KRONIEKEN
van Ouranía
Op verzoek van onze vorst Ranuvian IV zal ik, Lodo, voortaan elke week in deze rubriek de
geschiedenis van het land vertellen. Hier zijn de Kronieken van Ourania!

11 reizigers en 38 Zodionten omkwamen.
Onder die laatste was ook kroonprins
Golmesh, die zelfs in zijn eigen gebied
Zodion berucht was om zijn wreedheid, en
zijn vader Drashaq als Grootvorst moest
opvolgen. Toen hij viel stopten de
Zodionten hun achtervolging.

DE OUD-OURANIËRS
De Ouraniërs komen oorspronkelijk
niet uit dit gebied. De koning stamt uit een
oud geslacht, dat uit de verre Oosterstreken
hier naartoe is gereisd. Het is al eeuwen
geleden dat koning Ranuvians voorvaderen
door het vijandige Zodion zijn getrokken.
De vredelievende Ouraniërs wilden toen
voor die vrije doortocht betalen. Maar de
Zodionten vroegen zo’n schandalig hoge
prijs, dat er gevochten moest worden. Om
toch de strijd zoveel mogelijk te vermijden
zijn de Ouraniërs toen meteen
doorgestoten naar de Olben. Dat hadden zij
goed bekeken. De oostflank van deze
bergketen is door zijn dichte bossen een
prima plek om je te verschansen. Er volgde
een bloedige strijd van zeven weken waarbij

De Oud-Ouraniërs betraden een
vruchtbaar gebied, waar alleen enkele
kleine wilde stammen leefden. Daar sloten
ze vriendschap mee. Ze vestigden zich op
de plek waar de Oura en de Manura
samenvloeien. Zij noemden die plek Ranu,
en hun nieuwe land naar zichzelf: Ourania.
Dat was toen zo groot als Medos met een
stuk van Olba en van Helion erbij.
De stammen van toen zijn bijna
helemaal in het volk van Ourania
opgegaan. Alleen in Silico leeft nog een
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kleine groep die de ‘Oude Cultuur’ in stand
houdt – zoals ze dat noemen.

aan wal. Dat doet trouwens nog steeds
niemand. Het is er niet pluis. Alleen de
lucht is er pluizig van de kalkachtige mist

HET KUSTGEBIED

die er altijd hangt.

Wie een land betreedt waarachter de
zee ligt, wil ook dat de kust bij dat land
hoort. De Oud-Ouraniërs die hun nieuwe
land naar zichzelf hadden genoemd, wilden
dan ook graag die kuststrook erbij. Hun
gebied was in die tijd niet groter dan Medos
plus het Zuidwestelijke deel van Olba en
het Noorden van Helion.
Nu woonde daar in die dagen aan de
kust over een lengte van honderden mijlen
een aantal volken die een federatie hadden
gevormd: de ‘Alurian-federatie’. Het was
een zeer actieve volkenbond, slim, zakelijk
en vooral erg redelijk. ‘Doeniemoeilijk’ was
een van hun gevleugelde uitspraken.
De stammen van de Alurian-groep
bevoeren de Wijdezee en de Vlakplas tot
aan de Vastelanden van Zowetica. Maar
daarachter op de Hadessa-archipel ‘waar
het licht wordt verstoft’ zetten deze
ondernemende zeevaarders nooit één voet

Hun handelsgeest, versterkt met de
voortreffelijke eigenschappen die ik zojuist
noemde, maakte de Alurianen steenrijk. Zij
waren bovendien allang blij dat de
Ouraniërs het binnenland hadden
overgenomen van die ‘domme wilden’ die
er woonden.

Zo verbroederden de Oud-Ouraniërs
zich met de federatie der Alurianen.
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DE STICHTER 1

zuiden van Aluria in de ruige rotsholen
waren gevonden.
Door deze bezetting van Zowetica
konden de Alurianen daar niet meer heen
en raakten ze plotseling het grootste deel
van hun handel kwijt. Daar zaten zij nu met
hun duinbesvelden, met hun unieke
mosselbanken, met hun jaarlijkse rijke
diepwieroogst waaruit ze olie, groente en
veevoer produceerden.
En omdat ze die spullen altijd ruilden
voor levensmiddelen van het bouwland
dreigde er nu ineens honger voor de
Verzamelde Volken van Alurian. Daar
moest iets aan gedaan worden.

