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'DE MORGENSTER', maandblad voor fantasy-
liefhebbers, is een niet-commerciale
uitgave van Fantasy Rollenspel-groep
'De Morgenster'.
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red.

Hallo trouwe lazers, ontrouwe lezers, en een
ieder die dit AUGUSTUS-nummer van ons blad
weer of voor het eerst onder o~en krij~t.
Het is niet te ~eloven maar toch waar; het
echte orL;inele nummer vi~r van de r.lor'~en-
ster is, al is het d~n met de nodi1e nroble-
men,van de persen ~erold. Deze maand hebten
we uiteraard weer de vaste rubrieken(puzzel,
Verhalen uit Midden-Aarde, Dorpsgek, Litera-
tureluurs) en als extra; Hoe zet je zelf een
rollenspelavontuur in elkaar. Onze dank 1aat
vit naar Barbara Veenman.
De redactie heeft een kaart ~ekre~en uit
zonni1 Zuid-Frankrijk van de tovenaar ~ith-
randir.
We hopen dat iedereen een pretti~e vakantie
heeft ~ehad en met hernieuwde ener~ie weer
op avontuur kan~aan.
We zouden het trouwens heel pretti~ vinden
als die paar le7.erndie wel het blad hebben
ontvan~en oak willen betalen. Wij zijn name-
lijk .1een filantropische inst ellin';.
Enkele r;eintereser-?rden hel,ben al de lole,,;~e-
vonden naar onze afdelin~ 'Tin-fi~uren'~ De
bestellijst is onderwe~ dus even ~eduld.
On de redactie is een Rpel aan~ekomen van
Peter Struijf uit l',ur.a;erlmr',:. Dit avontuur
heet 'De ZI,mrte 'L','leelinr~'. l'''eester (l'uri?;on'

is bereid jp door ~it avontuur te loodsen.
Ook is het twee-maandelijkse hlad 'Vohold'
weer aan~ekomen, ons neefje uit het zuiden
van het land. r~eintereseerdenkunnen contact
opnemen met; Redactie Yohold

Pleviordonk 21
5~G7 CT Ver,;hel

Verder wensen we jullie uiteraard weOT veel
leesplezier, sva;~estiesen brieven hlijven
"\'1elk om .

Hoofdredacteur: C.Herben
Redactie : R.van der Sterren

R.Moreel
Illustraties en lay-out door de redactie.

Contactadres:
C.Herben
Rosestraat1005
3071 AL Rotterdam
Tel.: 010-4848220

De redactie behoudt zich het recht voor
inzendingen te weigeren.

Om de kosten te dekken vragen wij een .

financi~le bijdrage van f2,00 per blade
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Fantasie
VRAAG: "leder mens

(jonge kinderen zells heel.
veel) kent lantasie. Maar
a18 die lantasie uit de
hand loopt, wordt het zie-
keZijk. Kunt u mij vertel-
len hoe dit verschijnsetl
heet en weZke literatuur'
hie7'Over meer vermeldtr

ANTWOORD: Bet pro-
bleem dat u bescbrlJIt
beet In ztn ergste vorm:
bet Baron van Muncbbau-'

'sen Syndroom. Bet Is een t-.
zlekellJke nelging tot bet
vertellen van de meest
dramatlscbe verzlnsels
waar de verteller zelf op
bet laatst volledlg In ge-
100ft. Vaak gaat bet Om
zlektes waarvoor opera-
ties of andere ernstlge In.
grepen nodlg zlJn. Menlge
cblrurg Is daar allngevlo.
gen. Maar de fantasleen
zlJn nlet alUJd op medlscb
gebled. U kunt zlcb voor-
stellen dat lets dergeltJks '
op zakeltJk gebled ook be.
boorliJk wat opscbuddlng
kan veroorzaken.

Goede literatuur over
dlt onderwerp zou Ik nlet
weten, of u moet In blblt-
otbek"en klJken of In de
medlscbe bandboeken. De
geliJknamlge avonturen
maken unlet veel wIJzer.,

A.I). JIILi

Ua eRn lan~duri~ ~~vecht
is de avonturier Sam ten
onder",;e,~aan voor het
~oede doel,om Avonturi~
t'e redden.
Hierbij willen wij hem
de laatste eer betui~en.

strijder
IrAh\S

en GALADIUEL
0__.

