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Beste leden, 
 

 

 nu de kruitdampen van een, voor een flink aantal mensen 

belangrijk, spelletje weer zijn opgetrokken. (De tachtig- en dertigjarige oorlog 

wonnen wij gelukkig wel!) en de meeste mensen verlangend uitkijken naar het 

moment dat ze hun collega’s kunnen vertellen hoe slecht het weer in Nederland 

toch is, is het tijd voor een nieuwe Foliant. 

 

De Redaktie is natuurlijk altijd blij om bijdragen te ontvangen in de vorm van 

kopij. Dit keer heeft de kopijbus een mooie boekbespreking van Bibi mogen 

verwelkomen. Het betreft een boek over het leven (in de tijd) van Antoni van 

Leeuwenhoek. 

Verder hebben wij een stuk van de PR commissie over de Midzomer Fair, waar, 

ondanks het voorspelde weer, een flink aantal mensen kennis heeft kunnen 

maken met levend rollenspel volgens beproefd Arcana recept. 

Wat we jullie ook niet willen onthouden is een verslag van Puerto Diablo van 

afgelopen juni. De engelsen staan op het punt om Nieuw Amsterdam op de 

hollanders te veroveren, hoe zal het de kolonisten vergaan? 

Van een aantal zaken uit vroeger tijden hebben we een redelijk idee hoe het er 

aan toe ging. Om de kennis wat op te frissen, hebben wij een artikel over 

tafelgebruiken in andere tijden. Op het internet hebben we een mooi stuk 

hierover gevonden van Frank Meijer. Hoe zat het ook alweer met borden en 

bestek? Lees het stuk en je weet het... 

De rubriek “Achter de schermen van...” heeft dit maal de spelleiding als 

onderwerp. De meeste van jullie kennen ze wel, maar wat doen ze nu zoal? Lees 

het nu in het volgende deel van “Achter de schermen van...”. 

 

Zoals je kan zien, hebben we een grote verscheidenheid aan onderwerpen en wij 

verwachten dan ook dat jullie hiermee weer een rustig uurtje aangenaam kunnen 

doorbrengen. 

 

 

De Redaktie wenst u mooi weer tijdens de komende evenementen, 

 
Marco Lammers en Maarten Scherpenzeel. 
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Boekbespreking 
 

 

Antoni van Leeuwenhoek, De wereld in een korrel zands 
 

 

Dit boekje van Rien Bonte is bij uitstek geschikt 

voor de wetenschappers bij Puerto Diablo, maar 

ook de andere deelnemers geeft het een fraai kijkje 

in het brein van de zeventiende eeuwse natuur-

vorser. 

 

Dit werk bestaat uit een aantal vanuit Antoni van 

Leeuwenhoek beziene momenten uit zijn leven. 

Deze zijn heel fraai beschreven in een bloemrijke 

archaische taal, die in plaats van af te leiden, ons 

juist meeneemt naar een ver verleden. Wij worden 

meegevoerd langs zijn carriere als bioloog en 

brilliant instrumentmaker. Door zijn microscoop 

bestudeert hij als een van de eersten kleine wezens 

zoals vlooien, onderdelen van lichamen van dier en 

mens en uiteindelijk zelfs sperma. Hoewel in eerste 

instantie bejubeld om zijn opmerkingsgave, komt 

hij uiteindelijk in conflict met zijn collega's door 

zijn verstrekkende en vooruitziende conclusies. 

 

Door dit alles heen speelt van Leeuwenhoek's ongemakkelijke omgang met de 

vrouwen in zijn omgeving (die hij uiteindelijk als oorzaak van zijn ondergang 

ervaart). 

 

Dit boekje laat ook enkele vrij weinig verkende hoekjes van de zeventiende 

eeuwse samenleving zien zoals bijvoorbeeld het gezinsleven, het bordeel en het 

weeshuis. Aan het eind van het boekje maakt de oude van Leeuwenhoek in 

enkele brieven het testament van leven op en spaart zichzelf daarbij niet. 

 

Ik heb bijzonder genoten van de beschrijvingen van het zeventiende eeuwse 

Nederland. De sfeer van de stegen, de havens, de polders, de koopmanshuizen 

en bordelen is prachtig neergezet in de eerder genoemde luisterrijke ouderwetse 

taal. 

Antoni van Leeuwenhoek, 

De wereld in een korrel zands 

Rien Bonte 

ISBN 90 5429 203 2 

Uitgeverij Conserve 
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Tegelijkertijd heeft dit taalgebruik op mij de uitwerking dat het verhaal en de 

persoon Antoni van Leeuwenhoek vrij ver van mij als persoon af komen te 

staan. Het wordt zeker geen spannend avontuur of aangrijpende psychologische 

roman. Iets dat ik toch wel als jammer heb ervaren. 

 

 
De microscoop waar Antoni van Leeuwenhoek beroemd mee is geworden. 

