
H a l i n u s
Heeeerlijk plekkie

De stad 
ieders dromen

Halinus is 
de hoofdstad 
van Eternica. In 
onderstaande 
fragmenten uit 
de Eternicaanse 
geschiedenis 
leest u hoe dat 
gekomen is. De 
ganse 
geschiedenis 
tonen, zou ons te 
ver leiden, maar 
deze fragmenten zijn 
zeker de moeite om te 
lezen.  

Halinus zou zonder twijfel de 
navel van Eternica moeten zijn, maar in 
feite is het een buitenbeentje. Elke 
Eternicaan die hier voor het eerst in zijn 
leven komt, zou zweren dat men in een 
ander land is aanbeland.  Niet alleen de 
gebouwen hier ogen anders, ook de 
mensen, de cultuur, de hele sfeer die de 
stad uitademt, staat volledig in het teken 
van de magie en bezit een eigenheid, 
ongekend in de rest van Eternica. 
Halinus is immers steeds dé stad van de 
Grootmeester geweest.  Hier regeert de 
kennis.  Dat uit zich bijvoorbeeld in 
uiterst ordelijke straten en een logisch 
stratenpatroon.  Overal vindt men op 
straat duidelijke wegwijzers die de 
bezoekers naar de juiste plek moeten 
verwijzen, uiteraard in ’t Haldaans. 
Koperen daken steken groen af  tegen de 
blauwe lucht, mozaïeken sieren vele 
buitenmuren van belangrijke gebouwen, 
vele kleine fontijntjes met prachtige 
beeldhouwwerken krijgen hun water van 

het machtige aquaduct dat door de 
Gouden Stroom gevoed wordt, enorme 
beelden van de goden en belangrijke 
staatslieden  luisteren de vele parkjes en 
pleintjes op. 

Hier vinden we ook de grootste 
bouwwerken, ooit door mensenhanden 
gemaakt : de kathedraal der Zeven 

Geloven, het 
Raadsgebouw 
waar de Raad 
van 21 
vergadert, de 
termen van 
Thimos, het 
Macorus-
aquaduct en 
natuurlijk de 
Torens der 

Magie.   

Halinus kort 
210.000 inwoners in de 

stad
145.000 inwoners in de dorpen en 

gehuchten
70.000 inwoners op het platteland
600.000 dienaren
Schout: Zacharias De Gewone
Baljuw: Opilio Di Maristus

Geschiedenis
Uit ‘De Schone Historie van 

Eternica’ (Henderik van Okkel)
“Ongeveer 550 jaar geleden sloten 

zes Oostkaltische stadstaten een verbond 
omdat ze zich bedreigd voelden door 
hun machtige buurman, Halinus stad 
van de magie. Dit verbond betekende 
ook de oprichting van het Eternica van 
de zes. Je ziet dus dat het eeuwige rijk 
amper 500 jaar oud is. Gedurende 24 
jaar voerden de steden van Eternica 
strijd tegen Halinus. Zelfs de oude 
ridderidealen van de Kalten werden 
terug opgedolven en misbruikt door de 
oprichting van de orde van het eerste 
verbond, de oostkaltische ridderorde die 
enkel werd opgericht om zoveel mogelijk 
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BUITENSPEL
TAAL
Halinus is het Nederlandse 
Eternica. Dat wil zeggen dat geen 
‘Hollandse’ karikatuur te ver gaat. 
Gotsjamie, jeetje, nou-breekt-men-
klomp, rennen ipv lopen, seuven ipv 
zeven en de zoveel andere leuke 
taalverschillen kunnen dus volop 
naar boven komen in het Haldaans. 
Wees dus niet verbaasd als onze 
Nederlandse deelnemers hun 
vettigste accent naar boven laten 
komen, maar doe gewoon een 
poging om hen te evenaren. Althans 
als je een Haldaan speelt.

CULTUUR
Het beeld dat veel Belgen van 
Nederland hebben, namelijk dat in 
Nederland alles volgens (te veel) 
regeltjes en richtlijnen gebeurd, 
wordt maximaal uitvergroot in 
Halinus. De kerk van de Draeck en 
van de Grootmeester vieren hier 
dan ook hoogtij.

Langs de andere kant wordt de 
mentaliteit dat alles kan en moet 
kunnen ook zoveel mogelijk 
aangemoedigd. Afwijkende libertijnse 
politieke ideeën, baanbrekende 
nieuwe wetenschappelijke pistes en 
haast schokkerende politieke 
ideeeen; alles kan en moet kunnen 
in Halinus. 

