matrone met een gouden hart.  Ze leidt 
haar keuken met strakke hand en zorgt 
ervoor dat er kwaliteit op je bord komt.  
Het prijskaartje is natuurlijk navenant, 
maar daar storen de fijnproevers zich 
nauwelijks aan.  Zij organiseert ook 
jaarlijks de ‘jenevertaartenwedstrijd’, 
waarbij de vrouwen uit ’s 
Graevensburghte zich in haar herberg 
verzamelen met zelfgebakken taartjes en 
gebak op basis van ’s Graevensburghtse 
jenever.  Het gebak dat de wedstrijd 
wint, verschijnt een jaar lang op de kaart 
van het eethuis en de winnares mag zich 
gedurende die tijd als kokkin in de 
keuken van ‘Genièvre’ aanmelden.  Deze 
wedstrijd is wel voorbehouden voor 
vrouwen.

Et Blanchke
Het Witteke

In ‘het Blanchke’ kan je behalve de 
lekkere borreltjes, ook hele flessen kopen 
van de verschillende soorten jenevers, 
die de herberg aanbiedt.  Je proeft en 
maakt een keuze tussen de notenjenever, 

vanillejenever, rozenjenever, 
bessenjenever, appeljenever en de vele 
andere soorten, die op het schab staan ... 
en als ze je bevallen, mag je meteen een 
fles bestellen voor onderweg of  thuis.  

De uitbater van het ‘Blanchke’ is de 
Dwerg Olman Driguszoon.  Hij heeft de 
herberg gewonnen met gokken van de 
onfortuinlijke vorige eigenaar, Bas 
Wintertheen.  Het verhaal gaat dat Bas 
en Olman ruzie kregen over het al dan 
niet betaald hebben van een pint bier.  
Olman zei dat hij al betaald had en Bas 
beweerde het tegendeel.  Toen pakte 
Bas, een verwoed gokker, zijn 
dobbelsteen en zei : “Als ik een even 
getal gooi met deze dobbelsteen, dan win 
jij en mag je mijn herberg hebben.  
Maar als ik een oneven getal gooi, dan 
geef  jij me je hele beurs.”  Daar ging 
Olman gretig op in en dus gooide Bas.  
De dobbelsteen was natuurlijk vervalst 
en Bas wist dat hij ging winnen.  Maar 
het noodlot wilde dat de over-
enthousiaste Olman met zijn vuist op 
tafel sloeg toen de dobbelsteen het 
tafelblad raakte, terwijl hij riep : “Als ik 
win, geef  ik een rondje voor de hele 
zaak!”  De dobbelsteen maakte een extra 
sprongetje en viel op de vier.  Daarmee 
was de zaak beklonken en had Olman 
een herberg gewonnen. 
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Durpe en neige cotés

Dorpen & 
Streken
Woadatde giest oat den drank komt
Lankzele
Drost
Danielle Tellinghe
Wachtmeester
Tobias de Marteau

Lankzele dankt zijn naam aan een 
oude klacht van de graanboeren over de 
afstand die ze moesten afleggen tot bij de 
volgende door de stadstaat 
gecontroleerde graanschuur. “Wij 
moeten zo lank zeulen met ons graen”. 
Daaruit ontstond de naam “Lankzele”.

Maar Lankzele dank zijn faam 
voornamelijk aan een toevallige 
ontdekking van één van de lokale 
boeren. Omdat de afstand tot de 
graanschuur zo groot was, besloten 
enkele boeren in het geniep zelf  
graansilo’s aan te leggen. Spijtig genoeg 
ontbrak het deze simpele zielen aan de 
nodige kennis om dit te doen zoals het 
hoort. Gevolg daarvan was dat het graan 
vaak te nat werd opgeslagen, dat er niet 
genoeg lucht bij kon waardoor de 
temperatuur in de silo’s begon op te 
lopen.