 

Desalnietemin raad ik alle Puerto-gangers aan dit boekje te lezen en de 

wetenschappers in het bijzonder. Bijna alle zaken die spelen, komen terug in het 

boek: het conflict tussen (bij)geloof en wetenschap, de grote standsverschillen, 

de onverzadigbare handelsdrang van de Nederlanders... En dit alles in een 

prachtig verwoord sfeerverhaal, dat lekker makkelijk wegleest en vooral ook 

niet te lang duurt. 

 

 
Bibi Boom 
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Midzomer Fair 2010 
 

 

Op 19 en 20 juni werd de tweede Midzomer Fair gehouden in het Archeon. Dit 

evenement is de tegenhanger van de Midwinter Fair met van alles op het gebied 

van fantasy, gothic, middeleeuwen, keltisch, re-enactment, etc.. Arcana was er 

bij om zichzelf te promoten. Dat kun je natuurlijk doen met een kraampje en 

wat folders (en die hadden we ook), maar eigenlijk moet je helemaal niet praten 

over rollenspel, maar het ervaren! Dus hadden we (net als op voorgaande 

evenementen) een kort scenario bedacht, waardoor de bezoekers van het 

evenement in een ruim half uur eens konden kennismaken met rollenspel. 

Kostuum aan, zwaard of krachtbol in de hand en gaan! Voor de gelegenheid 

maakten we gebruik van een klein stukje prehistorische gecultiveerd landschap 

in het park. Vanwege een voetbalwedstrijd, andere evenementen en de slechte 

weersvoorspellingen waren er helaas niet zoveel bezoekers als verwacht, maar 

dat mocht de pret niet drukken. 

 

Het verhaal: Dexter de 

bezweerder woont in het 

schattige dorpje Driehuizen. 

Helaas zijn de inwoners van 

het dorp de afgelopen jaren 

slachtoffer geworden van 

orken, ondoden en zelfs 

demonen. Dat moet stoppen. 

Dexter heeft daarom een 

ritueel bedacht waarmee hij 

een machtig wezen kan 

oproepen, de Wachter, die het 

dorp voortaan kan 

beschermen. Om zeker te zijn 

dat alles goed gaat, heeft 

Dexter een groep avonturiers 

ingehuurd om hem te 

beschermen en in te grijpen, 

mocht het misgaan. 
 Arcana op de Midzomer Fair Foto van Mijnfoto.nl 
 

Dexter verwelkomt de avonturiers in Driehuizen en legt zijn intenties uit. Het 

ritueel is bijna klaar, maar er is nog een component nodig: een magische focus. 

Dexter vraagt de spelers om langs te gaan bij de handelaar Malox: deze 

handelaar in magische spullen heeft zich onlangs gevestigd in Driehuizen. 

Wellicht heeft hij een voorwerp dat kan helpen. 
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Dexter geeft de spelers een buidel met goud mee om een goed voorwerp te 

kopen. Hij zal zelf ondertussen de voorbereidingen treffen voor het ritueel. 

 

Vol goede zin gaan de reizigers op pad naar Malox. Natuurlijk heeft Malox het 

magische focus voor hen, maar zijn ze niet veel meer geïnteresseerd in dat 

andere focus, dat werkt net zo goed en het is nog voor niets ook…die zak met 

geld kunnen ze dan zelf houden. Bovendien kan Malox zijn vrienden helpen om 

wat sterker te worden, altijd handig met al die monsters hier in de buurt, en wie 

wil er nu geen vriend van Malox zijn…? Bij de eindrite blijkt die vriendschap 

alleen wel wat prijzig. Tja, een demon doet het niet voor minder dan je ziel. 

 

Helaas werkt het ritueel iets te goed: niet alleen de Wachter is opgestaan, maar 

ook het gehele kerkhof van Driehuizen! Ondoden stromen te voorschijn. 

Dexter, de Wachter en de goede avonturiers vechten tegen de ondoden. Malox 

is er ook in zijn demonische vorm en hij beveelt de spelers die hun ziel aan hem 

hebben verkocht om alle anderen te doden, zodat de Wachter van hem wordt. 

Na een flinke strijd wordt duidelijk of het kwade of het goede zal overwinnen. 
 

 
Een Arcana monster in het wild op de Midzomer Fair Foto van Mijnfoto.nl 
 

Ondanks dat het niet zo druk was, waren de reacties geweldig. Toen daarna ook 

nog Aureus ten tonele verscheen, was het feest compleet. 
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Dit weekeinde bevestigt nogmaals dat deze benadering erg goed werkt om 

mensen duidelijk te maken wat rollenspel op de Arcana-manier inhoudt en om 

mensen enthousiast te maken voor zowel onze hobby als onze vereniging! Er 

werd nu al door deelnemers gevraagd wat voor scenario er op de Midwinter 

Fair zou worden gedaan en of we toch niet ook naar Castlefest wilden komen. 

Schijnbaar worden we daar toch gemist door trouwe bezoekers, maar op het 

ogenblik hebben we niet genoeg mensen om dat weer voor elkaar te krijgen. 

