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Elfse geschiedenis 

 

“Licht werd door zijn vervangen,…”: 
 

De geschiedenis der elfen begint in een zeer ver verleden, verborgen in de nevelen der 
vergeten tijden. Men zou zelfs kunnen zeggen dat ze naast de tijd is ontstaan, want de elfen 
stammen zelfs niet van de Daeraanse 1 wereld. Volgens oeroude sagen zouden de elfen van 
de Lichtwereld, ook “het Grote Licht” genaamd, afstammen. Deze wereld zou zelfs nog 
ouder kunnen zijn dan de zeven sferen 2 en zou vervuld zijn van een ongelooflijke zuivere 
(astrale) kracht. 
Waarom de lichtelfen de stap uit het licht hebben gezet in de realiteit, is volledig onbekend 
en wordt ook niet vermeld in de oudste elfenliederen. Vermoedelijk werden vele lichtwezens 
aangetrokken door de verleiding om zelf de werkelijkheid te scheppen of om zelf ‘werkelijk’ 
te worden. De plaats waar de lichtwezens in de werkelijkheid traden is nu nog steeds een 
uiterst magische plaats, ver van elke beschaving en wordt “sala mandra” genoemd. In de 

mensentaal wordt dit het 
Salamandergesteente of het 
Salamanderwoud, gelegen in 
het noorden van het 
continent Avonturië.  
 

 
Zonder kennis van de 

begrippen ruimte en tijd, leven en sterven, waren de lichtwezens aan de stromen van de 
werkelijkheid uitgeleverd, zonder zich daarvan bewust te zijn en begonnen hierdoor hun 
oorspronkelijkheid te verliezen. De lichtwezens volgden deze nieuwe kracht die ze bij zich 
voelden en de eerste ‘fey’ werden geboren (Licht werd vervangen door zijn,…). De eerste 
lichtelfen, die vermoedelijk uit pure, lichtende arcane kracht (het mandra) bestonden, 
volbrachten hun magie waarschijnlijk d.m.v. vrijtoverij (zonder gebruik van spreuken, 
gebaren e.d., maar puur door gedachte) en middels toverdromen. Wanneer het contact met 
de wereld groter werd, zongen ze ook machtige toverliederen. Door de connectie met de 
werkelijkheid leerden de lichtelfen in hun complexe waarneming meer en meer van de 

wereld en namen ook de principes waar van ontstaan en 
vernieuwing (nurdra) en vergankelijkheid (zerza).  
Zo kwamen ook de lichtelfen in aanraking met de duistere 
praktijken en intriges van de Naamloze 3 en begonnen zich meer te 
verspreiden. Zo ontstonden de eerste hoogelfen die zich verder van 
hun oorspronkelijkheid verwijderden, het ‘badoc’ worden. 
Afgeschrikt door het badoc gingen vele lichtelfen in het licht terug 

of trokken zich uit de werkelijkheid terug zonder volledig uit haar te verdwijnen. Deze 
laatsten werden de mysterieuze ‘oude elfen’, voorouders van de huidige woudelfen. 
 
 
 
 

 
1
 Daera: planeet, wereld waarop de continenten Avonturië, Guldenland en Reusland zich bevinden. 

2
 De werkelijkheid zou uit 7 sferen bestaan, die zoals schillen rond elkaar liggen, met daartussen de limbus. De 

buitenste sfeer is niet afgebakend en is de sfeer van de ultieme chaos, de demonenwereld. Daera ligt in de derde sfeer. 
3
 De Naamloze: god van chaos, vernietiging en verwoesting, personificatie van het oerkwaad; tegenstander van de 

Twaalven; van zijn naam ontdaan en als straf geketend in de demonenbres. 
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“ …en zijn door worden…”: 
 

