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■ colofon
Fantas (ISSN 1381-4818) is het kwartaalblad over geofictie 
van het Genootschap voor Geofictie.

Kopij kan bestaan uit teksten, kaarten, tekeningen of foto’s. 
Deze kopij dient te worden aangeleverd per e-mail naar 
het adres van de redactie. De kopij dient te zijn voorzien 
van de naam van de auteur. In het geval dat de auteur een 
specifieke lay-out wenst, zal die daar uitdrukkelijk melding 
van maken bij het inzenden van de kopij. 

Het auteursrecht van ingezonden kopij berust bij de 
oorspronkelijke auteurs. Fantas wordt na uitgave op de 
website gepubliceerd ter inzage voor eenieder, inclusief alle 
ingezonden kopij, behoudens interne stukken. Wanneer 
de auteur uitdrukkelijk aangeeft diens kopij niet openbaar 
te willen publiceren, worden deze pagina's verwijderd bij 
publicatie.

Deadlines: 15 februari (Fantas verschijnt in maart), 15 mei 
(juni), 15 augustus (september), 15 november (december).

Inhoud

Op de omslag

Kaart van de drie deelstaten, 15 provincies en 144 districten van Cylenië, met daarbij de 
lettercodes die ook in o.a. postcodes en op kentekens worden gebruikt. (Danae Dekker)
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Redactioneel
Geofictie wordt statutair gedefinieerd als ‘het bedenken en ontwikkelen van een fictieve 
geografische eenheid’. In negen van de tien gevallen (of meer) is die geografische eenheid een 
land. Die landen komen veelvuldig aan de orde in de kolommen van de Fantas. Veel geofictici 
ontwikkelen of beschrijven daarnaast steden, met name hun hoofdsteden. Recentelijk hebben 
we daar een themanummer aan gewijd (179). Maar daar tussen zit een laag die tot nu toe 
niet zo veel aandacht heeft gekregen: de regio. Deelstaten, landsdelen, provincies, cantons, 
arrondissementen, districten, baronieën, unies, raini, towað-amtar, of hoe ze ook mogen heten. 
Soms blijft het bij een min of meer neutrale en zakelijke administratieve indeling, neergelegd 
in een kaart van de geo. Maar meestal hebben we best een idee over hoe bepaalde regio’s 
er uitzien, hebben we er bijzondere aspecten aan toegekend, of zijn ze bijzonder mooi of 
interessant, of vreemd. Daarom dit themanummer, waarin we kunnen kennismaken met delen 
van een aantal geo’s. En daarmee ook weer meer leren over die geo’s.
Het thema voor de volgende Fantas is Dieren. Fysieke of mythische dieren. Maar wel 
geofictieve.

Iets anders. Over ongeveer een jaar zijn we, bij leven en welzijn, aan nummer 200 toe. De 
redactie wil proberen daar wat bijzonders van te maken. En daarvoor hebben we jullie nodig.
We stellen geen specifiek thema voor, ofwel het ‘thema’ wordt Capita Selecta.
We vragen aan alle leden om iets aan te leveren waarop zij zelf trots kunnen zijn. Een 
ontroerend of hilarisch verhaal, een ‘Geofictieatlas-achtige’ beschrijving van hun geo(‘s), 
mooie en informatieve kaarten, levensbeschrijvingen van karakteristieke personen, fraaie 
tekeningen, gedichten, teksten in een verzonnen taal (met vertaling!), enzovoorts.
Het streven is om van deze Fantas een soort etalage te maken van wat het Genootschap aan 
moois in huis heeft. Nieuw werk zou prachtig zijn. Maar als je iets op de plank hebt liggen 
waar je zelf nog steeds blij van wordt, is dat ook prima. 
Maak ons ook blij, en daarmee het hele Genootschap! 
Wat ons betreft (en als de penningmeester het goed vindt) wordt het een full-colour nummer, 
en mag het ook best ongebruikelijk dik worden.
We kunnen ook uit het archief putten. Mocht je suggesties hebben voor publicaties uit het 
verleden, dan horen we die graag. 
Je hebt nog een jaar.
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Voorwoord
Deze Fantas gaat over regio’s. De meeste mensen kennen het begrip ‘regio’ wel. Maar wat 
wordt er precies onder verstaan? Is een regio hetzelfde als een provincie? Of deelstaat? Of 
zelfs werelddeel? Hoe groot mag een regio maximaal zijn wil het nog een regio mogen worden 
genoemd?  Heeft een regio altijd duidelijk afgebakende grenzen? Stel dit soort vragen aan een 
regionaal geograaf als ik en er zal niet snel een duidelijk antwoord komen. Toen ik nog sociale 
geografie studeerde en koos voor het hoofdvak regionale geografie (destijds gebiedsstudies 
genoemd) leerde ik dat het begrip regio niet gemakkelijk te definiëren is. Dit wordt ook 
duidelijk aan de hand van de definitie die in Wikipedia voor een regio wordt gehanteerd: 
“een regio, ook wel streek, gewest of (meer algemeen) gebied, is een aaneengesloten geografisch 
gebied met een bepaald taalkundig, cultureel, demografisch en/of institutioneel karakter, al dan 
niet erkend door de officiële instanties”. 

Deze definitie maakt duidelijk dat het er dus van afhangt met welke criteria je een gebied 
afbakent. Een gebied op basis van culturele eenheid kan een andere omvang hebben dan 
bijvoorbeeld een afbakening op basis van taal of demografie.  Zo schept elk onderwerp weer 
zijn eigen regio. 

Duidelijkst af te bakenen zijn administratieve regio’s. Naast bekende indelingen zoals 
gemeenten en provincies kennen we in Nederland ook andere administratieve indelingen, 
zoals COROP gebieden. Dat zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek in het leven 
geroepen regio’s. Deze bestaan uit meerdere, aan elkaar grenzende gemeenten die gebruikt 
worden voor regionaal statistisch onderzoek.

Buiten de administratieve grenzen om is het soms lastiger om een regio af te bakenen. Zeker 
als het gaat om (historische) landstreken. De ‘Veluwe’ en de ‘Betuwe’ zijn bekende streken, 
maar waar beginnen ze precies en waar eindigen ze? Volgens sommigen is dit duidelijk. Maar 
volgens anderen weer minder duidelijk. 

Genoeg algemeen getheoretiseer. Nu naar mijn eigen geo: Montenera. Helaas ben ik nog 
niet verder gekomen dan het bedenken dat mijn land is onderverdeeld in 5 deelstaten (die je 
misschien ook wel regio’s kunt noemen) waar in elk deel een andere taal wordt gesproken. Zo 
heeft Montenera een Engelstalig deel in het noorden, een Franstalig deel, een Nederlandstalig 
deel, een Portugees deel en een Spaans gedeelte. En een federaal district met de hoofdstad 
Piramido. Daarnaast heeft Montenera nog een gemeenschappelijke taal, het (door Hoevers) 
bedachte Mondespera. De uitdaging is elk van die deelstaten uit te werken zodat het unieke 
karakter naar voren komt. En als ik dan nog tijd over heb: elk van die deelstaten zijn ook weer 
onder te verdelen in regio’s. Conclusie: met geofictie zul je je nooit vervelen. Altijd genoeg 
ideeën om op ‘regionaal niveau’ uit werken. 

Succes met het uitwerken van de regio’s van jouw geo.

Jeroen van den Berg
Voorzitter Genootschap voor Geofictie
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Verslag kringbijeenkomst 31 oktober 2021 
Sebas van den Brink

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van het najaar in 2021 vond plaats in de kleine kapel van 
Het Kloosterhuis in Sambeek. Gastheer was onze eigen redacteur en medebestuurslid Wim 
Schipper. Verder aanwezig waren Jeroen (voorzitter), Danae (penningmeester), Pieter, Daniël, 
Rob, Frans en ondergetekende (secretaris). Daarnaast waren er enkele online aanwezigen: 
Olof en Theo. Alleen Nick Elzinga had zich afgemeld. Bij deze ALV was het digitaal bijwonen 
een eerste experiment. Er is veel besproken.

Belangrijkste punten:
• Wim Schipper benoemd tot erelid.
• Verbeteren onderlinge interactie door virtuele themabijeenkomsten en het opnieuw 

verzenden van een ledenlijst (1x per jaar).
• Nieuwe website met kennisbank en waar o.a. Fantassen en de Geofictieatlas digitaal te 

vinden zullen zijn in de nabije toekomst.
• Er wordt een nieuw lustrum-/geofictieweekend georganiseerd voor 2022 door Daniël en 

Jeroen.

1. Vaststellen Agenda
De vergadering begon om 13:18 met het vaststellen van de agenda. Deze werd iets aangepast 
door een suggestie van Daniël met het punt virtuele themabijeenkomsten.

2. Mededelingen
Dhr. Hoevers
Ons oudste lid, dhr. Hoevers, is na onderzoek door onze voorzitter niet meer bereikbaar 
gebleken. Zijn telefoon is afgesloten. Het is niet ondenkbaar dat dhr. Hoevers opgenomen is 
of erger. Er zal een brief worden opgesteld namens het bestuur in de hoop dat er duidelijkheid 
ontstaat over zijn gesteldheid, aangezien er ook geen recente donaties meer zijn geweest. 
Tegelijkertijd zijn verzonden Fantassen niet retour ontvangen en had hij geen e-mailadres om 
te proberen.

Addendum: Inmiddels heeft ons het treurige bericht bereikt dat dhr. Hoevers is overleden. Frans van 
Nes heeft in Fantas 195 een mooi artikel geschreven ter nagedachtenis aan hem, zijn werk en zijn 
lidmaatschap van het genootschap.

3. Verslag vorige ALV
GvG op Youtube
Er wordt gevraagd naar het GvG Youtubekanaal die in de vorige ALV is genoemd. Wat is 
hiervan de status? Waar is deze te vinden? En waarom staat er nog niets op? Overigens 
ontbreekt de discussie hierover in het verslag van de vorige ALV, waarvoor excuses van de 
secretaris.

Er is een link naar het Youtubekanaal te vinden onderaan de nieuwe GvG-website (Addendum: 
Inmiddels ook bovenaan). Ook is de opname van de vorige ALV hier niet te vinden i.v.m. 
privacyoverwegingen, omdat de ALVs alleen voor leden zijn.
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Addendum: Een wachtwoord of verborgen link naar de video op Youtube is mogelijk, maar het 
gebruik t.o.v. verwerken van het enorme videobestand (meerdere gigabytes) is verwaarloosbaar. De 
notulen schrijven en lezen in de Fantas neemt minder tijd in beslag.

Het idee wordt geopperd door Frans om het kanaal te gebruiken voor het doen van 
(bijvoorbeeld) interviews met geofictici over hun geo's.