 

Het nadeel van deze aanpak is natuurlijk dat we een aanzienlijke hoeveelheid 

mensen nodig hebben om te helpen. Bij deze dan ook een heel groot dank-je-

wel voor alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor ons op de Midzomer 

Fair!! Een extra applaus voor de die-hards die meerdere dagen aanwezig 

waren: chapeau! Ook Aureus de draak werd zeer gewaardeerd. Richard, 

bedankt dat je weer met je 'huisdier' hebt rondgereden en ook heel erg bedankt 

voor de vuurstralen. 

 

Voor iedereen die door het bovenstaande enthousiast is geworden: op 11 en 12 

december 2010 staat Arcana weer ter promotie op de Midwinter Fair van het 

Archeon. Dus noteer die data in je agenda en geef je op als vrijwilliger via 
pr@arcana.nl 

 

Enne, heb je zoiets van: “Ik kan een veel beter verhaal/ plotje verzinnen.” of “Ik 

zou ook best mee willen helpen met PR-evenementen.”, laat het ons dan weten, 

want we zoeken nog mensen om ons team te versterken. 

 

We doen momenteel twee vaste evenementen per jaar (de Midzomer Fair in juni 

en de Midwinter Fair in december) en komen twee avonden per jaar bij elkaar. 

Vergaderen doen we per e-mail. We zoeken ook nog mensen die willen helpen 

met het inruimen van de berging voor en na het evenement en/of mensen die 

zouden willen helpen om kapotte wapens en kleding te repareren na afloop.Veel 

tijd hoeft het niet te kosten, dus als je interesse hebt, mail ons op 

pr@arcana.nl! 

 

Nogmaals een groot “Dank je wel!” aan al onze vrijwilligers en tot de volgende 

keer! 

 

 
De PR commissie 

 

Jimmy Raaijmakers 

Joris Huijs 

Richard Krakowczyk 

Jelle van Reeuwijk 
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Puerto Diablo 7 
 

 

Deze Puerto Diablo stond in het teken van de komst van de Engelse troepen 

onder aanvoering van sir Bennet, kanonnen en grote wolken kruitdamp. 

Maar... uiteraard is er nog veel meer gebeurd. Van dit alles een beknopt verslag. 

 

Vrijdag 
Nog niet vermoedend dat het krijgsgeweld al zo snel naderbij zou komen, ging 

het stadsleven op vrijdagavond haar gewone gang. Op het plein werd druk 

gehandeld en gewerkt. De tingieters zagen hun omzet flink toenemen door de 

vraag naar kruisjes, vermoedelijk ontstaan door de angst voor de gram van 

speciaal gezant van de Repuliek: Aage van Helvoirt. 

Even ontstond er paniek toen 

enkele kano's van de root-

huyden de rivier opvoeren. 

Deze bleken gelukkig slechts 

enkele verdwaalde reizigers 

af te komen zetten: wat 

kooplui en een franse 

filosoof. Deze lieden waren 

door de roothuyden naar hun 

dorp ontvoerd en wisten enge 

verhalen te vertellen over de 

vreemde dansen waartoe 

opperhoofd Zwarte Beer hen 

gedwongen had. 
Overleg bij de roothuyden Foto van Martine Sprangers 

 

Ook meldden zij dat een blanke inwoner van dat dorp, Gijs genaamd, daar een 

heuse gravin gevangen hield. De onvervaarde jagerman Jerome de st. Victoire 

en de dappere filosoof Michel de Chouvert namen hierop direct actie en 

bevrijdden met ware doodsverachting de schone dame in nood. 

Een klein drama speelde zich af, toen de uit angst voor executie gevluchte 

molenaarsdochter Rosalien, in blinde paniek uit de bossen opdook. Het arme 

kind was een week eerder door haar vader meegesleurd. In het woud werd haar 

vader door een beer gedood en Rosalien wist ternauwernood te ontkomen. Later 

op de avond vertrok zij naar Fort Oranje, alwaar haar grote liefde, korperaal 

Kortenaer, gelegerd is. 

Ondertussen opende de vermaarde kunstschilder Appolonius Torrentius zijn 

langverwachte expositie. Enkele schilderijen over bevers en aardappels vielen 

goed in de smaak bij de uitgenodigde notabelen, maar het grote centrale werk 

van de serie conterfeitsels, werd direct door Aage van Helvoirt tot ontaard 

verklaard en de ongelukkige schilder werd aan een zwaar verhoor onderworpen.
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Zaterdag 
Op zaterdag werd men al snel opgeschrikt door een heerschap en twee dames, 

afgezet door een Frans scheepje. Tijdens hun wandeling door het woud, werden 

zij verrast door een beer, die hen brullend nazat. Net op tijd wisten de drie 

nieuwelingen over de tegen de Engelsen opgeworpen barricades te komen. De 

beer werd door heldhaftige soldaten aldaar gedood. Onderzoek van de maag van 

de beer toonde aan dat deze recent een mens had gegeten: de molenaar wellicht? 

