EPOS

SPIECKELSPAEDE

S pie c k e l s pae d e
BUITENSPEL
TAAL
Als een deelnemer wil duidelijk
maken dat hij binnenspel afkomstig
is uit de buurt van Spieckelspaede,
dan neemt hij het accent aan van de
Spieckelspaedenaars. Dit heeft veel
weg van het door ons gekende
(geliefde?) Limburgs. Daarenboven
twijfelen de meeste
Spieckelspaedenaars eraan of
anderen hun meteen begrijpen;
daarom herhalen ze zichzelf graag.
Als een deelnemer dus
Spieckelspaedens spreekt dan
spreekt hij langzamer, ‘zingt’ hij een
beetje en zegt hij zijn zin liefst twee
ker achter elkaar. “En daän snaäpt
ieïdereeëen daät hij van
Spieïckelspaaäde iïs. Ik zeg: en daän
snaäpt ieïdereeëen daät hij van
Spieïckelspaaäde iïs. Jaaäa...”

SCHEMERZONE
De Schemerzone is op sommige
plekken in de wereld moeilijker of
gemakkelijker te bereiken dat op
andere plekken. Het lichaam van
Lethe, gemalin van Negaster, is
immers niet overal hetzelfde. Dit
heeft als gevolg dat de overstap naar
het lichaam van Lethe, de
Schemerzone, in en rond
Spieckelspaede gemakkelijker gaat
dan elders in Eternica. Daarbuiten
lijkt dit fenomeen ook heksen aan te
trekken.
De tijdsduur van spreuken die
personen naar de schemerwereld
sturen is in Spieckelspaede dubbel
zo lang. Als een spreuk je
bijvoorbeeld toelaat om 5 minuten
in de schemerwereld te vertoeven,
dan is dat in Spieckelspaede 10
minuten. (Wierrookstaafjes blijven
echter even lang branden)

VZW ETERNICA

De broönze staädt

De bronzen stad
Groene velden, blauwe hemel,
prachtige meren, gezellige herbergen en
het beste avondleven; dat is
Spieckelspaede. Rond de twee grote
meren Spieckellack en Middelmeer
vinden we de gezelligste dorpjes die
Eternica te bieden heeft! Gezien de
feeërieke omgeving en het zachte klimaat
in deze streek hoeft het niet te
verwonderen dat de rijken (en de armen
eigenlijk ook) graag naar Spieckelspaede
trekken om er voor korte of lange
periode te blijven. In de dorpen en
steden is er namelijk een aanbod van alle
mogelijke soorten vertier en even buiten
het centrum vind je er de rustigste
landgoederen en kastelen.
Jongeren trekken bijvoorbeeld
graag naar de stad Spieckelspaede om er
hun duur verdiende spaarcenten uit te
geven in één van de vele fantastische
feestzalen,
terwijl
ouderen
liever hun
laatste dagen
slijten in één
van de kleine
landgoederen
in de weiden
rond
Zussenpolder
of Waterdal.
Al deze
vakantiegangers
en rijke
gepensioneerden
zorgen er tesamen voor
dat Spieckelspaede een relatief
rijke stadstaat is. En dat terwijl het
weinig natuurlijke grondstoffen heeft.
Voor de opkomst van het Portiliaanse
rijk was Spieckelspaede zelfs nog veel

rijker: de handelskaravanen naar Xiam
kwamen immers allemaal door
Spieckelspaede. Maar nu de Portiliaanse
vloot de Xiamese goederen goedkoper
naar Schoonstede brengt, verdwijnt de
karavanen-handel langzaam. De vele
herbergen in Spieckelspaede zijn een
stille getuige van die tijden waarin rijke
handelaren afscheid namen van het
Eeuwige land, om er maanden later nog
rijker als ervoor het Eeuwige land
opnieuw te begroeten.
Spieckelspaede kort
75.000 inwoners in de stad
190.000 inwoners in de dorpen en gehuchten
240.000 inwoners op het platteland
210.000 dienaren
Schout: Jacobus Sentaard
Baljuw: Beernard Di Nimro
Dat Spieckelspaede vandaag nog
steeds een relatief rijke stadstaat is, is te
wijten aan drie dingen: ten eerste
hadden de meeste rijke families een
onderkomen in de buurt van de stad om
er hun karavanen te organiseren en zijn
die families
daar nu, ook
na het
verdwijnen van
de karavanen,
gewoon
gebleven. Ten
tweede zijn de
meeste
herbergiers en
uitbaters van
kroegen en
tavernes zo slim
geweest om in te
spelen op de
veranderingen op
economisch vlak: de meeste
kroegen zijn nu ware dansketens
terwijl menig taverne een bloeiend
casino is geworden. Tenslotte is er het
zachte klimaat en de glooiende heuvels:
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niet alleen mensen zijn graag in
Spieckelspaede om er hun vakanties
door te brengen, ook vee vertoefd er
beter dan elders in Eternica.
Spieckelspaede put zijn rijkdom dan ook
deels uit zijn schapen en runderen (nvdr.
varkens kweken nergens zo goed als in
Sevenkruyse).
Ondanks de redelijke voorraden
goud die de stadstaat nog steeds bezit is
de doorsnee Spieckelspaedenaar vaak
aan het klagen over hoe het
vroeger
beter was. En al vind
de doorsnee
Moerseyndenaar
dat dit gezwets is,
toch valt het niet
te ontkennen
dat de
rijkdom van
Spieckelspaede
pijlsnel aan het
dalen
is. Dat reeds enkele
rijke
handelaars besloten hebben te verhuizen
naar ‘s Graevensburchte zal de
neerwaardse spiraal enkel kunnen
versnellen...
De Ziener
Net zoals elke stadstaat in Eternica
heeft ook Spieckelspaede zijn
beschermgod. Maar in tegenstelling tot
de beschermers van de meeste andere
steden is die van Spieckelspaede, althans
volgens de inwoners, wel eens
onvoorspelbaar. De Dood is dan ook een
moeilijk te begrijpen God die in naam
van de Balans wel eens onverwachte
beslissingen durft te nemen.
Af en toe toont de Dood zelfs
zichzelf aan sommige inwoners. Steeds
wordt de verschijning omschreven als
een kale man met een grijze pij en een al
even grijze huid, die bloedt uit ogen,
neus, oren en mond. Slechts zelden
spreekt hij, maar als hij iets zegt dan
snijdt de koude door merg en been.
Steeds geeft hij een cryptische
omschrijving van wat de toekomst gaat
brengen. Personen die werden
toegesproken door deze man, die de
Ziener wordt genoemd, beweren later
vaak dat ze een soort van zesde zintuig
hebben bij gekregen. De ene krijgt soms
flitsten van de toekomst, de andere kan
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soms geheimen ‘voelen’, en nog een
andere zou spoken kunnen zien.
Het Bronsgroene Eikenhout
In lang vervlogen tijden was er een
bos aan de rand van het Spieckellak dat
uitsluiten bestond uit een uitzonderlijke
soort bomen, Bronsgroene eiken.De
bomen werden zo genoemd omwille van
de bronsgroene kleur van de stam, maar
tevens omwille van de bronzen kleur van
de typische bladeren. Deze bomen
waren nergens
anders in
Eternica te
vinden en er
werden
magische
krachten aan het
hout toegeschreven
Bovendien waren
deze bomen
immuun aan vuur.
Heel af en toe mochten er bomen
gekapt worden voor het vervaardigen
van meubilair. Enkel gespecialiseerde en
goedgekeurde ambachtslui mochten dit
doen. Telkens koos de Stadsraad een
andere ambachtsman uit, die de eer te
beurt viel om het hout te bewerken.
Nu was er een timmerman uit
Seevenkruyse die de eer al een paar
jaren aan zich had zien voorbij gaan. Hij
werd al wat ouder en hij zag de kans om
een kunstwerk te maken van Bronsgroen
Eikenhout met het jaar kleiner worden.
Het was een wraakzuchtig man, en
bovendien een trouwe volgeling van de
Vader. Na een smeekbede bij zijn
priesters besloot de kerk in te grijpen.
Een week later stond geen enkele boom
meer recht.
Tussen Spieckelspaede en
Sevenkruyse bestaat er sindsdien een erg
gespannen sfeer. En ook voor de Vader
hebben de meeste Spieckelspaedenaars
weinig sympathie.
Met mondjesmaat worden de
zeldzame bomen nu weder aangeplant.
Meubilair en wapens gemaakt in de
zeldzame houtsoort leveren gigantische
prijzen op bij gespecialiseerde
handelaars.

