Gewesten en districten in Perla
Perla staat bekend als een sterk en uniform land. Perlanen zijn met elkaar verbonden door
hun cultuur: het geloof in hoe de mensheid gemaakt is door de reizigers en de waarden die
daar uit voort zijn gekomen. Waar Ishkaren, Rethianen en Contivalen geloven in Goden,
geloven Perlanen heilig in de kracht van Perla. In het dagelijks leven echter, bestaat Perla
uit veel verschillende gewesten die sterk van elkaar verschillen. Bestuurlijk hebben zelfs
twee buur-districten binnen een gewest vaak nauwelijks iets met elkaar te maken.
Er zijn 8 gewesten:
● Lange vallei
● Noordervlakte
● Honingstreek
● Rivierenland
● Vaalstreek
● Daalenbos
● Midland
● Warmland
De Lange Vallei is niet echt een gewest, maar de geografie en Perlanen die er wonen
onderscheiden zich wel zo dat het als een apart gewest gezien kan worden. Er is geen
bestuurlijk orgaan op het niveau van gewest. Een uitzondering hierop zijn de Rivier Heren in
Rivierenland en de Vaalstreek. De gemiddelde Perlaan verlaat wel eens zijn eigen district
(bijv. Voor een handelsreis of het bezoeken van verre familie), maar alleen een minderheid
reisbeluste Perlanen komen ooit buiten hun gewest.
Elk gewest is weer opgesplitst in Districten. Elk district staat onder leiding van de verkozen
Landheer. Elk district heeft ook een burcht waar de landheer woont. Rond de burcht ligt
meestal ook de grootste nederzetting van een district. Verder zijn de naam van district en
burcht vaak ook (nagenoeg) hetzelfde.

De Lange Vallei
De Lange Vallei is vooral bekend om de drie ambassade steden: Södrapärla, Bardouest en
Fritawn (Karawin). In het midden van dat alles, ligt Groene Toren.

Groene Toren
Groene Toren is geen stad. Het is zelfs nog geen dorp te noemen. Gelegen bij een klein
meertje en in een bosrijk gebied was Groene Toren vroeger een wachttoren voor dit gebied.
Toen de vrede kwam is de wachttoren echter verlaten en zelfs grotendeels neergehaald.
Een kleine herberg heeft zich inmiddels in de basis van Groene Toren genesteld en heeft
zich naar de toren vernoemd. Er zijn een paar kleine gebouwtjes bijgekomen over de jaren,
omdat de Groene Toren behoorlijk centraal ligt in de Lange Vallei en daardoor vrij ideaal
bleek voor onderhandelingen. Van alle pleisterplaatsen in de Lange Vallei werd dit verreweg
de succesvolste en is dit de enige die daarom het vermelden waard is. Toen Lichtval kwam
leek Groene Toren in het epicentrum te liggen. Inmiddels hebben verschillende
gelukszoekers tenten opgezet rond Groene Toren.

Södrapärla
Södrapärla is de verste buitenpost van de Vrije Natie van Skalesh. Het staat met name
bekend om zijn enorme slavenmarkt. Iedereen mag zich hier aanmelden als slaaf, voor een
grote betaling aan vrienden of familie. Södrapärla wordt voor velen dan ook gezien als een
laatste hoop. Södrapärla zelf is vrij onkarakteristiek voor Skalesh, aangezien er geen grauwe

steen is gebruikt voor de bouw, maar lokale bakstenen. De huizen zien er nog wel erg
vierkant uit, alsof ze uitgehouwen zijn.
De bewoners van Södrapärla wisselen snel, aangezien geen enkele zelfrespecterende
Skaleshi te lang van zijn thuisland weg wil zijn. Hierdoor valt de pracht en praal op de huizen
zelf mee. Het enige waar de Skaleshi meestal wel voor zorgen is een prachtig versierde
voordeur, ingelegd met rijkdommen en met afbeeldingen van grote dingen die de familie
bereikt heeft.

Bordouest
Bordouest is niet de mooiste plaats van het Koninkrijk Contivale. Het is eerder een bastion
dan een stad. Een enorm kasteel en drie grote forten blokkeren de oostelijke pas van de
Lange Vallei, met daartussen bebouwing dat uiteindelijk Bordouest is gaan heten. Tussen de
verschillende verdedigingspunten lopen lage maar stevige muren en het verkeer wordt hevig
gereguleerd. De bebouwing bestaat voornamelijk uit barakken en herbergen. Bordouest
heeft geen grote staande populatie. Er is slechts één wijk die echt aan Contivale doet
denken: de Cultuurwijk. Deze Cultuurwijk stelt alles in het werk om mensen te herinneren
aan wat het is om Contivaal te zijn. Mensen die niet uit Contivale komen, worden hier actief
geweerd om de immersie niet te verbreken. Zelfs de Tengoku zijn hier niet welkom.
De Cultuurwijk heeft vechtringen en een enorm colosseum-theater. In dit theater worden niet
alleen de meest spectaculaire duellen beslecht, maar vindt ook iedere avond een
operavoorstelling plaats waarin grote duellen en de rijke geschiedenis van Contivale
verheerlijkt wordt.