Niet lang daarna voer een kano met een engelse soldaat met witte vlag de haven 

binnen. Deze meldde dat Nieuw Amsterdam zich binnen enkele uren over 

diende te geven, anders zou militaire actie volgen. 

Onmiddelijk werden de barricades bemand, alle vuurwapens te voorschijn 

gehaald en kruit en kogels verstrekt. De tingieters staakten hun handel in 

kruisjes om kogels te gaan vervaardigen. 

Gelukkig kwam de compagnie van overste Scharensliep als versterking uit Fort 

Oranje. Dit bolwerk had onder leiding van de roemruchte Simon van Bergen 

standgehouden en kon wel wat mannen missen. Merkwaardig genoeg bracht 

deze compagnie het zwaar verwonde en levenloze lichaam van rechter en reder 

Quarles Schenktuyt mee, dat zij in de struiken langs het pad hadden ontdekt. 

Velen verdachten Van Helvoirt van deze moord, maar niemand durfde dit 

hardop uit te spreken en er waren dringender zaken. 
 

 
Een drukte van belang in Nieuw Amsterdam Foto van Martine Sprangers 
 

Een grote groep vrouwen, het beu dat deze inspecteur, met zijn al even perfide 

rechterhand Ferdinand van Ghent de stad terroriseerde, kwam morrend bijeen. 

Later werden van Helvoirt en van Ghent ontzielt aangetroffen bij het Wapen 

van Nieuw Amsterdam. Deze zaak zal wel nooit opgelost worden... 

De grote groep joden en de bioloog Zacharius Boerhave konden de spanning 

van het op handen zijnde beleg niet meer aan en poogde zich verbergen in de 

wouden rond de stad. Vrijwel direct werden zij door roothuyden en de 

veraderlijke pelsjager Rune Frederickson te grazen genomen en beroofd, 

waarop zij met hangende pootjes terug kwamen.
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De Engelsen bestormden ondertussen de barricades. Musketvuur, kanon-

gebulder en de razende uitvallen van soldaat De Beuk dreven hen keer op keer 

terug, maar meter voor meter veroverden zij stukken stad. Aan beide zijden 

begon het kruit op te raken en uiteindelijk kwam van engelse kant het verzoek 

tot onderhandelen. Ondertussen waren vele soldaten en de stoutmoedige 

wapenhandelaar David Tell gestorven, alvorens boodschappers met een witte 

vlag kwamen om te spreken over eventuele overgave. 

De engelse aanvoerder, zijn soldaten en enkele roothuyden werden uitgenodigd 

voor het diner en tijdens een goed glas wijn werd een staakt het vuren 

afgeproken. Niet bereid nog meer dapperen op te offeren, besloten de 

aanvoerders op maandagmorgen alle voorwaarden voor een nieuwe toekomst 

van de stad te bespreken. Overbodig te zeggen dat dit grote paniek onder de 

bevolking te weeg bracht. Wat zou de toekomst brengen? 

De Roothuyden namen genoegen met het laten terugbezorgen met het van 

Konijneneneilandt gestolen artefact, om de vijandelijkheden te staken. 

Desalniettemin maakten velen plannen om de stad snel te verlaten, niet in de 

laatste plaats de avonturiers uit de Caraiben en de net aangekomen joden die 

tolerantie van de Republiek al snel zagen verwateren, na een Engelse 

machtsovername. Helaas voor Zacharias Boerhave was er blijkbaar nog niet 

genoeg bloed vergoten. Later op de avond verdween hij onder verdachte 

omstandigheden. 

 

Zondag 
Op zondag was er weer beroering rond het schilderij van Torrentius, dat veilig 

was weggeborgen in het raadshuis. De twee nonnen werden op heterdaad 

betrapt op het stelen ervan. Met veel geweld hadden zij het uit de lijst gesneden. 

Het werk was echter al verdwenen in weer andere handen, toen zij opgepakt 

werden. 

Zondagochtend was er ook een moment van bezinning voor de treurende 

burgers. Tijdens een uitgebreide dienst werden de gevallenen herdacht. Na de 

dienst wilde men de roothuyden hun voorwerp teruggeven. Vreemd genoeg 

kregen de roothuyden in plaats van één artefact, er maar liefst drie aangeboden! 

Daarna ontstond er een ware exodus. Velen wilden de stad verlaten. Op ieder 

mogelijk schip werden passages geboekt: de Zeearend staat weer op het punt 

om uit te varen en er schijnt een zekere Canard Blue voor de kust te liggen en 

dan zijn er nog obscuurdere schepen… 

De nonnen hadden geen keus wat het verlaten van de stad betreft. Zij werden 

afgeranseld en voor het leven verbannen. De joodse handelaar die ze heeft 

vrijgekocht en heeft ze nu onder zijn hoede. 

De Engelsen zullen op maandagochtend een behoorlijk ontvolkte stad 

aantreffen. 