Met ~rote verslagenheid
nam ik kennis van het
overlijden van mijn goede
vriend en dorps~enoot

~Z1m
ITij is ~evallen terwijl
hij zijn medc-avonturiers
een veili~e aftocht ~af.
De verhalen die hij mij
heeft verteld zijn voor
mij aanleiding om als
pasbeR~innend tovenaar
in 7Jijnvoetsporen te
treden. Sam, wij zullen
je missen.

*'~~
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bet ttit bet \1erlebe n .gebeim

Het ~evecht met de hanien.

,1,,",,(',' /'. :)no:r" r,'...~ ~>':rrl;'r.~

Ik deed mi.ln handen boven mijn o'~en,in de hoon
da" ik dan beter en verder kon kijken. r'!au,r dat
\-)a~,lde niets ui t, de piel<: en bleven voor mij een
raadsel. Ik ~in~ WArr zitten,of heter ~e~e~d
li~~en op mijn buik,en be~on ~eer in de riehtin~
van de nieken te neddelen. '~oen ik zo een hele
poos bezi~ ~eweest was en het ook al donker
was geworden,wist ik niets beter te doen dan
te slapen. Toen dit nint lukte ~in~ ik de hele
nacht door met peddelen. 'J'oende ~on opJOJ'arn
was ik nog genn meter verder,de pieken waren
no~ even ver alo ",;isteren.Eaar terwijl ik uan
het turen was 1-lerdmi:in aandac'bt o;etroJrken door
iet s ~rat zoJ n 50m van he I vlot vandaan dreef.
Nadat ik er naartoe ~ero0.id was 7Ja~ik dat het
eAn kint was, en wel miin ei~en FcheepskiRt.
Door de deinin",;van de n;olven lukte het mij pus
na een tijdje de kist na veel '~e''fOrstel op het
vlo t to. krij ':en. Ik voelde mi.ln zakkcm na en
~elukki~ vond ik de nleutel die op het slot
van d0 ]<iRt pante. 'ilot mi.in vreur;de zat al] es
(' r n or; in, mi.1 n 7J,.,aard, twee dolk en, ru,n;zak en
~elfs mijn pijp was non; heel en de tabuk droo~.
lIet door:jemnt vuu.rste'nen staal zat er ook in
maar de Haterzak ,.ms IRe",; en or zut ook niets
to eten in mi,in kist. ',!'nri'lijlik IT'0.t ne inhol1'1
van de kint be?i,,; was vcr",;at ik ~ven W'P-:1Tik
\'Tas. Ik knel: om me heen en krneo; dn schrik van
mijn leven,een r'tuk of acllt haaien Z"Tommen in .
een n;rote hooo; om het vJot heRn. Af en toe kWlnt
e r (' en <;rot e kop van 7.0' n monp,t er boven en e pn
o.'~enhJ.ik I,!ar: ik rnoedeloos door hot nir11\!e ,(~ev:t' r.
J'oortAir~ dacht i1<:' na wat j.lr: moest doen,met mi:i"
11and en kon i1' nu nie I. in h P.t VT~l.tor. Ik ::jocht
i1') de kint of or iets in la(~ \,!at mij vcr(ler J~on
11al pen, nen Ian",; stuk tou':.' '-Tao aIlns I.rat i1:'vond
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p:n. na (~ven n~' 2;ednc!;-1.; tp }I0:1;i: en n.am i1: het uit-
einde en bond dat vast a,).n de kist en aan het
vlot zodat ik mijn handen vrij had. 1k trok
mijn ?;1'Jaarden ,'raehtte af,de haaien In'ramen dic!:.-
terbij.Opeens spron',,; er een haai het i'rat er uit,
ik hief mj.jn zioTatlrd en sloen; op het juiste mo-
ment toe. Gewond gleed de haai het water in en
werd onmiddelijk verseheurd door zijn soort-
~enoten. Met af~rijzen bekeele het tnfereel ma~r
lana; duurde de rust niet ,;,ranter k~'ramen nu een
paar haaien op het vlot af met meer aanvalsdrift.
Een van de haaien stoottc t8::en het vlot en ik
kon mijn;elukki.n; aan het tou1.r vasthoudpn. Een
tweede haai kwam met zo.n vaart op het vlot af
alsof hij er overheen '\'TildesDrini)en. Net lni,i:r
zwaard ving i~ hem op en ward met kraeht te~en
het vlot n;esmeten,metveel moeite ](onik OP J'''t
vlot blijven. Ook deze haai werd verslonden.
Ik hakte op iedere haai in die te dieht hij het
vlot k"ram en dae]lt hier1,ij nipt aan honn;er N;
dorst. 1k kree~ niet eeht veel tijd om nn te
denken maar bedaeht als ar nu niet Anel vat ~n-
beurde ik ~elf voor de haQien was. Pij een voJ-
f';ende aanval verloor ik bijna mijn ~vTaarclen
in mijn ",oededoodde ik i\'eer e,0nhaai. Ik lere!')~
ineens een idee,ik sloopte het deksel van de
kist af en ,o;ebruiktehem als peddel en als er
een haai te dieht bij Inlam als Hapen.net bef~or;
weer duister te wor~en en ik bond rnij ~elr aan
het vlot vast en hield mij stile Doordat ik in
slaap gevallen vms en plat op het vlot hadr~c-
len;en,hadden de haaien hun interessc waarschij-
lijk in uij verloren. Ik ,(~in,n; met het dp.k:;(>l
als pedd e1 weer roeic-m. De honn;er 1)e zorr~d e mij
vizioenen van 1ekkr:r eten en drin ken. Ook rlroo1:1-
de il( den;eknte din";en over monnt;.>r8 en (lincren
~ie ik meen;emaakt had in mijn korte leven.
Ha een paar da(~en en naehten op :.'pe":ezi'lalkt
te ~ebben hen ik uiteindelijk hezweken en ver-
loor het bevru~tzijn.

