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Beste leden,

In deze Foliant natuurlijk veel aandacht voor de komende Elerion live en de
Horror Arcanae. Voor de Elerion live zijn nog spelersplaatsen beschikbaar, en
natuurlijk is er ook nog plaats voor figuranten. Wat het laatste betreft heeft uw
redactie in het oor gefluisterd gekregen, dat de penningmeester er op wijst dat
deze dan wel op tijd moeten inschrijven en vooral betalen. Tijdig inschrijven
geeft bovendien veel meer kans op een op het lijf geschreven rol (zie het stukje
in de vorige Foliant).

Verder zijn er verhalen over Puerto Diablo van Annis Kouwenberg (over
vrouwmensen in de zeventiende eeuw) en Sander ten Napel (over de ervaringen
van een grootinquisiteur). Daarnaast heeft Ide Nentjens een artikel geschreven
over middeleeuws schoeisel.

Tussen alle spannende stukken vind je ook nog de gebruikelijke nuttige
informatie: aankondigingen voor de lives, het maken van wapens en dit keer
zelfs een aankondiging voor een improvisatieworkshop!

De tekeningen in deze Foliant zijn weer eens van de hand van Sander ten
Napel, die altijd garant staat voor prachtige plaatjes.

Gerard Bloemers, Lilian Stigter, Marco Lammers, Simone van de Stadt
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Arcana organiseert: Live XIX

Waar & wanneer: vrijdag 29 tot en met zondag 31 oktober 2004, te Dilse-
Stokkum (België)

Tot je grote schrik heb je geruchten gehoord dat Woudenburg gevallen is. Zelfs
Idelette schijnt op de vlucht te zijn, als ze tenminste ontkomen is aan de
slachting die de alven aangericht hebben. Samen met andere overlevenden
schijnt ze achtervolgd door Alven op de vlucht te zijn naar het oosten, op zoek
naar een veilige plek. Je bedenkt je dat je die kant ook maar eens uit moet gaan.
Inmiddels kun je geen paars meer zien!

In deze Foliant zit zoals altijd een formulier, waarmee je je nog in kunt
schrijven als speler of figurant. Er zijn bij het ter perse gaan van deze Foliant
zelfs nog spelersplaatsen over dus grijp je kans! De snelste manier om je in te
schrijven is via de Arcana website. Vergeet niet zo snel mogelijk te betalen,
want de datum van betaling geldt als datum van inschrijving. Deelname aan de
live staat alleen open voor leden van Arcana. De minimumleeftijd voor
deelname is 18 jaar. Als je nu nog geen lid bent, vergeet dan niet om bij het
inschrijven aan te kruisen dat je lid wilt worden en vergeet vooral niet om dan
ook het lidmaatschap voor 2004 te betalen.

Het deelnamegeld voor live XIX bedraagt � 55 voor figuranten en � 90 voor
spelers. Het lidmaatschap van Arcana kost � 12. Maak het bedrag over op bank-
rekeningnummer 88.07.67.081 van de Fortis Bank te Delft, en vermeld bij de
opmerkingen "t.g.v. Arcana te Leiden". Als je het bedrag stort, met Girotel
betaalt of door een ander laat betalen, denk er dan a.j.b. aan om je naam en
adres te (laten) vermelden. Belgische deelnemers kunnen, door bemiddeling van
VZW Eternica, bij een Belgische bank terecht. Maak het bedrag over naar
rekening 001-2149427-80 t.n.v. "Eternica-Arcana" van de ASLK Evere-Zuid,
Eversestraat 1, 1140 Evere. Vermeld alsjeblieft je naam en het nummer van de
live. Dit rekeningnummer is alleen voor betalingen aan Arcana!

Marco Lammers, Gerard Bloemers
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Arcana organiseert: Figurantendag live XIX

Wanneer: zondag 17 oktober, vanaf 13:00 uur. (nog steeds onder voorbehoud)
Waar: Studentensociëteit De Bolk, Buitenwatersloot 1 te Delft (ook onder
voorbehoud)

Om de figuranten in te wijden in scenario en spelreglement en de rolverdeling
door te spreken, organiseren we in de weken voor de negentiende live een
figurantendag. We hopen dat alle figuranten op deze dag kunnen komen. Als
dat niet lukt, neem dan vooraf contact op met de scenario groep (b.v. Eric
Vinken, tel. 076 5209231 ). Dan zullen we proberen met je wensen rekening te
houden.

Het programma ziet er als volgt uit: we vertellen iets over de spelwereld en
zullen het scenario in grote lijnen uit de doeken doen. Aangezien je tijdens het
weekend ook op zult treden als scheidsrechter, zullen we wat meer in detail
ingaan op de laatste versie van het spelreglement. Ook zal er veel aandacht
besteed worden aan het (altijd lastige) invullen van de personagekaarten. Tot
slot zullen we op de bijeenkomst de figurantenrollen doorspreken.

Onder de kostuums draag je het liefst neutrale donkere kleding. Je wordt
verzocht naar de live het volgende mee te nemen: zwarte bloes en/of trui; zwarte
maillot, legging en/of (jogging)broek; stevige riem; laarzen en/of stevige
schoenen. Het is niet echt sfeervol als je gaat figureren met een boerentuniek of
monstergewaad aan, met daaronder een spijkerbroek en sportschoenen. Kun je
vóór je naar de figurantendag afreist, uitzoeken of je alles hebt (en anders op de
figurantendag aan de bel trekken)?

In september ontvangen alle figuranten het spelreglement en de figurantenmap.
Lees vooral het spelreglement alsjeblieft goed door vóór de figurantendag en
maak aantekeningen van wat je niet duidelijk is. In de figurantenmap vind je
een routebeschrijving naar Dilse-Stokkum en allerhande praktische informatie
met betrekking tot de live. Mocht je hierover nog vragen hebben, dan kun je die
ook op de figurantendag beantwoord zien.

Hopelijk tot ziens op de figurantendag!

Lilian Stigter
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T-shirts!

Vorige live kregen we veel reacties over de opvallende T-shirts van de
spelleiding. Natuurlijk kunnen we niet ieder Arcana lid in zo’n belangrijk
spelleiding-shirt laten lopen, maar wel in iets wat er heel erg op lijkt en
minstens zo mooi is. Al tijdens het lustrum zijn er vele T-shirts verkocht aan
onze leden, maar goed nieuws: er zijn nog shirts beschikbaar.