 
Sander ten Napel 
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Tafelmanieren 
 

 

Met mes en vork: enkele middeleeuwse tafelmanieren 
 

Dronken lieden die zich al lallend en schreeuwend te goed doen aan halve 

speenvarkens, vette worsten en gevulde kippen. Bij het onderwerp eten in de 

Middeleeuwen denken velen meteen aan dit soort scènes, ontleend aan 

Breugeliaanse voorstellingen en films. 

Natuurlijk is dit een overtrokken beeld van deze periode. Maar dat het er aan de 

middeleeuwse tafel anders aan toe ging dan wij nu gewend zijn is zeker een feit. 

Hoe vreemd sommige van deze gewoonten ook nu voor ons lijken, ze werden 

wel door etiquette bepaald. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Jerg Ratgeb, Het Laatste Avondmaal, ca. 1505/10, 98,7 x 91,89 cm, 

   Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam 
 

“Met drie vingers in het zoutvaatje zitten verraadt boerse manieren”, zegt 

Erasmus in zijn etiquetteboekje voor jongens uit 1530. In dit soort 

manierenboekjes, waarvan er sinds de late middeleeuwen veel verschijnen, werd 

gedicteerd hoe de burgerij zich dient te gedragen. Ze waren het antwoord van de 

burgerij op de hoofse ceremonieboeken, waarin de etiquette voor het hof en de 

adel werden vastgelegd. 
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Alle mogelijke soorten van gedrag werden hierin besproken, waaronder die bij 

het eten, de sociale bezigheid bij uitstek immers. Naast de vermaningen zoals 

niet boeren, spugen of je botjes op de grond gooien, komen ook de 

eetinstrumenten aan bod. 

 

Het bord 
“Vlees moet je eerst op je bord in kleine stukjes snijden..” 

Voordat het bord haar intrede deed at men van ronde of 

rechthoekige plankjes van hout of van tin. De versierde 

kant van dergelijke borden werd tijdens het eten naar 

onderen gedraaid. Soms werden er zelfs dikke plakken 

brood gebruikt waarop het voedsel werd gelegd. 

Gedurende de maaltijd absorbeerden deze de 

(vlees)sappen en achteraf konden ze eenvoudig worden 

weggegooid of aan de armen gegeven. Pas halverwege de 

16de eeuw wordt het de algemene gewoonte om direct van 

borden te eten. 

 

Het bestek 
“Aan de rechterkant plaats je de beker en een  

schoon mes, aan de linkerkant een homp brood” 

Met de introductie van borden lijkt ook het gebruik van 

mes en vork toe te nemen. Daarvoor was het mes het 

belangrijkste en vaak enige bestek aan tafel. Messen 

werden gebruikt om iets op te pakken of te prikken, om 

eten mee naar de mond te brengen, al dan niet balancerend 

op het blad, en natuurlijk om mee te snijden. 

Een bijzondere rol is hierbij weggelegd voor het 

voorsnijden. Bij dit in de hoofse etiquette ontstane ritueel 

wordt het vlees door een daarvoor speciaal aangestelde 

functionaris aangesneden. Deze trancheermeester 

beschikte hiervoor over een verzameling vastgelegde 

handelingen en instrumenten: messen in verschillende 

formaten en tweepuntige vorken. 

 

Hand of vork 
Hoewel vorken dus al wel bestaan, de oudst bekende 

beschrijving dateert uit 1023, duurt het lang voordat ze 

een vast onderdeel vormen van de tafeldekking. De 

handen waren de meest voor de hand liggende manier om 

(vast) eten te hanteren. 

Het duurt zeker tot het eind van de 17de eeuw dat de 

eetvork echt ingeburgerd raakt. Hoewel ook dan lang niet 

Detail uit: Jerg Ratgeb, 

Het Laatste Avondmaal 

ca. 1505/10, 

98,7 x 91,89 cm, 

Museum Boijmans 

van Beuningen, 

Rotterdam 

Detail uit: 

Jacob Cornelisz 

van Oostsanen, 

Drieluik met het 

laatste avondmaal, 

ca 1525, olieverf en 

bladgoud op glas, 

42,2 x 39,2 cm; 

luiken 45,2 x 19 cm, 

Rijksmuseum A’dam 
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iedereen van het nut ervan doordrongen is. Zo schrijft 

Justus van Effen nog in 1733: “Wat belet de handen die 

behoorlijk gereinigt zyn, zo zuiver te wezen als een 

geschuurde of wel gewassen vork”. 

Hoe ongemanierd het ook lijkt, het eten met de handen is 

wel degelijk omgeven door regels en voorschriften. 

Volgens Erasmus moet je de vettige vingers die je hierbij 

oploopt niet aflikken of aan je kleren afvegen. “Gebruik 

daarvoor een servet”, zegt hij. Deze tafeldoeken maakten 

dan ook al zeer lange deel uit van de middeleeuwse tafel. 

Ze komen al voor in 12de eeuwse kloostervoorschriften en 

laten zien dat de middeleeuwse tafelgenoot toch niet van 

alle zeden vreemd was. 

