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Geschiedenis 

Toen koningin Victoria in 1837 voor het eerst de troon besteeg, ging de ceremonie gepaard met het krijgen van heel wat geschenken. Daar-
tussen: een delicate en bloedmooie klok, gebouwd door de Clockmakers Guild of London. Helaas bleek het mechanisme niet te werken en 
dus werd de klok verwijderd uit het paleis en vergeten. 

Haast onmiddellijk daarna was er een explosie van creativiteit en innovatie op het gebied van zowel de wetenschap als de industrie. We-
tenschappers en ingenieurs begonnen samen te troepen in Engeland – eerst in kleine groepen, maar al gauw met duizenden tegelijk. Onder 
hen kwam een nieuwe groep uitvinders tevoorschijn: de Savants – genieën die hun kennis wisten aan te wenden om wonderlijke appara-
ten te creëren. De grootste uitvinding van allemaal was de City of Glass van de briljante Cardinalè, een volledig geautomatiseerde vliegen-
de stad die in 1860 haar luchtdoop kreeg… en meteen ten prooi viel aan het noodlot. 



Op een enkele nacht wist de City of Glass de tocht van het 
Franse Besançon naar Parijs te maken, maar net voor 
haar bestemming bereikt was, zorgde een reeks ont-
ploffingen ervoor dat ze razendsnel hoogte begon te ver-
liezen. Ondanks de dappere pogingen van de piloot om 
terug op te trekken, crashte de vliegende stad neer op de 
Wereldtentoonstelling, waarna ze doorheen Parijs ploeg-
de, honderden huizen vernietigde en duizenden burgers, 
inclusief alle passagiers, de dood injoeg. 

Voor het eerst kwamen de wereldleiders tot het besef dat 
de Savants over een enorme macht beschikten. Regerin-
gen begonnen de invloed van deze begaafde wetenschap-
pers in te perken, maar achter de schermen was ook een 
bovennatuurlijk kwaad ontwaakt dat zowel de gewone 
burgers als de Savants tegen elkaar begon op te zetten. Er 
was een nieuw tijdperk aangebroken, een waar mechani-
sche soldaten, lopende tanks, vliegende machines en 
zware artillerie werden ingezet.  

Pas na twintig jaar van continue gewapende conflicten 
stopten de naties met oorlog voeren, wellicht omdat de 
voortdurende strijd hen moe had gemaakt. Eindelijk be-
gonnen de Savants hun vaardigheden weer meer voor 
vreedzame dingen in te zetten en leek het voorspelde 
Gouden Tijdperk te zijn aangebroken. 

Het is nu 1895 en de wereld leeft terug in relatieve vrede. 
De technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd 
dat afstanden van geen tel meer zijn en moedige avontu-
riers zijn de maan, de diepten van de zee en zelfs het 
centrum van de aarde aan het exploreren. Maar in de 
schaduwen roert een eeuwenoud kwaad dat de aarde 
in een ongeziene chaos wil storten… 

Achtergrond 

The Widening Gyre is een ‘campaign setting’ voor Savage Worlds, maar net als heel wat 

andere geweldige werelden voor dat rollenspel, wordt ze niet uitgegeven door Pinnacle 

Entertainment Group, dat Savage Worlds zelf uitgeeft. De verantwoordelijke uitgeverij is 

BlackWyrm Games, wat deze auteur noopt om even te vermelden dat BlackWyrm Pu-

blishing zijn vorige boek, Baour, Strands of Death, heeft uitgegeven, al zijn we ervan over-

tuigd dat dit onze beoordeling niet in het minste beïnvloedt.  

We hebben het Bill Keyes zelf niet gevraagd, maar wellicht heeft hij zijn wereld vernoemd 

naar The Second Coming, een gedicht over de Eerste Wereldoorlog dat in 1919 werd 

geschreven door de dichter William Butler Yeats. De eerste strofe gaat als volgt: 

 

Turning and turning in the widening gyre 

The falcon cannot hear the falconer; 

Things fall apart; the centre cannot hold; 

Mere anarchy is loosed upon the world, 

The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere 

The ceremony of innocence is drowned; 

The best lack all conviction, while the worst 

Are full of passionate intensity. 

 

Wat er ook van zij, voor hij The Widening Gyre schreef, was Keyes vooral actief 

als art ‘graphic designer’ voor BlackWyrm en als ‘art director’ voor Hero Games. 

Ook The Widening Gyre werd oorspronkelijk uitgebracht voor het geweldige 

HERO System, waarna deze versie, die dus voor Savage Worlds is herschreven, 

volgde. 



Het spel 

The Widening Gyre begint na het voorwoord met een 

kort overzicht van de geschiedenis, maar die wordt la-

ter in het boek heel uitgebreid uit de doeken gedaan. 