Nu dus nog te bestellen: het originele Arcana T-shirt. De shirts zijn 10 euro, en
verkrijgbaar in alle maten van S tot en met XXXL. Het is een zwart T-shirt met
op de achterkant in het wit het Arcana-logo en de naam Arcana. Met een beetje
mazzel kun je als je voor de live bestelt, je shirt op de live ophalen!

Bestellen kan via info@arcana.nl of via 076-5209231.

Mariëlle Klerks
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Rollenspel vereniging Arcana
Postbus 16144, 2301 GC Leiden, Nederland
Tel.: 076 5209231 (Mariëlle Klerks, bellen 18:30-22:00 of in het weekend)
E-mail: info@arcana.nl, home page: http://www.arcana.nl

Inschrijfformulier ARCANA live XIX 29, 30 en 31 oktober in Dilse-Stokkum (België)
O Ik ben reeds lid van rollenspelvereniging Arcana en schrijf me in als deelnemer aan de live
O Ik word lid van r.s.v. Arcana en schrijf me bij deze in als lid èn als deelnemer aan de live

Ik wil meedoen als O Speler O Speler, maar als dat niet kan, dan als figurant

(kruis je voorkeur aan)
O Figurant O Figurant, maar als dat niet kan, dan als speler

SPELERS FIGURANTEN

O Ik speel voor het eerst mee en wil graag met een
nieuw karakter spelen.
Voorkeur voor spelers(basis)klassen:
1e: .....................................................................

Voorkeur voor figurantenrollen: (kruis je voorkeur aan)
O Vooral rollenspel, langere of kortere rollen
O Vooral rollenspel, korte rollen
O Vooral actie, korte rollen

Eigen idee of aanvulling:
2e: .....................................................................

3e: .....................................................................

Kies uit deze basisklassen drie voorkeuren:
O Krijger
O Spoorzoeker
O Druïde
O Priester van de Jaden Hemelkeizer
O Priester van de Generaal
O Tovenaar
O Avonturier (vermeld dan ook het door jou gewenste
talent en vaardigheid)

I.v.m. typecasting van figuranten onderstaande gegevens graag
invullen:

Lengte: ......... m.
Gewicht: ......... kg.

Fysieke conditie: goed / matig / slecht

Ervaring: (sport, toneel, andere lives etc.):

O Ik speelde reeds mee aan live XVII en/of live XVIII
en wil graag mijn karakter behouden.

Naam karakter: ...........................................

Naam en voorletters: ............................................................................................................
Voornaam: .........................................Geboortedatum:.........................................
Straat: ............................................................................................................
Postcode en woonplaats ............................................................................................................
Land: ............................................................................................................
Telefoon (thuis en werk) ............................................................................................................
E-mail adres: ............................................................................................................

Plaats en datum: ............................... Handtekening: .......................................
Het lidmaatschap kost �12 per jaar. Alleen leden kunnen zich inschrijven voor lives, workshops en andere activiteiten van Arcana. Leden
krijgen 4 maal per jaar het verenigingsblad De live kost �55 voor figuranten en �90 voor spelers. Hiervoor krijg je een spannend spel van
vrijdag- t/m zondagmiddag, 6 maaltijden en een slaapplaats met douchegelegenheid.
Stuur je inschrijfformulier, samen met een pasfoto (alleen voor nieuwe spelers), naar: Postbus 16144, 2301 GC Leiden. Geld overmaken naar: #
88.07.67.081 van de Fortis bank te Delft, Nederland, t.n.v. ARCANA of # 001-2149427-80 t.n.v. Eternica-Arcana, ASLK Evere-Zuid,
Eversestraat 1, 1140 Evere, België. Het moment waarop betaald wordt, is het moment van inschrijving. Bij annulering tussen vijf en drie weken
voor aanvang wordt het deelnamegeld teruggestort, minus �12,- voor verstuurde documenten en administratiekosten. Bij annulering binnen
drie weken voor de live vindt geen restitutie plaats, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht. Ook dan wordt �12,- ingehouden voor
verstuurde documenten en administratiekosten. Inschrijvingen en betalingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
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Een wapen maken?

Naast de veiligheid en duurzaamheid van je rollenspel wapen, wil je natuurlijk
dat je wapen er ook mooi uitziet. Om dit te ondersteunen, organiseerde Arcana
in de voorgaande jaren regelmatig een wapenworkshop. Wegens gebrek aan
interesse gaan we hiermee stoppen. Dit wil echter niet zeggen dat we jullie niet
meer willen ondersteunen bij het maken van wapens. Onze ervaren
wapenmakers vinden het leuk om je wegwijs te maken in alle technieken en
zullen je met alle plezier ondersteunen. Ben je geïnteresseerd om een wapen te
maken neem dan contact op met Sander ten Napel
(j_s.ten.napel@planet.nl, 071 5723621). Afhankelijk van het
aantal verzoeken wordt er dan alsnog een workshop georganiseerd of kun je een
middag naar de wapenwerkplaats in Leiden komen. De kosten bedragen 6 euro
plus de materiaalkosten van je wapen (variërend van 9 euro voor een dolk tot 29
euro voor een tweehandig zwaard).

Veel van onze
kennis over het
maken van wapens
vind je in eerdere
uitgaven van de
Foliant of in het
“Wapens en
wapenrusting”
boekje. Als je
vragen hebt, is
handig om eerst het
boekje door te
lezen of de
betreffende
artikelen in de

Foliant er nog eens op na te slaan. Onze wapenmakers hebben veel ervaring met
de verschillende materialen die geschikt zijn om wapens te maken. Arcana
koopt materiaal in het groot in en daardoor hebben we de beschikking over
materialen die je zelf niet of alleen duurder kunt kopen. Heb je geen hulp nodig
bij het maken van een wapen, maar ben je wel op zoek naar de materialen, dan
kun je deze tegen kostprijs bij Sander ophalen.