EPOS 28
Wij hadden graag wat Nederlandse 
eetcultuur naar het evenement 
gebracht, maar de spartaanse 
voorzieningen verhinderen onze 
ambitie en creativiteit. We moedigen 
dan maar alle deelnemers aan om 
dingen als drop, zoethout en andere 
smaakmakers mee te brengen. 
‘Aangekocht in de buurt’, zeg maar.



tovenaars te doden onder het motto 
‘Krepat Sorsar’, ‘sterf  tovenaar’. 

 Angst, dat moet de reden geweest 
zijn dat hij de tovenaars toonde om die 
vervloekte machine te bouwen. Het 
geheim der gilden. Een magische 
constructie die in staat was om met het 
overhalen van een hendel gehele steden 
te vernietigen. De dreiging van deze 
machine was genoeg om een 
overeenkomst te bedwingen tussen 
Halinus en Eternica. Dit was het 
ontstaan van het Eternica van de zeven.”

“Erger was het conflict met de 
dwergen in 68. Na een lange periode 
van aanslepende conflicten vielen de 
legers van het dwergenrijk in de herfst 
van 68 het land binnen. Na enkele 
weken werd Halinus zelfs bezet. Het was 
tijdens de belegering van de Toren der 
Magisters dat hij-die-waakt ingreep en 
de dwergenkoning Dunin V doodde met 
een bliksem. In de daaropvolgende 
verwarring kon Halinus terug bevrijd 
worden en de dwergen verdreven. 
Uiteindelijk werd er een vrede getekend 
tussen dwergen en mensen.”

Over Halinus
Uit ‘De reisverslagen van de Dwerg Grom, 

zoon van Gram’
“Op een goede dag reizen ligt 

Halinus. Een grote stad vol hoge torens 
met witte, door stevige zuilen gedragen 
gebouwen eromheen. Boven alles steken 

de ranke torens van de Hanzen der 
Magie uit. De zandstenen toren van de 
magisters, de marmeren toren van de 
bezweerders en de basalten toren van de 
necromantiers. Als ik Mares Portillius al 
steriel vond dan sloeg dit werkelijk alles. 
Een stad van die omvang moet bruisen 
van het leven maar in Halinus leeft men 
alleen voor de kennis en de studie. De 
Eternicanen uit de andere steden zijn 
misschien niet altijd even vriendelijk, 
maar ze beschouwen je tenminste niet 
als vuil. De Haldanen zijn in dit opzicht 
wellicht nog erger dan de elfen. Als je 
geen magiër bent, ben je niet van belang 
en schenken ze bijgevolg ook geen 
aandacht aan je.”

Uit ‘Over gilden, geld en 
geloofwaardigheid’ (Miriam de Coper)

“Halinus, de hoofdstad van het 
Rijk, is wellicht de mooiste stad van 
allemaal alhoewel het hier door de 
talrijke regels moeilijk handeldrijven is. 
Eenmaal men echter de juiste weg kent, 
is  succes verzekerd. Als hoofdstad van 
het land kan men elke gilde hier 
aantreffen. De enige uitzonderingen zijn 
de Vernietiger, wiens tempel al jaren 
leegstaat en de Ruiter der Duisternis 
wiens priesters weigeren te verblijven in 
een stad die zo duidelijk overheerst 
wordt door de Tovers en de 
Grootmeester Aller Magie. Halinus is de 
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HET SCHILD

Op het eerste zicht lijkt het 
Haldaanse schild op zijn 6 
tegenhangers van de Oost-Kaltische 
stadstaten. Maar toch is voor 
eenieder die geschoold is de de 
heraldiek zeer snel duidelijk dat er 
iets ‘mis’ is met het Haldaanse 
schild.

Technisch is het in orde:  goud over 
een veld van Keel. Steeds zijn er drie 
Herautstukken, maar daar zit nu het 
venijnige. Halinus durft immers wel 
af en toe deze herautstukken te 
veranderen. Soms zijn het drie 
torens, soms zijn het drie 
vuurballen, sterren of 
pentagrammen. In het Hanze der 
Necromantiërs hangt men liefst drie 
doodshoofden of Dienaermaskers 
op. 