Het gevolg hiervan waren enerzijds 
enkele doden door de giftige schimmels 
die op het graan ontstonden, anderzijds 
de toevallige maar nu immens populaire 
uitvinding van de graanjenever.

Volgens de legenden zou één boer 
uit de streek, ene Worter Gemsboer, de 
ontdekker zijn. Hij was getrouwd met 
een vrouw uit het Keizerrijk, een zeker 
Geneviere, maar het huwelijk was 
allesbehalve gelukkig. Om aan haar 
driftbuien te ontkomen, trok Worte zich 
vaak terug in zijn verborgen graansilo. 
Hij merkte na een tijdje op dat hij, door 
het inademen van de door de gisting 
vrijgekomen gassen een beetje 
lichthoofdig werd maar dat het zijn 
gemoed ook opfleurde. Na zo’n sessie in 
de graanschuur kon hij zelfs een tijdje 
overweg met het karakter van zijn vrouw.

Hij begon te experimenteren met 
het gisten van graan en zo ontstond de 
eerste graanjenever. De naam jenever 
komt trouwens van Geneviere omdat 
deze drank zijn huwelijk heeft gered. Dat 
jenever nadien ontelbare huwelijken 
heeft stukgemaakt, maakt het maar weer 
eens duidelijk dat alles relatief  is.

Poarel vant Zuden
Overmeersche
Drost
Sander van Denterbeeck
Wachtmeester
Hedwig Van Steenmeyen

“Overmeersche, Overmeerche, 
scone parel van het Zuid... 
Overmeersche, Overmeerzsche, mooier 
dan die scoonste bruid...”, zo gaat het 
bekende lied van Halber Fierzinger.

Het dorpje Overmeersche is 
inderdaad niet de verzameling landelijke 
boerderijen omheen een losse dorpskern, 
zoals dat gebruikelijk is in de stadstaat 
maar staat vol met statige herenhuizen, 
fraai afgewerkte tempels en 
ambachtshuizen.

Overmeersche dankt zijn welvaart 
voornamelijk aan de nabijgelegen 
grotten, waar duikers de vermaarde 
Meersche Parels opduiken. De 
oorsprong van deze parels is voor velen 
een mysterie aangezien men parels 
elders alleen in zee of  grotere rivieren 
kan aantreffen. Vooral de pracht, kleur 
en grootte van deze parels zijn 
uitzonderlijk hetgeen hen zeer gegeerd 
maakt bij de rijkere klasse. Zo zijn er b.v. 
zeven van de grootste Meersche Parels 
ooit gevonden, verwerkt in de 
Aertsgraefelijke kroon.

Op te merken valt ook dat heel wat 
gelovigen en priesters van het Leven 
Overmeersche als een bedevaartsoort 

zijn beginnen aanschouwen. Vooral dan 
omdat parels heilig zijn voor de Moeder. 
Het is immers een pure schoonheid die 
geboren wordt uit de pijn die de oester 
lijdt en het parelmoer dat ze vormt om 
zichzelf  daartegen te beschermen. En 
aangezien de mooiste parels uit 
Overmeersche komen, moet deze plek 
ook wel heilig zijn voor het Leven, zo 
redeneren ze.

Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat de mooiste tempel in het dorp, met 
rijkelijk met parelmoeren afgewerkte 
frescoes, die van de Moeder is.

‘t Oroakel van Aldenbroakel
Aldenbrakel
Drost
Harduin Van Woudvoorde
Wachtmeester
Agatho Melchiorszoen

Aldenbrakel is vooral bekend 
omwille van de zieners die er de 
toekomst voorspellen. Uit de hele wereld 
komen mensen hier naartoe om een blik 
in hun toekomst te kunnen werpen.

Het orakel van Aldenbrakel is een 
groot, tegen een hoge heuvel 
aangebouwd complex waar talrijke 
acolieten de schriftelijke verzoeken, en 
de bijbehorende geschenken, van de 
bezoekers in ontvangst nemen. Nadien 
zullen hoger in rang gerangschikte 
acolieten een kleine selectie maken en 
deze voorleggen aan “het Orakel”. Het 
aanbieden van geschenken verzekerd 
iemand niet ervan dat zijn verzoek 
gekozen wordt maar algemeen wordt 
aangenomen dat het wel meespeelt in de 
selectie.