Fritawn (Karawin)
Fritawn is de ambassade van de Heilige en Onbezoedelde Landen van Reth. Toen deze
stad nog eigendom van het Keizerrijk Ishkar was, werd de stad Karawin of ook wel de Parel
van de Wereld genoemd. Karawin was namelijk gebouwd om de macht, pracht en praal van
het Keizerrijk te laten zien. Er staat een grandiose tempel gewijd aan Rashkul met een
prachtige marmeren koepel. Zelfs de Landen hebben niet gedurft deze tempel af te breken,
maar hebben hem in plaats daarvan aan zowel Rashkul als Reth gewijd.
In Fritawn is nog een hoop oude Ishkaarse architectuur te zien, met name spiralen en
parapetten die heel erg in waren tijdens de oprichting van Karawin. Er zijn wel een aantal
lege pleinen waar vroeger standbeelden van de Keizer stonden. Men heeft gepoogd deze te
vervangen met iconografie van Reth, maar deze verdwijnen vaak binnen korte tijd. De
Ishkaren worden ervan verdacht hier een hand in te hebben, aangezien sommige jonge
Ishkaren de stad bezoeken om hun oude erfgoed te zien. Tot nu toe is er nog niemand
betrapt.

Leven buiten de steden in de Lange Vallei

Omdat de hele Lange Vallei neutraal gebied is, is het niet helemaal duidelijk wie het er voor
het zeggen heeft. Er wonen echter ook meer dan 6 eeuwen na de Vrede van Tomerac nog
gewoon Perlanen in de Lange Vallei, verspreid over de verschillende dorpen en dorpjes.
Hoewel de Lange Vallei bij Perla hoort, is er geen Perlaanse Landheer voor de Lange Vallei.
Het is tenslotte neutraal gebied. Er zijn wel gewoon burgemeesters. Als er toch een zaak is
waar een landheer zich over zou moeten buigen, dan is het de landheer van Zichtburg die
zich over de Lange Vallei ontfermt. Mede omdat dit zo ver weg is, zijn er echter ook dorpen
die deels of zelfs grotendeels zijn overgestapt naar het rechtssysteem behorende bij een
van de nabijgelegen ambassade steden. Uiteindelijk is het voor de Perlanen in de Lange
Vallei de lokale burgemeester die het definitieve oordeel velt en beslissingen neemt, net als
in de rest van Perla.
Perlanen uit de Lange Vallei onderscheiden zich door het gemak waarmee ze zich mengen
in andere culturen. Veel jongeren sluiten zich voor enkele jaren aan bij een van de
handelskaravanen die in een van de ambassade steden in de Lange Vallei hun uitvalsbasis
hebben. Daarnaast zijn er ook Perlaanse handelaars die juist Perlaanse goederen naar de
Lange Vallei brengen om hier door te verkopen. Bijna allen keren ze echter wel terug naar
het dorp waarvan ze vandaan komen om daar weer op te gaan in de gemeenschap. Je krijgt
een Perlaan misschien wel uit Perla, maar Perla nooit uit een Perlaan. De Perlaanse
handelaren doen trouwens hun zaken in de ambassade steden, maar ze wonen zelf buiten
de stad in grote boerderijen.
In stijl en kledingkeuze is er een duidelijke tweedeling te bespeuren: jongere Perlanen
hebben de neiging om een paar elementen te kiezen uit een van de andere volken en die
toe te voegen aan de standaard Perlaanse outfit, terwijl oudere Perlanen juist vaak heel
conservatief degelijk gekleed gaan en de ‘prullaria’ uit hun jongere jaren weer hebben
verkocht voor nuttiger zaken (of ze ergens op zolder bewaren.) De grens ligt ergens rond het
krijgen van het tweede kind.
Verhalen over de Reizigers zijn erg populair in de Lange Vallei. Door de verschillende
culturen die hier bij elkaar komen wordt er ook creatief met de verhalen omgegaan.
Beroemd (in zowel positieve als negatieve zin) is de poging van een groep jonge Perlanen
om het verhaal van Antonitus uit te voeren als opera in Contivaalse stijl tijdens de Perlaanse
spelen in Zichtburg. Er werd zelfs ter plekke een speciale prijs in het leven geroepen voor
deze vertoning, die daarna ook nooit meer is uitgereikt.
Perlanen uit de Lange Vallei die door Perla reizen zijn altijd bijzonder welkom in de
gemeenschap van andere dorpen in de andere gewesten, of ze nu handelaar zijn en iets
nuttigs bij te dragen hebben of niet. Perlanen in andere gewesten hebben altijd een beetje
het gevoel dat ze voor zo’n Lange Vallei Perlaan moeten zorgen, alsof deze iets kwijt is.
Maar natuurlijk zijn roddels uit de Lange Vallei ook altijd welkom en weer stof voor maanden
om over te praten.