De Ouraniërs hadden een goed
woongebied gevonden en noemden het
meteen naar zichzelf: Ourania. Het is
verbazingwekkend hoe snel zij de oude
bewoners van dit gebied in hun eigen
volksleven opnamen en een ‘altijddurend
verbond’ sloten met de Alurian-federatie.
Binnen nog geen volle eeuw spraken de
buitenlanden al met eerbied over Ourania.
Maar de werkelijke stichting van het
vorstendom vond pas 80 jaar later plaats
door de Grootlurion van die dagen:
Dolobol. Hij werd de eerste Koning van
Ourania.

DE STICHTER 2
Het was de eerste grote crisis waar
Ourania mee te maken kreeg: de dreigende
honger die de Alurian-federatie boven het
hoofd hing. De duistere Hadessenen waren
Zowetica, het belangrijkste handelsland
voor de Alurianen, binnengevallen. Ineens
zaten de kustbewoners met een geweldig
tekort aan levensmiddelen. Want in de
onmetelijk lange strook van Alurian is veel
te weinig bouwgrond om de gehele
Volkenverzameling van voedsel te voorzien.
En wat moesten zij met hun geweldige
overschotten aan duinbes, mosselen en
diepwieren? Weggooien in de Vennen en
Duinpannen, of in de Zee?

Dat kwam zo: De duistere Hadessenen
hadden hun talloze mistige eilanden
verlaten om een inval te doen in Zowetica,
het Vasteland achter de Vlakplas. Dat was
in geen elfhonderd jaar gebeurd. De
Zoweticu waren er totaal niet op voorbereid
en werden overrompeld. Bijna zonder slag
of stoot gaven zij zich verbijsterd over. Dat
kwam ook wel een beetje door het vreemde
uiterlijk van de Hadessenen. Niemand
heeft ooit hun ogen gezien omdat die
verscholen zitten achter een half
doorzichtig materiaal dat tussen de banden
geklemd zit die ze om hun hoofd hebben
gewonden. Ze lopen er trouwens net bij als
de oeroude mummies die in het uiterste

De Ouraniërs onder leiding van de
Grootlurion van die tijd: Dolobol, moesten
te hulp komen. En dat deden zij. In een
Spoedberaad werd besloten om de
Ouraniërs de vreemde kustproducten te
leren eten. De Alurian-volken voerden hun
waren in, en stuurden de geleerdste
gastronomen om kookcursussen te geven in
Ranu, Silico en Ravinu. En in ruil daarvoor
stuurde Dolobol over de Twee Stromen
schepen vol graan, fruit, groenten en wijn
richting Lura.
Je begrijpt natuurlijk dat deze
economische ingreep de beide staten nog
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meer verbroedering bracht. En eens op de
jaarlijkse Samenkomst te Lura gingen er
stemmen op om de grenzen uit te wissen en
de federatie bij Ourania te voegen. Daar
kwam meteen bezwaar tegen.
“Zullen wij dan niet in een vreemd volk
opgaan?” riep iemand bezorgd.
“Doeniemoeilijk,” zei daarop een wijze
senator,
“Wie zijn ‘wij’ nou helemaal? Allemaal
verschillende volken. Ja toch? Nou dan?”
En zo werd Alurian ingelijfd in
Ourania. Dolobol werd aangeboden zijn
totaal onbekende titel van Grootlurion af te
leggen en gewoon Koning te worden. Nu
staat Dolobol in de kronieken te boek als de
Stichter van het Koninkrijk Ourania.