Indien men niet gekozen wordt, kan 
men op een later tijdstip altijd een 
nieuwe petitie, bijgestaan door nieuwe 
geschenken, indienen. Weeral zonder 
enige garantie van resultaat.

Niemand buiten de acolieten heeft 
het Orakel ooit gezien. Algemeen wordt 
aangenomen dat hij ergens diep in het 
complex verblijft waar er een bron aan 
de rots ontspringt die “de ware toekomst 
toont”.Anderen beweren dan weer dat 
het Orakel niet bestaat maar dat de 
acolieten zich laten bedwelmen door 
dampen die uit de bron pruttelen en zo 
vizioenen krijgen. Hoe dan ook, de 
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De Obese Grasmuis is een echte 
plaag voor de graanboeren!



voorspellingen van de Ziener zijn 
vreselijk nauwkeurig.

Men weet vrij weinig over het 
ontstaan van Aldenbrakel. De naam zelf 
lijkt te zijn opgebouwd uit “Alden”, wat 
zoveel wil zeggen als “De oude” en 
“Brakel”, dat we nog terugvinden in ons 
woords “Braaksel” en zoveel wil zeggen 
als “opstoten of  uitwerpen”. Dus de 
Oude of  het Oude opstoten of  
uitwerpen. Interpretaties hiervan zijn 
legio. Eén van de meest aannemelijk is 
nog dat het slaat op een oude man (b.v. 
het Orakel) die, onder invloed van de 
dampen of  het bronwater, begint te 
hallucineren. Het gebruik van drugs gaat 
immers vaak samen met stuiptrekkingen 
en braken. Het kan ook zijn dat het 
uitstoten slaat op het verwoorden 
van de vizioenen, het uitstoten van 
wartaal etc.

Verder is er nog een plaatselijke 
legende van het Eerste Orakel van het 
dorp die we enkel kennen bij de naam 
“De Mare”. Nu vinden we nog sporen 
van het oud Oost-Kaltische woord 
“mare” in ons eigen Eternicaans. 
Voornamelijk in het ouderwetse woord 
“mare”, wat zoveel wil zeggen als “een 
verhaal of  een legende” maar b.v. ook in 
het woord “nachtmerrie” wat je zou 
kunnen vertalen als “een nachtelijk 
verhaal” wat zoveel wil zeggen als 
“een droom”. In het eternicaans 
evenwel bezwaard met een negatieve 
ondertoon waaraan bovendien een 
vleugje waanzin hangt. 

Als we even samenvatten zou je 
“de Mare” dus kunnen vertalen als 
“De verhalenverteller” of  “De Dromer” 
en, afgaande op de Eternicaanse 
ondertoon een vleuge angst of  waanzin.

Woadatde wolke up daerde lieve
Weyden
Drost
Hildegard Graenmans
Wachtmeester
Alberic Vuylzack

De omgeving rond Weyden bestaat 
uit een glooiend heuvellandschap, 
onderverdeeld in netjes, door stenen 
muurtjes afgebakende, groene weiden 
waarop ontelbare witte schapen rustig 
staan te grazen. Rond het dorpje zelf, 

waarvan de huizen zijn opgetrokken uit 
dezelfde grijze leisteen waaruit ook de 
muurtjes bestaan, bevinden zich enkele 
indrukwekkende hallen waar de 
plaatselijke schapenkweekers naartoe 
komen om hun schapen te laten scheren 
of  te laten slachten.

Even verder staan leerlooierijen, 
wolwasserijen en spinnerijen broederlijk 
naast elkaar.