Reizen naar en van de Lange Vallei
Er zijn vier bekende en veelgebruikte manieren om de Lange Vallei binnen te komen.
De eerste is door de oostelijke opening waar de Lange Vallei overgaat in Rivierenland. Deze
doorgang voert langs de forten van Bordouest en de Contivalen controleren wie er in en uit
gaat en geven de paspoorten uit aan reizigers. Er wordt gezegd dat de Contivalen een
belasting innen op alle niet-Perlaanse en niet-Contivaalse producten.
De tweede weg is over de Keizersweg die ook wel de Keienweg genoemd wordt. De naam
komt van de honderden standbeelden die hier langs de weg stonden, waarvan de sokkels
nog te zien zijn. De tweede naam komt gewoonweg van het feit dat de weg van grote keien
gemaakt is. Deze weg loopt door een lage brede pas langs Fritawn. De administratie wordt
hier bijgehouden door de Rethianen. Er wordt gezegd dat de Rethianen een belasting innen
op alle niet-Perlaanse en niet-Rethiaanse producten.
De derde weg is door de nauwe kloof die vanuit het smalste punt van de Lange Vallei in het
noord-westen de bergen in slingert, vanwaar via een netwerk aan verborgen dalen en
passen zowel Sutgard als de Kom van Skalesh bereikt kunnen worden. In de winter is deze
route geblokkeerd door sneeuw in de passen. Er zijn echter ook weer geruchten over
tunnels die de reis toch mogelijk kunnen maken. Deze weg wordt gecontroleerd door de
Skalesh vanuit Södrapärla. De Skalesh vertellen een ieder duidelijk dat het afgeraden wordt
om zonder Skaleshi gids deze weg te nemen. Handelaren die niet op goede voet staan met
een van de Skaleshi handelsgilden hebben het erg moeilijk om een gids te vinden, maar
voor alles bestaat een prijs.
De vierde weg is wel bekend, maar bij lange na niet een standaard route. De tocht via de
Tochterpas is namelijk erg lastig en niet geschikt voor grote vrachten. Lastdieren kunnen de
tocht nog wel maken. Voor een deel van het jaar is de pas gesloten door sneeuw. Deze weg
loopt via de burcht Tochteren (zie Tochteren) ten westen van de Keizersweg. Het voordeel is
dat deze weg niet gecontroleerd wordt door een van de diplomaten-steden. In de burcht
Tochteren worden weliswaar de noodzakelijke paspoorten uitgegeven, maar het verhaal
gaat dat de administratie van de Perlanen niet zo nauwkeurig is als die bij andere volken.

Noordervlakte
Volgens veel Perlanen zegt de naam Noordervlakte al genoeg. Het is praktisch een grote
met gras overgroeide hoogvlakte, die hoger is dan ‘de kom van Skalesh’. De vlakte wordt
verstoord door talrijke ondiepe dalen en door ronde vlakke heuvels. In deze dalen en op de
heuvels zijn de meeste burchten te vinden.
Hoewel dit vriendelijk klinkt is het is er koud, droog, en er staat altijd een straffe wind uit het
noorden. Wanneer de wind echter draait naar het zuiden (een paar keer per jaar) is dat een

vooraankondiging van een aantal dagen zeer stormachtig weer, waarbij de dalen vollopen
en de plensbuien heel Noordervlakte veranderen in een grote modderpoel .
Het bekendste product van de Noordervlakte is de Noordse Braam (ook wel aangeduid als
Norse Braam). Ook andere bessen groeien veel op de Noordervlakte. Deze worden verwerkt
in allerlei producten zoals jam en compotes, maar ook bramenlikeur en verfstoffen
(paars/rood/oranje/blauw-ig).
De Perlanen uit Noordervlakte zijn bijzonder weinig spraakzaam voor buitenstaanders. Ze
kennen echter een subtiele communicatie door middel van verschillende fronsende
gezichtsuitdrukkingen. In andere delen van Perla is “Je fronst als een Noorderling” een
manier om iemand aan te spreken die bijzonder moeilijk kijkt.
De Noordervlakte wordt regelmatig bezocht door Thuislozen. De thuislozen en Perlanen
mengen echter zelden. De Thuislozen trekken over de vlakte terwijl de Perlanen zich
ophouden in hun dalen.

Burchten in Noordervlakte
Verrepost
Verrepost bewaakt de doorgang tussen Noordervlakte en de Wilde vlaktes. Het heeft een
van de grootste contingenten aan Perlaanse beroepsmilitairen. Daarnaast wordt elke
Perlaan op de Noordervlakte die dienstplichtig is voor een jaar opgeroepen om dienst te
doen in Verrepost. Verrepost is ook de plek waar handel wordt gedreven met de Thuislozen.