 

 
Frank Meijer 

 

 

 

 

 

 

Literatuur 
• Margaret Visser, The rituals of dinner : the origins, evolution, eccentricities, and 
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Dit artikel is op het internet terug te vinden onder het volgende adres: 
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Detail uit: 
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van der Helst, 

Schuttersmaaltijd, 

ca 1648, 

olieverf op doek, 

232 x 547 cm, 

Rijksmuseum 

Amsterdam 
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Achter de schermen van... 
 

 

...de spelleiding 
 

In dit vervolg van de serie nemen we een kijkje bij de personen die zich, tijdens 

een evenement en grotendeels achter de schermen, bezighouden met het in 

goede banen leiden van zo’n evenement. 

De meeste deelnemers aan een evenement kennen wel het zinnetje:”Daarvoor 

zul je bij de spelleiding moeten zijn.” De spelleiding is, in veel gevallen, een 

soort vangnet waar alles in terecht komt wat vantevoren niet is bedacht of waar 

geen rekening mee gehouden is. Het ‘blussen van brandjes’ is ook inderdaad 

één van de taken, maar zeker niet de enige en ook niet de belangrijkste. Wat 

doet zo’n spelleiding dan zoal? 

Laten we iets terugstappen in de tijd: we zijn nu een paar maanden voor 

aanvang van het evenement. Wie in de spelleiding komt is nu ongeveer bekend, 

maar heel veel actie zullen ze niet ondernemen: De aankomende spelleiders 

hebben vaak een andere taak; een enkeling zit in de scenariogroep, anderen 

houden zich bezig met het maken van de grote of kleine requisieten, kleding, 

papierwerk of de special effects. 

Het werk van de spelleider (bij Elerion) begint zo’n week voor de 

figurantendag. Het scenario is nu min-of-meer klaar en bij de belangrijkste 

rollen is, door de scenariogroep, bedacht welke figuranten ze gaan spelen. De 

spelleiders hebben nu als taak om het hele scenario door te nemen en onderling 

te bespreken om te zien of zij, voor het verloop van het spel, knelpunten zien. Je 

kunt hierbij denken aan de grotere gevechten, waar 

vaak meerdere spelleiders aanwezig zijn om de 

veiligheid en het spel in de gaten te houden, rituelen 

waarbij special effects worden gebruikt en het 

opbouwen en afbreken van spellokaties die niet het 

hele weekeinde gebruikt worden of die tussendoor 

aangepast dienen te worden. Hiervoor zitten meestal 

twee a drie van de zes spelleiders enkele uren in het 

veld. Je wilt voorkomen dat twee van dergelijke 

situaties tegelijk plaatsvinden, want dan is er geen 

spelleiding meer in het spellokaal en daar gebeurt ook 

een heleboel! 

We hebben net al even het spellokaal ter sprake 

gebracht; dit is het kloppende hart van een evenement. 

Voordat alles in deze ruimte op z’n plek staat en in 

werkende toestand is gebracht, ben je al snel wat uren 

verder.  De  spelleiders,   maar   ook  een  flinke  groep 

    Foto van Patrick Deters figuranten, nemen deze taak voor hun rekening. 



 17 

Voor aanvang van het evenement is het zaak om de figuranten een laatste uitleg 

te geven; als ze eenmaal het spel in zijn, wordt de communicatie tussen de 

spelleiding en de figuranten een stuk lastiger. 

Als het spel een aanvang heeft genomen, is de spelleiding te vinden in het 

spellokaal en heeft dan de rol zoals die voor de meeste deelnemers bekend is: 

Voor de spelers om zaken te regelen die in het spel niet kunnen worden 

geregeld, voor figuranten om hun verhaal kwijt te kunnen en eventueel de rol 

aan te passen aan de omstandigheden die voortvloeien uit het spelverloop. Dit 

klinkt niet al te moeilijk, maar je moet wel bedenken dat er per spelleider zo’n 

tien spelers en zeven figuranten in het spel rondlopen en overleg tussen de 

spelleiders onderling ook nodig is om het spelverloop bij te houden. 

Natuurlijk loopt niet alles op rolletjes en de 

spelleiders zijn zich daar terdege bewust 

van. Wat gedaan kan worden, wordt 

gedaan. Kleine wijzigingen in een plot 

aanbrengen is mogelijk, een handvol 

figuranten vertellen dat ze zaken anders 

moeten gaan doen is al veel moeilijker en 

bijna niet realiseerbaar. Probeer maar eens 

een aantal figuranten, die ergens op het 

terrein rondlopen, te vinden. Daarna deze 

figuranten enigszins subtiel uit hun spel te 

trekken en te voorzien van nieuwe 

informatie. Dit het liefst allemaal 

tegelijkertijd, zodat bijvoorbeeld een door 

spelers bedacht ritueel kan worden 

uitgevoerd. 