Sander ten Napel, Renz Klerks en Leon van Ee
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Puerto Diablo: Vrouwen in de 17e eeuw

Iedereen die Uma's passie voor de strijd en het zwaard kent begrijpt dat ik een
voorliefde heb voor het neerzetten van stevige dames. Met zo'n karakter kan ik
in de voorste linies vechten en prozaïsche uitspraken doen als: "Ik kleed mij
voor het gevecht als voor de liefde." Toen ik mij inschreef voor Puerto Diablo
vroeg ik mij dan ook af op wat voor manier ik als vrouw wilde gaan spelen want
als ik de krijgshaftige heldin wil spelen; wat had ik dan in godsnaam in dat
zeventiende- eeuwse patriarchaat te zoeken?

Als eerste las ik Alexander Exquemelins 'Zeerovers, verslag van een
ooggetuige'. De auteur beschrijft daar volslagen droog zijn avonturen op de
Caraïben en laat afgrijselijke folteringen en verkrachtingen de revue passeren.
Juist door zijn emotieloze vertelling van deze laatste vergrijpen sloeg mijn eigen
fantasie soms zoveel op hol dat ik wel twee pagina's moest teruglezen omdat ik
nog na zat te gruwelen en daardoor niet meer wist wat ik gelezen had.

Vervolgens ben ik toen meer specifiek gaan zoeken naar hoe er over vrouwen
werd gedacht in de zeventiende eeuw en ik heb me weer eens verdiept in de
wetenschappers uit die tijd. Grofweg gezegd heerste in het Europa van de
zeventiende eeuw de algemene opvatting dat vrouwen 'van nature' mindere
wezens waren. De vrouw was ofwel een 'onvolkomen man', ofwel 'een van de
man volstrekt verschillend wezen' dat onbedwingbaar werd beheerst door een
tirannieke en 'humeuren' afscheidende baarmoeder. (Deze laatste opvatting heeft
tot laat in de negentiende eeuw voortgeleefd, zoals we nog bij Freud zagen,
waarbij de baarmoeder 'husterikos' nog steeds de boosdoener was als het ging
om de psyche van de vrouw).

De omslag tussen deze twee ideeën (die eigenlijk geen omslag is geworden,
zoals we aan het eind van dit betoog zullen merken) vond plaats in de
zeventiende eeuw door de in die tijd populaire studies van de vrouwelijke
fysiologie. De opvatting van Aristotoles (en Galenus) dat alle mannelijke
geslachtsdelen bij de vrouw in geatrofieerde vorm aanwezig waren -en de
daarmee verbonden joods-christelijke opvatting dat de vrouw 'onvolkomen' was
omdat ze uit Adam's rib geschapen was-, werd als gevolg van deze anatomische
studies verdrongen door de opvatting dat de vrouw geen 'verminkte versie van
de man' was, maar 'volstrekt van hem verschilde'.

Toen ik die zeventiende eeuwse filosofen opnieuw las ontkwam ik er ook niet
aan me opnieuw te verdiepen in hun gestoei met de scheiding van lichaam en
geest, waar Descartes ons destijds mee heeft opgezadeld. Maar omdat ik nu las
vanuit een andere invalshoek -namelijk hoe er over vrouwen werd gedacht- zag
ik dat ze het niet alleen moeilijk hadden met God (wat echt een big issue was)
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maar ook met de vrouw. Want tijdens het uitpluizen van wat die 'geest' en dat
'lichaam' nou precies behelsden kwamen zij vreselijk in de knoop met die toen
opkomende opvatting -dat de vrouw een 'volstrekt verschillend wezen' was-. Zij
waren immers op zoek naar een algemenere wet aangaande de Menselijke
natuur. Maar als de vrouw zo verschillend was, dan zou er dus ook een
specifiek vrouwelijk geestelijk kenmerk moeten zijn dat correspondeerde met
het fysiologische kenmerk van de vrouw. Dat kenmerk werd de baarmoeder.
(En dit was eigenlijk een scheikundige theorie, want het was toch weer geënt op
de antieke 'humeuren' theorie.) Slechts weinig artsen in de zeventiende eeuw (en
later) twijfelden aan de hippocratische opvatting dat de baarmoeder de oorzaak
was van de meeste 'ziektes' (en eigenlijk het hele wezen en zijn) van de vrouw.
Daaronder vielen ook 'ziektes' als haar natuurlijke lichtgelovigheid,
zinnelijkheid, praatzucht, lichtzinnigheid en dergelijke. Daarmee was de zaak
dus voor velen (niet allen) weer terug bij af, want zo kon men blijven stellen dat
de vrouw 'van nature' een minder wezen was.

Dit is dan nog maar de sterk verkorte versie van wat ik aan (hemeltergende)
uitspraken tegenkwam. Echt veel wijzer over hoe het er daadwerkelijk in de
zeventiende eeuw aan toe ging werd ik er niet van. Vervolgens ging ik op zoek
naar wat vrouwen werkelijk deden in de zeventiende eeuw. Al zoekende kwam
ik erachter dat de Nederlandse vrouwen de meest beschrevenen waren.

In de zeventiende eeuw waren er in de
Republiek der Nederlanden namelijk heel
wat vrouwen die een opleiding genoten.
Zij spraken en schreven Latijn en
vertaalden vanuit het Grieks. Ook blijkt
dat zij veel meer vrijheden genoten dan
vrouwen in andere delen van Europa.
Hollandse vrouwen stonden erom bekend
dat het stevige dames waren, zowel
lichamelijk als op het gebied van de
wetenschap. Buiten de Nederlanden
heerste de opvatting dat Hollandse
vrouwen 'onvrouwelijk' waren. (té gelijk
aan de man?)