Baaistroom
De Baaistroom burcht is gelegen op een rots aan de zee en kijkt uit over een kleine haven.
Baaistroom is de grootste nederzetting in Noordervlakte. In Baaistroom meren de paar
Contivaalse handelsschepen aan die de lange reis aandurfden om vooral de verfstoffen te
kopen.

Berenburg
In dit district is het altijd oppassen geblazen voor wilde beren die hier veel voorkomen. De
berenburg hangt vol met huiden van deze beesten. Het is de trots van een Perlaans gezin
uit Berenburg om een berenvel te bezitten.

Valderen, Vlakkeren, Zuid-Vlakkeren
Een vallei als alle anderen, behalve dat hier een Perlaanse burcht in ligt. Nog een dal als
alle anderen, behalve dat hier een Perlaanse burcht in ligt. En tot slot, nog een dal als alle
anderen, behalve dat hier een Perlaanse burcht in ligt. Vlakkeren en Zuid-Vlakkeren was
ooit samen een district, maar nadat er bijna een burgeroorlog was uitgebroken is het
gesplitst in twee delen. Vlakkeraars en Zuid-Vlakkeraars kunnen elkaar niet uitstaan, maar
niemand weet echt meer waarom.

IJsselburg
Grenspost tussen de Noordervlakte en de Kom van Skalesh. Vanaf deze burcht loop een
slingerende pas de Kom van Skalesh in. Er is een overeenkomst gesloten dat de thuislozen
niet langs IJsselburg gelaten mogen worden. Ook hier is daarom altijd een flink contingent
aanwezig dat regelmatig ververst wordt vanuit Verrepost.

Honingstreek
Ook Honingstreek heeft een naam die al veel verklapt over de regio. Honingstreek heeft een
heuvelig landschap waarbij de vele heuvels vooral bestaan uit wasgrond (een van de vele
bodemtypes in Perla), dat bijzonder geschikt is voor het groeien van bloemen en allerlei
bollen.
Perlanen uit Honingstreek (Honigaarders) zijn wat uitbundiger (uitbundig voor een Perlaan!)
gekleed dan de doorsnee Perlaan. Perlanen uit andere gebieden vinden dit soms wat raar,
maar Honigaarders zelf vinden slechts dat zij, net als elke andere Perlaan, zich kleden in
overeenstemming met het landschap waarin ze wonen. De Honigaarse klederdracht
kenmerkt zich door het gebruik van bloemmotiefjes en borduurseltjes van bloemen. In de
loop van tijd is het bloemmotief ook populairder geworden in andere delen van Perla.
De bekendste exportproducten uit Honingstreek zijn honing, bijenwas en producten daarvan,
bijen (bijenhandelaar is een bijzonder uitdagend beroep), bollen (bloembollen maar ook
uien) en bloemblaadjes. Tot slot is er nog keramiek uit Goudland dat, naar zeggen, zelfs zijn
weg heeft weten te vinden tot in de koninklijke paleizen in Castilla en Hilimbad.

Burchten in Honingstreek
Krachthaven
Krachthaven is de grootste haven van Perla. Krachthaven is bijzonder omdat het een
combinatie is van Perlaanse en Contivaalse stijlen. Contivaalse handelaren wilden graag
een goede toegang tot de gewilde producten uit Honingstreek. De reis over land was lastig,
onder andere omdat het niet mogelijk was om de grensrivier over te steken anders dan per
pont. Krachthaven had echter een ideale ligging en zo werd er door de Contivalen een
haven aangelegd in Contivaalse stijl. Vanuit Krachthaven worden Perlaanse bloemen
verscheept die de paleizen versieren van de Contivaalse adel in Castilla. Krachthaven is ook
de thuishaven voor wat door moet gaan voor de Perlaanse vloot. Deze vloot, ook wel de
Bijenvloot genoemd staat officieel onder het gezag van de landheer van Krachthaven, maar
van de kapiteins zijn de meeste Contivaal, gecontracteerd door een van de handelsfamilies
die belang heeft bij veilige Perlaanse wateren. De bemanning bestaat wel weer uit een mix
tussen Contivalen en Perlanen; een mix die regelmatig tot verwarring leidt.
Zoals een Contivaalse kapitein ooit klaagde: “ik snap die Perlanen niet: ze hebben een
humor die ik niet snap en ze mengen zich zelden in onze dobbelspelletjes omdat ze niet

gokken om geld. De meeste snappen de ballen van zeilen en ze hebben geen gevoel voor
de zee of wind. Ze klagen wat af alsof het een nationale sport is. Vervolgens zijn ze doof
voor autoriteit, maar luisteren naar alles wat mijn eerste bootsman te zeggen heeft omdat ze
hem een ‘meester’ vinden.” Toen iemand hem vroeg waarom hij dan nog Perlanen
tolereerde op zijn schip was het antwoord: “Omdat ze drie keer zo hard werken als enige
Contivaal, en het nog leuk vinden ook. En zei ik net al niet dat ze dus niet gokken?”

