De TWAalfgoden van Avonturië
“In het begin der tijden zwierf de oergod LOS door de oneindigheid van het niets en
ontmoette de aardreuzin SUMu, die uit haarzelf ontstaan was. Haar aanblik maakte
LOS woedend, want hij had zich tot dit ogenblik alleen gewaand in de eindeloosheid. En
zo besloot LOS SUMu te doden. De aardreuzin verweerde zich echter verbitterd en
verwondde LOS, voordat hij haar kon overwinnen. Uit LOS zijn wonden vielen twaalf
bloeddruppels op SUMu’s dode lijf. Toen had de oergod plotseling berouw, voor wat hij
gedaan had, en huilde vele duizenden tranen, die insgelijks de aardreuzin bevochtigden.
Uit de twaalf bloeddruppels ontstonden de TWAalfgoden, uit de tranen de mensen en alle levende wezens.”
Zo luidt het bekendste Avonturijnse scheppingsverhaal, zoals het door de kerken van de TWAalfgoden geleerd
wordt. Deze religie is in Avonturië met afstand het wijdst verspreid. De TWAalf (en enige hun toegewezen
‘halfgoden’ en godenkinderen) vormen een pantheon en alhoewel de eeuwenoude rivaliteiten en open strijd
altijd weer de eenheid van de TWAalfgodenkerk bedreigd heeft, erkent men toch eenduidig dat ze deel
uitmaken van het ‘ware’ geloof. Elke TWAalfgod heeft een symbool (allen een dier, behalve eentje) en is er een
maand naar vernoemd.

PRAios (griffioen, juli)
De godenvorst is heerser over het licht en de zon, maar ook de god van waarheid, orde, de wet
en de heerschappij. Aan hem zijn de rijkste en prachtigste tempels gewijd, die op het
platteland slechts zelden maar in de steden regelmatig te vinden zijn. Zijn Gewijden, rood en
goud gekleed, staan erom bekend dat ze streng en waarheidsgetrouw zijn. Ze zien zich
verplicht om de orde van de maatschappij te borgen en ongeloof en ketterij te bestrijden. De cultus van PRAios
wordt traditioneel vooral door de adel vereerd, maar ook onder de boeren die niets van magie moeten
hebben. De belangrijkste tempel staat in de Stad van het Licht oftewel Gareth, waar zich ook het belangrijkste
artefact bevind: het Eeuwige Licht. De huidige Bode van het Licht (patriarch) is Jariël Praiotin XII, welke ook de
Ordebewaarder van Aranië is.

RONdra (leeuwin, augustus)
RONdra is de godin van de oorlog. Moed, toorn en eer, donder en bliksem – dat zijn haar
domeinen. De RONdra tempels zijn vaak zwaar versterkt. De Gewijden dragen een witte
tabberd met rode leeuwin over een maliënkolder. Ze hebben zich de bescherming van de
TWAalfgodengemeenschap en diens tempels toegeëigend, proberen ongelovigen te bekeren
en bevechten met onverbiddelijke hardheid demonen en demonenaanhangers. De kerkelijke rangen lijken op
die van de militairen, de priesters zijn trots en gaan geen uitdaging uit de weg. Lafheid en sluwheid gelden als
de ergste zonden.

EFFerd (dolfijn, september)
EFFerd is de god van het water en de zee, de beschermgod van vissers en zeevaarders. Zijn
tempel vindt men in elke havenstad, maar ook in gebieden die vaak door droogten geplaagd
worden. De Gewijden van EFFerd dragen blauwgroene gewaden, mijden vuur en eten daarom
alleen ongekookt voedsel. Ze staan te boek, net als hun god en de hoge zee, als humeurig en
onberekenbaar. En zo prediken ze ook het uitleven van iedere emotie en je lotsbestemming. Het is noodzakelijk
om de onbarmhartige EFFerd gunstig te stemmen, zo dat hij de gelovigen bespaard en hen een goede vangst of
een goede reis brengt. Als bijzonder gezegend door EFFerd, geldt het hoofd van de kerk: de Hoeder van de
Cirkel, Larona Zeedromer ni Brennadan.

TRAvia (gans, oktober)
De huiselijke haard, de gastvrijheid, de familie en de echtelijke trouw zijn de heilige gebieden
van de godin TRAvia. Haar tempels ontbreken in weinig steden; ze zijn vaak minder prachtig
dan die van andere goden, want het besteedde goud en zilver wordt eerder aan het voeden
van de armen en hospitia uitgegeven dan aan pracht en praal. De oranjerood geklede
Gewijden treden mild en vriendelijk op, maar kunnen erg hardnekkig en overtuigend zijn als het gaat om het
inzamelen van donaties – in het bijzonder bij degenen die aan hun gastvrijheid verdienen. De verlichting van
armoede en hongersnood, het behoud van fatsoen en missiewerk gelden als de doelen van de kerk en haar
gelovigen. Thuis en familie zijn voor de aanhangers van TRAvia het belangrijkste op Daere.