Veel vreemdelingen vonden de Hollandse vrouwen groot, sterk en bazig. (En
dat waren ze natuurlijk ook, ha!) Het was de vrouw van een hoge ambtenaar uit
's-Hertogenbosch die een vrouwenleger tegen de Spanjaarden in het veld bracht.
In Haarlem waren het de huisvrouwen die ketels met kokende vloeistoffen de
borstwering op sjouwden om ze over de hoofden van de Spanjaard leeg te
gieten. In Haarlem had je ook de kloppen. Zij fungeerden als huishoudsters voor
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de (katholieke) priesters, kosteressen in de schuilkerken, zij zongen er in het
koor, hielden catechisaties en schooltjes, restaureerden en distribueerden
beelden en boeken, borduurden gewaden en wierven of schonken fondsen voor
kerk en geestelijkheid

De Spanjaarden rapporteerden met afschuw over de vrouwen in de Nederlanden
toen zij zagen dat vrouwen hier onbegeleid op straat liepen, in het openbaar
mannen kusten en omhelsden. Ook thuis leken deze vrouwen zich nergens voor
te schamen. In gegoede Spaanse kringen waren deze vrijheden absoluut
ondenkbaar. De Spaanse priester Vives schreef in zijn Taken en Plichten van de
Echtgenoot dat het gedrag van de Nederlandse mannen en vrouwen 'niet
overeenkomstig de natuur is' want, zo meende hij, 'de natuur heeft de vrouw een
bangelijk, hebzuchtig en nederig gemoed gegeven […] en voor de edele,
hooggestemde en nijvere geest van de man is het noodzakelijk dat hij actief is
en zijn bezigheden buitenshuis heeft […] en is het natuurlijk dat hij de baas is'.
Niet alleen uit Spaanse teksten blijkt onthutsing. Ook de Engelsman Owen
Feltham meldde dat 'de vrouw er de baas in huis is'. Zelfs Hollandse mannen
klaagden er over dat hun vrouwen de broek aan hadden. Echter ook in de
Republiek waren vrouwen van openbare ambten uitgesloten. Zo kon het
gebeuren dat de autoriteiten hogere boetes instelden voor het slaan van een
echtgenoot dan voor het slaan van een echtgenote. (maar misschien sloegen ze
ook écht harder, ha!)

Niet alleen op het gebied van lichamelijke kracht stonden de Hollandaises hun
mannetje. Ook op intellectueel gebied vonden zij hun sluipwegen om kennis te
vergaren. Een van die manieren was natuurlijk het klooster. Daar leerden zij
lezen, schrijven en Latijn wat hen toegang gaf tot nieuwe bronnen. De best
opgeleidde vrouwen spraken Latijn en vertaalden vanuit het Grieks. Zoals daar
waren de gezusters Visscher. Behalve als dichteressen waren zij ook vermaard
om hun glasgraveerkunst (een typische 17e eeuwse hobby -voor mannen!- sinds
Galilei's telescoop). Anna Roemersdochter Visscher was bevriend met vele
grote schrijvers, geleerden en kunstenaars, onder wie Cats, Hooft, Huygens,
Rubens en Heinsius. Haar bijnaam: 'wijze Anna' dankte zij aan haar vrome en
moralistische gedichten, maar zij kon ook geestig en ironisch zijn.

Nog een vrouw om niet te vergeten was Anna Maria van Schurman. Van haar is
een 'Logische Oefening' bekend: Over het vermogen van het vrouwelijke
verstand tot de wetenschappen en de schone letteren welk werk het licht zag
onder de titel: Dissertatio, de ingenii muliebris ad doctrinam, & meliores
letteras aptitude. Volgens mijn bron stelde zij zich 'bescheiden' op, maar
persoonlijk zou ik het 'diplomatiek' willen noemen wanneer zij beweert:
'Ofschoon vrouwen wat betreft hun verstand niet met de uitmuntende mannen
die als "adelaars inde lucht" zijn, vergeleken kunnen worden, toch […] zijn er
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vrouwen met een verstand zo goed, dat ze niet zonder vrucht tot geleerde
studiën kunnen worden toegelaten'. Ja, Anna Maria was een slimme meid, zij
begreep toen al dat je mannen eerst een veer in hun reet moet steken. Zij
studeerde bij Descartes zelf en was niet zijn enige vrouwelijk studente. Prinses
Elisabeth van Bohemen (en dat was geen Hollandaise) werd als leerling zeer
hoog geprezen door Descartes en de Engelse filosoof Henry Moore schreef over
haar dat 'ze oneindig veel wijzer en filosofischer ingesteld (was) dan alle wijzen
en filosofen, zowel vrouwen (er waren er dus meer!) en mannen van Europa'

Vrouwen waren weliswaar uitgesloten van openbare ambten, toch slaagde een
aantal er in zeer succesvol in de handel te worden. Daarnaast werden

weeshuizen, ziekenhuizen,
bejaardenhuizen en tuchthuizen
bestuurd door vrouwen hetgeen
blijkt uit groepsportretten uit die
tijd.

Zo kwam ik er al lezende achter
dat er heus nog wel wat 'ruimte'
was. Natuurlijk is mijn vertolking
van Johanna de Nokker een
volstrekt anachronisme. Maar zij
was wel de vrouw van Sam
Kouwenberg, een barbier uit
Zierikzee die een handkar stal en
in het gevang belandde. De echte
Johanna de Nokker trok met haar
zonen in bij haar zuster maar het
leek mij leuk om haar, als haar
nazaat, een nieuwe kans te geven
in de eenentwintigste eeuw, waar
vrouwen rollenspelen en mogen
vechten in de voorste linies.

Het mag duidelijk zijn dat ik dit stukje heb samengesteld uit vele bronnen en het
is in die hoedanigheid dan ook een samenraapsel van wat ik heb kunnen vinden
op het net en in de boeken. Mocht er iemand zijn die wil aanvullen en/of
verbeteren dan juich ik dit van harte toe.

Annis Kouwenberg.
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De Middeleeuwen: Schoenen

De schoen (vroeger overigens ‘schoe’ genoemd, ‘schoen’ was het meervoud) is
van alle tijden. Zelfs de oermens wikkelde al lappen om zijn voeten om ze te
beschermen. In de middeleeuwen was het schoeisel een wegwerpproduct dat
niet lang meeging. Als je (zoals ik) begint met het maken van schoenen naar
middeleeuws voorbeeld, zul je al snel ontdekken dat de houdbaarheid van je
zelfgemaakte schoenen zich niet echt kan meten zich met hedendaagse
schoenen. Dit ligt niet aan (het ontbreken van) je schoenmakersvaardigheden,
maar aan de soort schoen zelf. De middeleeuws schoenen gaan hand-in-hand
met een kortere levensduur. Met de niet aflatende ontwikkelingen zoals
(meer)dubbele zolen en het gebruik van rubber en plastic zolen gingen
schoenen ook langer mee.