Goudland
Goudland is op het eerste gezicht een district zoals de andere in Honingstreek. De naam
Goudland heeft niets met goud te maken maar komt van de eindeloze zeeën aan goudgele
bloemen die hier groeien.
In Goudland bevindt zich echter ook een afzetting van potgrond, een bagger (weer zo’n
Perlaanse grondsoort) die uitermate geschikt is voor het maken van keramiek. Wat de
potgrond in Goudland zo bijzonder maakt is dat keramiek gemaakt van de goudpotgrond,
een glitterende uitstraling krijgt alsof er, inderdaad, goud in zit. Er is echter nog nooit goud
gevonden in Goudland.

Honingsburg
Honingsburg is een begrip binnen Perla. Je kan iemand complimenteren door te zeggen:
“Dat kleed dat je voor me gemaakt hebt, zou niet misstaan in Honingsburg.” Dit heeft niets te
maken met enige pracht of praal aan de honingsburg zelf, maar de idyllische ligging in het
vruchtbare en bloemrijke landschap. Waar het precies vandaan komt is niet bekend, maar
Honingsburg leeft in de gedachten van vele Perlanen als een soort idealistisch Perlaanse
plek. Het helpt hierbij zeker dat de meeste Perlanen nooit in Honingsburg zijn geweest.
Perlanen die er wel zijn geweest beschrijven het wel als “niet onprettig, ik zou zelfs wel
willen zeggen: mooi.”

Stroomdal, Imkeren en Baijeren,
Verrevoet en Hertenstee
Allen burchten in Honingstreek.

Baaije
Baaije ligt aan een goed beschutte baai. De baai is echter niet toegankelijk voor de grotere
Contivaalse schepen. Baaije is daardoor de thuishaven van een groep Perlaanse
handelaren die met kleinere boten van Perlaanse makelij Honigaardse waar naar
Krachthaven verschepen. Via Baaije is absoluut de snelste route om verse bloemen uit het
noordelijke deel van Honingstreek in Contivale te krijgen.

Omerscha, Homeren en Klaterval
Burchten in Honingstreek. Klaterval huist de meest klaterende waterval van heel Perla: niet
groot van formaat, maar elk druppeltje spat duizenden keren uiteen op eindeloos kleine,
bijna fractale, gepolijste en glitterende stukjes gesteente.

Vredericsveen
Het lot van Frederick van Fredericksveen wordt door menig Perlaan aangehaald om te
waarschuwen voor wat er gebeurd als iemand te veel rijkdom en macht vergaard. De
strekking van het verhaal is dat Frederick een boer was die vooral gericht was op het
verkopen van zijn waren. Dit leverde veel geld op en bracht ook, in eerste instantie, meer
welvaart naar het dorp waar hij woonde. Ongewis voor wat er verder zou komen, maakten
de inwoners van zijn dorp hem zelfs burgemeester. Nog weer later werd hij zelfs landheer.
Hij verhoogde de belastingen en beloofde de andere burgemeesters gouden bergen.
Frederick liet steeds meer waar verkopen en hij werd rijker en rijker. Maar omdat er zo veel
werd verkocht bleef er jaar na jaar steeds minder over voor de inwoners, zo weinig zelfs dat
er zelfs honger voorkwam. Alleen de rijken konden nog eten, en dat moesten ze van hun
eigen landheer kopen! Dat kon natuurlijk niet en een meerderheid van burgemeesters wilden
Frederick afzetten. Frederick weigerde echter af te treden en had van zijn geld buitenlanders
en wilden ingehuurd om hem te beschermen. Uiteindelijk moesten de landheren van
Horneren, Hertenstee, Baaije en Omerscha er aan te pas komen om Frederick, met behulp
van trouwe Perlanen, af te zetten. Zijn lot was het ergst denkbare. Niet alleen werd hij
verbannen, de vier landsheren besloten dat een unieke straf nodig was die paste bij wat hij
zijn bevolking had aangedaan: Frederick werd verkocht als slaaf, om te dienen op de akkers
van hen op wie hij zo wilde lijken. De naam Fredericksveen werd veranderd naar
Vredericsveen.