Eeuwigheden en tijdperken later werden de 
wouden van Sala Mandra ook door andere 
volkeren ontdekt, orken, goblins en zelfs trollen 
stootten op hun grenzen.  
Rond deze periode, het begin van het elfde 
tijdperk, zo’n tienduizend jaar geleden, trad de elf 
Simia volledig in de werkelijkheid. Hij vond dat 
om zich te kunnen handhaven de elfen zich verder 
moesten verspreiden. Er werden daarom aan de 
grenzen wachtposten en nederzettingen opgericht. 
Enkele honderden elfen werden tienduizenden, die de gebieden rond de Salamanderstenen 
koloniseerden en meer en meer aan de werkelijkheid vervielen. 
Deze millennia waren een tijd van strijd tegen orken, goblins, trollen en andere woeste 
creaturen die heden ten dage zelfs vergeten zijn. Ze hadden hun hoogtepunt zo’n 8600 jaar 
geleden (7600 v BV 4). Of er ook reeds contacten waren met de tevens in teruggetrokkenheid 
levende dwergen, die ook ontstaan waren bij het begin van het elfde tijdperk, is niet bekend. 
Wel wordt er gezegd dat zowel de elfen als de dwergen reeds schermutselingen uitvochten 
met de ‘onuitsprekelijken’, de hagedismensen onder de leiding van de goddelijke draak 
Pyrdacor.  
 
Dat dit voor de dwergen zo was, is alleszins aannemelijker dan dat ook de elfen met de 
hagedissigen in aanraking kwamen, want hun grenzen lagen ver uit elkaar. 
Het gevolg was alleszins dat de elfen de rond het Salamanderketen liggende vlaktes stevig in 
hun greep hadden. Desondanks hadden ze geen gemeenschappelijk koninkrijk, maar leefden 
in kleine nederzettingen of kleinere rijken. Hun gemeenschappelijkheid was de elf Simia die 
blijkbaar over iedereen uitstraalde! Door sommigen wordt hij als de laatste der lichtelfen 
beschouwd, door anderen als de eerste der hoogelfen. (…en zijn door worden…) 
 

“…en worden door kennis…”: 
 

De oude elfen in de gebieden rond het Salamanderwoud noemden zich vanaf nu “Hoge 
Elfen” en volbrachten in de daaropvolgende eeuwen en millennia uitzonderlijke prestaties 
op magisch, ambachtelijk en wetenschappelijk gebied. Zo 
zou Simia bijv. het wiel en de pottenbakkerschijf hebben 
uitgevonden en de elfen geleerd hebben hoe ze vliegende 
schepen dienden te bouwen.  
De oude elfen in het Salamandergesteente volgden deze 
ontwikkelingen met argusogen en braken ongeveer 8500 
jaar geleden de contacten met het rijk van ‘hoogkoning’ 
Simia af, omdat ze voelden hoe erg het badoc reeds greep 
verkreeg op de elfen. 
Terwijl de angroschim 5 verstrikt zaten in de oorlog tegen 
Pyrdacors draken in de slag van het Hemelsvuur (rond 7200 
v BV) werden ook de grensstations en wachtposten der elfen 
voortdurend bedreigd door trollen, orken, goblins, ogers en 
 
4
 BV: Bosparans Val, één der belangrijkste door mensen gebruikte tijdrekeningen. Het huidige tijdperk is 1031 BV, 

wat overeenkomt met 2008 in de Aardse jaartelling. 
5
 Angroschim: benaming die de dwergen aan zichzelf geven. 
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naamloze creaturen, waartegen weinig bestand was. Als circa 8000 jaar geleden een grote 
veldslag plaats vond, scheidden de elfen uit het diepe woud der Salamanderstenen  zich 
definitief af van de hoogelfen en hun opbloeiende rijken. 
Rond 5500 v BV (ruwweg 6600 jaar geleden) waren de elfenlanden enorm geëxpandeerd 
richting westen, tot aan de bergketen ‘het IJzeren Zwaard’. Ze verdreven de goblins richting 
‘Taubria’, het latere Middenrijkse Tobrië en waarschijnlijk lukte het hen zelfs om tot in 
Reusland te geraken. Hoe is echter onbekend.  
Alleszins moeten elfen en dwergen in die tijd handelspartners geweest zijn, aldus de 
overlevering, want de schatkamers van Xorlosch bevatten oeroude pijlpunten en de elfen 
kennen liederen over het goud en de edelstenen der dwergen. 
Weinig is geweten over de daaropvolgende periode, het “Grote Gevecht” genaamd. De 
Naamloze zelf wilde de elfen vernietigen en het hart van het Salamanderwoud veroveren, 
waarop scharen monsterlijke creaturen vanuit het noorden en oosten de elfse landen 
overspoelden zodat zelfs enkele lichtelfen zich gedwongen zagen zich te mengen in deze 
strijd. Deze strijd had de elfenlanden op hun grondvesten doen daveren, maar niet 
vernietigd, in tegendeel.  (…en worden door kennis…) 
 