Uiteindelijk kwam ik bij en ontdektr dat ik
ni0.tmeer 0]1 het vlot lan;. Fet tou.'\'1 zat no~
steeds om mijn micldel. Ik krabbelde overAind
en keek eens om me heen,i~ bevond mij on een
strandje met voor mij water en aehter mij een
steile rotsv1llnd.

WORDT VERVOL1D...
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cor-
Hallo goblillklievers en auder gP,Spl1.J.s.
It'ijne vakantie n;ehad? }"ou vTij ook hoor.
Allereerst willen ik even bekend maken dat
deze week onze redactiespin eindelijk 0en
naam hp.eft a;ekre~en, ED ACIT'l'POOT. Ik "\-Til
hierbij cle.o;eneDPdan]<:en die zo bereid\'lilli:,;
is o;eweest om zijn naam af te stean.

wij besloten dat aIle tovenuars uit~esloten
\tlOrdenvoor verdere dcelname uan de sehiet-
.'edstrijden.
De voorronden ',;aanover afstandpn V[tn: 20m,
40m en GOm. net doel is zeer .~root,er "\-Tordt
gesehoten met een lan~e boog( sorry d1'Ter!Sen)
en met een kruisboo~. Er ma~ 3 keer op elk
doel n;esehotenworden,de hoogste telt.
Er moet een totaal gesehoten worden op de
3 doelen van minstens 20 punten als men de
vol~ende ronde wil bereiken. Mist men een
doel 3 mllal dan is UH avontuur over.
Bier volgen alvast de eerate scores.

boo;~fjehieten kru.isboon;sehieten.~ ED ACH'l'POQ'l'
Er is een ~roep avonturiers die zieh
houdt met het terUn;r)ezor',,:envan een
mentrol van Konin~ Casimir .ikwens
een prettit~evakantiereis.'

Er is een nrnstin:e 0'Proep binnen;-;ekOlllon
vanui t Zuidmark, deze luidt:.
Oproep aan aIle heschikhare helden,voor~irn
van eni',;e ervarinp; (4e l;ot Re r~raad).

lTuur zo snel mo ';elijIe del; est e par1rd (>n die
je kan hemachtia;en en kom naar Felor,de
hoofdntad van Zuidmn.rk. Vervoea; je 1Iijde
offieier val~d' wacht van V/indeburcht.
}om spoedi~! Kwestie van levensa;evaar.