HET SCHILD

Alle stadstaten dragen sinds 379 NE
de zilveren feniks op een azuren
achtergrond. Bij het schild van
Spieckelspaede is dat niet anders.
De linkerkant van het schild is
vanzelfsprekend verschillend van de
andere stadstaten. Spieckelspaede
draagt een zilveren weg die
diagonaal door het schild loopt:
deze staat voor de oude
karavaanroutes die vele rijkdommen
naar het rijke Spieckelspaede
brachten.
De drie sterren stellen eigenlijk één
en dezelfde vallende ster voor die
volgens de overlevingen de eerste
karavaan terug naar huis
begeleidde. Het was namelijk zo dat
de karavaan reeds vele weken
spoorloos verdwenen was en zijn
weg naar huis niet meer vond.
Nadat elke God was aangeroepen
riepen de Karavaanders Negaster
zelve aan. En aan de horizon
verscheen een gouden ster die
langzaam naar de horizon zakte.
Toen de handelaars de ster volgde
kwamen ze in Spieckelspaede aan.
Op de plek waar de ster de grond
raakte bouwde ze een grootse
tempel: de enige Kathedraal van het
Einde.
Vanwaar het rode veld vandaan
komt staat ter discussie. Sommigen
beweren dat de kleur van de grond
ooit rood kleurde in een grote slag
met Orcken, andere beweren dat in
de vele meren van Spieckelspaede
vreselijke monsters schuil houden
en onoplettende vissers naar de
bodem meesleuren.
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Wat de meënsen doen voor geëldt

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 Moerseynde.

Den Doörstighe Toöngh

Gilde der Brouwers
Grootmeester:
Vette Jef
Het gilde der brouwers kent vele
leden in Spieckelspaede. Wat wil je
anders voor een stad die teert op vertier
en de daarmee verbonden zonden. Niet
alleen kent Spieckelspaede één van de
grootste brouwerijen van het Eeuwige
Rijck, het is ook bekend voor de vele
Whisky distillerieën.
Brouwerij Zwalm is lang de grootste
van het land geweest, maar stilaan wordt
het typische amberen Walm bier
verdrongen door de beter bekende
Dustigen Dienoar. Niettemin schenkt elk
establissement in Spieckelspaede met
enige trots de typische bieren van
Zwalm. Zwalm brengt trouwens een
uniek tempelbier op de markt, dat
afkomstig is uit de brouwerij van een
klooster, gewijd aan de Ziener. Het bier
heet dan ook "Ziener".
Maar den Houten Kop is vooral
bekend voor de whisky distilleerders die
deel uitmaken van het gilde. Overal in
Spieckelspaede vind je kleine distillerieën
die hun eigen productie van unieke mout
whisky maken. Vaak is dat voor eigen
gebruik, maar sommigen verkopen hun
productie. Goede unieke mout whisky
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gaat voor vele goudstukken over de
toonbank.
De grootste distilleerder is zonder
twijfel in handen van meester brouwer
John de Wandelaar. Kwatongen beweren
dat zijn product enkel geschikt is voor
vakantiegangers, omdat de kwaliteit te
wensen over laat en de prijs erg laag is.
Om die reden wil geen enkele
Spieckelspaedenaer zich op heterdaad
laten betrappen met een JdW whisky in
de hand.

De Eeënzaeme Verckeënners

Gilde der
Spoorzoekers
Grootmeester
Johannes Van Zussenpolder

Het Spieckelspaedense Gilde der
Spoorzoekers, de Eenzame Verkenners,
heeft betere tijden gekend. Vroeger was
er namelijk voor hen een grote rol
weggelegd als verkenners voor de
karavanen naar Xiam. Elke karavaan die
vertrok huurde wel een verkenner in die
barbaarse stammen moest signaleren, de
xiameese bevolking moest alarmeren van
de komst van de karavaan en die de
plunderende bendes van het Keizerrijk
van de Draak moest omkopen. Veel
wouden kwamen de verkennners niet
tegen, wel waren ze meer dan bedreven
in diplomatieke onderhandelingen en
kende de meeste Verkenners wel meer
dan drie talen.
Nu hun rol als begeleider voor de
karavanen is weggevallen is er voor de
Eenzame Verkenners weinig werk. In het
Spieckelspaedense heuvellandschap kan
zelfs een blinde immers zijn weg
terugvinden. Er rest de Eenzame
Verkenners niets anders dan een rol als
vertaler of jachtmeester. De meeste zijn
hun aandacht dan maar gaan verleggen
naar de plaatselijke Goblynstammen. Als
tolk en diplomaat kent een Verkenner zo
nog nut en het geeft het gilde een bron
van inkomsten: ze kunnen de bij de
goblyns verkregen drankjes en zafjes
verkopen aan de voormalige
karavaanhandelaars die nu hun heil
zoeken in de verkoop van diezelfde
alchemische en farmacetische drankjes.

