
Pathfinder 

Roleplaying Game: 

Monster Codex 

Rollenspelsupplement 

 

Uitgever: Paizo Publishing 

Ontwerper: Logan Bonner, 

Stephen Radney MacFarland, 

Sean K. Reynolds, Mark Seif-

ter 

Hardcover /254 blz. / 2014 

 

Recensent: Dirk Vandereyken 

 

**** 

We klagen er al jaren over: spelen als Dungeons & Dragons geven doorgaans niet al teveel informatie over hun monsters – althans niet in de 
regelboeken zelf. Jammer, want het gaat toch om een aantal van de meest iconische en beste monsters ooit bedacht in de fantasyliteratuur. 
Het verschil tussen Chromatic en Metallic Dragons, Mind Flayers, Sahuagin en Beholders zullen altijd een speciaal plaatsje behouden in het 
hart van deze recensent. Natuurlijk zijn er doorheen de jaren allerlei uitbreidingen en vooral ook scenario’s geweest waarin monsters wer-
den uitgediept, maar vaak bleef het beperkt tot een heel specifiek ras, zoals de Drow van Underdark. Pathfinder doet de moeite om mon-
sters meer diepgang te geven wel met deze Monster Codex, die draait om kwaliteit en niet kwantiteit. Twintig monstersoorten krijgen elk 12 
pagina’s toebedeeld die hen een stuk interessanter, veelzijdiger en verrassender maken. 



De monsters 

We hebben ons er altijd aan geërgerd: terwijl Ru-

neQuest, Fantasy Hero en andere rollenspelen mon-

sters behandelden als individuen en hen volledige sta-

tistieken gaven, gebeurde dat niet met hun D&D-

tegenhangers. Dat had twee nadelen: ten eerste wis-

ten spelers na een tijdje vaak al op voorhand waar ze 

zich aan konden verwachten en ten tweede voelden 

de verschillende rassen erg eendimensionaal aan. Dat 

euvel wordt nu gedeeltelijk rechtgetrokken in deze 

Monster Codex voor Pathfinder, die natuurlijk ook 

compatibel is met Dungeons & Dragons 3.5.  

Twintig bestaande creaturen worden verder uitge-

diept: Boggards, Bugbears, Drow, Duergar, Fire Giants, 

Frost Giants, Ghouls, Gnolls, Goblins, Hobgoblins, Ko-

bolds, Lizardfolk, Ogres, Orcs, Ratfolk, Sahuagin (yes!), 

Serpentfolk, Troglodytes, Trolls en Vampires.  

De opmaak is telkens identiek: een tekening die de 

helft van de pagina in beslag neemt met daaronder 

wat sfeertekst in een groot lettertype en eçen pagina 

waarin het ras wordt beschreven, gevolgd door nieu-

we regels, statistieken voor allerlei variaties van dat 

ras en een pagina Encounters waarin voor verschillen-

de samenstellingen van groepen van dat monster 

wordt berekend wat de Challenge Rating is.  



Een voorbeeld? Onder de New Rules krijgen Fire Giant Oracles toegang tot een gloednieuwe Mys-

tery: Apocalypse. Krijgers kunnen dan weer kiezen uit het nieuwe Smoking Boulder, waarbij ze rot-

sen die ze hebben gegooid en die hun doelwit raken een dikke rook kunnen doen uitscheiden. Er 

zijn ook twee nieuwe Special Abilities voor uitrusting: Burning Weapon en Steaming Armor. De 

soorten Fire Giants die worden beschreven zijn de Fire Giant Vanguard (Glaive of Strongarm), de 

Lieutenant (inclusief Giant Dire Boar Mount), de Magmablade, de Doombringer, de Queen en de 

King. Het blijven natuurlijk allemaal archetypen waarvan de details vaststaan, maar spelleiders 

hebben nu wel meer variatie om uit te putten en kunnen de tegenstanders rechtstreeks uit de pa-

gina’s van de Monster Codex halen. Overigens zijn ook die Steam Hogs wel cool. 

Een ander voorbeeld? Onder de New Rules vinden we enkele voorbeelden van Sahuagin Mutants, 

een concept dat al langer bestaat. Sahuagin met vier armen, de elfachtige Malenti (die een ontzag-

wekkende +4 op zowel Charisma als Dexterity krijgen, buiten een resem andere voordelen), prehis-

torische Sahuagin, Sahuagin met rijen haaientanden, ziekelijke exemplaren die niet kunnen zien, 

maar een sterk ontwikkelde Blindsense hebben en Sahuagin die zijn bedekt met kleine pieken zijn 

allemaal typische mutanten. Verder krijgen we ook nog 3 Feats die enkel beschikbaar zijn voor de-

ze Sea Devils (Aquatic Advantage, Blood Tide en Greater Blood Frenzy) en drie spreuken die hun 

aangeboren vaardigheden aanscherpen (Air Breathing, Blood in the Water en Gift of the Deep). Als 

varianten zijn er de Sahuagin Agents (Scout en Infiltrator), de Marauders (Brute en Champion), de 

Speakers (Deep Racer en Shark Sentry), de Priestesses (Underpriestess en High Priestess), de Sol-

diers (Lieutenant en Baron) en de Prince. Het bijhorende huisdier annex monster is de haaiachtige 

(maar magische) Feeder in the Depths. Ook hier trouwens weer een pagina met Encounters.  