Op zich zijn deze variaties niet zo 
erg omdat het steeds snel duidelijk 
is dat het om Halinus gaat. Maar het 
is voor herauten zeer moeilijk om 
te zien over welk dorp, welke familie 
of welk gilde het gaat. Soms 
overlappen de wapenschilden of 
soms heeft één en dezelfde 
organisatie wel meer dan 6 
wapenschilden.

Het is wel zo dat de Kerk van de 
Grootmeester alle variaties 
nauwgezet bijhoudt in haar 
archieven te Halinus. Volgens Oost-
Kaltische geleerden is dit echter 
onvoldoende. Zij eisen al jaren dat 
Halinus zijn boycot van de oude 
Oost-Kaltische traditie van de 
wapenschilden stopzet.



enige Haldaanse stad in Eternica en de 
culturele verschillen met de zes andere, 
Oost-kaltische,  steden zijn dan ook 
enorm. Haldanen zijn voor het grootste 
deel achterdochtig en arrogant. Zeker als 
je geen lid bent van een tovergilde word 
je door hen niet serieus genomen. 
Halinus is een ordelijke stad met enorme 
bibliotheken, imposante tempels maar 
vooral veel regeringsgebouwen en drie 
werkelijk enorme torens der Tover.”

De stad Halinus
Halinus is zonder twijfel enige 

twijfel een buitenbeentje. Nergens vind 
je zoveel pracht en praal als hier. De stad 
Halinus is dan ook de hoofdstad van het 
Eeuwige Rijk Eternica en dat zal elke 
reiziger geweten hebben. Hier vind je 
dan ook de grootste concentratie 
hoogwaardigheidsbekleders en magiërs. 
Het is het kloppende hart van alles wat 
met kennis, studie en wetenschap te 
maken heeft.  Sommige inwoners menen 
zelfs dat er meer studenten dan burgers 
wonen. Er zijn een heleboel scholen en 
de belangrijkste universiteit van Eternica 
(hoewel ’s Graevensburghte dit zal 
tegenspreken).  Bovendien worden de 
straten druk bevolkt met rondtrekkende 
privéleraars die voor een paar duiten 
hun wijsheid ten toon willen spreiden. 
Velen doen dit in de hoop de aandacht 
te trekken van één van de professoren 
aan de universiteit. De meesten blijven 
echter waar ze zijn : op straat.  

Er is weinig anders te zien in 
Halinus, alles staat hier in het teken van 
de één of  andere wetenschap en het 
andere wordt zoveel mogelijk geweerd. 
Magie en politiek zijn dan ook absoluut 
een wetenschap. De geheime 
genootschappen en loges schieten hier 
als paddestoelen uit de grond.  Iedereen 
maakt op z’n minst deel uit van een 
drietal geheime genootschappen, die 
wekelijks bij elkaar komen om te 
roddelen, bizarre rituelen uit te voeren 
of, in het beste geval, kennis uit te 
wisselen.

Studentenwijken
Een opvallend onderdeel van de 

stad Halinus zijn de studentenwijken, 
waar studenten een kamer kunnen huren 
tegen schappelijke prijzen.  De wijk laat 

zich dan ook nog eens opdelen in zes 
verschillende wijkjes, die uitmaken tot 
welke studentenvereniging je behoort.  
Elke vereniging heeft zijn stamkroegen, 
waar regelmatig cantussen gehouden 
worden.  Er zijn ook regelmatig 
vechtpartijen op straat tussen 
rivaliserende studentenverenigingen.  
Daarbij geldt maar één regel : geen 
magie!  Wie deze regel breekt, verklaart 
zichzelf  vogelvrij in de studentenwijken 
en mag en zal door iedereen opgejaagd 
worden om tot in het diepst van zijn ziel 
vernederd te worden.  

Er is een speciale ordedienst, die in 
de studentenwijken de orde moet 
bewaren.  Ze noemen zichzelf  ‘de 
Rustbeheerders’, maar door de 
studenten worden ze ‘de Kreeften’ 
genoemd, naar hun knalrode uniformen.  
Deze wachters moeten erop toezien dat 
de rellen niet uit de hand lopen, dat de 
avondklok die in deze wijken altijd van 
kracht is, gerespecteerd wordt en dat de 
jongens niet bij de meisjes op de kamers 
gaan na zonsondergang. 

De torens der Tovers
Er zijn drie Hanzen der Magie: die 

van de magisters, die van de 
bezweerders en die van de 
necromantiërs.  