‘t Scheërpe Staaäel

Gilde der Krijgers
Grootmeester
Bern de Grote
‘Het Scherpe Staal is bot
geworden’, zo gaat de uitdrukking als
men in Spieckelspaede wil duidelijk
maken dat de zaken er op achteruit zijn
gegaan. Ze verwijzen dan zowel naar de
letterlijke als naar de figuurlijke
interpretatie van de uitdrukking. Het
plaatselijke Gilde der Krijgers, ’t
Scherpe Stael, was ten tijde van de
Xiam-expedities een van de best
getrainde en meest verdienende gilden
van Eternica. De leden werden voor
verschillende maanden ingehuurd om de
karavanen te beschermen tegen
aanvallen. De krijgers droegen relatief
lichte bepantseringen omdat ze die zo
lang moesten dragen. Er wordt wel eens
gezegd dat Spieckelspaedense maliën
nog lichter en beter is dan
Sevenkuysense. Daarenboven werden
alle leden van het Krijgersgilde uitvoerig
getraind in het gebruik van kruisbogen.
Met een dodelijke precisie konden ze
aanvallende barbaren de ogen tot op 300
passen doorboren met een pijl.
Tijden zijn helaas veranderd. Het
gilde komt nog nauwelijks aan
opdrachten in het vreedzame stadje. De
schout, Jacobus Sentaard, stopt het gilde
nog af en toe wat opdrachten toe, maar
nauwelijks voldoende om te kunnen
voorzien in de betaling van alle leden.
De meeste leden zijn echter niet opgezet
met zijn liefdadigheid. Ze keren dan na
verloop van tijd het gilde de rug toe en
smeden hun zwaard om tot ploeg en
vishaak.

De Karavaaäenders

Hanze der
Mercantilisten
Grootmeester
Gerard Duvenbeck
De Karavaanders hebben vast en
zeker betere tijden gekend. Vroeger
vertrokken er immers grote karavanen
vanuit Spieckelspaede stad om de lange
tocht naar het verre Xiam of het
exotische Medina te ondernemen.
Zwaar bepakte Dienaeren sleurden
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Grote markt van Spieckelspaede met zijn 7 casino’s. Op de achtergrond de toren van de Tempel van de Ruiter.

Sevenkruysense staal, Schoonstedens
zout en Halinees aardwerk met zich mee
en werden beschermd door dappere
leden van het Scherpe Staal. Maanden
later keerden ze dan terug met zeldzame
kruiden en de fijnste stoffen.
Maar sinds de uitbreiding van de
haven van Schoonsteede en de
aanwezigheid van de zeevaardige
Portiliaanse vloot slonk de noodzaak aan
karavanen. Over zee is zowel Xiam als
Medina immers sneller, gemakkelijker en
vooral veiliger te bereiken. Doordat de
karavanen niet meer gevraagd zijn heeft
ook de macht en invloed van het Gilde
der Mercantilisten sterk moeten
inboeten. Vele rijke handelaren hebben
het zinkende schip ‘Karavaanders’ dan
ook verlaten en hebben zich aangesloten
bij het Gilde der Bankiers waar ze hun
grote financiële reserves kunnen
aanwenden in de casino-business.

Den Hernieuwde Geluück

Gilde der Bankiers
Grootmeester
Gert Grauwenhandt
Rijker dan de dikste Sjah van
Medina maar met minder om handen
dan een bezweerder in een OostKaltisch fort besloten sommige
handelaars een andere bezigheid te
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zoeken. En ze vonden die in het Gilde
der Bankiers.
Het Gilde der Bankiers werkt zeer
nauw samen met de verschillende
casino’s en natuurlijk ook met de meeste
klanten van deze casino’s. Omdat het
geleende geld vroeg of laat dient terug te
komen onderhoudt het Gilde der
Bankiers zeer nauwe banden met het
Gilde der Inners. Dat beide
gildenmeesters broers zijn vernauwd de
band alleen nog meer.

Den Zilvren Staaäven

Gilde der Verwenners
Grootmeester
‘Roosje’
De kunsten van het gilde der
verwenners worden in Spieckelspaede
heel vaak op de proef gesteld. De smaak
van sommige bezoekers aan de
spieckelspaedense cabardouchkes is dan
soms ook wel heel speciaal (nvdr. de
meeste cabardouchkes beschikken
bijvoorbeeld fulltime over een dienaer
om de necrofielen onder ons te kunnen
plezieren).
De opperste discretie van het Gilde
der Verwenners maakt dit gelukkig
allemaal mogelijk. Spieckelspaede is de
plaats waar men bepaalde lusten kan

botvieren en er toch zeker van kan zijn
dat de goede naam onbezoedeld blijft.
Maar er zijn grenzen die niet
kunnen overschreden worden. Het gilde
volgt een zeer strikte code. Als een klant
het waagt die te overschrijden, dan is de
reactie altijd spijkerhard en zonder enige
medelijden. Niet alleen wordt de
overtreder naakt uitgeleverd aan de
plaatselijke stadswacht, maar ook zijn
naam en zijn seksuele afwijkingen
worden ook bekend gemaakt aan elke
krant die het Eeuwige Rijck kent. Zelfs
indien hij niet veroordeeld zou worden
door de staat, dan nog kan hij enkel in
schaamte Eternica ontvluchten.
Desondanks is het gilde enorm discreet
over haar activiteiten.
De naam van dit gilde, de Zilveren
Staven, verwijst naar het uitzonderlijk
hoge aantal mannelijke leden.

Den Leeghe Haandt

Gilde der
Herverdelers
Grootmeester
‘den Roste’
Hoewel er over het gilde der
herverdelers officieel niets bekend is,
wordt er toch heel wat over deze illustere
personages gefluisterd in de straten van
Spieckelspaede.
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Het is niet ongewoon dat een
bezoeker aan de vakantieoorden van
Spieckelspaede de stadstaat verlaat met
een platte beurs maar niet altijd heeft de
vakantieganger zijn munten zelf
uitgegeven.
Het gerucht gaat dat de rangen van
de herverdelers geweldig zwellen
gedurende het hoogseizoen aan de
meren van Spieckelspaede. Niet alleen
hebben zij hun mensen achter de
roulettetafel staan, waar ze op quasi
legale wijze het geld uit de zakken van
de onachtzame bezoeker kloppen, maar
ook zwerven hun leden tussen de
gokspelen door. In hun ene hand een
Hanestaart en de grijpgrage vingers van
de andere hand in uw beurs.
Of misschien geniet u wel van de
bescherming van het gilde der
herverdelers terwijl u een
drankgelegenheid bezoekt, omdat de
eigenaar zijn "tienden" op tijd betaald
heeft. Hij moest eens anders durven.
Eenmaal het hoogseizoen voorbij,
trekken de herverdelers weg, om hun
taken elders verder te zetten. Naar
verluidt heeft de gildemeester, enkel
bekend onder de naam "de Roste", dit
komen en gaan van zijn leden perfect in
de hand. Zijn hand mag dan wel leeg
zijn, zijn beurs is tot barstens toe gevuld.