Helaas zijn de mogelijkheden (en vooral de 

tijd) om nog in te grijpen tijdens het spel 

beperkt en niet alle deelnemers willen -of 

kunnen- dit zien. Verwacht dus geen 

wonderen. Wil je iets kwijt over zaken die 

tijdens een evenement storend zijn, maar 

niet makkelijk of snel oplosbaar, zet het dan 

als opmerking bij de enquête of spreek 

iemand van de organisatie aan als het 

evenement voorbij is en eenieder weer een 

fris hoofd heeft. 

De taak van een spelleider houdt niet direct 

op als het spel ten einde is gekomen. Pas als 

de evaluatie is geweest en je kan terug-

kijken op een -hopelijk geslaagd- evenement,   Twee spelleiders hebben even pauze 

ben je weer even spelleider af.  Foto van Arcana 
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Wat is nu de lol om als spelleider rond te lopen, zullen sommigen zich afvragen. 

Voor mij persoonlijk is het vooral om te zien dat het werk dat de afgelopen 

maanden in een evenement is gestoken, z’n waardering vindt. Deelnemers die je 

vertellen hoe mooi bepaalde requisieten of kledingstukken zijn, dat het 

rollenspel dat voortvloeit uit een bepaalde plotlijn zo gaaf is en -in het 

algemeen- zien dat mensen plezier beleven. Als je een spelleider blij wilt 

maken, vertel hem of haar dan vooral wat je bevalt. 

Tot slot: hoe wordt iemand nu spelleider? Of je wordt gevraagd of je geeft aan 

dat je dit zou willen doen. Eén van de belangrijkste zaken is dat je 

stressbestendig bent; er gebeuren een heleboel zaken en dat kan soms allemaal 

tegelijk plaatsvinden. Het is daarom een pré als je zaken uit handen durft te 

geven. Het is natuurlijk ook heel prettig als je ervaring hebt met het 

spelsysteem, de geest van de spelregels en als je het grootste deel van de 

deelnemers kent. Maar uiteindelijk is één punt nog belangrijker: je moet er lol 

aan kunnen beleven... 

 

 
Marco Lammers 

 

 
Bij massale gevechten probeert de spelleiding het overzicht te bewaren.  Foto: Organisatie de Bron 
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Algemene mededelingen Arcana 
 

 

Vragen aan Arcana 
 

Als je iets wilt weten over de activiteiten van Arcana (je wilt bijvoorbeeld je 

hulp aanbieden bij het maken van de live kleding) of welke persoon je moet 

hebben om een bepaalde vraag aan te stellen, dan kan je het beste contact 

opnemen met het Arcana infopunt: Telefoon: 076 – 52 09 231 (Marielle Klerks 

of Eric Vinken, bereikbaar doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur en in het 

weekeinde). Je kan natuurlijk ook mailen: E-mail: info@arcana.nl. 

 

 

Klim eens in je pen 
 

Het is wel eens gebeurd dat leden hun stukje voor de Foliant, dat ze met veel 

plezier hebben geschreven, tegen hun verwachting in niet in de volgende 

uitgave hebben zien verschijnen. Dat is teleurstellend en had misschien 

voorkomen kunnen worden. Een mogelijke oorzaak is dat het stukje na de 

deadline bij De Redaktie is aangekomen of misschien wel bij de verkeerde 

persoon in zijn of haar mailbox is beland. Hieraan kunnen we wat doen! 

 

De deadlines voor het inleveren van kopij voor de Foliant zijn al bekend en 

staan hieronder vermeld. Door omstandigheden zouden deze nog kunnen 

wijzigen, maar voorlopig mogen jullie uitgaan van de volgende data: 
 

� Nummer 4 - najaar 2010: deadline 3 november 

� Nummer 1 - winter 2011: deadline 2 februari 

� Nummer 2 - voorjaar 2011: deadline 4 mei 

� Nummer 3 - zomer 2011: deadline 3 augustus 
 

Mocht je iets willen schrijven voor de Foliant of de Wilde Post, maar je weet 

niet wat, dan zou je aan het volgende kunnen denken: 

Voor de Foliant: Een historisch artikel, bijvoorbeeld “Reizen in de 

middeleeuwen”, een filmrecentie van films die zich afspelen in de 

middeleeuwen of de gouden eeuw of een stukje over het zelf fabriceren van 

mooie spullen voor levend rollenspel. 

Voor de Wilde Post: Ingezonden brieven, rouwadvertenties, codeberichten of 

gedichten. Bij de Wilde Post moet je er wel rekening mee houden dat dit blaadje 

bij de Elerion lives hoort. 

Geef bij stukken aan waarvoor het bestemd is; de Foliant of de Wilde Post. 

Artikelen voor de Foliant en de Wilde Post kun je sturen naar De Redaktie: 

E-mail: redaktie@arcana.nl. 
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Vragen over “De Bron” 
 

Indien je vragen, suggesties of opmerkingen hebt over dit evenement, dan kan 

je een e-mail sturen naar info@arcana.nl. Kijk voor meer informatie ook 

eens op www.arcana.nl/index.php?page=bron-inleiding 

 

 

Vragen over Elerion 
 

Indien je vragen of opmerkingen hebt van algemene aard of over de organisatie 

van de Elerion lives, dan kan je contact opnemen met de kerngroep: 

E-mail: kerngroep_elerion@arcana.nl. 