9 pnt
10 pnt
xxxxxx
5 pnt
5 pnt
7 pnt
8 pnt
7 pnt
9 'Pnt
10 pnt
9 pnt

afstand van

hezi~
perea-
h9n

elf Feraldo 9 pnt
avo Enzo xxxxxx
elf Isildur 5 pnt
str.rrRallo~ 8 pnt
avo Refina 9 'Pnt
rlf Sarbal G pnt
elf Silvesta 7 pnt
ntr. Maras 9 pnt
dw. ~rokkie 00000
dw. Sobe 00000
dw. Nirwann 00000
De ze vree'l st ri jd ''(in:",over e en
20m op een ~eer a;rnot doel.
Den;ene die xxxxx ae~ter zijn naam herft
ntaan tleoft e'levoln;ene'leronde niet ;~ehaald.
Wie 00000 aehter zijn naam l1p."'ft nt.r.u:m 'loet
aan dit onderd8~1 niet mee.
I:et ';c}H'le :',;el)(~urenvlOre'lt '~oeontroleerd
door meester TUR10N.
Meester Tur~on ~al een ieder e'liezieh in 18-
nchreven heeft de nodi~e instrueties en spel-
rc'r,els n;even.

Klaehton of vra~en dienen sehriftelijk bij
de orn;anina :;ie inn;ediend to Horden

tot schietens
OPJU D:~,n:!

j"edust 0.1, l'rins van Z1cidmark.

Dan wil i~ cen icder haaRten die ~ich no~
niet voor de j a2.rli.i]c~e 1)00{~-on lC!.'uiRl1oo.~

3ehieb.,red~:Lrijden he!,ben laten inr::chrijven.
De voorrondes zijn 13.1 aan1evanr~e)l.
~' ovenaars "rorden d it j aar '~eHep.rd,.j anr ~~ij
de voor-r~lande j8.rr:m nun pi,ilel1 on Trlrt'~inche
Hijze ntp.eds hun doolen lie~en r:.:.ken.
.8n omdat er toen pen flinke reI if: Uit'~0-
broken,tu~sen de strijderR en dr ma~i~rs,
en de or.;aniRatie)}j.c'b1 ],:on hCvTi:j:~en,llebbcn

CD
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~ Vel'halen uit midden -lIal'd~ " - '.:>.- .. @:' - ':- ~ -.%>- . -" - dool': Dillin i. "Dulin, vertel cens "vat maer over JlObbitslt, t0rvTijl zij'~een bal1.rd':;roei hebl)en. .~fI V

.

roe,c;
..

strijder 'Varas mij onlanr>:s. Ik vlas ill Hohbits zijn zeer bedreven pijprokers. Zij~ .o:eneLc;d hem Het l,:ode I:oek van de Vlestmark J. zien dit dan ook als een kunst. In het eer- ~~fI in handan te n;even, maar ik had beloofd om J ste verhaal heb j
.

e kunnen Ie zen hoe belan~- .
~ op verzoeken van lezers in te ~aan, dus... . rijk tabak en pijproken voor hen is. .~fI over hobbits. , Van nature houdt een hobbit niet van het ~-
~ Waar hobbits precies vandaan komen is avontuur, met uit~ondering van het ~eAlaeht ~.. onbekend. Er zijn een aantal versehil1ende der 'iloeken. .

stammen, die zieh in De GauvT hes"hen In plaats van op avontuurn;aan sehept de
~d. Het is een volkje met een ei~en ho~1

maatsehappelijke struetuur die zij onder en luisteren naar verhalen, ~ediehten en.. konin1 Elessar offieieel moehten behouden. roddelpraat over verl-fanten. Een beetje ~
-

kaar ik wil het niet hebben over de hobbit kent zijn familie en voor~eslacht

, voor~es?hiedenis v~n het yolk, maar over ~oed. Het maken van stambomen is een veel .
!fI de ho"hnlt als hoblnt. voorkomende ho')hy. ~fI
~ Een hobbit leeft voornamelijk in holen De hobbits zijn er~ ~esteld op huiselijkheid~