De ontwerpers hebben er erg goed voor gezorgd dat alle nieuwigheden perfect 

passen bij de gepresenteerde monsters. Zo zijn we fan van de Alternate Racial 

Trait Estivation voor de padachtige Boggards. Boggards die in moerassen leven 

waar het soms te warm en droog is, kunnen zichzelf daarmee begraven in natte 

aarde om zo in een soort winterslaap te geraken. Een Feat als Extra Croaking 

laat hen dan weer toe om hun gevaarlijke stem vaker te gebruiken, terwijl ze 

met Powerful Tongue hun prooi binnen kunnen rijven. Sonic en Stunning Croak 

doen allebei net wat ze zeggen en met Throat Punch kunnen Boggards hun strot 

laten opzwellen om het bereik van hun vocalisaties te vergroten. De Spell Aura 

of Cannibalism kanaliseert de levensenergie van anderen naar de Boggard toe, 

terwijl de drager van een Cap of Enervation die met zijn tong een tegenstander 

raakt diens kracht kan aftappen. Ons favoriete nieuw voorwerp is echter de 

Venomsweat Salve, die giftig zweet uit de poriën doet sijpelen. Yuck! 



Conclusie 

De Pathfinder Monster Codex is niet perfect. We hadden graag nog meer 

verhalende tekst gezien, nog meer informatie over de habitat, cultuur en 

gebruiken van deze 20 wezens. Toch betekent dit boek een enorme 

sprong voorwaarts. De monsters die hierin gepresenteerd zijn worden 

opgewaardeerd en spelleiders krijgen veel meer opties dan de (meestal) 

ene versie die ze in de standaard monsterboeken vinden. Bovendien zijn 

veel ideeën rijp om hele avonturen rond te bouwen, al missen we wel en-

kele uitgewerkte scenario-ideetjes. O, en hebben we al gezegd dat alles 

alweer volledig in kleur is en er goed uitziet? Nee? Bij deze, dan. 

Meer info: www.paizo.com  

Wij maken onze Pathfinder Characters met Hero Lab: www.wolflair.com 

Dirk Vandereyken 

http://www.paizo.com


Categorie In het Kort Score 

Ontwerp Wees gerust: elk monster in deze Monster Codex 

krijgt zijn eigen illustratie en die is bijna elke keer 

uitstekend. De grafische artiesten hebben vooral 

goed werk geleverd bij het illustreren van de 

eigenheid van sommige specifieke functies bin-

nen elk ras, maar vooral de introtekeningen spre-

ken vaak erg tot de verbeelding, ook al omdat ze 

een hele scène voorstellen. 

  

ABCDEFGHIJ 

  

Inhoud We hadden graag nog meer achtergrondinforma-

tie over de verschillende rassen gezien, met meer 

over hun geschiedenis, denkwijze, cultuur, enzo-

voort. Toch betekent deze Monster Codex een 

grote stap voorwaarts omdat spelleiders nu snel 

meer variatie kunnen aanbrengen in het presen-

teren van de verschillende potentiële tegenstan-

derds die hierin worden beschreven. 

  

ABCDEFGHI 

  

Regels Binnen het ietwat beperkte raamwerk van Pa-

thfinder wordt er goed werk geleverd. De ver-

schillende Feats, Spells, Special Abilities en ande-

re spelmechanieken reflecteren doorgaans goed 

de eigenheid van het ras waar ze bij horen en dat 

is essentieel. 

  

ABCDEFGHI 

Support Tja, we zullen het moeten blijven herhalen als 

het om Pathfinder gaat: weinig rollenspelen 

kennen zoveel ondersteuning en dat is met deze 

Monster Codex, die onder andere zijn eigen 

(kartonnen) figuurtjes heeft, niet anders.  

  

ABCDEFGHIJ 

  

Score Een uitstekende toevoeging voor Pathfinder die 

meer variatie en eigenheid aanbrengt bij de 

verschillende monsters die hier worden beschre-

ven. Alleen jammer dat we niet nog meer ach-

tergrondinformatie krijgen. 

  

ABCDEFGHI 