4. Financiën
Foutjes in de balans
Onze penningmeester is er achter gekomen dat een aantal dingen niet klopten in de balans na 
overname van de vorige penningmeester. Aangezien de af- en bijschrijvingen wel correct zijn 
geadministreerd was dit snel opgelost.

Gemiste contributies
De afgelopen jaren heeft het bestuur weinig gedaan om uitblijvende contributies na te gaan. 
Met name contributies uit 2014 en 2015. Sommige missende contributies zijn helaas van 
lieden die geen lid meer zijn. Het is te laat om hier nog achteraan te gaan. Hierdoor is er een 
verlies van €250,-.

Reserveringen
Er was geld gereserveerd voor de vernieuwing van de website. Aangezien hier uiteindelijk 
geen geld aan is uitgegeven is dit bedrag weer teruggezet in de algemene pot. Overige 
reserveringen blijven gehandhaafd.

Winst/Verlies
De pandemie heeft ervoor "gezorgd” dat het genootschap quitte heeft gespeeld financieel. 
Winst noch verlies. Er waren immers geen grote uitgaven zoals geofictieweekenden of 
vieringen (helaas). 

Echter, mochten deze uitgaven er wél zijn geweest dan had het GvG misschien verlies gedraaid. 
Mogelijkheden zijn bezuinigingen of het genereren van meer inkomsten. Tegelijkertijd heeft 
het bestuur weinig gedaan aan werving, achterhalen van achterstallige contributies en is er – 
doordat sociale gebeurtenissen niet door konden gaan – wellicht ook minder interesse bij de 
leden om extra donaties te maken.

Gelukkig zit er genoeg in kas om eventuele verliezen meerdere jaren op te vangen. De 
aanwezige leden suggereren om ook eerder donatieherinneringen de deur uit te sturen, 
bijvoorbeeld in december. 

En er is ook nog een lustrumweekend om in te halen. Dit kan zelfs kostenneutraal door de 
deelnemers mee te laten betalen. Alleen door bijv. speciale locaties of gasten zijn er bijdragen 
nodig vanuit de begroting. In principe is er een bedrag voor begroot á €200,-

Bankkosten
Tijdens de vorige ALV werden de stijgende bankkosten nog genoemd en of elders bankkieren 
misschien goedkoper was, helaas is hier niets aan te doen. Als niet-geregistreerde "club” is het 
lastig een nieuwe rekening te openen bij een andere bank. Overigens zijn de meeste banken 
ongeveer even duur.



7

Fantas nr. 196 – april 2022

PR
Op de begroting staat ook een post voor PR (Public Relations) á €155,-. Dit bedrag was begroot 
voor deelname van het GvG aan de wijlen beurs Imagicon. Normaliter was dit bedrag €50,-. 
De rendement van zo’n beurs wordt in twijfel getrokken. Allicht is de PR pot ook te gebruiken 
voor reiskosten voor het doen van interviews met geofictici, t.b.v. het Youtubekanaal.

Realisatie en begroting
De cijfers worden unaniem geaccordeerd door alle aanwezige leden.

5. Website
De boom staat, nu nog lampjes
De website is vernieuwd (eindelijk!), de secretaris en penningmeester nemen de aanwezigen 
mee op een kleine tour door de nieuwe website. Deze is nu goed leesbaar op smartphones en 
heeft minder inhoud die snel dateert. Ook is er nu een zogenaamde kennisbank met handig 
referentiemateriaal zoals software, tutorials, boeken en meer.

De website is nog veelal tekst en zal in de komende maanden beter worden aangekleed met 
afbeeldingen. De boom is opgetuigd, nu rest nog de versiering. Er volgen complimenten aan 
de penningmeester en secretaris voor het realiseren van de nieuwe website.

Publicaties online
Het is de intentie van het gehele bestuur dat de toekomstige Fantassen (vanaf nummer 194) 
een maand na publicatie ook te vinden zijn op de website. Zie hiervoor ook het Redactioneel 
in Fantas 194. De Fantas is een visitekaartje van het GvG en mag dan ook voor een breder 
publiek toegankelijk zijn. Oudere Fantassen zijn via de redactie op te vragen.

Er wordt geopperd om een complete lijst van alle Fantassen te publiceren, mét inhoud. Maar 
dit wordt een enorme waslijst aan content waarvan de toegevoegde waarde marginaal is. Wel 
komt er een lijst met thema’s van de afgelopen Fantassen. Thema’s zouden ook prima nog een 
keer kunnen worden bezocht.

Ook wordt er opgeworpen om de Geofictieatlas te publiceren, het gaat hierbij om de digitale 
versie in PDF. Hier wordt instemmend op gereageerd. Ook een nieuwe fysieke versie 
uitbrengen is wellicht eenvoudiger tegenwoordig dan 16 jaar geleden. De interesse ervoor zal 
moeten worden geïnventariseerd. Waarschijnlijk zal de atlas in maart op de website worden 
geplaatst, op de 16e verjaardag van haar uitgave.

Knipsels
Eén onderdeel wat ook zal worden toegevoegd aan de website is de geschiedenis van het 
Genootschap. Er zijn leden met krantenknipsels die waarschijnlijk een interessante bron aan 
beeldmateriaal kunnen opleveren voor de website. Wellicht komt er een "GvG in de media”-
subkop op de website. Beeldmateriaal waarin het GvG werd genoemd (zoals Kopspijkers) 
is wellicht lastig om te achterhalen i.v.m. auteursrechten en de kosten van het licenseren 
daaromtrent. Al is het mogelijk dit "gewoon” op ons Youtubekanaal te zetten en eventuele 
verwijderverzoeken af te wachten.

Spreekbuis
Naast een nieuwe website is er nu ook een Twitteraccount, @geofictie. Dit is een ideaal 
medium om werk te laten zien of te verwijzen naar websites van leden. Gebruik het GvG 



8

Fantas nr. 196 – april 2022

als je spreekbuis om interesse te wekken voor je eigen (online) geo’s. Mocht je zelf Twitter 
gebruiken, noem dan @geofictie in je tweet of volg en stuur een berichtje naar @geofictie. 
Ook kun je secretariaat@geofictie.nl e-mailen met afbeeldingen om te twitteren.

Addendum: Het bestuur legt een beeldbank aan van afbeeldingen van geo’s en geofictici (met 
toestemming van die geofictici) voor gebruik op website of social media, zoals Twitter.

6. Fantas
Inzenden kopij
Er is nu een nieuw e-mailadres voor de gehele redactie van de Fantas en het inzenden van 
kopij: fantas@geofictie.nl.

200e Fantas
Er zijn plannen om van de 200e Fantas een mooi jubileumnummer te maken. Bijvoorbeeld 
met beschrijvingen van geo’s. Dit zal dan in een uniforme Geofictieatlas-stijl gebeuren met 
dito kaart, waarbij geofictici ook eigen kaarten kunnen toevoegen. De 200e Fantas moet aan 
einde van het eerste kwartaal van 2023 verschijnen.

Thema’s
De thema’s voor de Fantassen lijken te bevallen. Suggesties voor nieuwe thema’s zijn altijd 
welkom. Een lijstje van voorgaande thema’s zal ook op de website worden gepubliceerd t.z.t.

7. Geofictieweekend
Een weekendje op de Veluwe
Corona gooide de vorige keer roet in het eten wat betreft het lustrum-/geofictieweekend. Dit 
zal dus worden "ingehaald”, bij voorkeur ergens in 2022. Daniël heeft aan de aanwezigen nog 
eens uitgelegd wat de uitdaging is bij het organiseren van een weekendje weg voor een groep 
kleiner dan 20 mensen. De meeste groepsaccomodaties zijn berekend op zulke groepen of 
groter. Een huisje voor een man of 6, 7, 8 is wel goed te regelen, met dan een apart zaaltje 
voor het dagprogramma – al is een zaaltje nog wel eens de bottleneck gebleken. Het plan is 
om Paul Meerts opnieuw te vragen voor zijn diplomatieworkshop.

Daniël neemt graag het regelen van een accommodatie op zich aangezien zijn kennis van de 
regio. Jeroen zal het organiseren van het programma op zich nemen.

8. Virtuele Themabijeenkomsten
Informeel voor- en nakletsen over artikelen in de Fantas
Daniël kwam met het idee om informele online themabijeenkomsten te organiseren. Dit zou 
dan op eenzelfde manier gebeuren als de vorige ALV, waarbij iedereen "Zoomt." Het idee volgt 
tijdens de discussie om dit te koppelen aan de thema’s van de Fantas. Met een bespreking 
voorafgaande een aankomende Fantas en een paar weken ná publicatie.

Zo is er weer wat meer interactie en feedback te krijgen door en voor leden. De secretaris zal 
dit gaan organiseren, ongeveer 3 weken ná en voor publicatie. Een eerste twee besprekingen 
zullen dus ten tijde van schrijven al geweest zijn en ook na publicering van deze Fantas volgen. 
Hiervoor zal je als lid van het genootschap een GvG-nieuwsbrief ontvangen in je inbox met 
gegevens. Tijdens de besprekingen is het ook mogelijk om nieuw thema’s te overleggen voor 
aankomende Fantassen.
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Addendum: Het moet nog blijken, maar mochten leden behoefte hebben aan meer informele 
virtuele bijeenkomsten over andere onderwerpen: Neem dan contact op met het secretariaat zodat 
ik je kan helpen deze te organiseren.

9. WVTTK
Extra grote donaties
Theo maakt het volkomen terechte punt teleurgesteld te zijn in het ontbreken van een reactie 
van het bestuur na het maken van een extra grote donatie. Normaliter wordt een donatie van 
€30,- gevraagd om ook recht te hebben op de papieren Fantas. Echter is de grotere donatie 
van Theo het bestuur niet volledig ontgaan, maar een reactie daarop bleef uit. Erkenning 
hiervoor is natuurlijk wel zo fijn, verwacht zelfs! 

Het bestuur zal in het vervolg erop letten om bij donaties hoger dan €30,- de donateur 
persoonlijk te bedanken. Excuses aan Theo en eventueel anderen waarbij dit niet is gebeurd.

Ledenlijsten
Een ander punt dat Theo aanhaalt is het verdwijnen van de ledenlijsten. Eind jaren ’80 zijn 
deze ingevoerd en altijd meegepubliceerd in de Fantassen, maar vanwege de aangescherpte 
privacywetgeving enkele jaren geleden worden deze niet meer meegenomen in ons clubblad.

Het hebben van een ledenlijst kan de interactie tússen leden helpen en versterken: Je hebt 
dan immers weer de contactgegevens van je mede-geofictici. Ideaal voor nieuwe initiatieven 
en interactieprojecten. Uiteraard zijn deze bekend bij het bestuur.

Om dit gebrek teniet te doen zal het secretariaat vanaf nu 1x per jaar – ten tijde van de 
donatievraag – een ledenlijst meesturen naar alle leden.