BORon (raaf, november)
BORon is de god van de slaap, het vergeten en vooral de dood. Zijn tempels zijn duistere
gebouwen uit donkere of zelfs zwart gesteente. Gewoonlijk zoekt men zijn huis alleen op,
wanneer een familielid of vriend begraven moet worden. Maar ook als een ondood creatuur
de streek onveilig maakt, zal men bij de zwijgzame, ernstige Gewijden met hun zwarte kappen
om raad en hulp vragen. In het verre zuiden wordt BORon op een andere manier geëerd en schijnen er zelfs
mensen geofferd te worden. De oeroude Raaf van Punin, Bahram Nazir is het hoofd van de Puninse Ritus en
geldt als verbitterde tegenstander van deze afvallige cultus. De Staf der Vergetelheid is het meest heilige
artefact van de BORonkerk.

HESinde (slang, december)
HESinde is de godin der wijsheid, de wetenschap en de kunsten (en daarmee ook de
beschermgodin der alchemisten en magie). Haar in geelgroene geklede Gewijden streven
ernaar, om kennis te conserveren en verspreiden en om artistieke of magische artefacten voor
hun eigen tempel te verzamelen. HESinde-tempels vindt men in elke grote stad en vaak zijn
het gebouwen van bijzondere architectonische bekwaamheid. Onderzoeken, vragen, studeren, kennis
verzamelen en doorgeven – dat kenmerkt de typische HESinde-discipel.

FIRun (ijsbeer, januari)
FIRun is de god van de jacht en de winter. Hij heeft terecht de bijnaam de Grimmige en wordt
zelden direct aanbeden – meestal wendt men zich in plaats daarvan smekend naar zijn milde
dochter IFirn. Al te veel is over deze god niet bekend, toch is het gehele hoge noorden
onderworpen aan zijn invloedssfeer; onder dikke, oeroude lagen worden door hem naamloze,
angstaanjagende creaturen in het ijs vastgehouden. Er zijn maar weinig tempels van FIRun; ze liggen veelal aan
de noordelijke rand van een stad of nederzetting en lijken meer op jachthutten dan godenhuizen. De in pels en
leer geklede Gewijden zijn ernstige, gesloten gezellen, die dichter bij de onbarmhartige wetten der wildernis
staan dan barmhartigheid en mededogen. De bescherming van het individu in het aangezicht van de wilde
natuur geldt als belangrijkste doel. De Witte Man staat aan het hoofd van de kerk.

TSA (regenboog-hagedis, februari)
De godin TSA zijn het leven, de vernieuwing, de vrijheid en de verandering toegewijd. De
“Jonge Godin” schijnt bijzonder humoristisch te zijn en staat ook dicht bij kobolden en enige
feeënwezens. De vrolijke Gewijden in regenboogkleurige kleding worden haast overal graag
gezien. Ook wordt er graag met hen gereisd, want de zegen van TSA heeft een avonturier
liever dan die van BORon. TSA’s Gewijden voelen zich met het leven en de schepping verbonden en proberen
deze in elke vorm te accepteren – vaak een zware opgave, die op onbegrip van anders gelovigen kan rekenen.
Geweld en het creëren van onnatuurlijke Chimaera zijn voor TSA discipels een gruwel , maar verder beheersen
vrijheid en individualisme hun denken en handelen: het is hun heilige plicht, nieuwe ideeën te verkondigen en

dingen altijd weer van een andere kant te bekijken. Zo zijn er in Avonturië een veelvoud aan denkrichtingen en
sekten van de TSA-kerk, die wegens hun ‘ketterse’ leer vervolg worden. Zeer veel Gewijden van TSA voeden
zich vegetarisch. TSA tempels bevinden zich in alle belangrijke steden, meestal in het midden van een park of
bosje. Van oudsher wordt structuur in de kerk verworpen, hetgeen verklaard waarom er geen hiërarchie of
hoofd van het geloof is.

PHEx (vos, maart)
De listige PHEx is god der dieven en handelaren keren zich tot PHEx en smeken hem om geluk
voor het lukken van hun acties. Hij geldt als een strijdlustige god: met zijn nachtelijke
activiteiten is hij een rivaal van PRAios, met BORon vecht hij om de positie van een god van de
nacht, met MAda om de macht over de maan en in de Tulamidische regio wordt hij nog boven
HESinde als god van de magie vereerd. Tempels heeft de Listige (of de Snelle) in bijna elke stad: officiële , die
de handelaren bezoeken, maar ook – zo fluistert men – geheime, waar de dieven bidden. De altijd op
onopvallendheid bedachte Gewijde dragen geen herkenbare gewaden, behalve een broche in de vorm van een
vos. ‘Officiële’ Gewijden dragen gewaden in grijs en zilver. PHEx geldt voor veel avonturiers als beschermgod en
zelfs doorgewinterde krijgers mogen zo nu en dan een schietgebedje naar de Vos doen, wanneer het doel niet
in een eerlijk gevecht maar met een list bereikt moet worden. Talrijke geruchten omgeven het kerkhoofd, de
Maan, die wel degelijk bestaat, maar waar weinig over bekend is.