~ onder de .o:rond. (}een hol als dat van een enn;e7,elli(;heid.Zij vinden het leuk om !fI
konij~ maar ~eriefelijk en mooi af~ewerkt bezoek te krij~en en kadoo~jes ~e krij~cn ~. met blnnen houten en gemetselde muren. en te ~even. Gewon

.

e hebbedln~etJes of, zoals

~~fI De eni,o;e overeenkomst tUBsen het hol van zij het zelf noemen; mathoms.
~ een hobbit en dat van een konijn is te Een anntal hobbits is er~ bekend (zoniet .

i vinden in de ronde vormen. Zelfs de dpur bcrocmd) r;e1-TOrden.lk wil ze noemen. ill
en de vensters van e~n hohbithol zijn rond. ~ilno Balinn;s;een van de opmerkelijkste. Robbits houden van eten; veel, vaak en hobbits uit zijn tijcl. Hij I-las avontuurlijk .
vooral lekker. Een voor een hobbit haast aann;ele~d.Met een ~roep dwer~en heeft hij

~
onl,oTeerstaanl)aar (~erecht; ehampi.',:n?ns. een toeht ondernomen naar ~~rebor.Zijn .
Oeh, nu ver.~eet ik ~Ol,oraarde 110111Jlt te levensavond heeft hij sehrijvend door,~ebraeh
be~ehrijven. :~~~n }.l~bbit is kl~in, on,n;evep.r 1Jij on~ i~ TIivendel. ,..

!fI een !Oeter. ZlJ zl.Jn - dus k181ncr dan de !i'rodo'~allnr~8; n
.

eef en erf~e~-:aamvan 11lbo. ~fI
~ dwer~en. 1 Frodo is met dp.andere h08bits Sam GewisBies~
.. J'ovendien,en dat .is een.opvallend

J

Pepijn 'Poek en Nerijn l:randebok op
.

"le,;~ecr,aa , .
versehijnsel, . lopen hobbltS op blote om deel uit to maken van het ~ezelsehap wat
voeten. Eu~ voet7.olnn vlOrden beser):::md 'dp. B

.

me Idn(~ moes'~ ver
.

niet~~en.
.

Fr<?dO'S daden.
door een <llkke ecltlaa:~ vlaar<lOOr ~lJ ! 1Jorc1(-!n hezol1?;en In "Het lleo. van Prodo met.
zonder problemcn op rotsachti~e ~err~incn de nen;en vin~erB". .
kunnenlopen. Op hun voeten (~roelt dlk I r:un avonturen vormcm een :~root deel van Het

~.3ekruld haar "Tatvoldoende uarmte r;eeft. i lwde Poeh:.
Op hun hoofd ~roeit ook dil~ ,3ckruld hU8.r, i (I'ot ~over (voorlo-pi:>;) over hob bits. '1lot de

volr,;,encl e rnaand.

@@
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1 Voorport~)al
2 TinnRnpIaat~ m~t beeld
3 Kamer (nvena18 ~,5,6,7

pl:'latB tR 1<::omen,moctende hnldrm eerst een
~eheimschrift ontcijferen. Daarin staat dat
de helden door 3 keer hard,en 5 keer ~acht
op de poort t~ kloppen,~e deze kunnen open-
en. Hierna moeten ze n.v. een raadsel op-
lossen bij een kobold. Wanneer de helden
dit opgelost hebben,vertelt de kobold hen,
dat het juweel in het beeld(dat ze niet kun-
nen openen)verstopt zit. Als ze het willen
openen,moeten 7.eop zoek ~aan naar oen of
ander monster,dat bewaakt een sleutel die
iets met het beeld te maken heeft(maar waar

het niet mee te openen is). Het monster dient
nu H.V. te worden bevochten. In zijn hol
vindan de helden de sleutel. De7.e~eeft toe-
n;an~tot een kamer,'Naarzich een muurschil-
derin.rr,bevindt van het beeld,met dallrlJOven
een toverspreuk om het beeld te o~enen. Op
deze manier heb je de volc;ende J:etan r;emaald:
Poort (';eheimschrift) -kobold (rau.dsel) -l'.!onster

