
The Darkening of Mirkwood is een 'campaign' voor The One Ring 
Roleplaying Game, een rollenspel dat plaatsvindt in Midden-Aarde, 
tussen de verhalen van The Hobbit en The Lord of the Rings in. De 
avonturen zijn opgedeeld per jaar en vinden plaats over een 
tijdsspanne van drie decennia, tijdens een tijdperk waarin Sauron zijn 
krachten aan het verzamelen is om uiteindelijk Midden-Aarde over te 
nemen. 

Achtergrond 

We schrijven het jaar 2947, enkele jaren nadat Smaug werd overwonnen, een jaar voor Theoden wordt geboren en vier jaar voor Sauron 
drie Nazgûl naar Dol Guldur stuurt. Tijdens de komende periode komt de Witte Raad samen om te bespreken hoe de hernieuwde 
dreiging van Sauron moet aangepakt worden. Diezelfde Sauron keert ondertussen terug naar Mordor, waar hij Barad-dur heropbouwt, 
en Mount Doom begint opnieuw vuur te spuwen. De duisternis kruipt over het land, na een afwezigheid van vele eeuwen, en ook 
Mirkwood zal daarbij grondig aangetast worden... 
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De campaign 

Een 'campaign' bespreken is altijd lastig, omdat je niet teveel info 
wil geven, zodat spelers nog altijd kunnen genieten van wat hun 
personages te wachten staat. Gelukkig is de structuur van The 
Darkening of Mirkwood zo speciaal dat we er toch heel wat over 
kunnen zeggen zonder daarbij de verrassing en het plezier van 
hele spelersgroepen te vergallen.  

De avonturen die in dit boek beschreven worden, gaan hand in 
hand met het supplement The Heart of the Wild en hoewel dat 
stricto senso niet nodig is om The Darkening of Mirkwood te 
spelen, helpt het wel om heel wat details in te vullen. Die worden 
hier soms begrijpelijk vaag weergegeven, niet alleen omdat er al 
heel wat informatie in The One Ring en The Heart of the Wild 
staat, maar ook omdat The Darkening of Mirkwood plaatsvindt 
over een periode van 30 jaar, met een avontuur per jaar.  

Niet alleen het verloop van de 
geschiedenis voelt Tolkienesk aan, ook 
de stijl waarin alles is geschreven. 
Gareth Ryder-Hanrahan kent zijn 
materie duidelijk heel goed en weet 
dezelfde sfeer te scheppen als we 
kennen van de boeken. Dat betekent 
dus meteen dat alles iets minder 
aanvoelt als de epische fantasy van de 
films, en iets meer als een grimmige 
Noorse mythe. Meer dan ooit het 
geval is geweest in de vorige twee 
rollenspelen die plaatsvonden in 
Midden-Aarde, is The Darkening of 
Mirkwood eerder Beowulf dan Peter 
Ja c ks o n , e n d at i s z e ke r e e n 

compliment, hoe graag we de films ook 
zagen. 

The One Ring vindt standaard plaats in een periode waar 
Tolkien niet heel erg veel heeft over geschreven, in de regio 
rond de Shire en Mirkwood, waardoor de Player Characters 
meer impact kunnen hebben over wat er zoal rond hen gebeurt. 
Dat is ook nodig, want in de dertig jaar dat deze 'campaign' 
duurt, krijgen ze de mogelijkheid om ware helden te worden, 
inclusief titels en allerlei andere vormen van erkenning. Wat 
Ryder-Hanrahan vooral goed doet, is hen persoonlijk betrekken 
bij alle evenementen. Alles wat er rond hen gebeurt, heeft 
immers een impact op hun leven, zelfs als het ver weg 
plaatsvindt en ze er pas later over horen. Misschien faalt de 
oogst van hun dorp, of verliezen ze een vriend die ze al lang 
niet meer hebben gezien, of komen ze te weten wat er is 
gebeurd met een verdwenen familielid. 



Om dat allemaal te bereiken, verdeelt de auteur elk jaar 
in drie delen: Events, Adventuring Phase en Fellowship 
Fase.  

De Events Phase bevat - in grote lijnen - de belangrijke 
gebeurtenissen van dat jaar. Dat zijn meteen vaak de 
onderwerpen waarrond het avontuur draait en waarbij 
de Player Characters al dan niet betrokken geraken, 
maar er wordt ook heel duidelijk gemaakt dat 
Loremasters de spelers niet mogen forceren. 
'Railroading' is iets wat ons al heel lang stoort in heel 
veel rollenspelen en daar is in The One Ring dus 
helemaal geen sprake van, waarvoor applaus. Een 
nadeel daarbij is natuurlijk dat je als Loremaster iets 
meer werk hebt om de details in te vullen, maar toch 
wordt er voldoende info gegeven om lang verder te 
kunnen. De evenementen zelf zijn touwens vaak erg 
belangrijk, zoals The Return of the Shadow en The Years 
of the Plague, waardoor het grootse van The Lord of the 
Ring behouden blijft, met tussendoor meer dan genoeg 
ruimte voor persoonlijke tragedie en relaties. 