Het is vanzelfsprekend moeilijk te weten hoe lang een middeleeuwse schoen het
uithield, maar er zijn wat aanwijzingen. Karl Knutsson vaardigde in het jaar
1450 een wet uit, dat boerenknechten en -meiden buiten hun gebruikelijk loon 4
paar schoenen per jaar moesten ontvangen. Het is aannemelijk dit niet iets te
maken had met luxe, maar eerder een minimum voorziening was. Van mensen
die op middeleeuwse schoenen lopen tijdens een LARP hoor ik dat de
duurzaamheid ervan bedroevend is. Ik twijfel er werkelijk aan dat een paar
’gekeerde’ schoenen bij dagelijks gebruik het drie maanden uithoudt.

Tegen welke problemen liep men in die tijd op? Nou, ten eerste het uitrekken
van het schoenleer. Het middeleeuwse leer dat gebruikt werd voor schoenen
was niet zo sterk opgerekt als hedendaags schoenleer. Bij het vervaardigen rekte
de schoenmaker het bovenleer eerst op, waarschijnlijk met behulp van een tang.
Dat verhoudt zich niet tot hedendaagse schoenen waarbij het leer zowel bij
looiproces als bij bevestiging machinaal (dus met een veel grotere kracht) sterk
uitgerekt wordt. Dat betekent dat de meeste schoenen die men bij opgravingen
vindt een veel te groot bovenleer hebben.

Dat uitrekken leidt er op zijn beurt toe dat je ‘op en neer’ stapt in de schoen.
Daardoor zal je in een middeleeuwse schoen snel op het bovenleer naast de
zolen stappen, waardoor het bovenleer tegen de grond komt. Dat geldt in het
bijzonder voor het deel bij hiel en de grote teen. Daardoor is het zelden de zool
zijn die als eerste slijt, maar eerder het bovenleer. In sommige gevallen loopt
men zozeer naast zijn schoenen dat de naden schade oplopen en gerepareerd
moeten worden. De middeleeuwse schoen had dus een beperkte levensduur, en
gebaseerd op verscheidene schriftelijke bronnen en eigen ervaring, geloof ik dat
als je voltijds op dit soort schoenen loopt je zeker 6 paar per persoon per jaar
nodig hebt (en dit is nog een lage inschatting).
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Volgens Ernfrid Jäfvert, die een uitgebreid boek schreef over de ontwikkeling
van de schoenenmode, kon een kundige middeleeuwse schoenmaker, als hij
lange werkdagen maakte, twee paar schoenen per dag naaien. Als hij vlijtig
was en 50 weken per jaar, 6 dagen per week werkte, betekent dit dat hij 600
paar schoenen per jaar kon maken.

Als we aannemen dat elk persoon inderdaad gemiddeld 6 paar schoen per jaar
nodig had, dan zou een schoenmaker dus maximaal 100 personen per jaar van
schoenen kon voorzien. Oftewel ten minste 1 op de 100 personen was een
schoenmaker. Stel je nu eens een middeleeuwse stad met 1000 inwoners voor.
Dan zul je daar tenminste 10 schoenmakers vinden om de hele stadsbevolking te
voorzien. Laat ons dan aannemen dat de steden bezocht werden door de boeren
die naar de markt kwamen, bergbewoners die de haven bezochten, pelgrims op
doorreis, dan kunnen we aannemen dat er een afzetmarkt was voor nog een paar
schoenmakers extra. Als je daarnaast zoals ik geloof dat 6 paar per persoon per
jaar nog laag is, tja... Waarschijnlijk waren er dan in een stad eerder tegen de 20
schoenmakers per 1000 inwoners. In een grotere stad heb je het dan al snel over
honderden schoenmakers per stad. Dat geeft nog eens een nieuwe betekenis aan
de Schoenmakerstraat.

Dit zegt heel wat over de middeleeuwse stad. Elke stad was een soort van
handwerkcentrum, met een levendige handel. In een kleine stad met 1000
inwoners waren er toch zeker twintig schoenmakers, een twintigtal kleermakers,
enkele hoedenmakers, brandewijnstokers en enkele smeden. En die
verzamelden zich in de Schoenmakersteeg, Koperslagerstraat, Stokerssteeg en
alle andere straten waar zij hun naam aan gaven. Het is wellicht moeilijk om je
dat vandaag voor te stellen, nu alles wordt geproduceerd in afgelegen fabrieken
en vervolgens alleen te vinden is op een winkelplank. Men weet door
opgravingen van middeleeuwse steden dat de schoenmaker een van de meest
voorkomende beroepen was. De vele vondsten, zowel in de vorm van
afgekeurde schoenen als in die van afval van de schoenmakerij, leren ons veel
over massa productie. De middeleeuwse sagen verhalen over ridders en
jonkvrouwen, maar zonder de schoenmaker was geen enkele heldendaad
mogelijk geweest.

Ide Nentjes

Meer over middeleeuwse schoenen:
http://www.northampton.gov.uk/Museums/Collections/Boot_and_Shoe/history_of_
shoes.htm
http://www.costumes.org/history/100pages/medievalinks.htm#Shoes

Online stores:
http://www.armlann.com/shoesandpattens.htm
http://www.nmia.com/~bohemond/
http://www.by-the-sword.com/acatalog/Medieval_Footwear.html
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Improvisatie workshop

Improviseren is de basis voor rollenspelen. Hoe makkelijker je improviseert,
hoe beter je je rol kunt neerzetten, hoe makkelijker je inspeelt op allerlei
gebeurtenissen en hoe meer plezier je bij het rollenspelen hebt. Hoewel voor
sommige mensen improviseren een aangeboren talent is, en voor andere een
moeizame bezigheid, is improviseren ook te leren.

Arcana organiseert een improvisatieworkshop voor alle leden. De workshop is
niet specifiek op spelers of figuranten gericht, voor iedereen is er wat te halen.
Er zal aandacht worden besteed aan:

��Basis improvisatie technieken (niet specifiek voor rollenspel maar er wel op
toepasbaar)

��Het neerzetten van een personage (met nadruk op non-verbaal spel)
��Emoties (bijv. hoe speel je ze, op welke verschillende manieren kun je ze

spelen)
��Archetypen (wat is karakteristiek voor veel voorkomende rollen als adel,

magiër, barbaar e.d. en hoe kun je ze op verschillende manieren neerzetten
zonder de essentie te verliezen)

��Verzoekjes van workshopdeelnemers

De workshop wordt gehouden op zondag 19 september in Leiden. De exacte
locatie volgt na inschrijving. De workshop begint om 13:00 en duurt tot
ongeveer 18:00. De kosten zijn 5 euro en het aantal deelnemers is minimaal 8
en maximaal 12. De workshop wordt gegeven door Eric Vinken.