PEReen (ooievaar, april)
Akkerbouw, vruchtbaarheid, kruiden en geneeskunst zijn de gebieden van
verantwoordelijkheid van PEReen. Haar tempels bevinden zich in haast elk dorp, maar
natuurlijk ook in alle grote steden, waar de groen geklede Gewijden ook ziekenhuizen
onderhouden. Er zijn nauwelijks boeren, die voor een goede oogst niet naar de Welwillende
bidden. Dat ook reizende helden zo nu en dan de bijstand van de godin nodig hebben, ligt voor de hand:
menige wond en vele ziekten kunnen alleen in een PEReen tempel genezen worden. Al lange tijd vervult
Leatmon Fraisop de Oudere de rol van hoofd van de kerk als Dienaar van Het Leven en heeft al menige uitbraak
van ziekten in de kiem gesmoord.

INGerim (hamer & aambeeld, mei)
Niet een dier, maar een hamer en aambeeld zijn het symbool van INGerim. Hij is de god van
het vuur, de ambachten en de smeedkunst. Vele bronnen duiden hem aan als de oudste van
de goden, die voor het begin der tijden de wereld naar zijn inzicht geschapen heeft. In elke
grote stad onderhouden de Gewijden van INGerim en godenhuis, dat vaak aan een reusachtige
smederij herinnert. Bezienswaardig zijn tentoonstellingen van kostbare ambachtelijke successen in de
tempelhallen. Aan het hoofd van de kerk staat de Hoeder van de Vlam: Hilperton Asgareol in de hoofdtempel
te Angbar. Cyclopen, trollen en dwergen worden ook wel de Kinderen van INGerim beschouwd.

RAHja (merrie, juni)
RAHja is de godin van de liefde, schoonheid, wijn en de roes. Ze houdt in het bijzonder haar
hand boven de geliefden, maar ook dansers, courtisanes en lustknapen bidden naar haar. De in
doorschijnende, licht rode gewaden gehulde Gewijden zijn uitermate goed om
tempelbezoekers in het eeuwige feest van de godin op te nemen en hen onderdeel te maken
van RAHja’s wonderbaarlijke enthousiasme . De Geliefde van de Godin is de hoofd Gewijde van de kerk en
draagt altijd maar voor één jaar de titel. Elke Gewijde is op het Feest der Vreugde (altijd in de RAHja maand in
Belhenka) voor het ambt verkiesbaar.

De Eeuwige Tegenstander
-uit De Gesprekken met Rohal de Wijze, Band XIII. Dit is Rohal’s reactie op de vraag: “Wat is het kwaad,
meester?” – de enige vraag ooit, die de Wijze onbeantwoord liet.

de Naamloze (rat, vijf naamloze dagen)
Achter alle zonneschijn flikkert een schaduw door het levenspatroon: een entiteit, zodanig
slecht en verdoemd, dat hij zonder naam moet blijven. De Naamloze god geldt als de meest
verderfelijke macht, de belichaming van het kwaad, dat verraad tegen de kosmos heeft
gepleegd. Zijn bestaan is het gewilde kwaad, terwijl de demonen niet anders kunnen. Vaak
geldt hij als de dertiende (grote) god en de grootste tegenstander van de TWAalfgoden. Van hem zijn de vijf
onheilspellende dagen in het jaar. Zijn aanbidding is in heel Avonturië ten strengste verboden, maar toch
fluistert men regelmatig van geheime tempels waar kultisten de macht van de Guldene bezweren. De hoogste
Legataris van de Naamloze is de Elf Pardona.

Halfgoden
Als halfgoden gelden volgens de Avonturijnse mythologie de nakomelingen van de goden, of zij nu met een
andere god of een sterveling verwekt zijn (of eenvoudig gemaakt zijn). Om al deze halfgoden hier te
behandelen zou er een boekwerk voor nodig zijn en daarom worden hier enkel de belangrijkste en voor jou
meest bekende genoemd worden.
AVes, de vrije zoon van RAHja en PHEx, geldt als de hoeder der reizigers en avonturiers, en veel gelukszoekers
volgen hem dan ook.
KOr de Zwarte wordt hoofdzakelijk door soldeniers en andere vechters vereerd. Een zoon van RONdra en de
draak Famerlor. Hij geldt als hun beschermgod, maar staat ook voor de bloederige, onverbiddelijke vechtroes.
MAda is HESinde’s dochter en heeft de stervelingen magie geschonken. PRAios heeft haar voor straf op een
steen in de hemel geketend (de maan) en PHEx als haar wachter benoemd.
NAndus, heer der inzicht, scholing en kennis, wiens geloof alleen onder de geletterden verspreid is. De kerk van
HESinde’s en PHEx’ zoon kent voor haar Gewijden verschillende inwijdingsgraden, welke ieder zijn eigen
inzichten brengt. De machtige magiërs Rohal en Borbarad zijn volgens deze interpretatie de kinderen van
NAndus.

Andere Goden
Rastullah, de universele en enige god, beheerst het leven van de Novadi. Hij heeft zich in het jaar 760 BV zelf in
de oase Keft geopenbaard. Hij geldt zonder twijfel als de machtigste van alle goden en als schepper van de
wereld. Hij heeft zijn volgelingen strenge wetten gegeven en duldt weinig tot geen tegenspraak.