Erelid
Vanwege zijn tomeloze inzet en zijn meerdere rollen binnen het GvG, alsook zijn regelmatige 
gastheerschap van Kringbijeenkomsten in het Kloosterhuis, benoemt het bestuur van het 
GvG Wim Schipper tot erelid. Een cadeau is overhandigd en een oorkonde volgt nog.

10. Sluiting
Op deze vrolijke noot wordt de ALV gesloten en volgt – na een korte pauze – het Rondje 
Langs de Geo’s. Afsluitend wordt er nog samen gegeten.
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Verslag tweede online themabespreking: Sport
Sebas van den Brink

Zaterdag de 22e januari was er weer een informele bijeenkomst waar het thema van de 
afgelopen Fantas centraal stond. Ook bespraken de aanwezige leden met het bestuur en 
redactie thema’s voor aankomende Fantassen. 

De Online Themabesprekingen zijn dus informeel en naast het thema van de bespreking is er 
ruimte om van alles en nog wat te bespreken. Ook dit keer was het een gezellige bijeenkomst 
met anekdotes, geofictie, interessante weetjes en geklets. 

Er waren 9 leden aanwezig (in willekeurige volgorde); Rob Fleuren, Wim Schipper, Jeroen 
van den Berg, Danae Dekker, Daniël Willems, Jonathan Denivelle, Erik Elsenbroek en 
ondergetekende.

Het vorige thema, sport, kwam natuurlijk ook ter sprake. Aanvankelijk was de indruk dat het 
thema niet zo zou aanslaan bij iedereen, en misschien zit daar ook een kern van waarheid in. 
Wat ook meespeelde was de tijd van het jaar: In december zijn de meeste mensen te druk om 
kopij te kunnen schrijven voor de Fantas. Mede hierdoor leek het erop alsof het een dunne 
editie zou worden. Uiteindelijk kwam er tóch voldoende kopij binnen, maar kwam Fantas 195 
dus een maand later uit.

Er passeerden allerlei onderwerpen het licht. Ook werd er nog een beetje uitgeweid over 
sport buiten wat er in de Fantas is beschreven. Het ging ook al gauw over andere thema’s. 
Deze Fantas heeft zo het thema “een regio uitgelicht” gekregen. Eenieder is uitgenodigd om 
een regio uit een eigen geo in het zonnetje te zetten – om welke reden dan ook.

Ook Fantas 197 heeft al een thema: (Geofictieve) dieren, of het nu werkelijke fysieke of 
mythische wezens zijn.

Naast geofictieve onderwerpen kwam ook nog het geofictieweekend kort ter sprake. We 
houden voorlopig een mei-datum aan onder het mom “nee heb je, ja kan je krijgen.” Wie 
weet zijn de covid-restricties dan alweer een stuk minder, maar daar valt sowieso lastig op te 
plannen. Dus plannen we wat we wel kunnen plannen.

Ook was pardoes het verslag van de vorige ALV vergeten! Dat is de fout van mijzelf (waarvoor 
excuses). Je zult deze uiteraard vinden in deze Fantas.

De volgende themabespreking gaat dus over “een regio uitgelicht” en vindt plaats op zaterdag 
23 april 2022, opnieuw om 20:00. Een Google Meet-link zal per e-mail verzonden zijn.

Het was een gezellige bijeenkomst, bedankt allen die aanwezig waren en hopelijk tot een 
volgende keer!

Vriendelijke groet,
Sebas
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Regio Ayre van het Prinsdom Elysion
Theo Balvers

Inleiding
Een themanummer over regio’s, een regio in het byzonder. De redactie is onuitputtelijk in het 
bedenken. Maar zij inspireerde mij in elk geval meteen. Ik houd wel van die mini-wereldjes, 
want er zal toch geen geoficticus durven publiceren over een regio ter grootte van – noem 
eens wat- Bretagne. Ik had meerdere keuzes en koos voor AYRE.
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What’s in the name?
Hoe komt een geoficticus aan naamgeving? Dat kan door van alles zijn: van pure fantasie tot 
(ont)lening-associatie. Ayre komt in het register van de Times-atlas tot drie vermeldingen. 
Zonder de e, dus als Ayr, is er de schotse kustplaats aan de Firth of Clyde. Er zijn bedrijven 
die Ayre heten, een audio-apparaat, er is een spaanse hotelketen met die naam. Dus het komt 
gelukkig niet veel voor, als je tenminste naar originaliteit streeft. 

Ik denk dat het een associatie is met Eire, hetgeen gaelic voor Ierland is. Ik heb altijd wel “wat” 
met dat grote, eigenzinnige eiland gehad. Ik vind ook de klank welluidend en daar streef ik 
naar. De regio zou daar dus ook wat van weg moeten hebben. En dat is ook zo…

Beschrijving
De kleine atlantische archipel ELYSION telt 15 geografische districten. De meest noord-
oostelijke regio is AYRE. De afmetingen zijn 4 bij 5 is 20km2, te vergelijken met het griekse 
eilandje Iraklia. 

Eigenlijk wijkt het geofysisch nogal af van de rest van Elysion, dat heuvelachtig is als Zuid-
Limburg. Het hoogste punt van Ayre is de Nebulosa van 319m. Het landschap is te typeren 
als glooiend en ruig. De kust is rotsachtig en was/is erg ontoegankelijk vanuit zee. Er zijn 
smalle keistrandjes. Een hoge kaap is Canestrante. Van oorsprong was het gebied overdekt 
met vegetatie. (Elysion werd in 1427 ontdekt en vanaf 1442 gekoloniseerd vanuit Portugal). 
Bomen werden gekapt voor brandstof, voor het maken van gereedschap en voorwerpen. 
Maar het gebied (met Montessa) is vooral economisch van belang vanwege de steensoorten 
die uit groeven en rivierbeddingen gedolven worden (basalt, marmer, klei). In de eerste eeuwen 
graasden er voornamelijk schapen en geiten, die voor wol, vlees en melk zorgden. Op vlakke 
en hoge delen was akkerbouw (vlas, mais, graan, koolsoorten, suikerbieten). 

Er kwamen kolonisten uit de Lage Landen wonen, die in 1471 Milesse aan de Sevris stichtten 
en in 1622 NueVere an d Baia Fria als tussenhaven voor de VOC. In 1549 waren er monniken 
die het klooster Aduarde stichtten en de directe omgeving in cultuur brachten. De monniken 
hadden moestuinen en brouwden bier. De familie Ossa verkreeg aan het begin van de 17e 
eeuw door kanselier Leonarde Ossa veel gronden in bezit. 

Het zijn kustplaatsen, die aanvankelijk leefden van de visserij, agrarische bedrijvigheid, 
mijnbouw en wat handel. In 1830 werd er een kanaal tussen beide baaien gegraven. De plaatsen 
groeiden uit tot resp. 9870 en 4680 inwoners. In 1916 kende NueVere een grote stadsbrand. 
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Het zijn aardige stadjes met in bescheidenheid alle voorzieningen. De werkgelegenheid in 
Milesse is voornamelijk in de textiel (linnen, kunstzijde), steen- en houtverwerking; de plaats 
heeft sinds 1929 een Textielbeurs; NueVere in de foto- en papierproducten, visserij en 
scheepsbouw.

Cultuur en sfeer
Ik vond het met veel van mijn geo’s altijd wel uitdagend om een verbinding met de Lage 
Landen te hebben, b.v. door kolonisatie en emigratie. Het is aan de architectuur te zien. Er zijn 
nogal wat familienamen die op de herkomst duiden.

Van cultureel belang is om te vermelden dat de plaatsen kerkelijk overwegend katholiek waren, 
maar door de VOC-contacten ook pragmatisch open voor andersgelovigen. Na de katholieke 
St.Martinus (1620) gaf de Nue Kirke (1668) toegang voor protestantse erediensten. In 2005 
kreeg NueVere het Oecumenisch Centrum. 

■ S. Nicolas

Scholieren en studenten bezoeken in Milesse 
It Atheneum (1658). Voor muziek en toneel 
werden in de nieuwe wijk Ustende voor de 
gegoede burgerij het Kulturhus (1774) en 
het Laetitia Theatre (1783) gebouwd door 
Nicolas Muecce. Op cultureel gebied is het 
particuliere Thyssen Museum te NueVere 
uit 1927 van Bernarde Beheyt een bezoek 
waard. In 1971 kreeg Milesse het Gaudeamus 
Center, ontworpen door Martin Cassatt. 

Ayre is een boeiende regio: door het landschap, 
de ongerepte natuur, de verscheidenheid van 
de bevolking in de leuke, sfeervolle stadjes.

Even voorstellen: Daalrijk
Sebas van den Brink

Tijdens de laatste online themabespreking werd ik er nog een keer aan herinnerd dat ik nog 
steeds mijn geo niet goed heb geïntroduceerd. Bedankt Wim! Hierbij poog ik dat dus recht te 
zetten: Daalrijk!

Daalrijk is een verre evolutie van mijn oorspronkelijke geo: Jooëne. Misschien dat hier in het 
archief nog wel iets over te vinden valt. In de tussentijd is mijn geo geëvolueerd van Jooëne 
naar Tatoningen en leeft nu onder de noemer Daalrijk. Het is altijd al een soort zandbak 
voor ideeën geweest voor mij: een Nederlandstalige ietwat utopische geo, maar dan een stúk 
groter en op een fictieve planeet.
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Taal
Grammatica is nooit mijn sterkste kant geweest, dus men spreekt er Daals—wat simpelweg 
Nederlands is  —met wat woorden her en der vervangen. Zo spreekt men niet van een 
smartphone of computer, maar van een pocketfoon en rekenmachine. Leenwoorden zijn wat 
zeldzamer, domweg omdat de eigen culturele invloed groter is.

Staatkunde
Daalrijk is een federale constitutionele monarchie, alhoewel de monarch effectief machteloos 
is en een louter symbolische functie bedient. Het koningshuis heeft enkele privileges, maar 
wordt niet meer betaald vanuit de contributiën (belastingen). Het Koninklijk Bedrijf verzorgt 
het merendeel van het vaste inkomen van het koningshuis en beheert alle bezittingen. 
De overheid huurt, als het ware, de monarch in voor het bekleden van bepaalde functies. 
Hiervoor krijgt de monarch (en eventuele aanwezige familieleden) per uur voor betaald. Daar 
buiten moeten zij de eigen boontjes doppen.
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De staat is opgebouwd uit een dertigtal bondsstaten, unies genoemd. Deze zijn verder 
onderverdeeld in kwartieren. Kwartieren zijn op hun beurt onderverdeeld in gemeenten. 
Kwartieren zijn niet echt te vergelijken met provincies, die rol wordt eerder door de unies 
vervuld. Al hebben unies een veel grotere mate van zelfsturing dan de Nederlandse provincies 
en neigen meer naar een Duits model. 