De jaren tussen 1837 en 1918 worden breed uitge-

smeerd over zo’n 23 pagina’s, opgedeeld in vier tijdper-

ken: de Time of Waiting (1837 – 1860), de Time of 

Turmoil (1861 – 1880), de Gilded Age (1880 – 1914) en 

de Great War (1914 – 1918). Uniek is dat er voor elk 

tijdperk rollenspeladvies wordt gegeven. Hoewel de 

officiële startdatum van The Widening Gyre 1895 is, is 

het dus perfect mogelijk – en wordt het ook heel dege-

lijk ondersteund – om de ‘campaign’ in een ander jaar-

tal aan te vangen. Bovendien krijgen we ook nog voor-

proefjes van wat de wereld na 1918 staat te wachten. 

Voor het zover is, wordt er veel aandacht besteedt aan 

het genereren van een personage. Alle spelers kruipen 

in de huid van een mens (die met een gratis extra Edge 

mag beginnen) of een Clockwork Man – een automaat 

die begiftigd is met leven, intelligentie en vrije wil. Er 

worden ook een aantal Archetypes gegeven die alle-

maal uitstekend binnen de ‘setting’ passen: Ad-

venturess (leuk dat er eens een beroep wordt voorge-

steld dat exclusief voor vrouwen bedoeld is), Airship 

Pirate, Aristocrat, Consulting Detective, Doctor, Explo-

rer, Savant, Soldier, SorcererEe en Watchman. De 

Watchmen zijn mensen en Clockworks die zijn ingelijfd 

door de Clockmakers Guild om paranormale zaken te 

onderzoeken.  

Er worden ook een aantal nieuwe Skill Specializations gegeven en dat is gezien het lichtjes be-

perkte aantal Skills in Savage Worlds zeker nodig. Vooral de wetenschappen krijgen extra aan-

dacht, met maar liefst 65 aan het genre aangepaste wetenschappen. Dat betekent dat je hier 

niet alleen zaken als Agriculture, Botany, Chemistry en Natural Philosophy terugvindt, maar ook 

Clockwork, Aether, Eugenics, Magnetism, Mesmerism, Monstrositology, Phrenology, Pneuma-

tics, Putrefaction, Spontaneous Generation en meer – fantastisch!  

De lijn wordt doorgezet met enkele Edges en Hindrances, zoals Arcane Background (Magic of 

Weird Science), Mystic Aura, Mechanical Intolerance en Spirit Magnet. Alles ademt een enorme 

liefde voor – en kennis van – het steampunkgenre uit en dat blijf je ook aan de rest van het boek 

merken. Zo beschrijft Keyes de beperkingen van wapens uit het ‘stoomtijdperk’ en vinden we 

zaken terug als een Aether Distruptor, Dr. Vibarium’s Metal-Melting Vibrational Ray, een Galva-

nic Long Gun en een Steam Thrower, of wapenrusting als leren schorten, Lady Feathergill’s Hau-

te Couturier of de door stoom aangedreven Bleireaux de la Mort. Van ‘Roentgen Goggles’ tot 

‘Dr. Fabien Farbias’ Guaranteed Miracle Cure-All, alles schreeuwt sfeer, smaak en een fijnbe-

snaard gevoel voor humor. Ah, en de stoomversie van computers heet trouwens de ‘Analytical 

Engine’.  



The Widening Gyre is een wereld van tijdmachines en bepantserde luchtschepen,  

maar ook van magie. Keyes schrijft dat de meeste Powers uit Savage Worlds 

geschikt zijn als spreuken, maar geeft ook voorbeelden en een aantal uitgewerk-

te spreuken met namen die veel beter bij de ‘setting’ passen, zoals Everburning 

Coal en Pox of the Witch.  

Buiten het geschiedenisoverzicht zorgt de auteur voor nog veel meer informa-

tie. Hij heeft het over twee heroïsche organisaties, de Clockmakers Guild en de 

ontdekkingsreizigers van de Societé de Paris d’Exploration. We komen te weten 

dat monsters echt zijn en dat er zoiets bestaat als een Council of Midnight en 

een Circle of Technologists, maar we willen onze lezers geen spelplezier ontne-

men daar hierover – of over maanmannen, martianen en hondjongens – uit te 

wijden.  

Wat knap is, is dat Keyes veel moeite doet om spelleiders vooruit te helpen met 

hun ‘campaign’. Hij geeft niet alleen tabellen waarop je kunt gooien om wille-

keurig de achtergrond voor een avontuur te bepalen – meestal niet bepaald ons 

ding, maar deze keer wel leuk uitgewerkt – maar ook enkele ideeën die met de 

Adventure Generator tot stand zijn gekomen. Voor hij afsluit met Non-Player 

Characters, wezens voor de ‘setting’ en een reeks geweldige essays over zowel 

steampunkconventies als het leven in de negentiende eeuw (bruikbaar voor élk 

rollenspel dat tijdens het Victoriaanse tijdperk plaatsvindt), presenteert Keyes 

een ronduit sublieme Plot Point Campaign van 54 pagina’s.  