Sowieso wordt er dieper ingegaan op wat de Player 
Characters allemaal meemaken in de Adventuring 
Phase, waarin het avontuur voor dat jaar wordt 
besproken. Opnieuw geeft Ryder-Hanrahan niet teveel 
details, maar natuurlijk zijn de scenario's hier wel meer 
uitgewerkt dan de schets die je in de Events Phase krijgt.  

Terwijl de Player Characters misschien 
enkel vernemen wat er is gebeurd in de 
Events Phase, vind je in de Adventuring 
Phase wat ze daadwerkelijk aan den lijve 
ondervinden en meemaken. De avonturen 
zijn stuk voor stuk beknopt, maar goed 
geschreven, en bieden elk de basis voor 
meerdere spelsessies, terwijl de spelleider 
de jaren verder kan opvullen met zijn of 
haar eigen scenario's. 

Tenslotte is er de Fellowship Phase: Year's 
End, waarin een overzicht wordt gegeven 
van wat er (eventueel) te komen staat en 
waarin de gevolgen van de dingen die de 
Player Characters tijdens het afgelopen 
jaar hebben gedaan worden besproken. 

Het is een erg intelligente structuur die 
past bij de oorspronkelijke trilogie. 
Natuurlijk zullen sommige spelleiders 
liever volledig uitgeschreven scenario's 
gebruiken, maar zelfs in dat geval vormt 
Th e D a r ke n i n g o f M i r k w o o d e e n 
uitstekende achtergrond en is het toch 
wel erg handig om een overzicht te 
hebben van wat er buiten hen om gebeurt 
terwijl ze elders op avontuur zijn. Knap! 



De rest 

Knap, dat zijn ook de weelderige illustraties, die van 
dezelfde hand komen als wat we zien in de andere 
boeken van The One Ring. Dat is een beslissing waar wel 
meer rollenspeluitgeverijen iets van zouden kunnen leren, 
omdat het zorgt voor veel interne consistentie en zo de 
sfeer van het spel beter behouden blijft.  

Daarbuiten krijgen we ook uitstekende nieuwe regels voor 
de Holdings die de Player Characters tijdens hun 
avonturen kunnen verwerven en voor hoe die tijdens de 
Fellowship Phase worden onderhouden. Ook vind je 
statistieken terug voor de belangrijkste personages en 
monsters in de 'campaign'... waaronder de drie Ring 
Wraiths die in 2951 Dol Guldur opnieuw bezetten. Tip: Ze 
zijn stuk voor stuk nogal... stevig. 

Conclusie 

The Darkening of Mirkwood is een uitzonderlijke 
'campaign', die overigens doet terugdenken aan het oude 
Pendragon-rollenspel. Ook Ars Magica bestreek wel eens 
lange perioden, maar in het geval van dit boek wordt dat met veel zin voor detail gedaan, al blijft alles ook vaag en beknopt genoeg om 
jouw eigen invulling te geven aan de verschillende avonturen. De extra regels die nodig waren om alles meer diepgang te geven, zijn 
goed geschreven en natuurlijk krijgen we ook de statistieken voor drie van de Nazgûl, wat een beleving is op zich. Een aanrader. 

Meer info: www.cubicle7.co.uk  
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Categorie In het kort Score

Ontwerp De volledige The One Ring-lijn ziet er geweldig uit 
en dat heeft grotendeels te maken met het 
schilderachtige tekenwerk, dat doorgaans van 
dezelfde kunstenaar afkomstig is en daardoor niet 
alleen sfeer en visuele flair, maar ook consistentie 
verleent aan het geheel.

BCDEFGHIJ

Inhoud Auteur Ryder-Hanrahan weet in slechts 142 pagina's 
heel wat materiaal te behandelen. Zijn schrijfstijl is 
mooi en de man heeft duidelijk veel affiniteit met het 
oorspronkelijke bronmateriaal. Natuurlijk kon hij zelf 
heel wat invullen waar Tolkien weinig aandacht aan 
heeft besteed, maar op geen enkel moment heb je 
het gevoel dat je de visie van J.R.R. Tolkien moet 
lossen en dat is toch wel een prestatie op zich.   

BCDEFGHIJ

Regels Er zijn niet heel veel nieuwe regels te vinden, maar 
wat er is, is goed. De focus op het opbouwen van 
eigen Holdings houdt steek en de statistieken van de 
Nazgûl zijn passend schrikbarend. 

BCDEFGHI

Support Er is al heel wat materiaal voor handen voor dit 
rollenspel, met een eigen uitbreiding voor de regio 
waarin The Darkening of Mirkwood plaatsvindt. Tel 
daarbij alles wat al over Tolkien en zijn werken is 
verschenen en je weet dat er niet veel meer 
ondersteuning nodig is.

BCDEFGHIJK

Score Een uitstekende 'campaign' met een boeiende 
invalshoek die wel wat werk vraagt van de 
spelleider. 

BCDEFGHIJ