Inschrijven kan via: info@arcana.nl of via 076-5209231, dit zijn ook de
plaatsen om meer informatie over de workshop te krijgen.

Eric Vinken
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Gevonden voorwerpen Live XIIX

Ook na live XIIX hebben we weer een
behoorlijk aantal ongeclaimde
voorwerpen gevonden. En we hebben er
nog wat over van voorgaande lives. Om
je de kans te geven weer herenigd te
worden met je eigendommen heb ik ze
hieronder omschreven. Om ze te claimen,
bel 015 – 212 4748, Sylvia Lemkowitz.
Ze gaan echter, zoals altijd, ook weer mee
op de komende live, dus daar kan je ook
kijken.

��Lange groene jurk van dunne stof
��Zwarte fleecetrui met rits, merk Him,

maat L
��Synthetische donkerblauwe ‘wollen’

trui, merk Liberty Island, maat S
��Zwart fleecevest/-jasje met capuchon
��Beige bandplooibroek, merk Drum,

maat 48, gevoerd met groen en blauw
geblokt flanel

��Paar zwarte sportsokken
��Paar blauwe sokken
��Zwarte rechterhandschoen
��Klein grijsblauw gehaakt schoudertasje van touw met blauwe voering
��Klein beige stoffen schoudertasje aan koord, koordsluiting en borduursel op

de voorkant
��Klein wit buideltje
��Klein zwart buideltje
��Geelbruin suedine buideltje met groene bovenrand en groen koord erdoor
��Donkerbruine leren riem
��Bruine leren riem met golvend lichtbruin patroon, de naam Joke staat er in

rood op geschreven
��Twee stukken bruin koeien(?)bont, bedoeld als polsbescherming?
��Kleine zwarte toilettas met maccleans tandpasta, tandenborstel en

scheermesje
��Klein blauw matraszakje, merk Therma-a-rest
��Olijfgroene handdoek, merk V&D
��Bruine aardewerken kom met kleine oortjes

Sylvia Lemkowitz
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Puerto Diablo: Dagboek

Dagboek van Al Quemenar de Torres, Grootinquisiteur der Caraïben
25 juni 1663, aan boord van de Sancta Cruz

Eindelijk ben ik bijgekomen van mijn verblijf op het diabolische Puerto Diablo.
Als het onze lieve heer behaagt dit eiland met vurige regen te bestoken en
daarna in de golven te laten verzwelgen, zal ik er geen traan om laten. Bij alle
heiligen, wat een poel des verderfs. Niet alleen bleken alle geruchten die de
ronde doen waar (corruptie, smokkelpraktijken, vrije interpretatie van de
schrift, openlijk protestantisme) : het was nog veel erger.

Ik heb zojuist de duivelsche tovergeschriften van de vervloekte joodse conversos
ter zijde gelegd. Dat de gouverneur zo een iemand de hand boven het hoofd
hield. Bovendien maakt zijn zachte, onduidelijke, aanpak van de ketterse, niet
Spaanse drenkelingen, daar onlangs aangespoeld de situatie er niet beter op. Ik
zal mijn macht aanwenden om hem te laten vervangen door een competenter
leider. En bovendien de naam van het hele eiland te laten veranderen. Goddank
dat de kapitein van de wacht niet tot corruptie en weekhartigheid is vervallen;
anders viel er niets meer aan te redden aan de hele situatie.
En dan die priester, die niets anders dan hel en verdoemenis predikt. Geen
woord over de ware aard van het Rooms Katholicisme: de vergeving door de
kruisdood en dat God liefde is.

Maar als klap op de vuurpijl was er een lutherse hageprediker. Dat er zich
corsaros lutheranos ophouden in de periferie van het Spaansche Rijk is bekend
en tot daar aan toe, maar dat hun ketterse predikant mij eerst bestookt met
passages uit de Opbaringen - in zijn landstaal nota bene- en vervolgens beveelt
het vuur op mij openen... Gelukkig waren zijn schutters niet al te goed geoefend
en is mijn sloep slechts in de romp geraakt. Deo volente.
Het valt me erg mee dat gouverneur Don Allehandro Tedesco gehoor gaf aan
mijn bevel het kampement van de lutheranos met al zijn geschut met de grond te
gelijk te maken. De hand van het Vaticaan reikt ver en slaat hard en genadeloos
toe. Mogen al dat gajus, die hoeren, gokkers en die predikant van het serpent de
dood gevonden hebben.

Het zou me niet verbazen als die muzelvrouw die het zich tot de Heilige
Moederkerk heeft bekeerd een van de weinige ware gelovigen blijkt te zijn. Dat
soort bekeringen doen mij goed. Het zijn kleine, maar o, zo belangrijke
lichtpunten in deze duistere tijden.
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Ik hoop dat de Heer zich over de oprechte gelovigen (waaronder twee -hoewel
Franse- zeer vrome nonnen) van Puerto Diablo ontfermt en hen beschermt
tegen de vele gevaren aldaar.

Een matroos komt zojuist binnen om te melden dat we Bayo de Guantanamo -
een rustig havenstadje op Cuba - binnenlopen. Dat werd tijd (we hebben een
flinke omweg gemaakt om het piratennest Tortuga te omzeilen).
Ik moet mijn spullen bijeen gaan pakken. We gaan zo aan land. Ik ga met de
burgemeester praten. Hopelijk valt het hier mee na alle misstanden van mijn
vorige onderzoek.

Sander ten Napel
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Horror Acanae: Zum Raben

Open wierp ik nu de blinden, en met veel gekerm van winden
trad een trotse raaf naar binnen uit de eeuwen van weleer.

Met geen spoor van dankbetuiging, nog niet met de minste buiging;
maar met hoofse overtuiging, vloog hij naar mijn kamerdeur-

streek hij neer op 't beeld van Pallas, pal boven mijn kamerdeur-
keek, en zat, en dan niets meer.