Midden in Halinus staan deze drie 
torens en over elke toren bestaan de 
wildste verhalen: ze kunnen vliegen, zijn 
oninneembaar, ouder dan de Goden zelf 
en ze zouden zelfs bestaan uit de magie 
zelf. Sommige verhalen beweren zelfs dat 
er een vierde toren is, maar zo’n 
verhalen bewijzen alleen maar dat een 
korrel zout niet overbodig is. Er is 
immers nooit een vierde toren geweest...

De Heilige Berg
De Heilige Berg, Al-Baratuk, is bij 

de veteranen onder de avonturiers 
natuurlijk geen onbekend terrein.  

Hoewel op Eternicaans grondgebied, 
was de Heilige Berg onmiskenbaar 
Dwergenterrein.  

Het ingewikkelde net van tunnels 
biedt een goede schuilplaats voor de 
Dwergen, die er hun weg natuurlijk op 
hun duimpje kennen.  De 
indrukwekkende smidsen die daar te 
vinden zijn, zouden hun warmte krijgen 
uit de neusgaten van de slapende, 
primaire draak van de Maanwolf, 
Brizeraios, zo vertelt de legende.  

Je kon de Heilige Berg nog het best 
kunnen aanzien als dé ambassade van de 
Dwergen in Eternica.  Niemand betrad 
de Berg zonder de toestemming van de 
Dwergen. Zeer recent heeft de Raad van 
21 de onafhankelijkheid van de Heilige 
Berg erkend, nadat een speciale afgezant 
onderhandelingen had gevoerd met de 
dwergen. Dat deze afgezant een 
Moerseyndenaar was zorgt voor extra 
wrevel bij de Haldanen.

De Stadhouder
Voor een volledige uitleg van de 

staatstructuur, verwijzen we je naar de 
Encyclopedia Eternica.  Heel kort willen 
we hier toch even citeren uit de 
grondwet : “De absolute 
beslissingsmacht en bestuursbevoegdheid 
over het Rijk der Zeven Steden (later 
Eternica genaamd), ligt besloten in het 
ambt van Stadhouder. De persoon van 
Stadhouder dient om de zeven jaar te 
worden verkozen door middel van een 
dubbele, absolute meerderheid in zowel 
de Opperste Raad der Drie Machten, als 
in de Raad der Vertegenwoordigers.”

Men heeft echter altijd besloten dat 
er geen stadhouder mocht komen om de 
situatie van een tiran te vermijden.  Toch 
heeft Grijs de Nimro, die in een 
constante strijd was gewikkeld met 
Darius De Kooper, leider van de Zonen 
van de Feniks, de raden zo ver gekregen 
dat ze hem tot Prins-Regent benoemden.  
Omdat hij tijdens de gebeurtenissen in 
Irogne  verdwenen is, weet niemand 
precies wat er met hem is gebeurd.  
Waarschijnlijk is het niet goed met hem 
afgelopen, wat feitelijk bewijst dat de 
raden van Eternica er altijd goed aan 
gedaan hebben om nooit iemand tot 
stadhouder te benoemen.  Het is 
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onwaarschijnlijk dat ze die fout in de 
toekomst nog een keer zullen maken.  

De Grootmeester Aller Magie 
In Halinus vind je vooral verering 

voor de Grootmeester Aller Magie.  De 
Ruiter wordt er vermeden, maar de 
andere geloven worden er geduld.  Hier 
vind je een hele indrukwekkende tempel 
van de Grootmeester in de vorm van een 
ontzagwekkende bibliotheek.  Rond deze 
bibliotheek is er ook altijd wel een 
boekenmarkt waar je echte koopjes kan 
doen. 

Jaarlijks is er op de feestdag van de 
Grootmeester, ‘Schrijvertjesdag’ ook een 

enorm festival waarbij je op elke hoek 
van de straat lezingen kan beluisteren 
van vooraanstaande schrijvers en 
leerheren.  

De Ridders van Halinus
Deze legendarische ridderorde 

heeft in Halinus zijn uitvalsbasis.  Het is 
vooral aan hun kracht te danken geweest 
dat de Kaltische belegeraars werden 
gedwongen om een bestand aan te gaan 
met Halinus.  