“…en kennis door macht…”: 
 

Ruwweg 5800 jaar geleden (4800 v BV) begonnen de elfen immers het machtigste volk van 
Avonturië te worden. (…en uit kennis ontstond macht…) De hoogelfen werden de 
volleerde meesters der spreukmagie. De liederenmagie raakte in verval en mechanische 
meesterwerken zoals vliegende schepen en zonnetorens werden gecreëerd. Ze begonnen de 
grenzen van hun kunnen te exploreren en overschreden deze telkenmale. 
De hoogelfen verspreidden zich verder naar het zuiden en verdreven er de woudenten der 
huidige Middellanden. Zo stootten ze op de grenzen van Pyrdacors Achazrijk 6. Hij 
imponeerde hen met zijn nagenoeg onuitputtelijke elementale macht en zagen daardoor in 
hem een bovenmachtige entiteit. 
Vermoedelijk deelde Pyrdacor zijn macht met de hoogelfen, verbonden echter aan de 
opdracht om plaatsen van elementale macht te scheppen waarin de ‘sleutels der elementen’ 
zouden kunnen bewaard worden, met als gevolg de bouw van de grootste en prachtigste 
steden (Simyala, Tie’Shianna,…), manifestaties van de Daeraanse macht der hoogelfen. 
Er werden handelsbetrekkingen opgebouwd met de 
nivezen, de dwergen en zelfs met de hagedissigen. Vele 
sibben vestigden zich in Tobrië, verdreven de orks in 
bloedige oorlogen in het dal van de Grote Stroom (het 
huidige Albernia, dat zijn naam aan de elfen dankt) en 
expedities tot in Reusland en Guldenland werden gestart. 
Tegelijkertijd schiep Pyrdacor elementaal-magisch bezielde 
ertscreaturen om de dwergen te kunnen onderwerpen. Pas 
als de geode 7 Brandan Zoon van Brodosch bij benadering 
5500 jaar geleden de berggrotten verlaat en erin slaagt om 
de elementale sleutel van het erts uit Tie’Shianna te stelen 
en een pact aan te gaan met de elementale heer van het erts, 
kan hij de elementale macht van Pyrdacor breken en wordt 
de strijd in het voordeel der dwergen beslecht. Uiteindelijk 
komt het tot een wapenstilstand tussen de dwergen en 
Pyrdacor. Het verlies van de sleutel van het erts door de 

 
6
 Achaz: benaming die de hagedismensen aan zichzelf geven (uitgesproken “achats”) 

7
 Geode: dwergdruïde 
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elfen van Tie’Shianna was voor de hoogelfen echter het begin van de ondergang van hun 
hoogcultuur. 
Ook tegenwoordig kan men niet verklaren waarom de cultus van de Gulden Draak in 
Tie’Shianna zo snel opbloeide en ook door de andere steden snel werd overgenomen. Het 
geloof aan Pyrdacor als god beïnvloedde ook de mythische hoogkoning Simia, alsook de 
principes ‘nurdra’ en ‘zerza’. Nurti werd vanaf nu de wereldmoeder, schepster van alle 
andere goden, Zerzal werd de lynxenhoofdige brengster van de dood, Pyr de heerser over 
magie en elementen en Simia gold als jongste zoon van Nurti. De vijandschap tussen elfen en 
dwergen is vermoedelijk terug te voeren tot deze tijd waarin Pyrdacor de hoogelfen 
misleidde. De blinde hoogkoningin Orima wordt later door de hoogelfen vergoddelijkt en 
als blinde lotsgodin, gemalin van Pyr aanbeden, voorgesteld met drinkhoorn en zwaard. 8 
 