binnenvaren. En later, nadat Ourania tot
grote rijkdom was gekomen, werden er
allerlei boten gebouwd voor de pleziervaart
op de kleine meren van het Middelland, dat
men toen Medos is gaan noemen.
Het Dolomeer was toen nog onbereikbaar.
Nu het wel toegankelijk is, is pleziervaart
verboden omdat men er vele soorten vis in
heeft ontdekt. Er wordt alleen gevist. Het
Vaalmeer is ook ongeschikt vanwege het
klimaat. Het ligt te dicht bij Zodion waar
altijd een zware mist hangt.
Van de grote schepen die nog over
waren heeft men huizen gemaakt. Dat deed
men eenvoudig door ze omgekeerd op te
zetten en binnenin geheel te verbouwen.
Daardoor is het typische, beroemde Aluriahuis ontstaan, waarnaar toeristen van
overal komen kijken.

DE SCHEEPVAART
De Oud-Ouraniërs brachten
levensmiddelen naar de Volkenfederatie
van Alurian. En de Aluriaanse volken
leverden hun producten aan Ourania dat
die spullen goed leerde gebruiken. Schepen
waren in beide richtingen onderweg. Het
was goeie handel.
En politiek was het ook goed. Vooral
voor de Ouraniërs. Want Alurian werd
eigenlijk in zijn geheel toegevoegd aan
Ourania dat daardoor ineens tweemaal zo
groot werd. De Alurian-federatie werd nu
de Ouraniaanse provincie Aluria, waarbij
de ‘n’ dus verdween.
Ourania dreef geen handel overzee.
Sinds de bezetting van Zowetica door de
Hadessenen leverde dat niks meer op.
Daardoor waren de grote zeeschepen die
Alurian had gebouwd niet meer nodig.
Maar het materiaal was uitstekend geschikt
om mee te bouwen. Van de grote schepen
werden eerst kleinere gemaakt. Heel veel
waren er daarvan niet nodig, omdat de
Ouraniërs al schepen lieten varen op de
rivieren en er dus al een flinke voorraad
boten was. Maar voor de kustvaart werden
ook nog wat handige scheepjes gemaakt
met weinig diepgang zodat men ook de
talloze kreken en inhammen kon

OLBA
Toen Grootlurion Dolobols voorvader,
met zijn Oud-Ouraniërs de Olben overtrok,
woonden daar nog weinig mensen. De
streek had ook nog geen naam. In de
Noordelijke Heuvels en het gebied ten
Westen van het Vaalmeer lagen wat
dorpen. Dat was ongeveer alles, want het
echte bergvolk dat zich hoog in de Olben
had teruggetrokken was heel klein. Het
bestond uit gemeenschapjes van maximaal
20 of 30 mensen die samenwoonden in
zogenaamde ‘familans’. Dat waren grote
huizen met een binnenplaats waaromheen
ieder zijn verblijf had. Wij zouden die
familans tegenwoordig ‘communes’
noemen.
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DE STRIJD in ZODION 1

Dolobols voorvader was zoals je weet in
Zodion onmiddellijk doorgestoten naar de
bergketen. Dat deed hij omdat ze
schandalig veel moesten betalen om door
Zodion te mogen trekken. Maar hoe
kwamen die Oud-Ouraniërs de Olben over,
waarvan er sommigen wel meer dan 6000
meter hoog zijn? Zonder hulp hadden ze
dat nooit gered. Vooral niet omdat zij
precies bij het hoogste en ruigste deel
waren uitgekomen, daar waar aan de
andere kant de Manura stroomt. Maar er
wás hulp. Van familanbewoners. Die
hebben dat hele Ouraniaanse volkje over
een pas door de Olben geleid.
Bijna 200 jaar later heeft Dolobol die
inmiddels geen Grootlurion meer was maar
koning, deze mensen weer opgezocht. Hij
vroeg ze of ze bij zijn rijk wilden horen. Dat
wilden ze op voorwaarde dat ze geen
belasting hoefden te betalen. Want aan
bruggen, kanalen en wegen hadden ze niks
in de bergen. En verder wilden ze rust.
Dolobol ging akkoord. En zo kwam er de
provincie Olba, die bestond uit het