Den Bronzen Beurze

Gilde der Inners
Grootmeester
Grijs Grauwenhandt
De Bronzen Beurze heeft het niet
gemakkelijk om taksen te heffen in
Spieckelspaede. Veel mensen wonen
immers niet voltijds in de stadstaat en de
weinige vaste inwoners die
Spieckelspaede kent kennen dikwijls
uitzonderingsregels op de
belastingsplicht aangezien het vaak om
blauw bloed gaat. De Bronzen beurze
richt daarom zijn pijlen op andere
vormen van inkomsten om voldoende
fondsen te innen.
Tolheffingen waren zonder twijfel
de bron bij uitstek toen Spieckelspaede
nog het handelscentrum van Eternica
was. Sinds de opkomst van Schoonsteede
zijn voorbij trekkende handelaren ook
niet meer de gans met de gouden eieren.
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Gelukkig is er één bron van
inkomsten die niet zo snel zal opdrogen:
gokken. Casino’s betalen een vast
percentage van hun winsten rechtstreeks
aan het Gilde der Inners en in ruil
daarvoor biedt het Gilde zijn diensten
aan, zodat de casino’s vlot de
gokschulden van hun cliënten kunnen
innen.

Den Neëdërighe Toörn

Hanze der
Necromantiërs
Torenmeester
Amandia van Zevenbergen
Overziener van de Necropool
Berthold de Kale
Het lijkt wel of het hanze der
necromantiërs van Spieckelspaede
tegelijkertijd gezegend en vervloekt is.
Meermaals is de Grootmeester van het
Hanze afkomstig geweest uit
Spieckelspaede, maar evenveel keren
ging de Grootmeester ten onder aan
schandalen en intriges.
Driesz Zarka is veruit het meest
bekende voorbeeld van de arrogantie
van deze torenmeesters. De
experimenten die hij uitvoerde voor de
fusie van een Spekter en een Mummie
zijn een zwart blad in het boek van het
Hanze. Naar verluid zetten sommigen
het onderzoek naar de zogenaamde
Spummie en ergere dingen vandaag nog
verder, maar dan wel in het geheim.
Heden ten dage wordt het hanze
geleid door Amandia van Zevenbergen.
Zij heeft reeds jaren de positie van
Grootmeester bekleed, tot zij verslagen
werd in een duel met de onconventionele
necro-avonturier Vittor Hulor Yund. Hij
heeft haar prompt benoemd tot
vertegenwoordiger in de raad van 21.
Het hanze te Spieckelspaede staat
bekend voor zijn experimenten met de
ondood. Ook Amandia steunt die
houding. Zij beweert dat de geheimen
van de ondood enkel kunnen ontsloten
worden door proefondervindelijke
ervaring. Het mag u geenszins verbazen
dat de Necropolis van Spieckelspaede
uitgerust is met de meest verfijnde
laboratoria.

Den Scharlaaäcken Driehoeck

Hanze der Magisters
Torenmeester
Berthold de Rode
Berthold de Rode is een vaardig
magister en tevens de uitbater van één
van de weinige casino’s die niet nauw
samenwerken met den Bronzen Beurze.
Ondanks het ontbreken van hulp van het
Gilde der Inners zijn er toch maar
weinig spelers die schulden hebben bij
Bertholds casino (dat de naam den Rode
Haan draagt). En denk maar niet dat dat
komt omdat iedereen wint in de Rode
Haan. Hoe komt het dan wel? Een
verklaring kan gezocht worden in de vele
aanklachten die Berthold reeds heeft
moeten doorstaan voor het Tribunaal
van Spieckelspaede. Een gokker die zijn
schulden niet op tijd terugbetaald, wordt
namelijk vaker dan normaal getroffen
door de bliksem. Voorlopig is Berthold
nog niet schuldig bevonden...

Den Blauwen Kringh

Hanze der
Bezweringen
Torenmeester
Ditrimus Van Calteren

De Blauwe Kring zit in diepe
financiële problemen omdat de vorige
Torenmeester, Henderick Van Okkel
grote gokschulden had en deze dacht
terug te winnen met de fondsen van het
hanze. Helaas verloor hij ook deze
‘geleende’ gelden en liet hij het hanze
achter met de cijfers diep in het rood.
Het zag er zeer slecht uit voor de
vele meesters van het hanze die
hoofdelijk aansprakelijk zouden worden
geacht voor de schulden van het hanze.
Gelukkig trad een jonge meester,
Ditrimus van Calteren, naar voren met
enkele goede ideeën. Na veel overleg met
het Gilde der Bankiers werkt de Blauwe
Kring nu om haar schulden af te betalen
door kosteloos de kluizen van
eerstgenoemde te beveiligen.
Onzichtbaarheden, beschermingen en
alarmspreuken worden geleverd aan den
Hernieuwde Geluk en langzaam maar
zeker slinkt de schuld van het Hanze der
Bezweerders.
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Wat er te eeëten en te drinken vaält

Kroegen &
Herbergen
Den Guülden Dobbelsteen

De Gulden
Dobbelsteen
Niet alleen Spieckelspaede stad
heeft luxeuze casino’s, ook de meeste
omliggende dorpen en gehuchten
hebben wel een of andere goktent of
kaarthol waar voor geld gespeeld kan
worden. Maar Karmachelen heeft wel
een heel bijzondere goktent: de Gulden
Dobbelsteen. Niet alleen is deze kroeg/
herberg/goktent zeer groot en kent de
bar verschillende speciale dranken, maar
het geheel wordt nog eens uitgebaat
door de beruchte ghoblyn Babbel
Bubbelblaas. Deze kleine, groene
beursgoeroe startte hier in Karmachelen
met zijn eerste gok-paradijs en vandaag
is de Gulden Dobbelsteen berucht in
heel Spieckelspaede en omstreken.
Roulette wordt hier gespeeld, net
zoals in de meeste andere casino’s, maar
naar verluidt zou de Ruiter de spelers
gunstiger gezint zijn dan elders.
Daarenboven worden enkele typische
ghoblinse gokspelen gespeelt zoals het
beruchte Gobelijntje. En net zoals bij de
andere ghoblyn-tenten is het een
eerbetoon naar de Ruiter als een speler
uit volle borst “Zim Zam Zoem en nog
ne keer Kaboem” roept bij inzetten van
het geld.

Pietjes en aardjes

Erwten en Wortels
Er zijn herbergen met klinkendere
namen dan Erwten en Wortels (Pietjes
en Aardjes in het plaatselijke dialect),
maar laat de belachelijke naam de
hongerige maag niet misleiden! In de
P&A wordt gezonde boerenkost
geserveerd tegen zeer schappelijke
prijzen. Maar de smaak van deze
simpele gerechten overstijgt de stoutste
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verwachtingen: een simpele combinatie
van erwtjes en worteltjes bijvoorbeeld
doen de proever haast wegzweven. De
subliem gestoofde uitjes, de knapperige
gebakken paddestoelen, de sappig
gekruide lamsboutjes, de goudbruin
gefrituurde aardappelstokjes en de zacht
gezouten, gerookte hesp... alles wordt
overheerlijk klaargemaakt in de P&A
door de oger Blutskop.
De gasten die lang genoeg blijven
plakken in de P&A horen van een
straalbezopen Blutskop waar hij zijn
inspiratie haalt voor zijn overheerlijke
gerechten: toen de oger in het
Woudvoordense dorpje Wheeldeghem
kwam wou hij eens soep maken van een
benige, haast kale alchemist die daar
woonde. De alchemist overtuigde de
oger zijn maaltijd even uit te stellen en
één van de werelden van de Moeder te
bezoeken. Na het bezoek aan deze
buitenwereld besloot de oger zijn leven
te wijden aan het verfijnen van de
normale boerenkost en het bereid maken
van de meest normale gerechten te
verheffen tot een hogere kunst. Het
resultaat is te proeven in de P&A.