 

“…en macht door hebzucht…”: 
 

Om de hoogelfen beter te kunnen beïnvloeden, schiep Pyrdacor, naar het schijnt met de hulp 
van de verdwenen Orima, in de machtigste van de dertien ketels der oerkrachten, de elfin 
Pardona 9. Ze was verheven boven zo ongeveer alle elfen qua bevalligheid en intelligentie. 
Ze verspreidde de Pyrcultus verder in zijn naam, voerde het bouwen van de zes elfensteden 
op die de sleutels der elementen moesten bewaren,  maar trachtte vooral de macht terug te 
winnen, die Pyrdacor verloren was over het element ijs, net zoals zijn heerschappij over het 
erts. Mandalaya werd gebouwd op een vulkanisch eiland in het Negenogenmeer, op het 
Yslimeer werd het marmerblauwe Isiriël gebouwd.  
Alleszins had Pyrdacor zijn creatie niet meer volledig onder controle, want ze benutte haar 
macht om de hoogelfen aan te sporen tot het bouwen van de meest waanzinnige daden der 
hoogmoed, zoals de luchtstad Vayavinda, het verdorven 
Liretena of het blijkbaar in de 
Orkschedelsteppe gelegen bolwerk Darialya. 
 
Rond 4100 v BV reisde de Tie’Shiannaische wetenschapper 
Ometheon met 700 elfen naar het hoge noorden, 600 
mijlen noordelijk van Yetiland en richtte er, geïnspireerd 
door Pyrdacor en zijn gezante Pyrdona, de gigantische 
Hemelstoren op.  
Hij ontwikkelde er de thesis dat goden slechts bestaan 
omdat men aan hen gelooft. In zijn vermetelheid 
ging hij nog een stap verder en durfde te beweren dat elke 
elf door geloof aan zichzelf en zijn vaardigheden de 
goddelijke vonk in zich kan opwekken en uiteindelijk 
gelijkwaardig kan worden met de goden. 10 
Pyrdacor stuurde Pyrdona naar de hemelstoren om 
Ometheon, die zich zelf wilde vergoddelijken, een lesje te leren. Veraf echter in het 
noordelijke ijs waar de goddelijke draak geen macht over had, streefde Pardona niet naar een 
uitbreiding van Pyrdakors macht, maar wel naar de verhoging van haar eigen macht en 
status. Snel klom ze op tot opperpriesteres in de door haarzelf gecreëerde ‘cultus van de 

 
8
 Vanwege hun aanbidding van Pyrdacor waren de spitsorige, tovervaardige elfen, in de ogen van de dwergen, 

evenzeer vijanden als de draken. Pas nadat de elfen zich twee millennia later van de goddraak hadden afgewend en 
Pyrdacor in een goddelijke strijd door de hoge draak Famerlor werd gedood, zwakte deze vijandschap af, maar liet 

sporen na t.e.m. de huidige tijd. 
9
 Oorspronkelijk Pyrdona, later in het isdira Bhardona, de ‘begeerte-veroorzaakster’. 