Kwartieren zijn een optionele bestuurslaag, verreweg de meesten zijn non-actief en lijden een 
papieren bestaan. Met name grote steden—dichtbevolkte gemeenten—die aan elkaar gegroeid 
zijn en/of overlappende belangen hebben, maken gebruik van kwartieren. Gemeenten 
kunnen dan verantwoordelijkheden afschuiven om een efficiënter kwartier te krijgen. De 
hoofdstad, Wisburg, kent ook een gelijknamig kwartier dat uit een viertal gemeenten bestaat. 
Sociale vangnetten, afval, grotere infrastructuur en andere overlappende taken zijn nu de 
verantwoordelijkheid van het Wisburgs kwartier.

Het Parlement is vergelijkbaar met onze Tweede Kamer. De Senaat vormt de Daalse Eerste 
Kamer. Verder is er een Forum, waar de grotere kwartieren vertegenwoordigers naar kunnen 
sturen. Er zijn twee hoofden van de regering: doorgaans wordt de lijsttrekker van de grootste 
partij de Minister-President. Kiezers krijgen tijdens de verkiezingen ook de kans om op een 
Vertegenwoordiger te stemmen, deze persoon mag niet van een regeringspartij zijn (of 
dezelfde persoon als de Premier). De Premier en de Vertegenwoordiger mogen elk maximaal 
drie termijnen van 4 jaar, of uiterlijk 12 jaar dienen. 

Ook zijn politici (en in het bijzonder ministers) zijn gebonden aan regelgeving omtrent 
openbaarheid. Cijfers achterhouden, desastreuze keuzes maken, steekpenningen aannemen 
en andere incapabele of corrupte keuzes kunnen niet alleen tot ontslag, maar zelfs tot 
gevangenisstraf leiden. Het Constitutioneel Hooghof kan politici beoordelen op verdenking 
van corruptie, naast dat zij nieuwe wetten toets op haalbaarheid, gevolg en de grondwet.

De journalistiek is, net zoals notarissen en advocaten, ook gebonden aan gedragscodes. De 
media worden in Daalrijk gezien als de vierde macht: de informerende macht en de kwaliteit is 
daardoor geborgd. Onafhankelijkheid hiervan is verankerd in de grondwet en wordt bewaakt 
door het Journalistiek College.

Cultuur
De Daalse cultuur is pluriform en laat zich lastig omschrijven, met name omdat het zo'n groot 
land is met zoveel subculturen. Het merendeel van de bevolking is atheïst. Van grote invloed 
op de staat en de Daalse cultuur was het boek Op Klare Dag, deze bracht de Tweede Grote 
Ontkerkelijking teweeg. Een langdurige emancipatiestrijd en het afbrokkelen van de macht 
van de kerk volgden hierop. 

Ook is seks of seksuele identiteit geen taboeonderwerp. De zogenaamde haarden die men 
vindt in grote dorpen en vele wijken van grote steden, worden gezien als gezondheidszorg: een 
soort seksclub voor de buurt waar je niet alleen terecht kan met vragen omtrent seksualiteit, 
of om een professionele prostituee te vinden (dat is gewoon een erkend beroep met cao)—
veel haarden dienen ook een beetje als koppelmaker met bordspelavondjes, singleavonden, 
dansavonden en meer. Ze dienen met name een informerende en sociale functie.
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Dankzij de sterke economische basis (zie Economie, verderop), prettige voorzieningen en 
voorwaarden voor ouders, plus de goede gezondheidszorg, is het gemiddelde geboortecijfer 
de afgelopen jaren relatief hoog op 1,85. 

Op Klare Dag legde de basis aan wat men "optimistisch nihilisme" is gaan noemen. De notie 
dat het universum inherent onverschillig is over de mens. Binnen het optimistisch nihilisme 
wordt dit gezien als iets positiefs: de vrijheid om van je leven te maken wat je zelf wil. De staat 
heeft dan ook als taak het individu te faciliteren zonder competitie onderling.

Economie
Na de Derde Wereldoorlog is tussen 1920 en 1921 een ingrijpend pakket wetgeving ingevoerd 
om de economie "antifragiel" te maken. WO3 (en overige oorlogen) hadden als oorzaak een 
beurskrach waardoor veel mensen pensioenen, spaargelden en banen kwijt waren geraakt. 
Met hyperinflatie en failliete banken. Met name in het naburige Holzreich was de nood hoog. 
De krach van 1909 leidde zo tot opkomst van een fascistisch-communistisch bewind wat al 
gauw expansionistische ideeën kreeg. Een gruwelijke oorlog volgde, die duurde van 1914 tot 
en met juni 1920. 

Aandelenhandel, rente, banken, pensioenen en zelfs het geld zélf werden versimpeld, 
afgeschaft en/of gereguleerd. Geld wordt vanaf dat moment gezien als niets anders dan een 
ruilmiddel wat in bezit is van iedere Daalse burger. Het is dan ook in "bruikleen van de Daalse 
burger," zoals op het briefgeld staat. Er is ook een geldelijk vermogensplafond (men mag niet 
meer dan x-hoeveelheid geld bezitten, voor niet-geldelijk vermogen is geen grens).

Sinds 1939 is er een universeel basisinkomen, hiermee wordt armoede bestreden en grote 
ongelijkheid voorkomen. Het geeft startende en minder vermogende (jong)volwassenen een 
goede basis en creëert het gelijke kansen. Daarnaast heeft het een systeem van vergoedingen, 
toeslagen en uitkeringen aanzienlijk versimpeld.

Economische krimp is hierdoor geen rampzalig gebeuren meer en de Mythe van de Eeuwige 
Groei is – ruim voordat een dergelijk idee een ecologische grens zou bereiken – al in de kiem 
gesmoord, in tegenstelling tot op onze Aarde. De economie hoeft niet te groeien, want de 
waarde van het geld wordt direct bestuurd door het Ministerie van Economische Zaken en 
niet door een ondemocratische organisatie zoals een nationale bank (Daalrijk heeft er geen).

Ontslagen worden leidt niet meer tot een bestaanscrisis. Ook zijn pensioenen, hypotheken 
en spaargelden niet meer gekoppeld aan een gokpaleis zoals de effectenbeurs. Financiële 
producten zijn simpel, maar het gehele systeem is robuust. Dit geeft enorm veel rust en 
voorkomt financiële slachtoffers.

Zoals eerder genoemd kunnen ministers berecht worden, men is dan ook vaak secuur met het 
bijstellen van de waarde van de Daalse daalder (symbool: Ð) via de contributie. 

Mobiliteit
Mobiliteit is ook een interessante; autobezit is vrij zeldzaam tegenwoordig. Qua techniek loopt 
Daalrijk wat voorop op ons. Sowieso zijn elektrische voertuigen al decennia dominant. De 
zelfrijdende autotechniek is veel verder, met name omdat de infrastructuur erop is aangepast. 
Hierdoor is het hebben van een rijbewijs eerder uitzondering dan regel en verbonden aan 
allerlei extra eisen. 
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Off-roading en autosport zijn dan levendige hobby's, mensen sleutelen nog graag aan hun 
auto's – ook zeldzame verbrandingsmotoren, met name in klassieke auto's – en kunnen die 
dan zelf besturen op veilige omgevingen: circuits, rallyparcours en off-roadroutes.

Wil je toch met de auto, dan bestel je er eentje. Er zijn verschillende aanbieders die je op je 
pocketfoon kan installeren. Wanneer je een auto bestelt geef je aan van waar naar waar je 
wilt reizen bij de aanbieder. Die stuurt dan – vaak meteen – een auto naar je deur. Veelal 
staan die in de wijk geparkeerd op de weinige parkeerplaatsen of -garages die er zijn. Of er 
komt eentje naar je toe zodra die klaar is met z'n huidige taak. Met name in grote steden zijn 
er veel verschillende aanbieders. Er is geen bestuurder, je stapt in en de auto brengt je naar 
je bestemming.

Men kan natuurlijk ook een zelfrijdende auto bezitten, met name in landelijk gebied is dat 
gebruikelijk. Een auto bestellen heeft hier vaak een langere wachttijd. Ook kan het voorkomen 
dat men graag een auto op de oprit heeft, iets waar niet per sé elk model zelfrijdende 
auto zichzelf kan parkeren. Veel modellen hebben dan ook een parkeermodus, een soort 
afstandsbediening waarmee je jouw auto kan parkeren op ongewone plekken. Ook handig in 
de stad, als je de auto op de stoep wilt zetten om wat te laden en te lossen. 

Al sinds jaar en dag hebben openbaar vervoer, fiets- en voetverkeer de voorkeur. Daalrijk 
is groot genoeg voor nationaal vliegverkeer en een uitgebreid hogesnelheidstreinnetwerk. 
De Daalse Spoorwegen (ook wel liefkozend de Das genoemd, naar het dier) opereert het 
basisspoornetwerk. Daarnaast zijn er een goed aantal private spoorvervoerders.

Verdere beschrijvingen
De vlag heeft een verhouding van 1:2 en heet ook "De Opkomst, De Ondergang." Dit slaat ook 
op het eerder genoemde optimistisch nihilisme. De zon komt op, de zon gaat onder, het leven 
gaat door. De twee grote driehoeken linksonder en rechtsonder vormen ook een soort "dal," 
wat natuurlijk slaat op het Daal in Daalrijk. Het land is omringt door zeeën, gesymboliseerd 
door de blauwe driehoek in de vlag. 

Dit was een vrij onvolledige beschrijving. Er zijn talloze figuren, feitjes en zaken die ik aan het 
beschrijven ben op de Wiki Daalrijk. Ook vind je hier vlaggen, logo's en meer, bijvoorbeeld de 
kaart van Wisburg (met meer dan 2000 unieke straatnamen). Hier heb ik een grote print van, 
deze neem ik graag mee naar de volgende ALV.

Zie voor een constant verder geüpdatete beschrijving en informatie https://daalrijk.nl/wiki.
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Noordelijk Mittirna
Daniël Willems

Benoorden de Kroonlanden van Kimbryon strekt Mittirna zich nog honderden Hloigar verder 
uit, tot aan de grauwe, koude Norgozee. Noordelijk Mittirna ligt binnen het invloedgebied van 
het Keizerrijk Kimbryon en de Kimbryonen zien dit gebied als het ware als hun achtertuin.

De buitengewesten van Kimbryon, zoals Norðach Wicknar, Balnosweið en Norrtirn nemen 
aanzienlijke delen van noordelijk Mittirna in beslag. Maar ook bevinden zich hier de landen 
Hespermaria, Samia en Pomoria. De oostkant van het gebied wordt begrensd door het 
uitgestrekte rijk Häme, waar Kimbryon al eeuwenlang vriendschappelijke betrekkingen mee 
onderhoudt.