Maki Utikowijo

Xiamees taverne
Af en toe kwamen de xiamesen zelf
mee terug met een karavaan naar
Spieckelspaede. Maki is zo een xiamees
die zelfs reeds vele jaren in
Spieckelspaede woont. Hier heeft hij een
taverne geopend waar alle mogelijke
specialiteiten uit Xiam verkrijgbaar zijn.
Voor de maaltijd geeft de oude
Maki Utikowijo zijn klanten meestal
rozekleurige en krokante stukjes koek
met de naam ‘kroepkoek’. Daarna geeft
hij meestal iets wat lijkt op gebakken
perkament waarin gevogelte en groenten
verpakt zitten. Dit laatste noemt Maki:
“et lekkelste voolgelecht in de hele
weleld’.
Nu is het voor de klant oppassen
geblazen, want als hoofdgerecht durft de
vergeetachtige Maki wel eens
ongebakken vis aan te bieden! Maar als
Maki niet vergeet zijn maaltijd warm te
serveren dan komen de meest gekke

ingrediënten zoals kikkers, haaien, kevers
en oogballen op verbazingwekkend
lekkere wijze naar voren.
Een echte aanrader volgens de
trouwe klanten is het Vogelnestjesoepje.
Wel je eigen vogelnestje zoeken, anders
begint Maki er niet aan.

Den Al Ka’ajda

Medinese Herberg
Vreemde ramen en deuren in de
vorm van een schoppenaas en gekleurde
tegeltjes met vele tapijtjes. Stop daar een
massale hoeveelheid kussens bij en je
krijgt een idee van deze zeer exotische
herberg. Schaars geklede dames dansen
met doorzichtige sluiers terwijl hun
buiken een eigen dans lijken te voeren.
Waterpijpen met exotische kruiden
branden lustig terwijl een bruingeblakerde jongeman met zilveren
schotels lams en pikante worstjes
ronddraagt. Meestal worden deze
geserveerd met de kleinst mogelijke
patatjes... zo klein dat er wel een
honderdtal op één lepel passen!
Achmed, de uitbater van den Al
Ka’ajda, werkt nauw samen met het
Gilde der Verwenners en biedt zijn
bezoekers de avond van hun leven aan.
Maar niet iedereen geraakt zomaar
binnen: slechts na het neerleggen van
ettelijke stukken goud wordt de fijn
bewerkte deur geopend.

Den Straffen Toeback

Den Straffe Toebak
Den Straffen Toeback is een kroeg
zoals er honderden zijn in
Spieckelspaede en omstreken. Weinig
licht, lederen zeteltjes en een bar met
een ontelbare hoeveelheid flessen.
Whisky in alle mogelijke tinten van
goud worden in deze kroegen in lage
glazen geserveerd. Meestal bieden deze
kroegen ook echte Moerseyndense tabak
aan. Gezelligheid is hier steeds troef, en
als er een kroeg is die bewijst dat whisky
een eeuwenoud succes is dan is het Den
Straffe Toeback wel: de kroeg is immers
exact even oud als Eternica zelf.
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Dorptjes en toffe ple’ee

Dorpen &
Streken

SPIECKELSPAEDE

Volgens de volksvertellingen zou de
naam Duszt ontstaan zijn toen een
delegatie Woudelfen het dorpje bezocht.

Waaär men de bieten rooökt

Deft
Drost
Jaspar Vulzack
Wachtmeester
Thibaut den Rijcke
Deft heeft een twijfelachtige
reputatie. Uiterlijk is het een
landbouwersnederzetting waar vooral
bieten worden geteeld, maar kwade
tongen beweren dat er achter deze
vreedzame façade een lucratieve handel
in narcotica plaatsvindt. De uitdrukking
“Defts Blauw” slaat op de kleur van de
rook die een bepaalde soort plant maakt
wanneer men ze rookt en die naar men
zegt, bijzonder hallucinogene
eigenschappen heeft. “Blauwen”, slaat
trouwens ook op het roken van Deftse
producten. Deftenaren houden echter al
jarenlang hun onschuld vol en ook
talrijke onderzoeken ter plekke hebben
nog nooit iets kunnen terugvinden.

Dusztse houbewerker

Eén wouldelf maakte de spontane
opmerking “What an incredibly dusty
place this is!”, wat aan de plaatselijke
notabele de woorden ontlokte; “Da sal
wel zèn, woalle emme hie uuek altoad
duszt”.
Of dit waar is, valt te betwijfelen.
Tegenwoordig is er van de
houtnijverheid en de dichte bossen,
omheen Duszt weinig meer te bespeuren
maar het is wel nog het thuis voor
verscheidene brouwerijen die
Spieckelspaede voorzien van het nodige
gerstenat.

Enckel voor eëchte maännen
Waaär de keeëelen dorstig zijn.

Duszt
Drost
Ferdinand Doorslaegerszoon
Wachtmeester
Jonas Optenbosch
Duszt was ooit een klein
houthakkersdorpje in de toen nog dichte
bossen van Spieckelspaede. Eerst werden
de gevelde bomen nog afgevoerd naar
Spieckelspaede zelf maar onder impuls
van ene Gustaaf Doorslaegers, een
Sevenkruysenaar, werd de verwerking
hiervan meer en meer ter plaatse
uitgevoerd.
Al snel was het dorpje verscheidene
zaagmolens en, voor de resten,
houtskoolbranderijen rijker. Deze hele
nijverheid produceerde natuurlijk heel
wat stof en as in de lucht, die, naar
verluid de inwoners enorm dorstig
maakten. Dus vrij snel doken ook de
eerste brouwerijen in de streek op.
VZW ETERNICA

Driest

Drost
Simon Van Zussenpolder
Wachtmeester
Adelwin Zonder Vrees
Driest is vooral gekend voor zijn
jaarlijks terugkerende Driestse Feesten
waar de nadruk ligt op waaghalzerij. Het
kan niet gevaarlijk genoeg zijn voor de
Driestenaren.
Jaarlijks stromen duizenden
kijklustige toeristen vanuit
Spieckelspaede naar de feesten om zich
te vergapen aan het spektakel. Ter
gelegenheid wordt het hele dorp
omgetoverd tot een groot Karnaval waar
alles te koop is wat je hartje, en andere
lichaamsdelen, begeert.
Dit brengt genoeg op voor iedere
inwoner om er het hele jaar van te leven.
Maar natuurlijk moeten er steeds weer
nieuwe uitdagingen gevonden worden,
nieuwe prikkels bedacht worden om de

gestage stroom van toeschouwers op
gang te houden.
Het zal wellicht niemand verbazen
dat dit vaak om quasi illegale praktijken
gaat, maar tot nu toe heeft nog geen
enkele instantie getracht om hier een
stokje voor te steken. Enfin, toch geen
langer in het leven zijnde instantie. Zij
die het wel probeerden, werden vaak als
figurant aangesteld in een bijzonder
dodelijk, en vaak ter plekke aan de
fantasie van de toeschouwers
overgelaten, spektakel.
Vroeger droeg men de spelen op
aan de “dame van het geluk” en de
“vader van de kracht”; tegenwoordig
zegt men gewoon “De Ruiter der
Duisternis” en “De Al-Grote
Vernietiger”.