Inleiding

Rollenspelvereniging Arcana presenteert onder de titel Horror Arcanae een
reeks rollenspellen waarin blijkt dat achter de ons bekende wereld een andere
wekelijkheid schuilgaat. Een realiteit waarin aliens onder ons zijn, de doden
zich wreken, en oeroude goden ontwaken.
Het gaat steeds om rollenspel rond het thema horror, maar deze serie is in
tegenstelling tot bijvoorbeeld Arcana’s Elerion geen vervolgverhaal. De
scenaristen bedenken het verhaal en alle rollen. Met andere woorden: ook de
rollen van spelers worden door de scenaristen bedacht en uitgewerkt.

Zum Raben

Op een kille novembernacht in 1773 strandt een groep reizigers in een
afgelegen herberg in het Zwarte Woud. De plaatselijke bevolking is niet
onvriendelijk, maar lijkt wel bijzonder achterdochtig. Is dit het gebruikelijke
wantrouwen van provincialen jegens vreemden of is er meer aan de hand? En
waarom schrikt iedereen op wanneer de deur opengaat?

Waar en wanneer?

Horror Arcanae: Zum Raben zal plaatsvinden op zaterdag 27 november 2004 in
De Singel te Oosterhout (NB). Het spel begint om ongeveer 20.00 uur, maar
spelers worden vanaf ongeveer 17.00 uur verwacht voor incheck, omkleden en
eventueel grime. Er is dan ook gelegenheid om buitenspels alvast wat te eten.
Het ‘echte’ eten vindt in de loop van de avond tijdens het spel plaats.
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Inschrijving

Je kunt je inschrijven via de website van Arcana (http://www.arcana.nl) of
met het inschrijvingsformulier in deze Foliant. Er kunnen ongeveer 18 spelers
meedoen en een klein aantal crewleden, die de organisatorische en
huishoudelijke taken op zich nemen. Houd er rekening mee dat het aantal
deelnemers beperkt is en dat inschrijvingen worden
geaccepteerd op volgorde van de betalingen. Als je
overweegt om je in te schrijven als crewlid, neem dan eerst
contact op met het organisatieteam (horror@arcana.nl).

Kosten

Het deelnamegeld voor Horror Arcanae: Zum Raben
bedraagt voor spelers � 50 en voor crewleden � 30. Voor
deelnemers is het lidmaatschap van RSV Arcana verplicht.

Wat krijg je?

��Een smakelijk diner, een comfortabel bed en een uitgebreide brunch.
��Een bondig spelreglement (nagenoeg freeform).
��Een uitgebreide omschrijving van je personage (achtergrond, kennis,

motieven en doelen).
��Intrigerend en beangstigend rollenspel van zaterdagavond tot de kleine

uurtjes van zondag.

Kostuums

Omdat Zum Raben in zekere zin ook een historisch rollenspel is, vinden we het
belangrijk dat er nog meer dan gewoonlijk aandacht wordt besteedt aan de
kleding van de deelnemers. Niet omdat we met re-enactment bezig zijn, maar
wèl omdat het bijzonder sfeerverhogend werkt. We zullen je zo spoedig
mogelijk na inschrijving je rol toewijzen, zodat er voldoende tijd is om (liefst in
overleg met de organisatie) een kostuum samen te stellen. Veel kleding is
betrekkelijk eenvoudig zelf te maken. Kijk bijvoorbeeld eens op de site van
Puerto Diablo (www.puertodiablo.nl/aankleding.htm). Weliswaar speelt
Zum Raben in 1773, maar de meer ‘volkse’ kleding is in die tussenliggende
honderd jaar nauwelijks veranderd. Bepaalde kostuums (bijvoorbeeld
uniformen) of kledingstukken (hoeden en pruiken) zullen zo nodig door ons
verzorgd worden. Wanneer je geschikte kleding heb en bereid bent die uit te
lenen, willen we daar héél graag gebruik van maken. Bel of mail ons!

Martin “Bush” Welsh en Jacco Kwakkel
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Horror Arcanae
p/a Kooilaan 45v, 2315 EB Leiden
Telefoon: 071-5211679 (Martin ‘Bush’ Welsh)
E-mail: horror@arcana.nl
WWW: http://www.arcana.nl

Inschrijvingsformulier

Horror Arcanae: Zum Raben
27 november 2004 in De Singel, Oosterhout (NB)

� Ik ben reeds lid van Rollenspelvereniging Arcana en schrijf mij in als deelnemer aan deze Horror Arcanae
� Ik wil lid worden van RSV Arcana en schrijf mij tevens in als deelnemer aan deze Horror Arcanae
(kruis aan wat van toepassing is)

Ik wil meedoen als:
� speler
� crew (neem eerst even contact op met de organisatie: horror@arcana.nl)
(kruis je voorkeur aan)

Om de psyche van onze deelnemers te toetsen, willen we graag dat je de volgende vragen beantwoordt:
Je wordt achtergelaten op een onbewoond eiland. Wat
neem je mee?
� Een radio (zender/ontvanger)
� Een Zwitsers zakmes

Je wint een aardig bedrag in de Staatsloterij. Wat doe je?
��Je geeft het geld zo snel mogelijk uit
��Je investeert in aandelen

Je hebt de nieuwe reisgids van D-Reizen in handen. Wat
kies je?
��Een weekend in Parijs
��Twéé weken Terschelling (in het naseizoen)

Op een avond tref je een zwerver op de stoep van je
woning. Wat doe je?
� Je vraagt of je hem kunt helpen
� Je belt de politie
� Je stapt over hem heen

De junta van de Republica Banana heeft je ter dood
veroordeeld. Wat is je laatste wens?
� Een Cubaanse sigaar
� Een avond met Jennifer Lopez *
� Een avond met J-Lo èn een Cubaanse sigaar

* of Antonio Banderas

Let op! Wij willen graag van àlle deelnemers (dus spelers en crewleden) een recente pasfoto.
Deelnemers aan een eerdere Horror Arcanae hoeven dat natuurlijk niet nòg eens te doen.