De te duchten wapenmeesters in de 
orde krijgen les van de beste magisters 
en de meest bekwame bezweerders, en al 
eisen deze vele uren studie veel tijd, toch 
verwaarlozen ze de kunst van het blanke 
staal niet. Toch moet de orde een beetje 
inboeten tov bijvoorbeeld e Oost-
Kaltische Orde. Haldaanse Ridders 
vechten bijvoorbeeld zelden met 
tweehandswapens. Om historische 
redenen verkiezen vele Haldaanse 
ridders ook het ronde schild. Veel van 
hun schilden zijn immers Vuurvreters: 
schilden die vuurballen verteren en 
omzetten in magisch potentieel.

Ridder van Halinus word je niet 
zomaar.  De orde kijkt rond en kiest zelf  
zijn nieuwe discipelen.  Uiteraard helpt 
het als je van Halinus afkomstig bent, 
maar dat is geen noodzaak.  Gelovigen 
van de Grootmeester hebben ook een 
beentje voor, al zijn er velen trouw 
volgeling van de Draak of  zelfs van  de 
Moeder of  de Wolf. Ruiteraanhangers 
zijn in ieder geval nog nooit als dusdanig 
gekend geraakt.

Maskers van Halinus
Het Gilde der Narren heeft het 

vaak niet zo gemakkelijk in het door de 
kerken van de Grootmeester en van de 
Draeck geregeerde Halinus. 

Om toch een vaste bron van 
inkomsten te hebben zijn de narren zich 
gaan organiseren als 
toneelgezelschappen. Omdat ze het hun 
beroepsplicht vinden om toch af  en toe 
een stevige sneer te geven naar de 
gevestigde macht verbergen de 
toneelspelers zich als acteurs. 

Hierdoor zijn de maskers bekender 
dan de anonieme spelers die de maskers 
dragen. Leermeesters dragen hun 
maskers dan ook over op hun meest 
veelbelovende leerling.
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Wat we same kunne

Lokale Gilden 
& Hanzen

De Oost-Kaltische traditie om 
ambachtslieden te laten verenigen in 
gilden en hanzen is ook algemeen 
geaccepteerd in Halinus. Hier volgen de 
voornaamste. 

Wijsheid schenkt kracht
Hanze der Magisters
Torenmeester: 
Florentinus de Woedende

De Magisters maken van Halinus 
hun hoofdstad. Hier zijn ze het 
machtigst, hier hebben ze het meeste 
invloed en hier worden ze het meest 
gevreesd/gerespecteerd. Militair spelen 
de Magisters een belangrijke rol in 
Halinus, daar zij zonder de twijfel de 
offensieve arm van de Schout vormen. 
Ze bewaken de tempels, de banken en 
de steden. Maar ze maken ook gestaag 
jacht op sferologen, demonologen en 
scriptologen zoals runemagiërs, 
contractbinders en leuzeschrijvers. 
Doordat al deze ‘afvallige’ magievormen 
minimaal aanwezig zijn in halinus 
vormen de Magisters zelf  de groep die 
het meest experimenteren op 
bovenwereldlijk vlak. En dat 
ondertussen toch al 75 jaar zonder 
calamiteiten!

Wijsheid schenkt bescherming
Hanze der 
Bezweerders
Torenmeester
Roberta Ignacius

Het Hanze der Bezweerders blijft 
vaak een beetje op de achtergrond. 
Achter de schermen is wel actief, maar 
het Hanze heeft geen duidelijk 
drukkingsmiddelen. Terwijl de Necro’s 
en de Magisters onmiddellijk druk 
kunnen uitoefenen door de verdediging 
van de steden te laten vallen of  door de 
Dienaeren op non-actief  te zetten, is het 

meeste werk van de Bezweerders van 
semi-permanente aard. 
Verdedigingsspreuken in de 
omwallingen verdwijnen niet als de 
bezweerders verdwijnen en 
buitenwereldlijke gevangenissen openen 
zich niet bij afwezigheid van 
bezweerders. Langdurig kan men de 
beweerders niet negeren, maar op korte 
termijn durft men dit Hanze wel eens te 
‘vergeten’.

Om deze redenen speelt het Hanze 
der Bezweerders veelvuldig haar macht 
uit via andere gilden zoals de 
Spoorzoekers, de Bankiers en de 
Mercantilisten. Ogenschijnlijk blijft het 
Hanze op deze manier onzichtbaar in 
de Haldaanse politiek, maar zoals elke 
Haldaan weet is ‘onzichtbaarheid’ maar 
relatief.