Rivierenland
Rivierenland kenmerkt zich door de vele rivieren die er doorheen lopen. Tussen de rivieren
is rivierenland ook erg bosrijk. Het landschap is hiernaar gevormd. Rivierenland is vlak met
het hoogste punt vaak gelegen op de natuurlijke dijken die de rivieren in hun koers houden.
Op deze rivierdijken zijn ook de burchten gelegen. Over de loop van jaren zijn de natuurlijke
dijken ook met elkaar verbonden om het land te beschermen tegen overstromingen.
Overstromingen komen echter nog vaak voor: elke Perlaan uit Rivierenland (ook wel
aangeduid als Stroomder) maakt er wel een of meerdere mee in zijn leven. Om dit gevaar
het hoofd te bieden is er in Rivierenland een nieuwe functie ontstaan: die van Riviermeester
en Rivierheer. De Riviermeester heeft als taak om er voor te zorgen dat er goed wordt
samengewerkt om de dijken te onderhouden en in het geval van nood. Elk district heeft een
Riviermeester, en deze verkiezen uit hun midden een Rivierheer in het geval van nood.
Deze krijgt dan net als de Krijgsheer alle middelen tot zijn beschikking om maatregelen te
nemen tegen het water.
Export product: papier (papier watermolens)

Burchten in Rivierenland
Zichtburg
Zichtburg is gelegen op de top van de laatste hoge heuvel voordat de laagvlaktes van
Rivierenland beginnen. Aan de ene kant kan men vanaf Zichtburg de Lange Vallei inkijken
terwijl aan de andere kant zich een wijds panorama ontvouwt met traag stromende rivieren
door oneindig laagland.
Vanuit Zichtburg wordt het eten verzorgd om de inwoners van de Lange Vallei van eten te
voorzien. Een belangrijke plek in het district Zichtburg is het Speelveld. Het Speelveld is een
groot grasveld met daar omheen 7 heuvels. Hier worden de Meester spelen van Zichtburg
gehouden.
Meesters zijn personen die bekend zijn omdat ze ergens heel goed in zijn. Een van de
manieren om deze titel te verdienen is om uit te blinken in een van de wedstrijden die op
lokaal, regionaal of zelfs landelijk niveau gehouden worden tijdens allerlei festivals en in
allerlei disciplines. Over de loop van tijd zijn dit aparte events geworden die simultaan met
bijvoorbeeld de jaarmarkt worden gehouden: Meester spelen.
Eens in de vijf jaar worden op het Speelveld in Zichtburg de Perlaanse Spelen gehouden
waarbij deelnemers en toeschouwers uit heel Perla naar Zichtburg afreizen om hier aan mee
te doen. Wie tijdens de Perlaanse Spelen zich laat gelden als de beste in zijn vakgebied, is
verzekerd van grote bekendheid in Perla. De Perlaanse Spelen zijn ook de uitgelezen
manier om erkend te worden als Meester.

Koudenbuk en Deldonder
In beide districten kan het genadeloos hard regenen en stormen. De beste regenkleding
wordt dan ook in Koudenbuk en Delonder gemaakt.

Droogburg
Burcht op een heuvel in een verzonken landschap. Kan in de winter heel mooi omheen
geschaatst worden.

Groterdam
Grote dam. Omringt door dorpen met gelijknamige namen: Kleindam, Dwarsdam, Andedijk,
Kattedijk, Huis op ‘t Dijcksk, etc.

Vaalstreek
De Vaalstreek is het hart van de Perlaanse landbouw. Als niet Perlanen het hebben over
Perla, dan beschrijven ze meestal eigenlijk de Vaalstreek. Heeft rivieren in het noorden

zoals rivierenland, maar veel minder overstromingen. In het zuiden lijkt het meer op Midland,
maar heeft een wat natter klimaat en daardoor ook minder droogte.
Export: bier, graan, aardappelen.

Burchten in Vaalstreek
Gierstwater en Goederkwel
Gierstwater is een van de twee centra van de Perlaanse bierproductie. Bier is een drank die
door heel Perla lokaal gemaakt wordt, maar er zijn twee bier ‘merken’ die door heel Perla
vervoerd worden: Gierstwaterbier en Goederkwelbier. De concurrentie tussen de twee loopt
altijd het hoogste op rond de Perlaanse Spelen waarbij beide meedingen naar de prijs voor
het beste bier. Er is eigenlijk geen meester bierbrouwer te vinden in heel Perla die niet
tenminste twee jaar tijd in Gierstwater of Goederkwel heeft geleerd als leerjongen. Er is nog
een derde Perlaans bier, maar daarover wordt in Gierstwater en Goederkwel niet gesproken.
Een opvallendheid van het leven in beide districten is dat er een nadrukkelijk weekend
gehouden wordt. Dit is echter in de verschillende gewesten wel op verschillende dagen!

Houtenbos
Houtenbos is de bakermat van de Perlaanse papierproductie.Nog steeds wordt hier papier
gemaakt, ook al wordt dit nu gedeeld met een aantal plekken in Rivierenland. Er zijn veel
bossen in houtenbos, maar in tegenstelling tot Daalenbos is dit veel meer een actief
productiebos door de vele generaties die zich al bezig houden hiermee.

Rijkdal
Rijkdal is een van de weinige plekken waar Perlanen zich bedrijven in de mijnbouw. Er wordt
hier ijzererts gewonnen en op kleine schaal zilver.