(slp.utel)-kamer(toverspreuk)-beeld(juweel).
Je kunt de7.e situatics nu op de platte~rond
intekenen,n.v. 7.0:
Op de plaatnan met kruisjcs
kun je valntrikken en mon-
sters plaatnen,dat maakt
hat avontuur een stuk npan-
nender. Op de7.e manier }leb
je ~6 een eenvoudin; adven-
ture f~emaakt. (~rotere spe-

len bestaan.n~!;uurlij1c..l1i~ 0meerdere r. lm~es en keten.:. ,:
Voorlopi'; Jrun je nu aan de 81a,;. In je ad-
venture dien je natuurlijk "Tel de ruimtes
t e lH)8ChrJ -iven, en Hat ~ e dnar in t e'~enkomt.
1;1a a1<:een a~arte tabnl met de' scores van de
'Ilonr;terf1.lever de nnelen in lJij Cor,dan is
onze spelersn;roen wenr voorzien. Succas!

':n.r!.araV(>~nmf1.n

ffON~TL~

1-1et l1et voorlopi~: ' ':i.tl)li~ven van nj.c'w'e ::.von-
turen v: n ODl', 1'!ordt het t i j d voor ons als
~ne(e)l(st)ers~roep 7.elfeen8 aan de sla~ te
n;aan. Immers,de Meeste ~roepen zullen onder-
tusr.en '-leI aIle bor'ken n;espeeld nei,ben. Daar-
om wil ik hier een paar liandi~eti"pS p;even,
om 7.~lfeen eenvoudi~ ~dventure in elkaar t~
zetten. In de eerste plaats moet je eAn onder-
\'Ierp hel)ben 1'laarmer: je de helden in bevTe,rr,in.,;
kunt 7.etten. Dat kan B.V. een verbor~en schat
zijn,een ontvoerde prins(es),of een r~adsel-
achtige o;ebeurtenis die ontnluierd dient te
v.Torden. Je ziet, zat mor~eli.il:heden. Hierna
dien je de ruimte te bepalen waar het avon-
tuur zich afspeelt,en hier enn voorlopi~e
platte~rond van te maken. Met ruimte hedoel
ik dus,speelt het avontuur ~ich af in B.V.
een kasteel, een bos, een t empel of,,;an '~en-
ste18el,maak hiervan(latenvIe als voorheeld
een tempel nemen)een voorlopi~e platte~rond.
Je krij~t dan B.V ?'oiets:

Laten \-Ta nu even ~'(tnnp.men dat (le hAlclen in
deze tempel een waardevol juweel moeten ~oe-
ken,en dat dit verstoptis in het bpeld. Jlet
avontuur zou veel tA snel af,,;clopen zi.in \VClll-
neer de helden in een l:ecr n"ar (lit l\eeld
toe konden lonen,en het wipten te onenen.
Daarom moet je een hep:t:11dc keten van r~enP.l1r-
tenissen on-blerpen,diede helden in nie vol:,~-
orde moeten doorlopen. JJaat ik (;aar eens aen
voorbecld van o;even. Om H.V. op de binnen-

~
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.,.e-" kn,;:,;(;r:} '.F':.<' :let cen dorp 1;: flet l(1ein.
,en ha(; "en ei<~en r-:r:lecte:r'ij, pIn '"':(?rij, f1,et
,rood 1;:errl 001-; i'''' het vnpteel '-.;eh'll-Jren.