Samengevat: dank zij de vriendelijke
bevolking van de hoge Olben konden de
Oud-Ouraniërs de onherbergzame keten
oversteken. Zij vestigden zich in het land
dat zij naar zichzelf noemden. Maar pas 80
jaar later stichtte hun Grootlurion Dolobol
het Koninkrijk Ourania. De Volkenfederatie
van Alurian sloot zich bij hem aan en
vormde de provincie Aluria (zonder ‘n’).
Men maakte Dolobol toen koning. De titel
Grootlurion werd daarna nooit meer
gebruikt.
De strook land ten Westen van de
Olben werd de provincie Olba. De
provincies Dool en Helion werden pas lang
ná Dolobol aan het land toegevoegd.
Daarover wordt nog in komende kronieken
geschreven. Maar hoe stond het nu met
Zodion?
Zoals je weet moesten de OudOuraniërs zich een weg door Zodion
heenvechten naar de Olben. Dat heb ik je in
een enkele regel verteld. Maar zo snel ging
dat natuurlijk niet. Die expeditie duurde 13
dagen, waarbij de reizigers voortdurend op
de hielen werden gezeten door een grote
overmacht aan ruwe Zodionten. Gelukkig
waren die zeer slecht bewapend. Ze
gebruikten vooral dikke stokken en
werpslingers. En een militaire organisatie
kenden ze ook niet. Nog steeds niet
trouwens. Zodionten zijn ruig, onbeschoft
en ongeorganiseerd. Maar ze hebben de
eerste Ouraniërs toch wel heel wat last
bezorgd.

Berggebied, het Noordelijke Heuvelland, en
het warme Zuidwesten beneden de
Manura. Die plek is de enige waar de
breedbladige permanenthplant kan
groeien, waaruit in die tijd houdbaar papier
gemaakt werd.

DE STRIJD in ZODION 2
Dertien dagen hebben ze erover gedaan
om de Olben te bereiken! De eerste
Ouraniërs hebben zich een weg door
Zodion heen moeten slaan. Maar het
begon met onderhandelen.
De Ouraniërs kwamen uit het Oosten.
Maar Zodion heeft geen duidelijke
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Oostgrens. Het is daar leeg en
onvruchtbaar, over een breedte (OostWest) van 835 kilometer. Het is er vol ruige
rotsen en kloven. De bodem is dun en
zanderig. Het zit er vol verraderlijke poelen
waarin je zomaar weggezogen kunt worden.
Omdat er niemand woont is er ook geen
duidelijke grens.
Toen de reizigers daar eindelijk
doorheen waren en Zodion binnentrokken
probeerden ze contact te leggen met de
bevolking. Maar die vluchtte voor ze weg in
alle richtingen. De Ouraniërs reisden twee
dagen naar het Westen, waar de lucht
steeds donkerder werd. Ineens doemde er
uit de mist een donkere groep mensen voor
ze op. Deze Zodionten zagen er voor hen uit
als zwervers. Maar het was een regeringsafvaardiging. Die stond hen doodstil en
dreigend op te wachten. Vooraan stond met
zijn armen over elkaar Golmesh, de zoon
van de toenmalige Voerder Drashaq.
De Grootlurion der Ouraniërs stapte
waardig naar voren. Met drie raadgevers.
“Edele heren,” sprak hij, “Wij zijn
reizigers uit de verre Oosterstreken, op weg
naar de Wijdezee. Wij verzoeken u nederig
om vrije doortocht door uw koele land.”
“Nee!” zei Golmesh.