10
 Deze theorie is onder onbesuisde vrijdenkers onder de mensen ook bekend als de ‘magiërsfilosofie’. 
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lichtende geest’, zodat ze zichzelf i.p.v. de om de tuin geleide Ometheon tot godin kon 
uitroepen. Doch alhoewel vele elfen vielen voor het goddelijke charisma van Bhardona, 
zagen de wijzen der elfen de dreigende ondergang van de Hemelstoren en sloten Ometheon 
en Pardona op. Zij vermoordde echter Ometheon en stortte de bewoners van de 
Hemelstoren in totale, vernietigende chaos. Een deel der elfen vluchtte zuidwaarts in 
ijszeilers, achtervolgd door Pardona en haar gevolg. Aan de noord-Avonturijnse kust kwam 
het tot een bloedig gevecht dat bijna door Pardona gewonnen was geweest, ware het niet dat 
Pyrdacor zelf ingreep tegen zijn voormalige, gecreëerde afgezante. Ze vluchtte terug naar het 
noorden, waar Pyrdacor haar niet kon stoppen vanwege zijn verloren macht over het ijs. 
De overlevenden vestigden zich aan de ijskoude en winderige noordelijke kust- en 
bergstreek, zwoeren alle goden af en zochten hun heil in de gemeenschap, de sibbe. Uit hen 
zouden dan gedurende de daaropvolgende millennia de firnelfen ontstaan. 
De drie elfen uit de raad der wijzen die Tie’Shianna konden bereiken, brachten er verslag uit 
en sindsdien geldt Pardona als eeuwige vijandin der elfen; een product van de oude 
elfengoden, geschapen om de nakomelingen van Ometheon, die te dicht bij het geheim van 
de goddelijkheid was gekomen, te stuiten. 
De Hemelstoren werd het toevluchtsoord van Pardona en haar getrouwen. Van het idee 
bezeten pas de goddelijke status te kunnen verkrijgen indien ze zelf leven kon scheppen, 
creëerde ze met demonische hulp o.a. de ijsegels, de gletsjerdraken, de nacht- of duisterelfen, 
mengwezens ontstaan uit hoogelfen en demonen. Het einde van Hemelstoren luidde ook het 
einde in van de andere hoogelfensteden.  
Vrediger dan de andere steden legden de elfen van Mandalya omstreeks 3600 v BV zich neer 
in een diepe slaap om terug dichter bij hun oorsprong in de droom te kunnen geraken. 
De bewoners van Simyala waren echter ook ten prooi gevallen aan de verdorven invloed van 
Pardona. De hoogelfen van deze stad, gelegen in het grootste woud van Avonturië op dat 
ogenblik, waanden zich veilig in hun hooggelegen boombouwsels. Zelf als het duidelijk 
werd dat enkele hoogelfen de Naamloze aanbaden, lachten ze dit weg. Als kroon op haar 
demonologische en chimaerische experimenten schiep Pardona om en nabij 4000 jaar 
geleden een creatuur dat in de sagen en legenden van zowel elfen als mensen de 
“basiliskenkoning” wordt vernoemd. Dankzij dit creatuur viel de oudste en levendigste der 
elementale steden en de elfen stierven vanwege de aanblik en de stank van dit creatuur 
opgeroepen uit de diepste hellekrochten. Doch Pardona maakte een fout bij de aanroeping 
en het ritueel liep uit de hand, zodat een veelgehoornde demon van de 
demonensultan zelf haar ontvoerde naar de nederhelse zielenmolen. 
Ondanks het verdwijnen van hun godin verspreidden de 
nachtelfen zich tot in Guldenland, waar ze 
omtrent 3500 jaar geleden o.a. op de Hjaldingers 
stuitten die hen in hun liederen omschreven als een 
stam van grote, bleekhuidige tovenaars met 
spitsoren. 
De basiliskenkoning werd pas twee millennia later 
door de menselijke held Geron verslagen met zes 
slagen van het zwaard Zevenslag. 
Ook in Tie’Shianna waren de hoogelfen vergiftigd 
door grootheidswaanzin en afgunst. Pas rond 2400 v 
BV waagde de reuzin Chalwen het de hoogelfen te 
waarschuwen dat het grote orakel gesproken had dat de 
hoogelfen met hun valse goden op paden gingen die niet door Los 11 

 
11

 Los: Oergod die met de oerreuzin Sumu worstelde zodat door dit gevecht de wereld, de goden en alle levende 

wezens ontstonden.  
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gewild waren. Pyrdacor echter ontketende een elementale oorlog tegen de reuzin die de 
grondvesten van Daera deden schudden. Het eiland Maraskan werd van het vasteland 
afgescheurd en de troon van Chalwen zonk in de zee die heden ten dage de Golf van 
Perricum heet. 
(…en macht door hebzucht…) 
 
 
 

“…en hebzucht door zelfbedrog en dood…”: 
 

Uiteindelijk vonden zelfs de goden dat het nu genoeg was, vermits de Gulden Draak de 
wereldorde verstoorde. Onder leiding van de Hoge Draak Famerlor brak omstreeks 2300 v 
BV de Tweede Drakenoorlog uit, die in de volgende eeuwen het continent verwoestte. 
 