;:ondO!>I he!; kastecl 1~Hu'en vhak 1;OCPP.:1 n.; 1::'1'-

:; erij en di e l,i ~ het kast eel hoorn p.n. In de
i,o,~'sen kO}lden de kD.8t~elheren, jao;en. In de
,IO:'8en \'rerlc!;e 001' 1'101' U'n,kl(pr~ CU.0 voor het
"ilOU"l; 7.or";de voor (leJ<uf:tpp.lheer. '~i,ar P.Y'
~.!ti.ren ool( andr-'l'f> :'8rO(~ner:, ~~o ;l~' e~() klp.r~"
l'olenbI'ander Ci1~~ovoor:. In een'v()l,;endp rl1-
"rieJr- n:f1 il' nrol;eren 0'1 "H;.~t -I;e vprtp.IJer1 ov('r .
l'erop:ner~ die j", .] e l.iCidelenu':'H":', 1"!'?ro'1p.Y1uit-
,.';eoefend. Ver,lr-T "Ii] i}' T Vr.l'Hi,i r.>:en n:til}' 110. ';
~ro',;rftr1a II .'och door de l.;id,:leJeeUHGj". 'Jan (1r;
J<RO \'nt f-:I 7,onda ':~ orr. :t '17 3) uur ui :,',;e?',on-
ien 1'~ordt OD V.J. 1.

Kunt u; met deze ze'ven 'stukfes,'ht't woo/'d LU'T
makl'n'! " .

van de in7,enclin'~en van dp Op10f-:f:in ': van (1('
nrijspuzzel van Juli,l'ms er sl0.chts 1 fout.
De oplosrin~ was als vol~t:
'r.harn,tovenaar,de uilde,d01k,
iTe l",;a, st ri j dst er, d p, r~eheim7.inni{J:e, knu ppp,1 ,

Sam,dwer~,dp, ondoor~ronde1ijkp"sahel,
ilrullux, avonturi er, d n barb; 'nr, Herp1Ji,i 1,
'TalrtclrHH, 0.1fin, de schone, 7,waard.
De winares VA.n het lJopk van 'I'ani th L(:e is
~e\vorden I~~iranda Herhnn, r~efeliei t r.erd!
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literatureluurs ~en in qroot-Prittanni~ onder het vaandel
~an de Pendra~on, lecrlin~ van Nerlijn.
Zijn leven is strijd en twijfel.

Konin~ Ector; Arthurs nlee~vader.
Kay; zoon van Ector, plee~broer van Arthur,
kamerheer en bewaarder van Camelot.

Camelot of Caerleon; het slot van Arthur.

De meeste l1.rthurverhalenschijnen zich in de
late Middeleeuwen af te spelen. Ridders,
toernooien en schitterende kastelen wijzen
daarop.
'llemoc:;en echter aannemen dat de fir~uur Arthur,
als hij heeft bestann, een keltisch stamhoofd
was die aan het be~in van de Niddeleeuwen,
dus rond de 5e eeuw, trachtte de diverse
stammen te verenigen om zodoende de invasies
van Saksers en Normandi~rs tegen te gaan.
Er worden regelmati~ verwijzingen ~edaan naar
de ~lorieuze tijden onder de Romeins0 over-
heersing, die bli~kbaar niet a1 te lang voor-
bij is. 'roen de Homeinen P.rittanni~ verlieten
raakte het land in verval en maakte het
duistere tijden door. Ambrosius,en na hem
Uther en Arthur, probeerde de verschillende
stammen te vereni~en onder cen vaandel, een
wet en een vorst.
In de Arthur-verhalen, met name die,die in de
Middeleeuwen ~eschreven zijn (Korte d'Artur,
Sir Gawain and the ~reen Kni~ht, de 1anceloet-
cyclus), is sprake van een epische concentratie
rond de fi~uur Arthur. Dat wil ze~gen dat
diverse verhalen en .'"';edichten zijn "hervert eld"
met Arthur en Camelot als achter~rond. .

Zo kre~en diverse oude Keltische verhalen
een Arthur-jasje.
net verhaal over de hopeloze liefde tussen
Drustan en Yssylt (bij ons bekend als ~lristan
en Isolde) vinden wij in het Arthur-verhaal
teru~ met Lancelot en 1uiniv~re als trieste
hoofdfio;uren.Kay en Lancelot zijn vergelijk-
baur met de Veltische held Cuchulain, terwijl