Er begon iets te schitteren in de ogen
van Golmesh. Goud, dat was zeer zeldzaam
in dit duistere land waar nooit iemand
kwam. Hij zei niets.
Een van de raadgevers haalde een grote
tas die vol zat met gouden voorwerpen. Hij
paste een hoeveelheid af in een zak, en
bood die aan.
“Alles!” bromde Golmesh.
“Dan hebben wij geen
bestaansmiddelen meer.” sprak de
Grootlurion.
“Dan wegwezen!”
Golmesh kreeg een gevaarlijke blik in
zijn ogen. Hij strekte zijn arm uit in de
richting waar de Ouraniërs vandaan
kwamen. De emigrantenleider draaide zich
waardig om. Hij overlegde even. Toen
namen alle mannen uit de groep hun korte
zwaard uit de schede en keerden zich tegen
de ontstelde Zodionten. De strijd was kort.
De regerings-afvaardiging vluchtte weg. En
de emigranten vervolgden hun reis.
DE STRIJD in ZODION 4
Ze moesten nu snel zijn, de OudOuraniërs. Ze waren Zodion
binnengekomen met vredelievende
bedoelingen. Maar Golmesh, de zoon van
de toenmalige Voerder van Zodion, had
hen de weg versperd. De reizigers vochten
even met de Zodionten, die weg vluchtten.

DE STRIJD in ZODION 3
“Nee!” zei Golmesh van Zodion.
De vermoeide Ouraniërs kregen geen
vrije doortocht door het zompige Zodion.
“Je ken door Noord of door Zuid. Maar
Zodion laat je leggen.”
Golmesh was zeer beslist.
De Grootlurion en zijn raadgevers zakte
de moed in de schoenen. Zij wisten dat hen
in het Noorden gevaarlijke uitgestrekte
wouden te wachten stonden. En in het
Zuiden zouden ze door droge steppen en
woestijngebied heen moeten. Zodion was
wel mistig en druilerig, maar juist daardoor
het meest geschikt om doorheen te reizen.
“Wij willen betalen,” zei de leider van
de emigranten. “Wij hebben goud.”

Nu wilden de vreemdelingen zo snel
mogelijk naar de westgrens die werd
gevormd door de Olben. Dat ging niet
zomaar. Golmesh verzamelde vele
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strijdbare mannen en achtervolgde de
groep. Zo nu en dan kwam het tot
schermutselingen. De emigranten moesten
zich voortdurend verdedigen.

Ouraniaans zwaard. Dat was het sein voor
de Zodionten om te vluchten.
De Ouraniërs konden hun weg
vervolgen.

Toen zij na tien dagen de bergkam
bereikten stuitten zij op de hoofdmacht van
dit vijandige volk. Nou ja, hoofdmacht…

DOOR DE OLBEN
De Oud-Ouraniërs werden gered omdat
Zodions toekomstige Voerder Golmesh
sneuvelde. De bende die hij had verzameld
om de reizigers tegen te houden vluchtte.
De Ouraniërs konden over de Olben
trekken.
Maar dat was niet eenvoudig. Ze
kenden de weg door die geweldige bergen
niet. Ze waren ook geen bergen gewend in
de Verre Oosterstreken waar ze vandaan
kwamen. Hoe hoger ze kwamen hoe kouder
het werd. En hoe steiler. Je kunt zomaar
niet over een berg heen. Dan kan alleen
ertussendoor, via een pas. Maar probeer
die maar eens te vinden tussen de
bebossing en de woeste beken en steile
rotswanden. Toen ze de sneeuw bereikten
zagen ze in dat het hopeloos was. Ze
hadden nog maar voor hooguit twee dagen
voedsel bij zich. En het was moeilijk om de
bergdieren te vangen. Dat lukte maar zo nu
en dan.
Ze besloten weer af te dalen en over de
Olbenweiden naar het Noorden te trekken.
Onderweg ontdekten ze aan een bosrand
een flinke hut
met een paar
grazende
dieren. Ze
klopten aan
en een herder
deed open. Ze
probeerden de
man die een
vreemde bergtaal sprak en de Algemene
Taal der Landen niet goed machtig was,
hun probleem uit te leggen. In Zodion
waren er nog genoeg resten van de
Algemene Taal over om te kunnen
communiceren maar in de bergen was daar
niets meer van over.