Omdat Pyrdacor inferieur was aan Famerlor riep hij nu zelf de hulp in van de Naamloze, 
wiens legers en afgezanten van reuzen, ogers, trollen dwergen, mensen en nachtalben de 
krijgsmacht van Famerlor vooreerst overwinnen kon. De band tussen de twee was echter een 
vergiftigd geschenk, want de verstoten god zonder naam zaaide ook twist en tweedracht 
onder de bondgenoten en dienaars van Pyrdacor. 
Rond 2250 v BV weerde een 12000-koppig leger van hoogelfen, enkele woudelfen, nivezen 
en firnelfen zich tegen een naamloze krijgsmacht onder leiding van de nachtelfen, die met 
demonische hulp de hoogelfen overspoelde en dood en vernieling zaaide. Slechts een weinig 
elfen slaagden erin te vluchten. De woudelfen trokken zich verder terug in de wouden en 
stelden boogschutters als wachters op. Het continent verzonk in diepe duisternis. 
De hoogelfenstad Isiriël werd rond 2250 v BV door een zeebeving en een geweldige 
vloedgolf vernield en in de diepte gesleurd. 
Ongeveer rond 2200 v BV werd Tie’Shianna enkele decennia belegerd, eerst door de 
hagedissigen, dan door de legers der Naamloze, met in hun rangen dwergen, ferkinas, 
trollen, ogers en purperdraken. Wanneer de stad uiteindelijk in een hagel van gloeiende 
stenen en blauwe flitsen onder ging, vluchtten de als laatste achtergebleven hoogelfen met 
hun vliegende toverschepen of door geheime sferentunnels naar de ‘Eilanden in de nevel’. 
De hoogkoning Fenvariën werd door de chaoshorden gevangen genomen en naar de 
noordelijke wildernis versast. Tie’Shianna werd onder het zand der vergetelheid begraven 
en slechts enkele elfen (de ‘shiannafeya’), de latere woestijnelfen, beleven als wachters terug. 
Vanwege de ondergang van hun laatste stad werden de hoogelfen uitgezaaid over alle 
windstreken. De Drakenoorlog zou evenwel nog een eeuw verder woedden. Pas bij 
benadering 3000 jaar geleden eindigde deze titanenstrijd die een nieuw tijdperk inluidde met 
de overwinning op Pyrdacor, waarbij het hagedissenrijk Zze Tha voor het grootste deel van 
de wereld werd weggerukt zodat de Khomwoestijn overbleef. (…en hebzucht door 

zelfbedrog en dood.) 
Rond deze periode ontsnapte ook Pardona uit haar demonische gevangenis, dankzij de hulp 
van de Naamloze en is sindsdien met hem door een pact verbonden. Omdat bij haar 
terugkeer zowel Pyrdacor als de elfensteden verdwenen waren, verbleef ze in Guldenland 
aan het hoofd van haar nachtalben om daar met haar verderfelijke invloed volkeren te 
corrumperen. Zo’n duizend jaar geleden keerde ze terug naar haar onderzeese (of beter 
onderijse) vesting in het eeuwige ijs en creëerde verder nog allerhande (half)demonische 
creaturen.  
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De elfenvolken in contact met de mensen: 
 