Wijsheid schenkt verlichting
Hanze der 
Necromantiërs
Torenmeester
Vittorius Duplicus

Het Hanze der Necromantiërs is 
net zoals inde de rest van het rijk een 
stevige speler in de dagdagelijske 
politiek. Dat in Halinus ook nog eens de 
befaamde ‘Schaduwraad’ zetelt maakt 
dat de necro’s hier nog meer invloed 
hebben dan elders. Niet dat deze 
Schaduwraad zo bekend is of  zo veel 
directe macht zou hebben, maar de 
individuele leden van de raad onderling 
kunnen wel wat macht uitoefenen. 
Gregorius de Hoofdloze, vermoedelijk 
lid van de Schaduwraad, zou 
bijvoorbeeld de diepste begeertes 
kunnen lezen. Vladius de Dorstige, ook 
vermoedelijk lid, zou bijvoorbeeld 
enorme tegoeden in het buitenland 
bezitten en zo een invloed kunnen 
uitoefenen op het Keizerrijck en 
Medina. Niets is echter bewezen, maar 
het is een feit dat het het Hanze der 
Necromantiërs zelden slecht voor de 
wind gaat.

Den Magische Zwaerd
Gilde der Krijgers 
Grootmeester
Iberius Velsar

Ze zijn er niet veel, maar af  en toe 
heeft een kind uit Halinus de magie 
gewoon niet in zijn vingers.  Al snel 
wordt er bij de kinderen onderscheid 
gemaakt tussen de ‘waardigen’ en de 
‘anderen’.  Deze laatste groep kan onder 
meer terecht op deze krijgersschool, 
waar ouders hun kinderen heen sturen 
in de hoop dat ze ooit mogen uitgroeien 
tot een Ridder van Halinus.  Er wordt 
dan ook niet alleen onderwezen in 
wapenkunde, maar ook in de 
theoretische toverkunde, zodat de 
studenten spreuken kunnen herkennen 
als ze ze zien.

Deze school wordt algemeen 
beschouwd als dé springplank naar het 
Halinese Ridderschap, hoewel er 
niemand rechtstreeks uit wordt 
gerecruteerd.  De krijgers uit dit gilde 
worden wél vaak geronseld om na hun 
opleiding te dienen in de stadswacht en 
de plaatselijke militie. 

De Eerbaeren
Gilde der 
Spoorzoekers
Grootmeester
Diederick van Steenwalle 

De spoorzoekers van Halinus teren 
hier op een bijzonder lange en 
indrukwekkende geschiedenis.  Hoewel 
het beleid nu minder strikt is, moest 
vroeger elke spoorzoeker, die zich wilde 
bekwamen in de magie, dat doen via de 
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kerk van de Grootmeester.  Nog steeds 
hebben we in Eternica dus een boel 
spoorzoekers, die de Grootmeester 
aanbidden en dienen.  

De ‘Eerbaren’ staan bekend om 
hun onzichtbaarheid.  Zowel op 
magische wijze als op wereldse 
manieren krijgen deze studenten hier 
training om zich als de besten te 
verbergen en ongemerkt te zien en te 
horen wat er rondom Halinus gebeurt.  
Niet te verwonderen dat de kersverse 
geheime dienst van Halinus, het Bureau 
van Onzichtbare Bronnen, rijkelijk heeft 
geput uit de ‘Eerbaren’.  

De Gouden Zonen
Gilde der Bankiers
Grootmeester
Warrius Puytmans

Deze afdeling vinden we terug in 
een grote oude tempel met een 
gigantische voorgevel, onderstut door 
zuilen.  De ingang wordt zwaar 
bewaakt, alsook de loketten binnen.  De 
grote hal heeft een balkon waar gedurig 
meerdere kruisboogschutters en 
magisters staan.  Deze bank werd nog 
nooit succesvol beroofd.  Er hebben al 
wel verschillende inbrekers geprobeerd, 
maar geen enkele verliet de bank nadien 
op eigen benen.  

Hier vinden we ook het 
opleidingscentrum voor de magiërs die 
dienst mogen nemen bij één van de  
banken.  ‘Koperkoppen’, ‘Zilvervinken’ 
en ‘Goudhanen’ worden hier gevormd 
en krijgen na het behalen van hun 
certificaat een bank toegewezen.  

Door de recente ontwikkelingen 
met het Dwergenrijk ontstaan er extra 
bronnen van inkomsten voor dit Gilde 
der bankieren, omdat zij meestal instaan 
voor het eerste transport binnen 
Eternica. Sommigen spreken al van een 
nieuwe Gouden Eeuw, al kijken 
sommige met verlangen terug naar de 
tijd waarin Eternica een eigen munt 
had.