Noordelijk Mittirna is een uitgestrekt, overwegend uiterst dun bevolkt gebied, met uitgestrekte 
wouden, ontelbare meren en een langgerekte bergkam die het gebied van noord naar zuid 
doorsnijdt. Er zijn uitgestrekte en verlaten wildernissen, hier en daar onderbroken door een 
diepe kloof of smalle vallei, rivieren en meren. Langs de kust liggen enkele grote steden. Ook 
de vruchtbare streken rond het grote Përameer zijn relatief dicht bevolkt. Het Përameer was 
ooit onderdeel van een binnenzee, die met het Botmeer en het Hwennmeer verder zuidwaarts 
met de open zee in verbinding stond.

In dit uitgestrekte gebied vormen aerocruisers de meest comfortabele manier van vervoer. 
Een tiental luchtveerhavens biedt regelmatige vaardiensten. Er rijden slechts een paar treinen 
op de Permarrlijn en de Ertslijn. De autobusdiensten tussen de grotere plaatsen zijn gewoonlijk 
goed, maar bedienen de wildere gebieden niet. Op sommige plaatsen varen veerboten op 
de bergmeren. De hoofdwegen langs het Përameer zijn zeer goed, maar de wegen elders 
zijn minder goed. Over het Përameer varen diverse veerdiensten. Als bij koude winters het 
Përameer goed dichtvriest, worden er ijswegen over het meer aangelegd, die de steden rond 
het meer met elkaar verbinden.

Norðach Wicknar
De Norðach Wicknar ("Noorderwijken") strekken zich langs de kusten van de Wicknarzee, als 
steeds smaller wordende sliert, totdat het in het uiterste noorden nog bestaat uit een aantal 
eilanden voor de kust en enkele kuststroken, waarachter meteen de grens met Samia ligt. 
In dit gebied ligt de gewesthoofdstad, Kimbretonn, tevens de grootste stad van noordelijk 
Mittirna.

Samia
Samia is voor de reiziger die zich niet snel laat intimideren. Het land wordt gekenmerkt 
door bergen, rivieren en wouden. Je kunt varend, zalm vissend of wandelend de wildernis 
in trekken. Schitterende nationale parken, zoals Sareck met wel tweehonderd hoge bergen, 
beschermen het landschap met wilde watervallen en dalen. Hier ligt ook de Gibnegayse, 
met 6591Ft de hoogste berg van Samia. De Samiapoort wordt vanuit de Wicknarische stad 
Marrgarray bereikt. Het is een door gletsjers gevormd dal waarin een offerplaats van de 
Hämayetti ligt, die is omgeven met verhalen en legenden.

In het noorden van Samia ligt de hoofdstad Tana, aan de monding van de gelijknamige rivier. 
Andere belangrijke Samiaanse plaatsen zijn Giron en Illuware. Deze danken hun bestaan 
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grotendeels aan de ijzerertsmijnen. Giron is het centrum van het westelijke Tornyodal. De 
ruimtehaven S-Ränx, zestien Hloigar benoorden Giron is belangrijk voor het Kimbryoonse 
ruimtevaartprogramma. Het gebied is in trek vanwege de mogelijkheden tot vissen, kamperen 
in de wildernis en varen op de snelstromende Tornyo en Täränö. De laatste begint met een 
bifurcatie van de Tornyo en stroomt twintig Hloigar stroomafwaarts in de Kala.

Hespermaria
Hespermaria ("bewesten de zee") strekt zich in de richting van Samia uit van de dichtbevolkte 
Përameerkust via wouden en moerassen. Haar kusten en rivierdalen tellen al eeuwenlang 
levendige nederzettingen.

De hoofdstad Julavu ligt aan de Jula, die hier met een delta in het Përameer uitstroomt. De 
ertsoverslaghaven en de staalfabriek zijn de hoekstenen van Julavu. De ruïnes van het oude 
Julavu liggen een eind stroomopwaarts langs de rivier.

Pitinn werd na de Val naar de monding van de Pita verplaatst. De belangrijkste attractie is de 
kust, die zandstranden biedt. Het machtige, ongetemde stuk Pita is te vinden in de Suryakoski 
("Grote Stroomversnelling").

De streek rond Hëletti staat bekend als het Gouden Koninkrijk vanwege de nabijheid van twee 
van de grootste goudmijnen in Mittirna. De ertslaag strekt zich uit van Përamëri via noordelijk 
Hespermaria tot de bergen van Samia.

De meeste commerciële activiteit van Hespermaria is geconcentreerd in de zuidelijke stad 
Umaya. Na de Val werd een nieuw Umaya gebouwd aan de Hwark, die de Përameer met het 
Botmeer verbindt. Het is een belangrijk handels- en bestuurscentrum en provinciehoofdstad.
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Faylin, woonplaats van de nimfen
Danae Dekker

Wie Cylenië zegt, zegt Cylenistische cultuur, maar niet veel mensen weten dat deze cultuur 
in veel gevallen synoniem staat met Faylin, volgens de overlevering een van de meest 
beeldschone eilanden op Aarde, die de negen mythische nimfen als hun woonplaats kozen.

Faylin (in het Eiland-Cyleens Feelinn) is een eiland en deelstaat van de Cyleense Confederatie 
gelegen op de scheiding van de Atlantische Oceaan en de Golf van Nionië, nabij Borealië, 
een van de subcontinenten van Atlantis. Het ligt ten zuiden van het eveneens Cyleense 
eiland Ðagen en ten noorden van het Overland, onderdeel van het vasteland van buurland 
Carthamië. De Straat van Ðagen en de Straat van Senith zijn twee zeestraten die het eiland 
respectievelijk ten noorden en ten zuiden scheiden van de andere landmassa's. 

Geografie en bestuurlijke indeling
De deelstaat Faylin bestaat uit het eiland Faylin en de 250 km noordelijker gelegen eilandjes 
Äls en Älskyr. De hoofdstad en grootste stad van het eiland is Difyuðr, waar ook de senaat 
van Faylin zetelt. De deelstaat huisvest 1.263.460 inwoners op een oppervlakte van 2.643 
km². Het demoniem voor Faylin is Fayleens; iemand afkomstig uit Faylin heet een Fayleen of 
Fayleense.

Het eiland Faylin, dat bekend staat om zijn natuur, is maximaal 90 km lang en 65 km breed. 
Het reliëf van het eiland wordt gekenmerkt door een glooiend landschap dat met name 
gevormd wordt door de twee uitgedoofde vulkanen Fir Stemeðr (Mount Stemming) in het 
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westen en Fir Ornrenin (Mount Ormore) in het oosten, die respectievelijk 478 m en 370 m 
hoog zijn. Tussen beide vulkanen bevindt zich een heuvellandschap waar de grote steden 
Difyuðr, Kylesþ, Aemiliþ en Turmin zich bevinden. Rondom de bergen vindt men een keur 
aan loofboombossen en verschillende beekjes en rivieren; ten noorden en zuiden van Mount 
Stemming bevinden zich nog ongerepte stukken van de pure en idyllische Fayleense natuur.

Faylin vormt de kleinste deelstaat van Cylenië, een confederatie verder bestaande uit Nionië, 
de grootste deelstaat die het leeuwendeel van het Cyleense vasteland en de eilanden Ðagen 
en Fio beslaat, en Svalingen, dat zich in het noorden van het vasteland bevindt. De deelstaat is 
vervolgens weer onderverdeeld in 24 districten waarvan 23 zich op het eiland Faylin bevinden. 
De grootste steden van het eiland zijn Difyuðr, Dorþ, Bliss, Dunres, Kylesþ en Aemiliþ.

Geschiedenis
Over het algemeen wordt aangenomen dat Faylin, net als de rest van Cylenïe en een groot 
deel van het subcontinent Borealië van Atlantis, aan het einde van de laatste ijstijd voor 
het eerst werd bewoond door jager-verzamelaars: de Cyleno-Nagasken. Deze van oorsprong 
inheemse Noord-Amerikaanse volkeren staken na het smelten van de Laurentide ijskap via 
een landbrug over naar eerst het westen en daarna de rest van Borealië. Rond 2800 voor 
onze jaartelling deed de landbouw zijn intrede bij de Cylenen in het westen van Cylenië, ruim 
1000 jaar na hun zuiderburen, de Carthisken.

In de periode rond 2000 voor onze jaartelling besloeg de Cyleense invloedssfeer de eilanden 
Faylin en Ðagen, en ook delen van het Cyleense en Carthiskische vasteland. In de twee 
decennia daarna ontstonden er verschillende stadsstaten en bloeide de Cylenistische religie 
en cultuur op in deze gebieden. Vanaf 520 voor onze jaartelling kreeg het westen van Borealië 
te maken met verschillende invallen en kolonisaties van volkeren afkomstig uit Europa, met 
name uit de Romeinse invloedssfeer. Waar naar aanleiding hiervan in het zuidelijke Carthiskië 
verschillende gebiedsuitbreidingen en oorlogen plaatsvonden, tot de vorming van het Eerste 
Carthaamse Keizerrijk in 180, bleef de situatie in Faylin en Cylenië redelijk stabiel. Een 
opmerkelijke ontwikkeling is die van het Syrrinschrift rond het begin van onze jaartelling. Dit 
alfabet werd volgens de overlevering ontwikkeld door Telsin, een Cylenistische priesteres, en 
verving al snel het Carthiskische logografische schrift in een groot deel van Cylenië.

In 242 besteeg de 22-jarige keizer Theorc de troon in Carthamië en begon met het opbouwen 
van een militaire machine met als doel om de grenzen van zijn rijk oostwaarts en noordwaarts 
te verleggen. In het rijk kreeg hij onder andere steun voor deze campagnes doordat de 
Cylenistische inwoners zich zorgen maakte over de Romeinse expansie richting de heilige 
steden Keelith (thans Ceylynn) in het oosten van het eiland Ðagen en Kylesþ op Faylin. 
Nadat in 254 een expeditie vertrok richting de Cyleense stadsstaten, werd Faylin in 256 
geannexeerd, evenals Keelith en Ðagen. Als reactie worden de overgebleven Cyleense staten 
een stedenbond tegen zowel de Carthaamse als Romeinse expansie in het gebied.