Eventuele toelichting:� Ik eet géén vlees
� Ik eet géén vis
� Ik heb een speciaal dieet

Naam en voorletters:
Voornaam/roepnaam:
Geboortedatum:
Straat:
Postcode en woonplaats:
Land:
Telefoon (thuis en werk):
E-mail adres:

Plaats en datum: Handtekening:

Het lidmaatschap van RSV Arcana kost � 12 per jaar en is verplicht voor deelname aan lives, workshops en andere
activiteiten van Arcana. Leden krijgen viermaal per jaar het verenigingsblad.
Deelname aan Horror Arcanae: Zum Raben kost � 50 voor spelers en � 30 voor crewleden. Stuur je
inschrijvingsformulier, samen met een recente pasfoto, naar: RSV Arcana, Postbus 16144, 2301 GC Leiden. Maak
geld over naar: # 88.07.67.081 van de Fortis Bank te Delft, t.n.v. RSV Arcana of # 001-2149427-80 van de ASLK
Evere-Zuid, Eversestraat 1, 1140 Evere, België, t.n.v. Eternica-Arcana. Vermeld bij je betaling “HorArc2004speler”
of “HorArc2004crew”.
Inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van betalingen. Bij annulering tussen vijf en drie weken voor het
evenement wordt het deelnamegeld teruggestort, minus � 12 aan administratiekosten. Bij annulering binnen drie
weken voor het evenement vindt geen restitutie plaats, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht. Ook dan wordt
echter � 12 ingehouden voor administratiekosten. Inschrijvingen en betalingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
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Agenda

September

10 t/m 12 september 2004
Cauldron organiseert Cauldron: Shadowrifts 4 te Uden. Meer info op de
Cauldron WWW-pagina.

10 t/m 12 september 2004
De Zwarte Vlam organiseert de Zwarte Vlam III. Meer info op de Zwarte Vlam
WWW-pagina, of mail naar dezwartevlam@hotmail.com

19 september 2004
Arcana organiseert een improvisatie workshop in Leiden. De workshop
begint om 13:00 en duurt tot ongeveer 18:00. De kosten zijn 5 euro en het
aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 12. De workshop wordt
gegeven door Eric Vinken.

24 t/m 26 september 2004
Oneiros organiseert Poort XXI: Bolwerk. Het zal plaatsvinden in Bruyère et
Montberault (Frankrijk). Meer info op de Oneiros WWW-pagina

25 en 26 september 2004
Cauldron organiseert The Great War. Meer info op de Cauldron WWW-pagina
http://www.cauldron-nl.bene.ws/

Oktober

1 t/m 3 oktober 2004
Oneiros organiseert haar Manticore X op locatie La Fresnaye te Dworp. . Meer
informatie te verkrijgen op de Oneiros WWW-pagina
http://www.oneiros.org/

8 t/m 10 oktober 2004
Dummnoni Chronicles organiseert Destiny VII: Test Of The Brehan... (Indek
Trilogy Part III) in Flevoland. Meer info op de Dummnoni Chronicles WWW-
pagina.http://home.tiscali.nl/dummnoni/main/index.htm
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23 oktober 2004
Eternica organiseert een pre-halloween fuif. Meer info op de Eternica WWW-
pagina http://www.eternica.com/.

29 t/m 31 oktober 2004
Rollenspelvereniging Arcana organiseert haar 19e live roleplay-weekend op
het "Heuvelsven" te Dilse-Stokkum (België). Informatie: Telefoon: 076 -
5209 231 (Marielle Klerks, doordeweeks van 18:30 tot 22:00h en in het
weekend) of bezoek onze mooie website te http://www.arcana.nl.

29 t/m 31 Oktober 2004
Cauldron organiseert FORMANTERRA 8 in het themapark Archeon
Meer info op de Cauldron WWW-pagina http://www.cauldron-
nl.bene.ws/

November

12 t/m 14 november 2004
Oneiros organiseert Poort.
Meer info op de Oneiros WWW-pagina http://www.oneiros.org/

19 t/m 21 november 2004
Eternica organiseert Alcharion 8, Monsalvaet, Westouter
Meer info op de Eternica WWW-pagina http://www.eternica.com/

27 november 2004
Rollenspelvereniging Arcana organiseert de Horror Arcanae: Zum Raben
in de singel in Oosterhout. Meer informatie elders in deze Foliant.

December

3 t/m 5 december 2004
Oneiros organiseert Caege XVI Meer info op de Oneiros WWW-pagina
http://www.oneiros.org/
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Januari

15 januari 2005
Charm organiseert Charm Six Hours IV, een kort 6-uren live binnen de Charm
setting. Geheel verzorgd, een perfekte kennismaking met Charm, haar spel en
rollenspel in het algemeen. Meer info op de Charm WWW-pagina, of mail naar:
info@charmlive.nl.

Maart

4 t/m 6 maart 2005
Eternica organiseert Eternica Live 22. Meer info op de Eternica WWW-pagina
http://www.eternica.com/

18 t/m 20 maart 2005
Rollenspelvereniging Arcana organiseert haar 20e live roleplay-weekend
op de "Kalei" te Dilse-Stokkum (België). (Electronisch) inschrijven is
mogelijk na Live 19. Informatie: Telefoon: 076 - 5209 231 (Marielle Klerks,
doordeweeks van 18:30 tot 22:00h en in het weekend)

April

2 t/m 3 april 2005
Eternica organiseert Alcharion 9, Ancien Moulin Magotiaux, Gouvy.
Meer info op de Eternica WWW-pagina http://www.eternica.com/

29 april t/m 1 mei 2005
Oneiros organiseert Manticore XI: 'A Brave New World: Continental
Breakfast'.
Meer info op de Oneiros WWW-pagina http://www.oneiros.org/

Mei

20 mei 2004 18:00 t/m 22 mei 2004 16:00
Charm organiseert Charm Live VIII.
Het achtste live van Charm zal weer zijn zoals voorgaande keren, vol humor,
spanning, lol, rollenspel en veel spelers inbreng. Eten en drinken inclusief,
lokatie de Singel, Oosterhout.
Meer info op de Charm WWW-pagina, of mail naar: info@charmlive.nl
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September

30 september t/m 2 oktober 2005
Oneiros organiseert Manticore XII: Manticore 12 'Return of the Dragons'
(werktitel). Meer info op de Oneiros WWW-pagina
http://www.oneiros.org/
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DRUKWERK

Afzender:

Rollenspelvereniging Arcana

Waterwerk 51, 3063HB ROTTERDAM