Na de ondergang van de hoogelfenrijken moesten de overlevende elfen een onderkomen 
zoeken in de verstoorde wereld na de Tweede Drakenoorlog. Ze hadden de werkelijkheid 
onderworpen en deze had teruggeslagen met ongelooflijke hardheid. Velen onder hen 
vonden in de koude werkelijkheid waarin lijden, honger en verwoesting heersten, de dood. 
Enkelen zochten bescherming bij hun bijna vergeten verwanten in de wildernis van het 
Salamandergesteente zodat ze zich afwendden van de 
hoge magie, de wetenschap en het leven in de steden. 
Zo begonnen ze een nieuw leven in de drassige vlaktes 
en wouden in het noorden van het continent. Op die 
manier werden echter de woudelfen ook met de 
spreukmagie der hoogelfen geconfronteerd en 
ontstonden de huidige woud-, steppe- en ouwelfen, 
die begonnen te leven op de manier zoals we ze nu 
kennen. 
Tussen 3000 en 2000 jaar geleden vestigden zich opnieuw elfen in Albernia, Garethië en 
Bornland en verjoegen de orken aldaar. Het contact met mensen bleef beperkt tot 
sporadische ontmoetingen met nivezen.  
De eerste Guldenlanders, de Hjaldingers landden in 1626 v BV in Olaport, het huidige 
Olport. Ongeveer 150 jaar later in 1482 v BV landde een schip met Canteraanse 
Guldenlanders aan de monding van de Yaquir. De contacten tussen elfen en Hjaldingers 
verliepen zeer moeizaam, maar in Olport sloten drie Hjaldingse runentovenaars uiteindelijk 
een mythisch verbond met de “alben” of “alfen” zoals zij hen noemden, dat tot het ontstaan 
leidde van de Hal van de Wind, een der oudste magiërsscholen van het continent. In deze 
academie leerden de elfen de mensen de respectvolle omgang met de magie van het water, 
het ijs en de wind. 
Ook de ouwelfse 
spoorzoekers hadden 
intussen de mensen die 
geland waren en het land 
langzaam verkenden, 
ontdekt. Omdat de elfen 
zich echter niet lieten 
zien, duurde het echter 
nog grofweg 600 jaar 
vooraleer de expeditie 
van admiraal Sanin de 
Oudere een contact 
onontkoombaar maakte. 
In de volgende tijden 
verliepen de contacten 
tussen mensen en elfen 
vredelievend, temeer de 
orken een gemeenschappelijke vijand waren. 
 

Tijden van oorlog en vrede: 
 