Tot in de vroege Middeleeuwen bleef Faylin onder Carthaams gezag, maar na verschillende 
factoren die de welvaart en dus de macht van de keizer in het rijk deed afbrokkelen, stierf 
keizer Ongvar in 722 zonder kinderen en directe troonopeisers. In de daaropvolgende 
periode maakten verschillende Carthaamse buren gebruik van de zwakte van het nu alleen 
nog in naam bestaande keizerrijk. Zo wist de Cyleense stedenbond in 733 de eerder verloren 
gebieden, waaronder Faylin, terug te veroveren, en vormde Ðagen en Faylin, samen met de 
heilige steden Ceylynn en Kylesþ, om tot de gelijknamige stadsstaat Ceylynn.
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Rond het jaar 950 kreeg de statenbond te maken met de westwaartse expansie van de 
Vikingen, die kolonies stichtten in het nog onontgonnen noorden van het Cyleense vasteland. 
Als reactie vormden de stadsstaten op het vasteland in 1044 een militair verbond, dat bekend 
staat als Ny Onya, of Nionië in het Nederlands. De staat Ceylynn had weinig te maken met 
deze expansies, maar sloot zich een paar eeuwen later, in 1366, toch aan bij het Nionische 
verbond. De lokale adel op Faylin streefde echter steeds meer naar zelfbestuur en als 
reactie op aansluiting bij het verbond scheidde het eiland als van de stadsstaat Ceylynn. 
Na wat korte schermutselingen tussen Nionië en Faylin in de periode rond 1370, wordt de 
onafhankelijkheid van Faylin bekrachtigd door beide partijen in 1377 in het Verdrag van 
Kylesþ, met als belangrijkste voorwaarde de gedeelde controle over de Straat van Ðagen en 
de Straat van Senith, de zeestraten die aan weerszijden van Faylin lopen en de verbinding 
vormen tussen de Atlantische Oceaan en de Golf van Nionië.

Na hernieuwd contact tussen West-Borealië en Europa als gevolg van ontdekkingsreizen 
aan het begin van de Renaissance, viel Carthamië als gevolg van een alliantie ten prooi aan 
de Spanjaarden en de Latijnsprekende Dumeriërs uit het zuidelijke buurland Dumerië. In de 
tussentijd was Carthamië langzaamaan het centrale gezag in het keizerrijk verloren, maar na 
nieuwe technologische ontwikkelingen als gevolg van de Spaans-Dumerische invasie voerde 
het rijk aan in de 16e en begin 17e eeuw een serie oorlogen om het centralisme in het land te 
herstellen. In 1601 werd Faylin daartoe veroverd en opnieuw onderdeel van het Carthaamse 
keizerrijk.

Van 1714 tot 1951 is Faylin onderdeel geweest van het Britse rijk. In 1714 werd het eiland 
door het Carthaamse rijk de facto in gebruiksrecht gegeven aan de Britten als dank bij het 
verhelpen van de burgeroorlog die in de voorafgaande periode door het land woedde. In 1836 
werd Faylin een zelfbesturende kolonie en vanaf 1867 een Dominion met een eigen regering, 
net als Carthamië dat inmiddels ook onder Brits bestuur viel. In deze periode bereikte de 
industriële revolutie door toedoen van de Britten het land; steden als Bliss, Ðorþ en Turmin 
bloeiden op als industriesteden. In 1951 verklaarde het eiland zich in navolging van Carthamië 
onafhankelijk van Groot-Brittannië en werd het ceremoniële bestuur terug overgedragen aan 
de oude Fayleense adel. In dat jaar besteeg Tore te Feelinnin de troon als nieuwe koning van 
Faylin.

■ Stamboom van het Fayleense koningshuis

In de tweede helft van de 20e eeuw verbeterde de relatie tussen Faylin en haar buurlanden sterk. 
Na de in 1981 uitgespeelde Tweede Hilgaroorlog op het Borealische vasteland, vormde Faylin 
samen met buurlanden Carthamië en Nionië een vrijhandelszonde, die in 1989 uitbreidde tot 
een douane-unie, waarbij ook aandacht wordt besteed aan economische, militaire en culturele 
samenwerking. In de jaren '90 wordt dit verbond, bekend als de Commonwealth of Gulf States 
(COGUS), verder uitgebreid met een feitelijke muntunie en een gemeenschappelijke markt, 
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vastgelegd in het Verdrag van Valleen in 1997. In 1998 deed koning Tore II afstand van de 
troon ten gunste van zijn zoon Varraðe. Vier jaar later, in 2002 overleed hij aan complicaties 
die veroorzaakt werden door een tumor.

Ook in de 21e eeuw vindt er veel diplomatie plaats tussen Faylin en de omringende landen. In 
2013 was het kleine landje een van de oprichters van het Westpact, samen met Carthamië, 
Eduko, Imaginië, Kwang Yung, Nionië, Schellingen, Tholenië en Uneta. Ook tekenden Faylin 
en Nionië na bindende referenda op 19 april 2014 de Cylenian Act of Reunion in Ceylynn, 
waarbij beide landen een confederatie vormen bestaande uit de twee autonome deelstaten. 
Deze unie omvat het samenvoegen van buitenlands beleid en defensie, maar ook intensieve 
samenwerking op bijvoorbeeld economisch, cultureel en infrastructureel vlak. Een jaar later 
scheidde Svalingen zich af van Nionië om de derde autonome deelstaat van de unie te vormen. 
Koning Varraðe van Faylin vormt samen met koningin Celestine van Nionië en Svalingen het 
ceremonieel bestuur van de nieuw gevormde confederatie.

Infrastructuur
Het wegennet van Faylin is goed uitgebouwd met snelwegen voor belangrijke doorgaande 
verbindingen langs de kust, verschillende expreswegen rondom grotere steden en verharde 
hoofdwegen door het binnenland. Snelwegen zijn veelal met 2x2 rijstroken uitgebouwd, maar 
kent ook stukken 2x3 rondom de grote steden. In tegenstelling tot Nionië en Svalingen kent 
Faylin geen tolwegen, buiten de twee grote kunstwerken die Faylin met het omringende land 
verbinden.

De wegnummering van Faylin is opgebouwd volgens een tweedelig systeem. Wegen 1 t/m 7 zijn 
de belangrijke snelwegen die min of meer volgens een grid zijn genummerd. Oneven nummers 
lopen noord-zuid, even nummers lopen- oost-west. Wegen 10 t/m 24 zijn voornamelijk 
belangrijke niet-snelwegen die oplopen vanuit het noordwesten met de vorm van Faylin mee 
naar het noordoosten. Het prefix voor snelwegen is M, van het Engelse "motorway", een 
relikwie uit de tijd van de Britse heerschappij. Naast de eigen wegnummering lopen ook 
twee continentale routes door Faylin, te weten de C10 van noord naar zuid over de route van 
de M7, en de C35 van oost naar west over de route va de M5 en M6. Deze internationale 
nummers doorkruisen heel Borealië; de C10 loopt bijvoorbeeld van het noorden van Cylenië 
naar het zuiden van Carthamië.

Door de industrialisatie vanuit het Britse rijk beschikt Faylin over een goed uitgebouwd 
spoorwegennet dat vooral de gebieden langs de kust met elkaar verbindt; voor vervoer door 
het bergachtige landschap is men echter aangewezen op de wegen. In de jaren '10 van deze 
eeuw is er een hogesnelheidslijn gebouwd tussen Valleen en Difyuðr als onderdeel van de 
lijn tussen Aemiliþ en de hoofdstad, die het intercityverkeer ten goede komt. De Fayleense 
spoorwegen worden sinds 2017 geëxploiteerd door het confederale staatsbedrijf Rytrene 
en onderhoudt goede HST- en intercityverbindingen met de grote steden in zowel Nionië 
als Carthamië. Opmerkelijk is dat, net als bij het wegennet, het Britse verleden van Faylin 
nog steeds doorschemert doordat belangrijke stations de aanduiding "Central Station" (CS) 
krijgen in plaats van een Eiland-Cyleens equivalent.

Het internationale vliegveld van Faylin is gevestigd ten noordoosten van Aemiliþ en heet 
daarom Aemiliþ International Airport. Het beschikt over een eigen treinstation waar intercity's 
en regionale treinen stoppen. Een ander internationaal belangrijk vliegveld is dat van de Tarn 
Military Base, een hoofdkantoor van de militaire afdeling van COGUS.
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■ Uitsnede van de spoorkaart van Cylenië met het spoorwegennet van Faylin

Een markant stukje weg- en spoorinfrastructuur waar Cylenië, en met name Faylin om 
bekend staat, is de Golftransit. Deze transitroute verbindt het Cyleense vasteland via de twee 
eilanden Ðagen en Faylin met het Carthaamse vasteland door middel van twee bruggen en 
een tunnel. Het eerste en oudste kunstwerk is de Orvas II-brug, die het zuiden van Faylin bij 
Linofþ verbindt met Neias in Carthamië, over de Straat van Senith. Met de bouw van deze 
dubbeldeks weg- en spoorwegbrug van 14 km lang werd in 2000 begonnen en deze werd 
volledig opengesteld in 2008. Deze enige verbinding tussen de Carthamië en Cylenië is het 
symbool geworden van de economische toenadering en vrijhandel die er tussen beide landen 
heerst. De brug als onderdeel van de Golftransit maakt die economische toenadering ook in 
de praktijk makkelijk. Men vermoedt dat de brug op deze manier zichzelf ook vele malen zal 
terugverdienen.

Het tweede kunstwerk, dat Faylin bij Landesþ met Ðagen verbindt, is de Astridtunnel. De 
tunnel is vernoemd naar koningin Astrid II van Nionië en Svalingen, die in 2013 is gestorven 
als gevolg van een aanslag op haar leven. Het is een geboorde tunnel van 10 km lang onder 
de Straat van Ðagen en bestaat uit drie tunnelbuizen: twee voor wegverkeer en een voor 
spoorverkeer, bestaande uit twee sporen. Met de bouw van de tunnel werd begonnen 
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gelijktijdig met de bouw van de Celestinebrug, het derde kunstwerk van de Golftransit 
dat Ðagen met het Cyleense vasteland verbindt, en is in 2014 voltooid en opengesteld. De 
continentale weg C10 loopt over alle drie de kunstwerken, waar tol wordt geheven voor het 
gebruik ervan. 

Taal en cultuur
Op Faylin wordt voor een overgroot deel Eiland-Cyleens gesproken, een eeuwenoude taal 
uit de Cyleense taalfamilie. Eiland-Cyleens, soms ook wel gewoon Cyleens genoemd, wordt 
als de meest pure Cyleense taal gezien, en vooral door de inwoners van Faylin zelf. De taal 
wordt als enige Cyleense taal nog geschreven in het Cyleense schrift, een evolutie van het 
Syrrinschrift, en er zijn op het eiland dan ook talloze plekken te vinden waar dit schrift tot 
uiting komt. De taal is verwant aan het Tragonisch-Cyleens dat in de naburige deelstaat Nionië 
gesproken wordt. Ongeveer de helft van de bevolking spreekt ook in meer of mindere mate 
Engels, dat in de deelstaat de tweede officiële taal vormt, als gevolg van het Britse verleden 
van het eiland. Verschillende steden en plekken hebben daarom een dubbele naam en Engels 
vormt een belangrijk vak op scholen op Faylin.

