
Het is 1430. Het is onrustig in het Heilige Roomse Rijk. De gevolgen 

van de strijd tussen de twee pausen binnen de katholieke kerk 

zijn nog steeds voelbaar, de Turken trekken door de Balkan en de 

Hussieten plunderen Bohemen.

Ondanks de strijd tegen de Hussieten bloeit de economie in 

Lausitz echter als nooit te voren. Het is bijna 100 jaar geleden 

dat een groep rijke steden in deze regio zich heeft verenigd in de 

Zesstedenbond om tezamen hun economieën te beschermen en 

voor rust en stabiliteit te zorgen in de regio.

De spelers kruipen in de huid van belastingophalers in deze door 

de Hussieten geteisterde regio. Als jonge, ambitieuze aristocraat 

streef je er naar om opgemerkt te worden en een goede positie te 

verwerven aan het hof van Sigismund, Roomse koning, koning 

van Hongarije en koning van de Bohemen en wellicht, zo God wil, 

later ook nog keizer van het Heilige Roomse Rijk.

Degene die zich de beste belastingophaler toont en ook de steun 

van zowel de burgerij, de geestelijkheid als de aristocratie weet 

te verwerven, heeft de meeste kans om aan de zijde van koning 

Sigismund de toekomst van Europa te bepalen. De weg naar roem 

ligt voor je... een weg die je voert langs de steden van The League 

of Six!

Het spel verloopt over 6 rondes. Elke ronde stelt één jaar voor.

De spelers gaan als belastingophalers naar één van de zes steden. 

Zij verzamelen handelswaren die vervolgens worden opgeslagen 

in het koninklijke of het burgerpakhuis. Op deze wijze vergaren 

de spelers invloed aan het hof van koning Sigismund. Daarnaast 

levert de steun van de geestelijkheid, aristocratie en burgerij de 

spelers extra invloedspunten op aan het einde van het spel.

De speler met de meeste punten wint het spel.
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Plaats het plattelandsbord in het midden van de tafel. Leg de zes 

stadstegels, met de zijde met het witte cijfer zichtbaar, willekeurig 

aan het plattelandsbord, zodat een fi guur ontstaat als in de 

afbeelding hieronder. Leg het scorebord voor iedereen bereikbaar 

hiernaast.

Iedere speler kiest een kleur en neemt de bijbehorende speelfi guur 

en de twee markeerstenen. 

Iedereen plaatst één markeersteen op het scorebord op het 

veld met de kroon (alle spelers beginnen het spel met 10 

invloedspunten). De andere markeerstenen van de spelers komen 

in een willekeurige volgorde in het midden van het plattelandsbord. 

De volgorde waarin de markeerstenen liggen bepaalt de 

speelvolgorde in het spel; deze zal later veranderen. 

Iedere speler ontvangt de wagentegel van zijn kleur en legt deze 

voor zich neer. Op deze tegel plaatsen de spelers de handelswaren 

die zij in de steden hebben opgehaald.

Iedere speler begint het spel met 3 wachters. Iedereen ontvangt 

3 kaarten met 1 wachter. Kaarten met 3 wachters zijn overigens 

gelijk aan 3 enkele wachters, maar het is gemakkelijker deze bij 

aanvang van het spel (nog) niet te gebruiken. De overgebleven 

wachterkaarten worden gesorteerd naar aantal wachters en in 

twee open stapels voor iedereen goed bereikbaar neergelegd.

Iedereen neemt zijn wachterkaarten op handen. Tijdens het spel 

houden de spelers het aantal kaarten in hun bezit geheim voor 

andere spelers.

Neem de politieke kaarten met de grijze achtergrond, sorteer deze 

naar soort (geestelijken, aristocraten of burgers), en leg ze voor 

iedereen goed bereikbaar neer. Sorteer de overgebleven politieke 

kaarten naar het aantal afgebeelde personen, schud ze afzonderlijk 

en leg elke stapel gedekt neer in het veld op het scorebord met 

hetzelfde aantal afgebeelde personen.

Schud de pakhuistegels en leg deze in twee stapels van 3 tegels, 

met de zijde gemarkeerd met I naar boven, op de twee pakhuizen 

op het scorebord.

Schud de zeshoekige belastingtegels en leg deze neer in een 

gedekte stapel.

Sorteer de handelswarenblokjes naar kleur. Deze vormen een 

algemene voorraad.
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1.  Voorbereiding – Draai politieke kaarten op het scorebord 

open, bepaal welke steden worden aangevallen en leg de 

belastingtegels neer.