Den Gevulde Zak
Hanze der 
Mercantilisten
Grootmeester
Myriam De Cooper

In plaats van een gildehuis voor de 
verschillende afdelingen binnen het 
hanze, vinden we hier één hanzehuis 
voor alle ambachten die het hanze rijk 
is.  Hier vinden we een bureau met een 
klerk voor elk ambacht van het hanze. 
We vinden hier ook een grote ruimte, 
die volledig wordt gebruikt voor het 
kopiëren en bewaren van geloofsbrieven 
voor het hele hanze.  Alle brieven die 
ooit werden uitgevaardigd, kunnen hier 
teruggevonden worden in het enorme 
archief.  

De hanzemeester Julius is een man 
van lage adel.  Hij heeft zich via de 
mercantillisten opgewerkt tot een man 
met veel invloed.  Hij heeft contacten 
tot ver buiten het hanze en er worden 
hem in de schandaalpers ook wel eens 
duistere contacten verweten, maar een 
bewijs is daar nooit voor gevonden.

Den Dubbele Schaduwspelers
Gilde der Narren
Grootmeester
Urach ‘Vuurtongh’ Distelmansch 

Het gilde der narren moet hier 
bijzonder op z’n hoede zijn.  Ze zitten 
hier als ’t ware in het hol van de leeuw.  
Er worden echter wel regelmatig narren 
gevraagd om tijdens feestjes en diners de 
boel op te vrolijken en eigenlijk hebben 
de vele studenten, vorsers en magisters 
wel eens vaker zin om hun zinnen te 
verzetten.  In feite is het narrengilde, 
hoewel hun doelen zo lijnrecht 
tegenover die van het dagdagelijkse 
Halinus staan, eigenlijk een welkome 
klant.  

Urach moet regelmatig ook een 
selectie doorgeven van narren die 
geschikt lijken om op te treden aan het 
hof.  Dat valt niet mee en de 
geselecteerden moeten dan nog een keer 
op het matje komen bij de majordomus 
om gekeurd te worden.  De gelukkige 
narren die de keuring passeren, mogen 
optreden voor de diners van de raden.  
Deze eer valt alleen de echte 
professionelen te beurt die er tegen 
kunnen dat er constant enkele pijlen op 
hun hart gericht staan terwijl ze 
optreden.  Maar de ruime inkomsten 
maken al veel goed … 
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BEELDHOUWEN
Door de jaren heen heeft het rijke 
Halinus veel geld aan kunst 
gegeven. Zoveel zelfs dat een 
overaanbod de prijzen zo sterk 
deed dalen dat het Gilde der 
beeldhouwers wel diende in te 
grijpen. Quota zorgde ervoor dat 
er maar mondjesmaat beelden 
werden aangemaakt. Het aanbod 
is nu zo schaars dat zelfs oude, 
verminkte beelden terug van op 
het stort worden gehaald en 
worden ten toon gespreid. Deze 
oude beelden getuigen immers 
van een tijd waarin overvloed, niet 
alleen van beelden, in Halinus 
heerste. Als smeekbede naar 
tijden van overvloed kappen 
Haldanen daarom soms ledematen 
of zelfs hoofden van hun 
beeldhouwerken.

ARCHITECTUUR
Nergens ter wereld worden 
zoveel zuilen gebruikt als in 
Halinus. Zoveel zelfs, dat de 
Haldanen het nodig vonden om 
deze bouwelementen te 
kwalificeren.  Afhankelijk van de 
rangorde binnen een gilde mag 
iemand een bepaald type zuil 
gebruiken. Alleen een meester 
mag een Karitische zuil kappen, en 
gezellen mogen helpen bij de 
Ionische. De drie types zijn 
genoemd naar drie beruchte 
steenkappers: Dorin de Dwerg, 
Korinius Kromrugh en Ionius de 
Frivole.



Watter t’eetn en te zupn valt

Kroegen & 
Herbergen
De Tempel der 
Zinnen

Een restaurant dat vaak bezocht 
wordt door studenten en proffen.  
Zonder studentenkaart kom je er zelfs 
niet in en dan nog moet je minstens de 
rang van ‘gezel’ hebben. Het is een 
klassetent, met grote schilderijen en 
deftige tafels en natuurlijk een prijzige 
menukaart. Deze herberg biedt het 
neusje van de zalm aan. Hun keuken is 
legendarisch.  Er wordt gefluisterd dat 
ze magie gebruiken om het eten te 
bereiden maar dat ontkent de chef  in 
alle toonaarden.