Als je de geur van duizenden, vaak 
natte en urinerende schapen optelt bij de 
onwelriekende geuren van de looierijen, 
wasserijen en slachthuizen dan zal het 
wellicht niet verbazen dat Weyden stinkt.

Maar dat weerhoudt de bewoners 
er natuurlijk niet van om een aardig 

centje te verdienen aan hun stiel. 
Volgens hen went de geur wel 

na een tijdje, maar 
occasionele bezoekers 

houden het er 
gewoonlijk toch niet 

lang uit. 
Behalve 

necromantiërs en 
balsemers dan, die vanwege hun vak 
sowieso gewend zijn aan deze geuren. 

Jaren geleden heeft het Hanze der 
Necromantiërs een schapenscheerderij 
opgekocht. Slechts meester-
necromantiërs kregen toegang tot de 

scheerderij. Volgens de karige informatie 
die de dorpelingen verkregen wordt er in 
de scheerderij onderzoek gedaan naar 
een hanzegeheim. Bepaalde informatie 
zou namelijk verkregen zijn na een 
expeditie naar het Land der Reuzen en 
zou nu in het bezit zijn van het Hanze. 
Volgens een bewoner uit het plaatselijke 
Dolhuys zou het gaan om de spreuk 
“Klashkoph”. Deze spreuk breekt bij het 
slachtoffer elk haartje af  net boven de 
haarwortel, hetgeen wel handig is bij het 
scheren van schapen. Snel, efficient en 
goedkoop.

Het is een gildegeheim omdat de 
spreuk misbruikt kan worden door 
“grapjassen” om mensen, letterlijk, in 
hun bloot vel te zetten. Het gebruik van 
deze spreuk buiten de erkende 
scheerhallen is dan ook strafbaar wat 
niet wil zeggen dat men binnen de hallen 
veilig is voor de gebruikelijk “grap”.

Het is zelfs traditie dat een nieuwe 
necromantier die in de 

scheerhallen komt werken bij 
wijze van initiatie, de eerste dag 

“geschoren” wordt.

Ierlijke coté vuur commersante
Oudenbaan
Drost
Hubold Uytdraegher
Wachtmeester
Constantijn Von Wardenne

Oudenbaan, op zijn Keizerrijks 
Audenne, was vroeger de rijkste 

nederzetting van de hele streek. 
Het lag temidden van vele 

graanvelden, bezat meer 
dan 14 windmolens en 
het lag op een drukke 

handelsroute die van het 
hart van het oude Kaltische 

Rijk naar de havens in het noorden 
leidde. 

Dit legde de lokale adel, de 
Graeven van Oudenbaan, geen 

windeieren en weldra konden ze 
pronken met een grote, versterkte  
burcht van waaruit de graven hun 
domein konden overzien en beschermen, 
want er waren in die tijd nogal wat 
roversbenden die de rijke karavanen op 
het oog hadden.

Met de jaren verminderde de 
dreiging op de karavanen en verlangden 
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de nu schatrijke graven van Oudenbaan 
naar een gepastere residentie. Zij waren 
immers momenteel zeker zo rijk als 
menig hertog aan het keizerlijk hof  en ze 
wilden pronken met hun welvaart. 
Daarom besloten ze om midden op de 
open, glooiende vlakte van hun nu veel 
omvangrijker domein een grootste, 
pronkerige burcht te bouwen met een 
dito stad daar rond. Dit werd uiteindelijk 
de stad die wij nu kennen als ’s 
Gravensburghte.

Met de vertrek van de graven, die 
zich nu de graven van den Burghte 
noemden, verminderde ook het aantal 
karavanen  dat door Oudenbaan trok 
want ook door de nieuwe stad liep er nu 
een heirbaan. Maar toch bleef  
Oudenbaan een vrij rijke nederzetting 
met een bloeiende handelspost.

De oude burcht werd door de 
graven aan de Kerk van de Draak 
geschonken in ruil voor bepaalde 
diensten die de kerk aan hen zou 
verstrekken. Het betrof  hier 
voornamelijk het heffen van tienden in 
het hele graafschap en de administratie 
die dat met zich meebrengt.