Waaär de Bruine op z’n dooös krijgt

Grensch

Drost
Wilhelm Nevelhandt
Wachtmeester
Maerten Den Drost
Grensch ligt tegen de rand van het
Eeuwige Rijk en kent zijn deel van
aanvallen. Niet de troepen van Malach
of schermutselingen met L’Empire du
Dragon maken hier het slagveld uit, wel
grote groepen ‘onbeschaafde’ orcken en
ghoblyns.
Voor de Orcken moet Grensch een
hogere betekenis hebben, want in het
verleden zijn ze er in geslaagd om het
dorp tijdelijk in te nemen, waarop ze alle
straten en huizen hebben ondergraven
op zoek naar iets. Waarschijnlijk hadden
ze het nog niet gevonden toen de Orde
der Oost-Kaltiërs hen terug uit het dorp
dreef, want sporadisch vallen de
bruinhuiden nog aan. De aanwezigheid
van een permanente Oost-Kaltische
burcht beschermd de plaatselijke
bevolking.
Recent rees echter een bijkomend
probleem: Hansbert Van Duszt,
bevelhebber van de burcht, viel zonder
enige reden zijn makkers aan. Totaal
bezeten slachtte hij 4 van zijn
ridderbroeders alvorens hij overmeesterd
werd. Niet veel later stierf Hansbert zelf.
Na een diepgaand onderzoek bleek niets
de aanval te verklaren. Het enige dat
7
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vreemd leek, was dat de ochtend van het
voorval, Hansbert kaalgeschoren was
wakker geworden. Van zijn haar is nog
steeds geen spoor.

Paradijs van gokspeëlen

Karmachelen
Drost
Gwendoline Lafauve
Wachtmeester
Petrus vanden Rietbeeck

Het dorp is ontstaan nabij enkele
meren; volgens de overlevering werden
hier twee geliefden vervloekt door de
Maanwolf zodat ze elkaar niet meer
konden liefhebben (waarom is niet meer
geweten). De geliefden werden hier zo
verdrietig van dat ze dag en nacht
weenden (tot zelfs enkele jaren toe)
totdat ze allebei van verdriet stierven.
De enorme hoeveelheid tranen vormden
deze meren. Bijgevolg worden de meren
nu de ‘Meren der Tranen’ genoemd. Het
dorpje zelf werd Karmachelen genoemd
naar de stichter van het dorp: Elysius
Karmachelen.
Karmachelen is een klein idyllisch
oord in het domein van Spieckelspaede.
Het domein is steeds in handen geweest
van de familie LaFauve. Lang geleden
hebben ze dit stukje kunnen
bemachtigen via een weddenschap met
de plaatselijke landadel en hebben
sindsdien het domein omgebouwd tot
een soort van plezier/kuuroord. Na
ettelijke generaties slaagden ze er zelfs in
om zich een weg in de adel te kopen.

DROSTEN EN BALJUWS
De militaire structuur in Eternica is vrij
gekend. Stadswachten, Boswachten en
Veldwachten vallen onder het bevel van
Wachtmeesters, die op hun beurt onder
Schouten vallen. De 9 Schouten van
Eternica kiezen uit hun midden één
Opperschout en die is de
opperbevelhebber van de krijgersgilden in
tijden van Oorlog. In vredestijd heeft de
schout het bevel over de verschillende
wachten en heeft hij als taak de vrede te
bewaren. Hij moet hierbij alleen
verantwoording afleggen tegenover de
Stadhouder.

VZW ETERNICA

SPIECKELSPAEDE
Sindsdien is de familie Lafauve echt
lid van de adel en is hun oord bekender
als ooit. Van overal in Eternica komt de
rijke adel en belangrijke
vertegenwoordigers van handelshuizen
hier op “vakantie”. Zenuwcentrum van
alle vertier is de beruchte herberg “de
Gulden Dobbelsteen” van de nog
beruchtere Babbel Bubbelblaas.
Het dorp kent verschillende
gebouwen en grasperkjes waar men zich
kan afzonderen. Daarnaast biedt een
nabij gelegen bos een geweldige plek om
te jagen. Of wat dacht u van een
idyllisch boottochtje op één van de
meren?

Waer het ruüstig vertoeven iïs.

Okkel

Drost
Evelien Staelmans
Wachtmeester
Ysaac Vander Karmachelen
Okkel is een middelgroot dorpje in
een idyllische omgeving vol
boomgaarden, glooiende hellingen vol
rijp graan, zacht kabbelende beekjes,
gezellige huisjes en discreet verborgen
mooie plekjes. Veel van dit schoon is
evenwel te danken aan intens menselijk
ingrijpen, al dan niet magisch.
Volgens een zekere Ambrosius,
blijkbaar een befaamd reiziger, is Okkel
zo zoet dat je er tandpijn van zou
krijgen. Er is alles aan gedaan om van
dit dorpje een paradijs te maken. Tot en
met de steeds glimlachende,
kerngezonde en glimmend opgeblonken
De wereldlijke structuren zijn meestal
ook relatief goed gekend, zolang het
Gilden en Hanzen aangaat. Leerlingen
worden Gezellen tot ze hun meesterpoef
afleggen waarop ze Meesters worden. De
Meesters kiezen op hun beurt een
Grootmeester die het hele Gilde
vertegenwoordigd. (nvdr. In Hanzen
kiezen de meesters Torenmeesters die op
hun beurt een Gildenmeester kiezen die
zetelt in de raad van 21)
Maar wanneer het Drosten en Baljuws
aangaat kennen de meeste Eternicanen
bitter weinig over de structuren in het
Eeuwige Rijk.

inwoners die feitelijk ingehuurde acteurs
zijn.
Waar Driest het toevluchtsoord is
voor de meer bloeddorstige medemens,
is Okkel dé plaats voor oudere, rijke
Eternicanen met een betwistbare smaak.
Een huisje in Okkel is een even groot
status symbool als b.v. een paard in je
bezit. Het is schandalig duur en dient
vaak tot niets meer dan ermee te
pronken bij de buren.