2.  Steden kiezen – De spelers kiezen in welke stad zij belasting 

gaan ophalen. De pijl van fase 2 geeft de speelvolgorde aan.

 3.  Speelvolgorde vaststellen – De speelvolgorde wordt 

aangepast naargelang het aantal ingezette wachters tijdens 

het kiezen van de steden.

4.  Belasting innen – De spelers bepalen de belastingopbrengst 

in de stad waar zij aanwezig zijn. De pijl van fase 4 geeft de 

speelvolgorde aan.

 5.  Opslag van handelswaren in pakhuizen – De goederen 

worden opgeslagen in de pakhuizen. De speelvolgorde wordt 

bepaald door het aantal paarden dat een speler bezit.

6.  Einde van een ronde – De pakhuis- en belastingtegels 

worden van het speelveld genomen.

  Draai de bovenste kaart 

van elke stapel politieke 

kaarten op het scorebord 

open.

  Schud de zes stadskaarten en trek willekeurig 

kaarten om te bepalen welke stad door 

de Hussieten wordt aangevallen. In deze 

steden kan men geen belasting ophalen. 

Leg de kaart met de zijde met de Hussieten 

naar boven op de betreffende stadstegel. De 

overige kaarten zijn deze ronde niet nodig 

en worden terzijde gelegd.

  Elke ronde moet er voor elke speler één stad beschikbaar 

zijn. In een spel met 5 spelers wordt dus één kaart getrokken, 

in een spel met 4 spelers twee kaarten en in een spel met 3 

spelers drie kaarten.

  Plaats een belastingtegel in het midden 

van elke stad zonder Hussieten-kaart. 

Wanneer de voorraad belastingtegels 

is uitgeput worden de afgelegde tegels 

weer geschud en tot een nieuwe 

trekstapel gevormd.

Om beurten kiezen de spelers een stad waar zij belasting willen 

ophalen. De speelvolgorde in deze ronde is bepaald door de 

volgorde van de markeerstenen op het plattelandsbord. De speler 

met de markeersteen aan de zijde met de minste wachters begint 

(aangegeven door de pijl van fase 2).

In ronde 1 staan nog geen speelfi guren op het bord. De startspeler 

kiest een stad zonder Hussieten en plaatst zijn speelfi guur op veld 

0 van het wachterspoor onder die stad. Daarna is de volgende 

speler aan de beurt.

Kiest een speler voor een vrije stad waar nog geen speelfi guur 

van een andere speler staat, dan moet hij zijn speelfi guur op het 

veld 0 van het wachterspoor plaatsen. Kiest een speler voor een 

stad waar reeds een andere speler aanwezig is, dan moet hij hem 

eigen wachters aanbieden om de ander naar een andere stad te 

escorteren: hij plaatst daartoe zijn speelfi guur op een veld met een 

hoger cijfer dan zijn tegenstander. Hiermee geeft hij aan hoeveel 

wachters hij aanbiedt. 

Zijn tegenstander heeft nu twee mogelijkheden: óf het bod 

accepteren óf een tegenbod van een groter aantal wachters 

plaatsen. Dit tegenbod geeft hij aan door zijn speelstuk op een 

hoger cijfer te plaatsen. Het bieden gaat door, totdat één van hen 

het bod van de ander accepteert. 

Let op: het wachterspoor gaat tot 12. Een bod van 12 kan niet 

worden afgeslagen!

Accepteert een speler het bod, dan moet zijn tegenstander hem het 

aantal geboden wachters betalen. Heeft deze te weinig wachters op 

hand, dan moet hij extra wachters aan de koning vragen. Elke extra 

wachter kost 2 invloedspunten (verplaats de markeersteen van deze 

speler twee plaatsen terug op het scorespoor). Het is niet mogelijk 

om minder dan 0 invloedspunten te hebben en dus is het daarmee 

niet toegestaan meer wachters te bieden dan men kan betalen.

De speler, die het bod heeft geaccepteerd, moet zijn speelfi guur 

over de weg verplaatsen naar een andere stad. Het is niet mogelijk 

belasting op te halen in een stad die aangevallen wordt door de 

Hussieten. Het is wél mogelijk langs zo’n stad te reizen. Elke stad 

waar de speler langs komt, kost hem één wachter, die hij betaalt 

aan de bank. Gaat een speler dus naar de eerstvolgende stad, dan 

kost dat 1 wachter; reist hij naar de overkant van het bord, dan kost 

hem dat 3 wachters. Ook nu is het mogelijk in geval van een tekort 

wachters te kopen tegen 2 invloedspunten per wachter.