In ruil daarvoor werd Oudenbaan 
zelfs een volledig leengoed van de Kerk 
van de Draak en is het zelfs zo dat, bij 
wet, het hele domein onderworpen is 
aan het kerkelijk recht met alle rechten 
en verplichtingen die daarbij horen.

Het mag dan ook niet verwonderen 
dat Oudenburg een stevig bolwerk van 
de Draak is waar strikte, maar meestal 
toch rechtvaardige, regels gelden en 
waar het veilig vertoeven is. 
Wetsgetrouwe handelaren komen dan 
ook graag naar Oudenburg om handel 
te drijven terwijl hun iets minder 
scrupuleuze gildebroeders wellicht toch 

liever doorreizen naar een andere post. 
Vooral Portilianen lijken deze plaats te 
mijden en beweren dat de lokale 
notabelen hen ‘misplaatst achterstellen 
op de andere handelaren’. 

Vergoane Ghlorie
Ryckvelde
Drost
Xinthia Uytakkerfiet
Wachtmeester
Hubrecht Dronckenmans

Ryckvelde is van oudsher een 
landbouwgebied. De velden en 
landerijen van de streek horen bij de 
vruchtbaarste van heel de wereld. Vooral 
granen lijken op deze glooiende 
hellingen goed te gedijen. Ryckvelde 
dankt zijn naam aan de zomerse, gouden 
velden met rijpend graan en niet, zoals 
de geruchten gaan, aan een tot nu toe 
onvindbare akker waar een draak ooit 
zijn schatten onderscharrelde.

Midden in het dorp staat de oude 
burcht Vurfretter waar ooit het adelijke 
tovenaarsgeslacht Simoes leefde. De 
Simoens waren befaamd voor het gemak 
waarmee ze de elementen konden 
manipuleren en vooral voor enkele 
spreuken die ze als familiegeheim 
beschouwden. Deze geheime spreuken 
waren vooral gericht op het vrijwaren 
van de oogst voor de grillen van de 
natuur. Zo waren er spreuken om het 
weer bij te sturen en om branden snel en 
op grote schaal te blussen.

Spijtig genoeg moet de bevolking 
het heden ten dage stellen zonder de 
Simoens die, tijdens een raadselachtige 
stormnacht, allen om het leven kwamen 
toen tientallen bliksems tegelijk insloegen 
op de burcht. Dit veroorzaakte slecht 
weinig schade aan de gebouwen zelf  

maar geen van de inwonenden 
overleefde het. Volgens de 
volksvertellingen zou dit de straf  van de 
Al-Vader geweest zijn omdat de Simoens 
zoveel van zijn werken teniet zouden 
hebben gedaan.

Andere kwade tongen beweren dan 
weer dat het een samenzwering van 
andere afgunstige tovenaars betrof, die 
erop uit waren om de burcht na de 
zuivering te doorzoeken om zo de 
familiegeheimen in hun bezit te krijgen. 
Sommigen spreken ook van heksen, 
draken en wat al niet meer... Kortom, 
niemand weet er het fijne van maar 
iedereen denkt de waarheid te kennen?.

Hoe dan ook, sinds die noodlottige 
nacht is niemand er nog in geslaagd om 
op deze schaal de elementen en het weer 
te manipuleren.

De burcht staat er sindsdien 
verlaten bij maar vreemd genoeg lijkt de 
tand des tijds weinig invloed op ze te 
hebben. Of  toch veel minder dan men 
zou verwachten. Sinds het verdwijnen 
van de Simoens zijn er al talrijke nieuwe 
eigenaars geweest maar geen van hen 
heeft het er lang volgehouden. De lokale 
bevolking spreekt van een vloek die op 
de burcht ligt en die “de vlam van het 
leven” dooft in iedereen die er lang 
verblijft. Momenteel staat de burcht al 
enkele jaren te koop...
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