In de J.o:-omendeafleverint~en van de ze ru;)riek
wil ik de aandacht vesti~en op het ~enre
'Arthur-verhalen'.
Het klassieke werk 'Mort d'Artur' van Sir
Thomas Mallory sprak velen aan. Niet in de
de laatste plaats was het een bron van inspi-
ratie voor Fantasy-schrijvers. De le~ende van
Koning Arthur is door verschillende auteurs
vanuit diverse invalshoeken geschreven.
Voor diec;enendie niet of nauwelijks 1)ekend
zijn met de verhalen rond de fi~uur KoninG
Arthur wil ik deze maand een inleidin~ 3even
en kennie laten maken met de belan1rijkste
personen. De fi~uren die een aanzienlijke rol
spelen in de Arthur-verhalen zijn;
Merlijn; de mysterieuze tovenaar en raadsman

van konin~ Uther Pehdragon, leraar en raads-
man van Koning Arthur.

rther Pendragon; vader van Arthur.
Gorlois; de herto~ van Cornwall, trouw aan .

TIther totdat deze Gorlois' vrOUvl verleidt.
Ygraine; echtgenote van 80rlois, later van

TIther,moeder van Arthur en Mor~ana.
Mor~ana; dochter van Gorlois en Y~raine, half-

zuster van Arthur, moedpr van ~ordred, houdt
zich b87.L~ me.tma,~ie, andere vormen van haar
naam: l"]or~aine, I.forr,;an,l':;or~anIJe Fay

IVior;'"';ause;zuster van yr,;raine, echt',;enote van
Yonin.n;Lot van Orkney, 7.ij zijn de ouders
van de ridders Gawain, A.~avaine, qareth en
t1aharis.

rtuiniv~re; echtr,;enote van Arthur, minare s van
Lancelot, keltische vorm van haar naam:
GvTenh Hyfar.

Lancelot du Lac; trouwste vazal en vriend van
Arthur, minaar van Guinivere.

A.rthu~; konin~, zoon van t'ther en Yc;raine,
vader van I,rordred,probeert ermheid te krij-
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Camelot het ICel tische en ui valeYl t };myn Hachakent.

Voor der~en en die zich echt in het. Arthurverhaal
willen verdiep~n is er een rijke sehat aan
archetypen en symbolen te vinden. Wees er eehter
op bedaeht dat elke auteur vanuit ~ijn invals~
hoek sehrijft en de fi~uren die rond Arthur
een rol spelen in verschillende kaders plnatst.
Dit zal blijken na de besprekin~ van diverseverhalen.

Als je de besproken verhalen wilt ~aan lezen,
probeer dRn elk als 108 van de anderen te
lezen; als afzonderlijk verhaal. Pa twae verRies
ben je snel ~enei~d ze met elkaar te verbinden
en dan blijken "c1.in~en niet meer te kloppen".
Vol~ende maand wil ik be1innen met de hespre-
kin,~ van "Nevel en van Avalon" van J.,arion
"Pradley.

Ik hoop met de komende eyelus besprekin~en je
interesse te wekken voor een van de maester-
lijkstc ~enres in de wereldliteratuur. Zowel
historisch als episeh aIR op het ~ebied van
de fantasy zijn de verhalen van Arthur al
eeuwen zeer de moeite waara. Dat blijkt wel
uit het feit dat ar nu, 1500 jaar na het
leven (!) van dit }(eltiDehcst:l.mhoofd nog .
steeds verhalen over hem ~e8ehreven worden.

~

ad1ler,elit;le3

~ Jonker Fransslraal41,.
0 0fl

.~~hhaff3031 AM Rotterdam.

.::~::., Tel. 010-134649.
SIncIt\140

Groot In bltjart~port en gezelschapspelen
f)~

Gevr~' a~d; b eeldj es, poppet jep, en afbe e1-
dinJSen va1'.. }VIliIZEN, om mi"jn verzame1ing
te com~leteren. Contact opemen met de
redactie iR voldoende

Te koop gevraa~d.
Dan Electro bas~itaar, te~en elk aanne-
me1ijk bod.

Ron Iv1oree'1

Kamerlingh Onnesdreef 3?
314S DTI Maass1uis.

Te koop ~evraa~d.
1 paar zevenmijlslaarzen
van haze1eer.

Cow Ard.

Nieuwbakken TOVENAAR
zoekt aansluitin~ bij een groep(je)
avonturiers. Neem contact op met de

MBESTER.

nedobegnaa pook eT
enihcamepyt dnevjirhcstiurethca nee

gew teom ejpooktops
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