Voor scenario aangelegenheden, het opsturen van personagebeschrijvingen, 

doelen van je personage, grootse plannen die je tijdens de live ten uitvoer wilt 

brengen en binnenspelse brieven (naar bijvoorbeeld figurantenpersonages) 

neem je contact op met het scenario team: 

E-mail: scenario_elerion@arcana.nl. 

Voor vragen over de spelregels is er een spelregelgroep, je kunt ze bereiken per 

e-mail: spelregels@arcana.nl. 

 

 

Vragen over de Landen van Lamorak 
 

Voor de beantwoording van vragen of het verkrijgen van informatie over de 

Landen van Lamorak lives, kan je het best contact opnemen met het infopunt 

van de Landen van Lamorak: E-mail: kidslarp@arcana.nl. 

 

 

Vragen over Puerto Diablo 
 

Voor vragen over de Puerto Diablo 

lives, kan je het best contact opnemen 

met het infopunt van Puerto Diablo: E-

mail: puerto-info@arcana.nl. 

Voor scenario gerelateerde zaken is er 

tegenwoordig een apart e-mail adres: 
puerto-scenario@arcana.nl 

 

 
Marco Lammers 
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Agenda 
 

 

September 2010 
 

17 t/m 19 september 2010 

Rollenspelvereniging Arcana organiseert: Elerion live XXXI “Honing en As”. 

Locatie: Alphen. Houd de website en komende Folianten in de gaten voor meer 

informatie. Bel, voor meer informatie, 076 – 520 92 31 (Mariëlle Klerks of Eric 

Vinken, in het weekeinde of doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur). De 

inschrijving is geopend, voor figuranten is nog plaats. Houd de Arcana website 

in de gaten voor het laatste nieuws! 
 

 

Oktober 2010 
 

3 oktober 2010 

RSV Arcana organiseert KidsLARP: De Landen van Lamorak 2010-3 “Ten 

Strijde”. 

De Landen van Lamorak is een ééndagsevenement voor kinderen van 8 t/m 13 

jaar. Het evenement vindt plaats in en rond Kamphuis de Setersbergen in de 

bossen van Dorst (gemeente Oosterhout, nabij Breda). Bel, voor meer 

informatie, 076 – 520 92 31 (Mariëlle Klerks of Eric Vinken, in het weekeinde 

of doordeweeks van 18:30 uur tot 22:00 uur). Het aantal aanmeldingen is ruim 

groter dan het aantal mogelijke spelers. Voor figuranten is nog wel plek. Houd 

de Arcana website in de gaten voor het laatste nieuws! 
 

Januari 2011 
 

 

30 januari 2011 

Rollenspelvereniging Arcana houdt haar Algemene Ledenvergadering. De 

lokatie is nog niet bekend, maar houd deze datum alvast vrij! 
 

 

Maart 2011 
 

18 t/m 20 maart 2011 

Rollenspelvereniging Arcana organiseert: Elerion live XXXII. Inschrijven is 

nog niet mogelijk. Houd de Arcana website in de gaten voor het laatste nieuws! 
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Mei 2011 
 

20 t/m 22 mei 2011 

Rollenspelvereniging Arcana organiseert: De Bron 5. 

De Bron bied je de kans om mee te spelen in een wereld waar monsters en 

magie echt zijn. Een wereld vol stoere krijgers, slimme tovenaars, sluwe dieven 

en enge slechteriken. Een wereld waarin je bevriend raakt met andere helden 

waarmee je samen avonturen beleeft. Een wereld waarin je door bossen kunt 

sluipen op zoek naar gevaar en waarin je vecht met monsters. Het is ook een 

wereld waarin je toverspreuken loslaat op je vijanden en vreemde raadsels 

oplost. Kortom, een wereld die je samen met anderen maakt en beleeft! 

De Bron 5 wordt gespeeld en beleefd door ongeveer 40 spelers, jongeren van 14 

tot en met 17 jaar. Daarnaast spelen er zo’n 50 ervaren figuranten mee om de 

fantasie-wereld en haar bevolking vorm te geven. De figuranten hebben ook als 

taak de spelers tijdens het spel te begeleiden, te stimuleren en te helpen. 

Inschrijven voor dit evenement is nog niet mogelijk. Houd de Arcana website in 

de gaten voor het laatste nieuws! 
 

 

Juni 2011 
 

24 t/m 26 juni 2011 

Rollenspelvereniging Arcana organiseert: Puerto Diablo 8. Inschrijven is nog 

niet mogelijk. Houd de Arcana website in de gaten voor het laatste nieuws! 
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Gnoom op boeken.   Tekening van Sander ten Napel 
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Afzender: 

 

Rollenspelvereniging Arcana 

 

Dr. van Stratenweg 540, 

 

4205 LL  Gorinchem 

 