Rond 870 v BV echter stuitten de elfen op dwergen en mensen aan de Yaquir en de Grote 
Stroom, met schermutselingen tot gevolg, vanwege de houtkap van beide volkeren. Deze 
schermutselingen leidden zo’n 1300 jaar geleden tot de elfenoorlogen. Bij deze gevechten 
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kwamen echter weinig personen om, maar ze waren wel de basis voor verder onbegrip dat 
nu nog soms tussen deze volkeren levendig is. 
De orken gebruikten deze afleiding om aan de noordelijke grenzen van het Bosparaanse Rijk 
der mensen binnen te dringen. Ze konden uiteindelijk gestopt worden, maar konden enkele 
eeuwen Greifenfurt (Griffioenvoorde) en omgeving in handen houden. Uiteindelijk kon een 
leger van mensen, 500 dwergen en 200 gedeeltelijk bereden elfen in de slag van Saljeth de 
zwartpelsen 12 terugdringen. Na de overwinning werd tussen de drie volken het Saljethpact 
gesloten, dat wederzijdse rechten en plichten (o.a. houtkap) regelde. 
Nog geen 1050 jaar geleden konden dan de orken uit de noordelijke provincies van het 
Bosparaanse rijk en de elfenlanden verdreven worden door elfen en mensen. Net iets meer 
dan 20 jaar daarna werd het ‘Trallops Verdrag over de onaantastbaarheid van het elfenrijk’ 
gesloten. Dit verdrag regelde o.a. de rechtmatige positie van de elfen in de menselijke 
landen. Ook een gemeenschappelijke nederzetting werd opgericht aan de grenzen, de stad 
Uhdenberg was een handelsstation waar zowel menselijke als elfse avonturiers elkaar 
ontmoetten. 
In de daaropvolgende eeuwen is door de mensen weinig bekend over de elfen. De vlakte-
elfen voerden strijd met de snel kwekende goblins waartegen zelfs de hoogelfen geen 
permanente oorlog wilden voeren vanwege hun grote aantal. 
Ongeveer 700 jaar geleden (335 BV) kwamen de Priesterkeizers door moord aan de macht en 
voerden strijd tegen andersdenkenden en magiegebruikers die volgens hen ongeoorloofd 
magie benutten. Hieronder vielen niet alleen heksen en druïden, maar evenzeer elfen. Vele 
mensen vluchtten voor de inquisitie van de Priesterkeizers in de elfse gebieden, zodat 
opnieuw bij de elfensibbes de vraag rees hoe ze met de mensen moesten omgaan, die soms 
toelating kregen zich te vestigen. Tot op heden zijn die mensen amper bewust hoever zij 
stonden van verdrijving of zelfs dood in de elfenwouden. 
Pas nadat de Priesterkeizers door de aartsmagiër Rohal de Wijze verdreven werden in 466 
BV verbeterde het contact terug tussen mensen en elfen. Rohal zocht bewust de elfen op die 
hem als een hoger wezen zagen, dat de werkelijkheid aanvaardde en niet probeerde te 
vormen zoals de hoogelfen het ooit deden. De Rohalstijd bracht veel elfse elementen in de 
menselijke cultuur, zoals elfse muziek, ornamentiek, 
bouwkunst en natuurlijk magie. In Donnerbach 
(Donderbeek) richtte Rohal het ‘Seminarie 
der Elfse Communicatie en Natuurlijke Heling’ op, 
een magieschool waarin elfen en mensen elkaar 
konden verrijken. 
Doch de machtige, maar machtgeile aartsmagiër 
Borbarad kwam roet in het eten strooien en 
perverteerde de wereld zo zeer met zijn demonische 
boosaardigheden dat Rohal een leger, waarin ook 
elfen meevochten, uitrustte om hem te verslaan. In 
de slag in de Gorische Woestijn werd Borbarad in 
de Limbus verbannen en verdween Rohal 
eveneens, waardoor schermutselingen ontstonden 
tussen verschillende groeperingen die zich als 
nazaten van Rohal naar voor schoven om zijn 
magische kennis te kunnen bezitten. Ook in deze gevechten mengden zich enkele 
ouwelfenstammen. 
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 Zwartpelsen: andere naam voor de orks vanwege hun zwarte haar over bijna het ganse lichaam. 
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Aan de zuidrand van de Salamanderstenen moesten de woudelfen zich 
dan weer fel verweren tegen de orken die na deze Magiërsoorlogen 
hun kans zagen om de verzwakte noordelijke provincies weer binnen 
te vallen. Opnieuw werd aan enkele menselijke vluchtelingen toegestaan 
zich te vestigen in de wouden bij de elfen. Doch als deze elfen onder 
invloed van de mensen demonische of naamloze creaturen begonnen te 
aanbidden, vernietigde een reuzendraak rond 600 BV de nederzetting, 
waarbij twee woudelfensibbes naar Orkland vluchtten. 

 
 
De nieuwe tijd: 
 

In het jaar 611 BV werd met toestemming van de elfen de mijnstad Thunata opgericht, waar 
door mensen koper en zilver werd ontgonnen. De verstandhouding tussen elfen en mensen 
was er goed, maar vermits de mijnen snel uitgeput waren, bleven er weinig kolonisten 
wonen.  
In 623 werd de ‘School van de Directe Weg’ te Gerasim opgericht. Deze magische academie 
had als doel de verstandhouding tussen elfen en mensen (nog meer) te verbeteren.  
Doch niet altijd verliep alles zo positief. Meer dan eens werden (en worden nog steeds) in de 
noordelijke provincie Weiden elfen als vermeende geesten, (vee)dieven e.d. overvallen en 
opgeknoopt. 
Een koppel eeuwen later werd het dorpje Thunata geterroriseerd door een elfenvampier, een 
maaksel van Pardona dat slechts met de hulp van de vertoornde godin Travia kon verdreven 
worden. 
Als in 1005 in de Oblomonrivier goud werd ontdekt, kwamen fortuinzoekers van heinde en 
ver hun geluk zoeken. De elfen die hier een handelspost met de norbarden onderhielden, 
werden erdoor overrompeld. Sommigen trokken weg, maar anderen die zich probeerden 
aan te passen aan de nieuwe omstandigheden konden zich niet ontrekken aan de hebzucht 
die het mensenras met zich meedraagt en vielen ten slotte ten prooi aan het badoc. 
 

En de geschiedenis gaat verder .. door jullie geschreven .. 