Trolburg
De naam Trolburg komt van de grote monolieten die her en der door het landschap staan.
Niet ver van Trolburg zelf staan hier 28 monolieten van 6 meter hoog en 2 meter in doorsnee
in een perfecte cirkel. Er zijn meer verhalen over de herkomst van deze stenen dan dat er
monolieten staan.

Tweeslag
Bij tweeslag ligt een van de twee bruggen over de rivier ‘De Levensader’. Het verhaal gaat
dat de grond hier bijzonder voedzaam is voor bieten door het bloed dat vergoten is in twee
grote veldslagen jaren en jaren en jaren geleden.
Het fort tweeslag bestaat uit twee delen. Een deel is een torenpoort die de Perlaanse kant
van de brug afschermt. Het andere deel is de burcht zelf die op een heuvel een paar

honderd meter verderop ligt, veiliger tegen overstromingen. De twee zijn verbonden met een
lange aarden wal met daarop een houten palissade muur.
De brug is van hout op stenen funderingen. In het midden kan de brug open om
scheepvaartverkeer door te laten.

Volmoet
Volmoet is voor veel Perlanen de trots van de Perlaanse landbouw en het is een van de
meest dichtbevolkte delen van Perla. Niet dat hier opeens steden zijn, maar de dorpen
liggen dichter op elkaar dan elders. Voor het vervoer van de oogst, en tevens voor
afwatering, zijn vele kanalen gegraven waarover trekvee de boten voorttrekken. Windmolens
doorspekken het landschap en zijn de hoogste punten in de verre omtrek.
Een product speciaal uit Volmoet is de Dichtvolkoren koek, een koek die niet alleen zeer
lekker, maar ook nog eens zeer voedzaam is en ideaal voor onderweg. Een variant er op het
Dichtvolkoren beschuit vindt zich een weg naar de rantsoenen van Contivaalse soldaten en
zeevaarders.

Richelen
Richelen is zo genoemd vanwege de rij steile heuvels en dalen in dit gebied. De burcht
Richelen ligt op een grote overhangende rots boven een kolkende stroom die de rots steeds
verder uitslijt.. De landheer van Richelen houdt zich, daarbij geholpen door een aantal
meesters of oud-meesters in de handel en andere disciplines, bezig met de handel tussen
Contivale en Perla, in het bijzonder Contivaalse Guano.

Oostburg
Oostburg is een voorpost van Oude Echtbert. Men zegt wel dat de funderingen bijna net zo
oud zijn, maar dat de burcht die er op staat al honderden keren is verwoest. Boze tongen
beweren zelfs wel eens dat de Oostburg behekst is. Feit is dat zo’n 5 jaar geleden de hele
burcht is afgebrand net nadat de schade van een vorige brand eindelijk geheel hersteld was.
Het district Oostburg is aan de ene kant ingesloten door de rivier, en aan de andere kant
door de glooiende uitlopers van de kleine Richels (de steile heuvels bij Richelen). Vanaf
Oostburg is er een brug over de Levensader rivier naar Contivale. Deze brug verbindt
Oostburg met de Contivaalse stad Cevia del Rio. De twee steden hebben een goede
connectie met elkaar.

Midland
Midland heeft een rijke landbouwhistorie. Dat dit niet altijd goed is gegaan is te zien aan de
Dorrevelden: ooit zeer productief, maar tegenwoordig groeit er bijna niets meer.
Export: druiven en wijn.

Burchten in Midland
Oude Echtbert
Hoofdstad van Perla. Eigenlijk de enige echte stad van Perla (zie kaart).

Zuidpost en Herenshol
Burchten in zuid-Midland.

De Dorrevelden
Dit is een gebied in midland dat overbewerkt is en daarom zijn productiviteit heeft verloren.
“Van Drab een Dorveld maken” betekent in het Perlaans: er een zooitje van maken.

Nelensche, Louterveen, en ‘t Hekseklei,
Middenland en Verreveld
Burchten in Midland.

Daalenbos
Daalenbos bevindt zich in de oostelijke uitlopers van de Richels. De vele dalen zijn niet
allemaal bewoond en zowel bewoonde als onbewoonde dalen zijn dicht bebost. In
Daalenbos wordt meer gejaagd dan in andere delen van Perla. Dit is weerspiegeld in de
klederdracht van een Daalenboscher: er wordt meer leer gedragen. Onder Perlanen is het
bekend dat de beste Meester Jagers uit Daalenbos komen.

Burchten in Daalenbos
Vrijburg
In Vrijburg wonen naast Perlanen ook relatief veel Rethianen die niet langer in Reth wilden
wonen. Hierdoor is er een wat vreemde demografie ontstaan met een hoog aantal
alleenstaande en kinderloze dertigers. Het maakt niet uit, want de kracht die deze mensen
meebrengen is meer dan welkom in de bosbouw. Sommige gevluchte Rethianen volgen het
Perlitaanse geloof, maar dit is slechts een minderheid. De meeste vluchtelingen vinden hun
eigen persoonlijke combinatie van het Rethiaanse geloof en de Perlaanse normen en
waarden.