Het schattendoörpje

Neeuw Calteren
Drost
Celsus Van Halinus
Wachtmeester
Siglinde ‘Moeke’ Grauwenhandt
Waar een Neeuw Calteren is, moet
er natuurlijk ook een Oud Calteren zijn
geweest. Calteren, zoals het vroeger
werd genoemd, was een dorpje dat
volgens de legenden gesticht werd door
Aldrick, de laatste levende afstammeling
van Kalt, ons allen bekend als de stichter
van het Kaltische Rijk.
De inwoners van het dorp hielden
deze legende echter angstvallig geheim
in het (bij?)geloof dat indien ooit iemand
van buiten het dorp dit zou te weten
komen, het dorp van de kaart zou
geveegd worden door natuurrampen.
Het feit dat wij de legende nu
kennen, wil zeggen dat iemand zijn
mond voorbij heeft gepraat en
inderdaad werd het dorp op één nacht
door een mysterieuze brand van de kaart
geveegd. De brand was zo hevig dat zelfs
Elke Drost wordt in zijn eigen dorp
gekozen volgens regels en tradities eigen
aan het dorp: het kan gaan om een
erfelijke titel of werken volgens
aanduiding of benoeming. Alle drosten
binnen één stadstaat komen regelmatig
tezamen met de grootmeesters van de
gilden van diezelfde stadstaat (Schepenen)
en gezamenlijk kiezen zij een Baljuw die
op wereldlijk vlak de stadstaat zal
vertegenwoordigen (merk op dat door de
militaire ontstaansgeschiedenis van ons
landje het toch de schouten zijn die in de
raad van 21 zetelen; informele contacten
en bijna alle voorbereidende werk wordt
echter door de Baljuws gedaan).
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van de huizen niets meer overbleef dan
gesmolten klompen steen. (nvdr stukken
van deze klompen steen worden
tegenwoordig door de inwoners van
Neeuw Calteren verkocht als
talismannen tegen huisbrand.)
Volgens de legenden overleefde
niemand de brand, hetgeen op zich al
opmerkelijk is.
Enkele honderden meters van de
oorspronkelijke nederzetting werd enkele
jaren later een nieuwe nederzetting
gebouwd door avonturiers die in de as
van het dorp op zoek gingen naar
kostbare metalen en edelstenen die
mogelijk de brand hadden overleefd.
Nog tot op heden wordt er op de
oude site gegraven, maar de meeste
inwoners verdienen tegenwoordig
gewoon de kost met landbouw. Het is
voor hen veeleer een hobby geworden.
Elk jaar wordt er echter een ‘schat’
begraven en iedere bewoner, en een
bende fortuinzoekers, doet een poging
om ze te vinden. Dit doen ze door
raadsels op te lossen en vingerwijzingen
te volgen die hen uiteindelijk naar de
schat leiden. Dit is de laatste karen
uitgegroeid tot een waar volksgebeuren
en trekt elk jaar meer en meer
buitenstaanders aan.

Het stilste dorpje van Eëternicaä

Neffen

Drost
Mathys de Kale
Wachtmeester
Rhea Van Adelwin
Neffen is een plaats die door
iedereen gemeden wordt. Slechts enkele
inwoners hebben de stalen zenuwen die
nodig zijn om hier te blijven. Neffen is
immers volgens de legende het dorp met
de meeste “spoken”.
Vroeger was Neffen een welvarende
handelspost en marktplaats. Maar meer
dan driehonderd jaar geleden, op een
mistige herfstnacht, verdween iedereen
uit het dorp spoorloos. De enige
overlevende was een priester van de
Dood, Gorus geheten, die volgens wat
men kon opmaken de hele nacht in de
schemerzone ronddoolde en pas ’s
ochtends terugkeerde naar deze wereld.
Heeft dit hem gered? Niemand kan een
antwoord geven. Ook Gorus niet.
VZW ETERNICA
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Interessant feit, Gorus verdween exact
één maand na de feiten spoorloos en bij
nazicht in de registers van de Kerk van
de Dood kon geen enkele priester met
die naam teruggevonden worden. Wie
was Gorus en wat was zijn aandeel in het
verdwijnen van de inwoners?
Vast staat dat één keer per maand
de inwoners van Neffen voor twee dagen
terugkeren naar deze wereld als spoken.
Vast staat ook dat wie zich bij het
ochtendgrauw van de laatste dag nog in
Neffen bevindt, met hen meegaat en
Neffen nooit meer zal kunnen verlaten.

Het sneëlst uitstervende doörpje

Vaert

Drost
Joris den Eenzame
Wachtmeester
Maerten Vervaert
Vaert was vroeger befaamd voor de
kwaliteit van zijn paarden. Er “Vaert”
achter zetten, was en is een geijkte
uitdrukking.
De Vaertse paarden werden vooral
fel gewaardeerd door de talrijke
boodschappers die doorheen het hele
Rijk hun briefen moesten bezorgen. En
natuurlijk waren ze ook heel belangrijk
voor het leger.
Maar aan dit alles kwam een einde
toen de “paerdenpest” op een paar
schamele knollen na, de hele
paardenpopulatie in de wereld uitroeide.
De ziekte kenmerkte zich door een lange
periode dat het paard besmet was maar
uiterlijk geen symptomen had, en een
plotselinge dood (in de meeste gevallen
tijdens een volle maan). Hierdoor kon de
ziekte zich razendsnel verspreiden
zonder dat iemand het door had en sloeg
ze genadeloos toe.
Waar deze ziekte plotseling
vandaan kwam is niet geweten maar het
staat buiten kijf dat vooral Malach er
baat bij had, gezien de impact ze had op
de Eternicaanse legers, economie en
samenleving. Hij verloor er bovendien
ook weinig bij omdat hij geen, althans
levende, paarden gebruikte. Bovendien
had hij zeker de kennis om zo’n plaag te
fabriceren. Of hij het ook gedaan heeft,
blijft tot heden een raadsel.
Tegenwoordig is Vaert niet veel
meer als een klein landbouwersdorpje

dat er langzaam terug bovenop probeert
te komen.

De eëlfen hun plekje

Waterdal
Drost
Marazina
Wachtmeester
Elendrill

Waterdal ligt op de route van
Spieckelspaede naar het verre Xiam. En
het is hier dat de elfen graag afspreken
alvorens ze zelf naar Xiam vertrekken of
naar het Eeuwige Woud terugkeren. Na
verloop van tijd besloten enkele elfen
achter te blijven om hun bloedbroeders
op te vangen na hun lange reis.
Langzaam maar zeker groeide de
bevolking door de permanent
verblijvende elfen.
Vandaag, honderden jaren later,
bestaat de bevolking van Waterdal
voornamelijk uit elfen. Het feit dat ze
over de jaren heen enkele ‘menselijke’
trekjes hebben overgenomen maakt dat
andere elfen de Waterdalse elfen niet
meer als ‘echte’ elfen beschouwen.
Het zal de ondertussen zeer rijke
Waterdalse elfen weinig schelen. Onder
leiding van de flamboyante Marazina
zijn deze Eternicaanse elfen zich als een
aparte soort gaan beschouwen en dragen
ze de naam van Waterdal hoog in het
vaandel.
De reusachtige zilverberk die op het
marktplein staat zou magische krachten
bezitten en werd door de bekende
Haldaan Victorius Allesweter als een
echte Levensboom bestempeld. Volgens
Marazina opnieuw een teken dat de
Waterdalse elfen een eigen soort zijn
geworden.