Het Boze Oog
Een thema-herberg waar iedereen 

zich uitdost als heks of  demon. De 
inrichting is ook erg sfeervol: je eet aan 
een doodskist en zit om krukken van 
beenderen. Vooral necro’s die eens 
relativerend willen ontspannen, zie je 
hier vaak. Het Boze Oog was gesloten 
ten tijde van de oorlog met Malach, 
maar kort daarna ging het open zonder 
dat er ook maar iets aan de inrichting 
veranderd werd. De uitbater, Hannes 
Drieweeghen, is zelf  ooit een nar 
geweest en voert dan ook zelf  macabere 
shows op in zijn herberg. Zijn 
jongleurnummer met brandende 
schedels is de moeite om te zien!

De Drie Kleuren
In deze herberg kan je 

overnachten. De herbergen waar dat 
kan in Halinus zijn zeldzaam, dus 
onthoudt deze naam. Het feit dat er niet 
veel plekken zijn waar je kan 
overnachten in Halinus als reiziger, zegt 
ook weer iets over de sfeer in Halinus.  
Hier in de ‘Drie Kleuren’ kan elke 
reiziger echter onbezorgd zijn voeten 
onder tafel schuiven en eens op zijn 
gemak genieten van de eenvoudige, 
maar verzorgde keuken. De bediening is 

vriendelijk en bestaat uit een kleurrijk 
team: Gharad de dwerg, Miko de mens 
en Armagh de Ork baten deze herberg 
uit.  Aan de muren hangen de wapens 
van de drie oud-avonturiers en enkele 
trofeeën van hun tochten, waar ze graag 
over vertellen aan het haardvuur.

Het Magische Vuur
Het ‘Magische Vuur’ heeft als 

aardigheidje dat er een winkeltje van 
componenten verbonden is aan de 
herberg. Je kan hier als student mooie 
kortingen krijgen voor de vele 
(uiteraard) legale componenten die te 
koop worden aangeboden. Arius 
Cordin, de winkelier, die niet de 
herbergier is, is zelf  een gediplomeerd 
magiër en de componenten beslaan dan 
ook vooral zijn eigen hanze.  Het 
aanbod voor necro’s en bezweerders is 
beperkter.

Ondertussen kan je genieten van 
exotische drankjes met de vreemdste 
namen: ‘Drakenkwijl’, ‘Vuuradem’, 
‘Tovermix’, ‘Heksenbloed’ … en als je 
alle ingrediënten kan raden, hoef  je niet 
te betalen.

De Trollenput
Een herberg die net buiten de stad 

ligt, is een buitenbeentje in het schone 
Halinus. Het is een raadsel waarom de 
stad deze ruige kroeg duldt, maar het is 
wel een feit dat hij elke avond afgeladen 
vol zit met avonturiers van alle slag. Wie 
avonturiers wil huren voor een harde 
job, die moet hier zijn.  De Trollenput is 

de plek voor wie zich in Halinus écht 
niet kan vinden.  

De herberg zelf  is in handen van 
de veteraan Marcus Aulon, die 
gevochten heeft in zowat alle oorlogen 
van de twee afgelopen decennia.  Hij 
houdt zelf  niet van magie, maar moet 
hier, naar eigen zeggen, het vaandel van 
de Vader hoog houden vermits die (en 
we citeren hem) ‘achterlijke kwieten in 
hun torens blijkbaar toch niks anders te 
doen hebben dan ons Kaltisch erfgoed 
ten gronde te richten’. 

Magiërs zijn eigenlijk ook helemaal 
niet welkom hier.
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AARDEWERK
De Haldanen zelf zijn altijd zeer trots 
op hun aardewerk. Dit aardewerk is 
niet bepaald beter van kwaliteit als 
bijvoorbeeld dat van de 
pottenbakkers uit Woudvoorde, 
maarhet is wel vaak mooier versiert.  
Zo is er roodfigurig aardewerk, 
waarbij de figuren rood zijn en de 
achtergrond zwart, en zwartfigurig, 
waarbij dat net andersom is. De 
roodfigurige techniek is moderner en 
is pas in gebruik sinds 465 NE.