Het was een armzalige troep. Alleen
wel heel groot. Vele honderden Zodionten
waren bij elkaar getrommeld om de OudOuraniërs te verdelgen en hun goud af te
pakken. Maar zwaar bewapend waren ze
niet. Omdat Zodion geen officieel leger
heeft, waren deze woeste kerels uitgerust
met knotsen, stokken en stenen. De
emigranten, die geoefende strijders waren,
hadden zwaarden. Alleen, de kracht en
woestheid van de Zodionten maakte wel
indruk. En vooral het feit dat hun troep
tienmaal zo groot was als die van henzelf
gaf hen een bezorgd gevoel.
De Ouraniërs, die zich terugtrokken
tussen de beboste hellingen aan de voet van
de Olben, werden omsingeld. Een
langdurige strijd begon. Ze moesten zich
ingraven. Soms deden ze uitvallen waarbij
een paar Zodionten sneuvelden. Maar
telkens werden zij weer in hun bosholen
teruggedreven. Na meer dan zes weken
begon hun voorraad op te raken. De vijand
leefde vooral van bessen en vruchten en
bosdieren en eetbare planten. Er was geen
keus meer. De Grootlurion besliste dat de
reizigers zich er op leven en dood doorheen
zouden vechten. Dat gebeurde, en tijdens
het gevecht stortte Golmesh zich in een
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Toch lukte hun uitleg. De man nam zijn
mantel en knapzak, en ging hen voor het
bos in. Hij koos een weg die de Ouraniërs
zelf niet zouden nemen, waardoor zij de pas
ook zouden missen. De man leidde hen
naar een donkere plek in het bergwoud.
Daar was de oorsprong van de rivier die
later Oura zou worden genoemd. Zij
volgden de geul waarin steeds meer water
kwam te staan. De herder legde met
gebarentaal uit dat de rivier uiteindelijk in
de stad Ravinu zou uitkomen. Maar dat was
een wandeling van vier dagen. Dat hoefde
gekukkig niet. Na
vijf uren lopen
vonden zij de pas
naar het Westen.
Daar liet de man
hen alleen
verdergaan. Aan
de Westkant van
de bergkam
zouden ze overal
vriendelijke
bewoners
tegenkomen die
hen konden
helpen, ook met
voedsel.

gemeeschapshuis dat zo typisch is voor
Olba.
De reizigers uit de verre Oosterstreken
kochten nieuwe voorraden van de
bergbewoners en daalden af naar de groene
landen. Ze wisten dat ze nog een paar
weken reizen van de kust waren. Maar dit
overvloedige land vol vruchtbomen en vette
klei en rijk begroeide velden deed ze
besluiten om hier te blijven. Na de
onherbergzame witte woestheid van de
Olben en de mistige zompigheid van
Zodion en de ruige oostgrens van dat
sombere gebied
was dit land een
kolossale oase. Er
kwam geen eind
aan al het groen.
Overal stonden
groepen huizen,
alleen net te ver
uit elkaar om
echte dorpen te
vormen. De
bewoners leidden
door de overvloed
om hen heen een
lui leventje, en
keken de
vreemdelingen argwanend aan. Voor goud
waren ze niet gevoelig. Maar ze deden niets
om de emigranten tegen te houden.
Zeven dagreizen naar het Noordwesten
stroomde de rivier waarvan de Ouraniërs
de oorsprong hadden gezien in het
bergwoud en die ze later naar zichzelf:
Oura zouden noemen, net als het land waar
zij zich nu gingen vestigen: Ourania. Die
rivier volgden ze verder. Uiteindelijk
kwamen ze bij de samenvloeiïng met de
rivier waaraan ze later de naam Manura
zouden geven. Zij besloten zich bij die
watersplitsing te vestigen. Hun reis was
afgelopen. De Ouraniërs waren thuis.

De Oud-Ouraniërs haalden opgelucht
adem toen zij de eerste familan vonden.
Dat was een geweldig huis van twee
verdiepingen rond een binnenplaats, waar
23 mensen woonden. Ze waren gered.
DE VESTIGING IN OURANIA
Een herder wees de emigranten de weg
door de Olben. Ze zouden zelf de pas naar
het Westen nooit hebben gevonden. De
opluchting was groot toen ze de eerste
familan bereikten, het geweldige
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