In de Cyleense cultuur en Cylenistische religie speelt Faylin een grote rol. Het eiland is volgens 
de overlevering de plek waar de negen mythische nimfen woonden nadat ze de Aarde hadden 
omgevormd van een kale rots tot een planeet vol leven en licht. Verschillende stukken natuur 
op het eiland worden om die reden aan hen toegewijd. Ook wordt op Faylin de zeldzame 
blauwe variant van het kristal Celestien gedolven in de kristalmijn nabij Kylesþ. Volgens het 
Cylenisme staat dit kristal voor al wat magisch is en het wordt daarom ook vaak in verband 
gebracht met de mythologische nimfen en feeën. Het verhaal gaat dat het kristal zelfs zou zijn 
vernoemd naar de stad Kylesþ, Kylesðin betekent immers "afkomstig uit Kylesþ". Wegens de 
grote mythologische waarde voor Faylin en Cylenië is Celestien een van de meest verkochte 
souvenirs die door toeristen gekocht worden. Celestien is niet alleen als de alom bekende 
gepolijste of getrommelde steentjes en armbanden te verkrijgen, maar wordt ook vaak 
vervaardigd in verschillende sieraden.

■ De Orvas II-brug bij nacht
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Raino onder de loupe: Tharvon
Rob Fleuren

Sentaurië bestaat uit veertig deelstaten (raini) en ik wil 
een regio voorstellen waarover ik nooit eerder iets heb 
geschreven: Tharvon

Ligging
Tharvon ligt in het uiterste noordwesten van Sentaurië. 
De hoofdstad is Capella/Urigg, soms ook wel Cape of 
CU genoemd. Andere steden zijn: Nathgor, Uskonarva 
en Yepron. Het heeft een voornamelijk landelijk 
karakter. Capella is verreweg de grootste stad. In het noordoosten wordt Tharvon begrensd 
door Kareastra, het Noorderrijk, in het oosten door Jobúrz, in het zuidoosten door het 
verstedelijkte Orionië en in het zuiden en zuidwesten door Launland of Laŭndor. De Narva 
is de grensrivier met Orionië en de Ilmen stroomt in noordwestelijke richting door het raino 
heen en mondt bij Capella in de Ornethaanse Oceaan uit. 

De Bolsinatus-Oscillatie
Dit is een bijzonder weerfenomeen dat zich met name in deze deelstaat definieert. In het kort 
komt het erop neer dat tien droge jaren worden afgewisseld door tien natte jaren. Dit vormde 
eeuwenlang een groot probleem voor de landbouw. Want de grond in Tharvon is uitermate 
geschikt voor landbouw en zo werd de deelstaat langzamerhand de graanschuur van het 
Noordwesten. Maar als in heel natte of droge jaren de oogst mislukte had dat een enorme 
invloed op de welvaart van het hele land.

Geleidelijk aan (en door schade en schande wijzer geworden) heeft men zich kunnen 
aanpassen aan de grillen van de Bolsinatus-Oscillatie. Na de Lenningphae-oorlog (2609-2613) 
werd een groot landinrichtingsproject gestart dat net op tijd klaar was voor het verwachte 
Natmaximum van 2620. Men zorgde voor kanalen en andere irrigatieprojecten met een duale 
werking: tijdens droogte het water bewaren en bij overtolligheid datzelfde water zo snel 
mogelijk afvoeren. De lange ervaring die men bij het kanalen graven in raino Riannu had (daar 
tegen de grote droogte) vormde een prima basis.
In 2616 waren de werken klaar, net op tijd.

Bovendien zijn niet alle natte perioden even nat. De natste periode  uit de recentste tijd waren 
de jaren 2616-2621. Daarna werd het snel weer droger met 2631 als droogste jaar uit de 
jongste geschiedenis. Het Natmaximum van 2640 was veel minder dan dat van 2620. Op dit 
moment (2657) beweegt de slinger van de Bolsinatus zich weer naar de ‘natte’-kant toe. Het 
volgende maximum wordt in 2660 verwacht. De afgelopen drie jaar waren er recordoogsten.
Het zuidelijke buurland Laŭndor heeft ook last van de Bolsinatus-Oscillatie, maar die is daar 
al minder prominent aanwezig.
De grootste afnemers van de Tharveense landbouwproducten vormen de raini Orionië, 
Canisië en de deelstaten van Centraal-Sentaurië.

Landschap
Er lopen enkele lage heuvelruggen van zuidwest naar noordoost door het raino heen, de 
hoogste top is de Erfspits (Orpic) vlakbij Karčany van 971 meter hoog. In natte jaren is het 
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landschap prachtig groen en lijkt het op het aardse Ierland. In droge jaren is het geel/bruin, 
maar door de eerder genoemde landinrichtingswerken is de irrigatie nu optimaal en is men 
minder afhankelijk geworden van de grillen van de Oscillatie.

Bevolking
Zoals in veel gebieden in het Noord-Sentaurië is de bevolkingssamenstelling ongeveer 
fifty-fifty: de helft mensen, de andere Quadranen, vogelachtige wezens, die ook wel de 
Oorspronkelijken worden genoemd. In Tharvon wonen de meeste mensen in de steden, 
terwijl de Quadranen op het platteland verblijven. Maar ook de laatstgenoemden wonen in 
steden:Tesad, Jakkö en Alghuole zijn de belangrijkste. Er is een redelijke uitwisseling tussen 
de twee bevolkingsgroepen, maar de meeste leden van beide naties leven toch, zoals dat 
tegenwoordig heet, in de eigen bubbel.

Politiek
Het bestuur bestaat uit een College, voorgezeten door een gouverneur (een stataŭt). Vanaf 
2656 bekleedt de mens Gheor Verhig van de Anti Sport Partij deze functie. In Tharvon wordt 
de stataŭt rechtstreeks gekozen, zijn termijn is vier jaar. Naast de Anti Sport Partij vormen de 
MFC (de liberalen) en Agrex de belangrijkste politieke partijen in het rainobestuur.

Verkeer en vervoer
Er loopt een hoge snelheidstrein van Capella naar Betgoz, de hoofdstad van Orionië. Ook de 
Launlandse stad Taŭra is met de komeettrein bereikbaar. Ook enkele M-wegen (zie kaart), 
Magistrales, supersnelwegen, lopen door het raino. Bij de grote omnummeringsactie van 
2652 van de belangrijkste snelwegen van het land hebben deze een X-nummer gekregen: 
X60 van Externat over Alghuole naar Uskonarva en van daaruit zuidwaarts naar Betgoz en 
de X70 van Capella via Nathgor naar Taŭra. De X13 loopt parallel aan de noordwestkust en 
verbindt Remkes met Capella en zo verder naar Alghuole en Hildakorennop, de hoofdstad 
van Kareastra. De X13 is een mooie weg met veel uitzichten op de Ornethaanse Oceaan in 
het westen en de Schiere-heuvels in het oosten.

Sinds 2652 vormen de X-wegen (Transcentauria Autostrades) de belangrijkste nummering 
van het Sentse (snel)wegennet.

Geschiedenis
Al duizend jaar lang is Capella de belangrijkste stad van het raino met een grote zeehaven voor 
de handel op Alton en de Kevandië. Tijdens de hoge Middeleeuwen was het de belangrijkste 
haven voor ontdekkingsreizen naar Ontitzar en Uesaneba. Tegenwoordig hebben de verder 
naar het zuidwesten gelegen steden Therenthis en Hothisan de functie als belangrijkste 
transporthub van de westkust overgenomen. Maar de haven is nog steeds van belang en 
de Navigatorschool van de stad is de voornaamste in de scheep-, lucht- en ruimtevaart van 
Sentaurië. Daarnaast is Capella ook centrum van diamant- en onyxhandel.
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Het kosmolion van Capella heeft enkele belangrijke geleerden afgeleverd, zoals de filosoof 
Micandres, de architect Boy-Dalbon en de wiskundige Phorosephus.
Toch heeft het raino vaak een bescheiden rol gespeeld, het buurland Orionië was het centrum 
van de macht en Tharvon hing er vaak maar wat bij. Dit veranderde grondig tijdens de 
Lenningphae-oorlog van 2609-2613, toen het gehele raino werd bezet door Lebens-Taimies, 
een alliantie van buitenlandse machten, die als doel had heel Sentaurië te onderwerpen, een 
waanzinnig plan. Ook een deel van de buurstaten werd bezet, maar Betgoz en Sairioz bleven 
buiten schot. Toen realiseerde men zich de strategische ligging van het gebied.
De Slag bij Remkes in aŭvurnus 2612 leidde het definitieve einde van de oorlog in en de 
Agaconquesta was een feit. Op dit moment is Externat een belangrijke marinehaven.
Tijdens de antisportistische revolutie van 2615 stond Tharvon aan de zijde van de ASP, zoals 
op de kaart aan de paarse sterren te zien is.

Tegenwoordig
Tharvon is een prettig raino om in te wonen, behalve de hoofdstad tamelijk landelijk. Het 
klimaat kent z’n grillen, maar on se vehittit ao te, zoals ze hier zeggen: men kan zich erop 
kleden. Het is een rijk raino, dat door de recente geschiedenis en economische belangrijkheid 
allang geen tweede viool in Sentaurië meer speelt, ondanks zijn ligging.
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Een delta en een berg: twee uitersten, drie cantons
Wim Schipper

Het Federatieve Koninkrijk Hillyrië bestaat uit tweehonderd cantons. Deze cantons verschillen 
nogal in grootte van elkaar, in oppervlakte en in bevolking. Het volkrijkste canton is Adéna. Dat 
is voornamelijk de stad Adéna, veruit de grootste van het land, met 1.134.000 inwoners. Het 
andere uiterste is Anervlaak, waar ik verderop op terugkom, met 356 (driehonderzesenvijftig) 
inwoners.

Het grootste canton qua oppervlakte is Buskerland in het oosten, met Birmingen als hoofdstad: 
1536 TM² (Taraanse mijlen), iets kleiner dan onze provincie Utrecht. De kleinste cantons liggen 
in en om Mathenesië in het zuiden: Varenna meet 4 TM² en bestaat eigenlijk alleen uit de 
gelijknamige stad. Ross (5 TM²) en Ansnes (6 TM²) zijn eilandjes in de Mathenesische archipel.

De bekendste streekgerechten zijn:
• Stuophis: een stoofschotel in zowel in vis-, als vleesvariant
• Kamisera: gebraden grodonvlees met irrapelgroenten en gelonen
• Suope Yepronis: een vissoep

En verder speelt klaft (een inheemse graansoort van Calennius) een grote rol in tal van 
Tharveense maaltijden. Dit is vanuit het naburige buurland Kevandië overgewaaid.
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Het grootste deel van Hillyrië bestaat uit heuvels en bergen. Maar het omvat tevens de 
benedenloop en de delta van een grote rivier, de Rena.