Ook deze keer is de typische steampunksfeer doorlopend voelbaar. De Player 

Characters worden geïnitieerd bij de Clockmaker’s Guild en de Watchmen, en 

moeten onderzoeken waarom redacteurs, uitgevers en schrijvers van de bloei-

ende ‘penny dreadful’-industrie (goedkope horrorverhalen die aan een lage prijs 

werden gedrukt en verkocht) op brutale wijze gedood worden. De enige aanwij-

zingen bestaan uit een serie mysterieuze brieven waarin beloofd wordt dat er 

nog meer verschrikkelijke tijden zitten aan te komen… 

Het mag duidelijk zijn: The Widening Gyre is een van onze favoriete 

‘campaign settings’ van 2014, maar is er dan geen enkel minpunt te 

vernoemen? Dat is er jammer genoeg wel. Alleen de cover is in 

kleur, de rest van het boek is volledig in zwart-wit en gedrukt op het 

soort papier dat je ook wel in typische Engelstalige leesboeken 

vindt. Niet de beste kwaliteit, dus. Ook variëren de tekeningen van 

degelijk tot net ondermaats en is er te weinig interne consistentie 

omdat er met verschillende artiesten werd gewerkt. Van iemand 

die vooral bezig geweest is met grafisch ontwerp en ‘art direction’ 

zou je toch net iets meer mogen verwachten, denken we dan. 

Conclusie 

The Widening Gyre is een geweldige ‘setting’, die bovendien niet 

alleen voor Savage Worlds, maar ook voor het uitstekende HERO 

System beschikbaar is. Auteur Bill Keyes leeft en ademt het genre 

niet alleen, hij vertaalt zijn enthousiasme ook op bijna onnavolgba-

re wijze naar de inhoud en regels van het boek, waardoor hij je 

moeiteloos naar een alternatief Victoriaans Europa terug trekt. Dat 

we er ook nog eens een schitterende, erg goed uitgewerkte Plot 

Point Campaign bij krijgen, is een niet te versmaden bonus. Enig 

minpuntje zijn de bijwijlen erg matige zwart-wit tekeningen en de 

inferieure papierkwaliteit. Jammer, want op een groter formaat, in 

kleur, en op glanzend, hoogwaardig papier zou deze ‘setting’ mis-

schien nog meer aandacht kunnen trekken. 

 

Meer info: www.blackwyrm.com  

Wij maken onze Savage Worlds Characters met Hero Lab: 

www.wolflair.com  

http://www.blackwyrm.com
http://www.wolflair.com


Categorie In het Kort Score 

Ontwerp Het enige zwakke punt in het boek zelf. De teke-

ningen variëren van heel matig tot degelijk en 

ook de kwaliteit van het papier is niet echt opti-

maal. Jammer, want een dergelijk geweldige 

inhoud verdient eigenlijk beter dan deze zwart-

wit editie. Overzichtelijk blijft het echter allemaal 

wel. 

  

ABCDEFG 

  

Inhoud Een heel erg boeiend achtergrondverhaal, een 

uitgebreide geschiedenis, uitstekende essays 

over het ‘steampunk’-genre en het Victoriaanse 

tijdperk en alles overgoten met een geweldige 

sfeer die perfect bij dit soort ‘setting’ past. Dit 

hoort bij het allerbeste wat we op rollenspelge-

bied ooit van steampunk hebben gezien. Een 

  

ABCDEFGHIJ 

  

Regels De ‘pulpy’ regels van Savage Worlds passen 

goed bij The Widening Gyre en worden uitge-

breid om het genre nog beter in de verf te kun-

nen zetten. Vooral de conceptualisaties van de 

uitrusting en details als de lange lijst met weten-

schappelijke Skills zijn gewoon heel, heel erg 

welkom. Overigens is dit rollenspel ook beschik-

baar in een HERO System-versie. 

  

ABCDEFGHI 

Support Hoewel er veel materiaal beschikbaar is voor 

Savage Worlds, geldt dat niet specifiek voor The 

Widening Gyre. Aan de andere kant is Savage 

World Deluxe en dit boek zeker voldoende om 

erg lang en zonder uitbreidingen aan de slag te 

gaan. 

  

ABCDEF 

  

Score Zonder enige twijfel bij het allerbeste rollenspel 

dat we ooit binnen het ‘steampunk’-genre 

mochten lezen. 

  

ABCDEFGHIJ 