Tochteren
Tochteren ligt aan de toegang van de Tochterpas. De Tochterpas is een hoge pas die leidt
naar de Lange Vallei. De pas is smal, moeilijk begaanbaar en koud, maar een van de
weinige opties om de Lange Vallei in te komen zonder direct langs een van de

ambassade-steden te komen. Of de naam Tochterpas nu komt van de wind die altijd door de
pas giert, of van het feit dat de tocht stap voets afgelegd moet worden, of dat het in feite een
‘dochter’ is van de meer westelijk gelegen toegangspas tot de Lange Vallei die langs de
Rethiaanse ambassade-stad leidt, niemand die het weet. Het is in ieder geval allemaal waar.
Het bestaan in Tochteren bestaat voornamelijk uit het houden van schapen die de steile
hellingen begrazen en het rapen van de eieren en het schieten van de duizenden vogels die
hier nestelen in de bergen. Een dierlijke plaag is hier de Gloormuis: Een muisachtig diertje
dat echt overal te zien is omdat zijn vacht fonkelt in de weerkaatsing van de opkomende en
ondergaande zon.

Zangedaal
Ook Zangedaal stikt van de vogels. Onder deze vogels bevindt zich ook de Luide
Zangvogel. Drie maal per dag doet de Luide Zangvogel een lokroep. Het begint altijd met
een enkele vogel, maar alle andere vogels nemen het over totdat heel Zangedaal gevuld is
met oorverdovend gekwetter.

Hoogdal
Grotere plaats in een hooggelegen dal.

Waterwoud
In Waterwoud bevindt zich een zoetwater mangrovebos. Op het oog een waardeloos stuk
moeras. De hier wonende Perlanen echter weten de enorme rijkdom in fauna uitstekend te
benutten. Een van de meer bekendere producten is de Waterwoudse Eend.

Zinkton
In de ogen van velen had de burcht Zinkton nooit gebouwd moeten worden. De zware
stenen burcht staat namelijk op zwakke grond en zakt letterlijk langzaam de grond in. Over
de jaren heen zijn er daarom steeds nieuwe verdiepingen op gebouwd.

Albertaal
Burcht in Daalenbos.

Warmland
Warmland is het droogste en warmste deel van Perla. Geologisch en topografisch is het
onderdeel van Ishkar. Ook de Perlanen die in Warmland wonen hebben veel gemeen met
hun Ishkaarse buren. Zo neemt het vertellen van verhalen over de Reizigers een centrale
plek in waarbij ook de Ishkaarse goden langskomen, Reizigers zijn, of dat de Reizigers een
verhaal is van de Ishkaarse goden.

Onder Warmland bevindt zich een uitgebreid grottenstelsel. Het gerucht gaat dat het
mogelijk is om ondergronds te reizen vanaf Paardenburg in het noorden via Rethan naar
Kruiswater in het zuiden.

Burchten in Warmland
Rethan
Rethan is bijzonder omdat het gesticht is door Perlitanen: vluchtelingen uit Reth. De
geschiedenis van ‘Rethan’ gaat echter al verder terug dan de stichters van het Perlitaanse
geloof. Al in de tijd van het Ishkaarse Keizerrijk vonden weggelopen slaven hun heenkomen
in deze omgeving waar ze konden vluchten in de grottenstelsels. Ze behielden het Ishkaarse
geloof maar gingen verder op den duur op in de Perlaanse bevolking. Met de intocht van de
Perlitanen werd Rethan op de kaart gezet en het Perlitaanse geloof vond een bevolking die
dat geloof snel overnam. De landheer in Rethan is een Perlitaan.

Paardenburg
Paardenburg is een klein dorp, maar eens per jaar verveelvoudigt de bevolking wanneer de
paardenmarkt plaatsvindt. Ishkarianen brengen de paarden die ze willen verkopen aan
Contivalen, Rethianen, Perlanen en zelfs Skalesh naar Paardenburg waar handelaren voor
een kort moment uit alle landen bij elkaar komen met maar een onderwerp: paarden. Na dit
spektakel vervalt Paardenburg weer tot pittoreske vergetelheid.

Kruiswater
Kruiswater is vernoemd naar de bijzondere confluentie van twee rivieren: de een lijkt de
ander te kruisen voordat ze samen een geheel vormen. De burcht Kruiswater ligt op een
eiland waar de rivieren omheen stromen.
In Kruiswater wordt ook een biersoort gebrouwen uit het bijzonder sediment rijke water van
een van de twee stromen. Lokaal en onder Ishkaren is dit zeer populair, maar Perlanen uit
Gierstwater en Goederkwel verafschuwen het.