Uit beide uitersten wil ik je een voorbeeld presenteren. In het natte hart van de Renadelta 
liggen twee extreem waterrijke cantons: Koldewei en het eerder genoemde Anervlaak. En in 
het Nedersylvaanse bergland vinden we het kleine canton Orten.

De Rena is een van de grootste rivieren van het Trigische continent. Ze is bijna 3000 TM lang 
en voert het smelt- en regenwater uit enkele hooggebergtes af. Gemiddeld ongeveer 6000 
m³ per seconde, ruim het dubbele van wat de Rijn afvoert. Ze is in omvang vergelijkbaar 
met de Donau. Ze komt helemaal in het oosten Hillyrië binnen, wringt zich tussen wat 
middelgebergtes en vulkanen door, stroomt langs de drie grootste steden van het land, loopt 
uit in een vrij uitgebreide delta en mondt uiteindelijk uit in de Munteense Zee.

Die delta is het enige grote vlakke gebied van Hillyrië. Ze omvat een gebied van ruim 2400 
TM². Van twee kanten bedreigd door het water: de grote rivieren (naast de Rena is er nog de 
Silve, die ook niet mis is) en de zee. Vanouds trachten de bewoners zich tegen deze dreiging 
te verdedigen. Al in de Trigische tijd werden er dijken aangelegd en wierp men hoogtes op om 
op te wonen.

In de nadagen van het Trigische rijk, ongeveer vijfhonderd jaar geleden, ging het herhaaldelijk 
mis. Grote overstromingen, mede veroorzaakt door een klimaatverandering, hadden tot gevolg 
dat de streek ontvolkt raakte. De rivieren verlegden meermaals hun loop en veel steden en 
dorpen gingen verloren. De delta raakte ook in hoge mate geïsoleerd van zijn omgeving. Wat 
wel een voordeel bleek in de tweede Trigische oorlog, waarin de delta grotendeels verschoond 
bleef van plunderende legers die de omgeving teisterden.

Datzelfde isolement gaf de stad Renamare overigens de kans zich te ontwikkelen tot een 
machtig handelsimperium. De Renamaarse kooplieden concentreerden zich vooral op de 
handel tussen de zuidkust van het westelijke continent Hamadië en het zich weer oprichtende 
Trigische rijk, waarvoor de stad bij uitstek gunstig was gelegen aan de monding van de Rena. 
Andere plaatsen in de delta profiteerden mee en groeiden uit van armoedige vissersdorpen 
tot welvarende handelssteden.

De groeiende welvaart maakte de opbouw van een nieuw systeem van waterbeheer en 
waterkeringen mogelijk. In eerste instantie gebeurde dat zonder veel overleg door plaatselijke 
bestuurders, maar door schade en schande leerde men dat enige coördinatie wel gewenst 
was. Het gebeurde te vaak dat het rivierwater niet weg kon en zich met geweld een weg 
baande door nieuw bedijkt land weg te spoelen. Zo leerde men dat de rivieren de ruimte 
moesten krijgen om ook bij extreme afvoer het water naar de zee te dragen. Nog steeds zijn 
er knelpunten, bij voorbeeld tussen Silvenvoorde en Ringe en tussen Gres en het haventerrein 
van Renamare, dat daar behoorlijk ongelukkig gepland is. Ook de Olt krijgt op sommige 
plaatsen weinig ruimte, met name weer bij steden, zoals in Libanus en in de monding, die 
klem ligt tussen Princenhove en Jala. 

Om bij extreem hoogwater de druk van de ketel te halen, zijn er een aantal overloopgebieden 
aangewezen, waarin niet gebouwd mag worden (of op eigen risico!). Daar zijn de dijken lager 
dan de andere bandijken, of er zijn overlaten in de dijk aangelegd, zodat men ze vol kan laten 



33

Fantas nr. 196 – april 2022



34

Fantas nr. 196 – april 2022

lopen voordat de andere dijken het begeven met veel meer schade tot gevolg. Dit gebeurt 
zeker niet elk jaar, en in die overloopgebieden kan dus normaal landbouw bedreven worden. 
Te meer omdat dit soort overstromingen meestal in het voorjaar plaatsvinden, als de sneeuw 
in de bergen smelt, en ze steeds voor een nieuw laagje vruchtbare slib zorgen.

Door deze maatregelen zijn ernstige overstromingen de laatste eeuw uitgebleven. En in de 
brede uiterwaarden, die wel vrijwel jaarlijks onderlopen, heeft de natuur behoorlijk zijn gang 
kunnen gaan.

Een van de eerdergenoemde satellietsteden van Renamare is Koldewei. Koldewei is de 
hoofdstad van een heel merkwaardig canton. Het bestaat uit alleen de stad Koldewei en 
25 TM² schorren en slikken, doorsneden door getijdegeulen en armen van de Rena, waarbij 
nauwelijks onderscheid te maken is tussen die twee. Het water varieert tussen brak en zout, 
afhankelijk van het getij en de afvoer van de Rena. Het is in zijn geheel een natuurreservaat. 

Dit getijdengebied is een relict van de rampen in de 52e eeuw. De Rena verlegde een paar 
keer haar loop, zelfs enkele eeuwen later nog, alles wegspoelend wat in de weg lag. En het 
zoute water van de zee deed de rest. Er is rond 5600 nog wel geprobeerd om een stuk direct 
te zuiden van de stad in te polderen, maar een nieuwe overstroming deed ook deze aanzet 
teniet.

Koldewei is nu een wat slaperig stadje met 18.000 inwoners. De handel is er grotendeels 
verlopen en de mensen zijn weer teruggevallen op de visserij. De zeer goed geconserveerde 
middeleeuwse stad en de unieke omgeving trekken flink wat toeristen. Industrie is er 
nauwelijks. Er is alleen een visconservenfabriek, en een paar steenfabrieken, die de vette klei 
gebruiken die de Rena hier heeft afgezet.

Een eindje stroomopwaarts van Koldewei ligt het al even waterige canton Anervlaak. Het is 
het dunst bevolkte canton van Hillyrië, met 356 inwoners. Ongeveer 8 TM² is ingepolderd en 
hier wonen en werken een handjevol landbouwers. Het ‘hoofdstadje’ Muy, met 288 inwoners, 
is in feite een vissersdorpje. Maar het heeft wel degelijk stadsrechten en is ook omwald.
De rest van het canton, ruim 30 TM², bestaat weer uit zandbanken en moerassen, omgeven 
door enkele rivierarmen. Maar het verschil met Koldewei is, dat het water hier zoet is. Hier 
zijn de zand- en slibbanken dus begroeid met riet en bossen. De bewoners van Anervlaak 
kunnen hun inkomen dus aanvullen met het oogsten van riet, hout en wilgentenen. Ook 
Anervlaak trekt natuurliefhebbers aan, die mooie wandel- en fietspaden aantreffen en 
prachtig kanowater.

In een heel andere hoek van het land, in het noordwesten, treffen we het kleine canton 
Orten. Dit is sinds mensenheugenis een vrije Heerlijkheid, waar nog tot op zekere hoogte 
de feodale tradities voortleven. De Heren (of door hen aangestelde stromannen) zijn nog 
altijd zowel voorzitter van de Cantonraad als burgemeester van de hoofdstad Ortenburg. 
Dat klinkt ondemocratisch (en dat is het ook), maar de federale wetten gelden ook hier wel 
degelijk, en die schrijven voor dat het beleid bepaald dient te worden door een democratisch 
gekozen bestuur, en zo is het ook hier.
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Maar de cantons in Hillyrië hebben wel behoorlijk wat vrijheid om zelf in te vullen hoe ze dat 
precies vormgeven, en de Ortenaren hebben ooit besloten af te zien van het kiezen van de 
burgemeester van de stad. En de raadsvoorzitter heeft in de raad zelf geen stem, al heeft hij 
informeel natuurlijk wel invloed.

Het canton meet 42,5 TM² en telt ruim tweeduizend inwoners. De gemeente Ortenburg 
is 16,9 TM² groot en heeft 1470 inwoners, van wie er 1050 in de stad zelf wonen. Naast 
Ortenburg telt Orten nog drie kleinere gemeenten: Arnis (10,7 TM², 175 inwoners), Hilgraven 
(8,7 TM², 140 inwoners) en Canhusen (6,2 TM², 245 inwoners).

Ortenburg omvat het grootste deel van de centrale heuvel, de Ortenberg, waarvan de stad de 
top bezet, op 1100-1230 meter hoogte. De dorpen liggen in de valleien van twee bergbeken, 
de Hilbeek en de Stenderbeek, die in Canhusen bijeenkomen en het canton verlaten om 2 TM 
verderop in de Euve uit te monden. Daar is op de grens dus het laagste punt van Orten, 195 
meter. De Euve ligt nog bijna 50 m lager. Hoe groot het verval van de beken is, blijkt uit de 
hoogtes waarop de dorpen liggen: Arnis 660 m, Hilgraven zelfs bijna 1000 m, en Canhusen 
330 m. En van Hilgraven naar Canhusen is krap 6 TM.

Het canton ligt in het overgangsgebied tussen een granietmassief in het noordwesten, het 
Bremingerwoud, met toppen tot boven de 2000 m, en kalksteenplateaus in het oosten 
en zuiden, met diep uitgeslepen rivierdalen, zoals de benedenloop van de Ortense beken. 
De Ortenberg is een uitloper van zo’n kalkplateau. De bergrug langs de westgrens, met de 
Bakenberg (1565 m) als hoogste top van Ortenburg, maakt deel uit van het Bremingerwoud.

Orten ligt langs de oude handelsweg van Arnstein, het Osandal en Marken naar Lunette aan 
de Silve en verder het buurland Paran in. In Canhusen staat bij de samenvloeiing van de beken 
een sterk kasteel, dat nog geheel intact is.

De zuidhellingen van de Ortenberg zijn het vruchtbaarste deel van Orten. Op beschutte 
plekjes worden groenten en vruchten geteeld en er zijn boomgaarden. Op een aantal plaatsen 
zijn terrassen aangelegd om de grond en het regenwater vast te houden. Dit is ook het 
dichtstbevolkte deel van het canton. In Hilgraven en Canhusen houdt men vooral schapen en 
geiten, met name voor de kaasproductie.

Orten is een deel van het Nedersylvaanse bergland, een vrij afgelegen en over het algemeen 
niet al te rijke regio. De grond is er veelal rotsachtig en het klimaat rauw, met name op de 
hoger gelegen delen. Het gebied heeft begin vorige eeuw (de 57e) nogal geleden onder de 
Sylvaanse burgeroorlog, die leidde tot het uiteenvallen van Sylvanië en de aansluiting van 
Nedersylvanië bij de Federatie Hillyrië in 5607 (we leven nu in het jaar 5782). Daarna is de 
streek wel opgekrabbeld, mede door de aanleg van spoorwegen en wegen, maar het is en 
blijft een uithoek van het Federatieve Koninkrijk Hillyrië.