Waer houdt van hand tot hand haet

Zussenpolder
Drost
Taurus Slagherszoon
Wachtmeester
Taurus Slagherszoon

Zussenpolder is een zeer klein
gehucht te midden van prachtige
glooiende heuvels en kleine meertjes.
Maar het idyllische landschap verbergt
een groot geheim, en dat geheim zorgt
ervoor dat Zussenpolder tegenwoordig
door de meeste mensen gemeden wordt.
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Te midden van het kleine dorpje
staat een oude, vervallen abdij van de
Maanwolf. Deze verwilderde abdij was
reeds jaren verlaten en werd door de
plaatselijke jeugd gebruikt om
verstoppertje en tikkertje in te spelen.
Tot op een hete zomernacht in 498 NE
kinderen ziek terug kwamen van een
spelletje in de ruïnes. Arcanisch
onderzoek wees uit dat de kinderen
getroffen waren door een vreemde
aandoening die later de naam
Weerwolvenrot zou krijgen. Stekelige
haren groeide uit verzweerde wonden en
de kindertjes maakte de vreselijkste

BLAUW BLOED
De adel zijn zij die voor Eternica grootse
dingen hebben gedaan en daarmee
bewezen hebben dat ze de puurste soort
Eternicaan zijn die er bestaat: het Blauw
uit de Eternicaanse vlag stroomt immers
door het bloed van deze helden.
Alzo gaat toch het verhaal. In
werkelijkheid is een adellijke titel meer
een statussymbool en wordt het
toegekend aan personen die op militaire
of economische wijze bijgedragen hebben
aan de macht van het Eeuwige Rijk.
Een adellijke titel kan je op 3 verschillende
manieren verkrijgen.
Ten eerste kan je een titel krijgen door
erfgenaam te zijn. Zolang je vader of
moeder nog leeft krijg je de titel Jonkheer
of Jonkvrouw. Niet alle titels zijn erfelijk;
meestal staat in de adellijke oorkonde of
de titel overdraagbaar is of niet. De
oudste krijgt steeds de volledige titel. Er
mag bij wet geen onderscheidt gemaakt
worden in geslacht. Sommige (zeer oude)
adellijke titels geven de titel door aan
meerdere personen (de oudste, de
tweede oudste, de derde oudste, etc)
maar dit is dan steeds aan voorwaarden
gebonden. Zo moet de adellijke in spe
bijvoorbeeld in het bezit zijn van een
burcht, een wapenuitrusting of aan het
hoofd van een welbepaalde gilde staan.
Ten tweede wordt een adellijke titel soms
toegekend aan personen die op een of
andere manier aan het rijk hebben
bijgedragen. Dit maakt dat soms
onbekende en excentrieke personen een
adellijke titel krijgen (denk maar aan
Baron Paradim van Overdaecken).
VZW ETERNICA

SPIECKELSPAEDE
pijnen door. Het was Koenraed ‘s
Graevensburchte zelf die de jeugd van
zijn aandoening afhielp door met sterke
helende bezweringen de aandoening tot
het verleden te verbannen. De
voormalige grootmeester der
bezweerders maande de inwoners van

Tenslotte krijgen sommige posities van
rechtswege ook een adellijke titel. Leden
van de Raad van 21 of van de Raad van 3
verkrijgen bij hun benoeming steeds een
adellijke titel. Dit om ze te beschermen
tegen gerechtelijke aanvallen.
De adel valt immers onder het hoge recht
en kan dus nooit voor de Stadsraad
opgeroepen worden. Rechtszaken tegen
de adel verlopen steeds voor het Tribunaal
en heel af en toe, voornamelijk als het om
hoog geplaatste figuren gaat, zelfs voor de
Vierschaer.

Zussenpolder wel aan de oude abdij in
de toekomst te mijden.
Vandaag trekken de meeste
inwoners van Zussenpolder weg uit het
vervloekte dorpje. Elke avonturier die
reeds werd ingehuurd om op onderzoek
te gaan kwam ofwel met de vreselijke
aandoening terug of verdween
mysterieus in de ruïnes. Toch gaan er
hardnekkige geruchten de ronde dat er
enorme schatten verborgen zouden
zitten in de oude tempel. De Drost heeft
reeds beloofd dat de avonturier die het
mysterie oplost de helft van de schat
krijgt!

de grens met Eternica, maar betalen ze
rechtstreeks belastingen aan het rijk
waarop ze in ruil dezelfde bescherming
genieten als de 9 stadstaten.

OVERZICHT

Titel: uitleg (vb. persoon met deze titel)
TITELS

Landgraaf: Graaf van verschillende
Graafschappen (Regnier ‘s
Graevensburchte)

Niet alle adel is dus gelijk. De ene adel is
hoger geplaatst dan de andere, en niet alle
blauwe bloed is even blauw. Tot voor kort
was het vrij eenvoudig. Graven stonden
bovenaan de ladder (Landgraaf, Markgraaf,
Graaf, Veldgraaf, en Burggraaf), daaronder
kwamen de Erfridders en tenslotte waren
er de Jonkheren en Jonkvrouwen. Onder
Grijs de Nimro werd de adellijke titel
echter gebruikt om medestanders te
belonen met kleine stukken grond en ze
op die manier onlosmakelijk te verbinden
met de politiek van de Nimro. Om meer
titels te kunnen uitdelen en toch het
bijzondere karakter van een titel niet te
verliezen voerde de Nimro de titel in van
Baron-Barones (die hij had afgekeken van
L’Empire du Dragon). Na het verdwijnen
van de Nimro is deze titel echter snel in
onbruik geraakt en uit de wet geschrapt.
Personen die de titel reeds bezaten
behielden hem echter tot hun dood.

Markgraaf: Graaf van een gebied in een
betwiste zone zoals de grens met het
Keizerrijk (Archimedes Von Reitze)

Naast de bovengenoemde adel is er nog
een andere soort: de Hertogen. Deze zijn
adellijken die door hun afkomst of hun
politiek verbonden zijn met het Eeuwige
Rijk. Meestal liggen Hertogdommen aan

Zilvren Feniks: eigenaars verkrijgen
een niet-erfelijke Erfridder-titel

Graaf: Graaf van een bewoond en
bewerkt gebied (Wouter Grauwenhandt)
Veldgraaf: Graaf van een onbewoonbaar
of onbewerkt gebied (Jasper Vanden
Balsem)
Burggraaf: Graaf zonder domein
(Willemijn Duvenbeck)
Erfridder: Ridder met een gebied onder
zijn bevoegdheid (Dorian Van
Wheeldeghem)
Jonker: kind van een Graaf (ongeacht
welke soort)
ERETITELS

Gulden Feniks: eigenaars verkrijgen
een niet-erfelijke Burggraaf-titel

Kopern Feniks: eigenaars verkijgen een
niet-erfelijke Jonker-titel
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