Het spel verloopt over 6 rondes. Elke ronde is verdeeld in 6 fases. 
Deze zijn afgebeeld in het midden van het plattelandsbord.
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Bij aankomst in een nieuwe stad gelden dezelfde regels als 

hierboven beschreven: is hier niemand aanwezig, dan plaatst de 

speler zijn speelfi guur op veld 0; is hier wel iemand aanwezig, 

wordt het confl ict direct op dezelfde wijze afgehandeld. De speler 

plaatst zijn speelfi guur op een hoger veld dan het veld van de reeds 

aanwezige speelfi guur; beide spelers bieden om en om tot één van 

hen het bod van de ander accepteert. Dit proces kan zich meerdere 

keren na elkaar herhalen. Nadat alle confl icten zijn afgehandeld 

en in elke stad slechts één speler aanwezig is, is de volgende speler 

(aangegeven door de spelersvolgorde) aan de beurt.

Aan het einde van deze fase is iedere stad bezet door één speler 

of de Hussieten.

Het is mogelijk dezelfde stad meerdere malen te bezoeken. Zo kan 

men het bod van een tegenstander accepteren, naar een andere 

stad reizen om daar weer overboden te worden en opnieuw 

teruggaan naar de eerste stad. Vergeet daarbij niet om steeds één 

wachter per gepasseerde stad te betalen.

Aan het begin van ronde 2 en de daaropvolgende rondes starten 

de speelfi guren van de spelers op de weg onder de stad waar men 

in de vorige ronde belasting heeft opgehaald. De speelfi guren op 

de weg zorgen niet voor een confl ict in de stad. Alleen de twee 

speelfi guren op het wachterspoor zijn bij een confl ict betrokken.

De spelers vertrekken vanuit de positie waar ze dan staan en reizen 

over de weg naar de steden. Elke stad die men hierbij aan doet, 

kost één wachter. Ook wanneer de speler kiest voor de stad waar 

hij bij aanvang van de ronde onder staat, moet hij één wachter 

betalen. 

Daarna verloopt het spel op dezelfde wijze als in de eerste ronde: 

komt een speler in een vrije stad, dan plaatst hij zijn speelfi guur op 

veld 0 van het wachterspoor; staat er reeds een speler in deze stad, 

dan wordt het confl ict direct afgehandeld.
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Pas de speelvolgorde op het landschapsbord aan naargelang 

de positie van de spelers op de wachtersporen. De speler op het 

hoogste cijfer komt aan de zijde met de meeste wachters, gevolgd 

door de speler met het op één na hoogste cijfer, enzovoort.

In geval van een gelijkstand gaat de speler voor die met zijn 

speelfi guur in de hoogst genummerde stad staat. 

Om beurten halen de spelers belasting op. De speler met de 

markeersteen aan de zijde met de meeste wachters begint. 

De speelvolgorde voor deze fase is aangegeven door de pijl van 

fase 4.

Aan de rand van het zeshoekig veld in elke stad zijn handelswaren, 

paarden en wachters afgebeeld. Op de belastingtegel in het midden 

van het veld staan verschillende pijlen. Deze pijlen bepalen wat 

de speler deze ronde krijgt. In zijn beurt draait de speler deze 

belastingtegel om te bepalen wat hij wil ontvangen.

Voor elk wachtersymbool waar een pijl heen wijst ontvangt de 

speler één wachter van de bank. In plaats van drie enkele wachters 

kan de speler ook een kaart met drie wachters nemen. Deze kaart 

is tijdens het spel weer inwisselbaar voor drie enkele wachters (en 

omgekeerd) .

De zilveren paardensymbolen leveren op dit moment nog niets 

op, maar de speler met de meeste paarden heeft wel de snelste 

wagen om de goederen naar de pakhuizen te transporteren en is 

daardoor als eerste in fase 5 aan de beurt.

De overige symbolen leveren handelswaren op. Voor elk symbool 

neemt de speler 1 blokje van de betreffende kleur uit de voorraad. 

Spelers plaatsen deze blokjes op hun wagentegel.

Daarnaast ontvangt men de handelswaren, wachters en paarden 

die zijn afgebeeld in het midden van de belastingtegel. Op deze 

tegel kunnen ook 2 personen zijn afgebeeld: dit zijn geestelijken, 

aristocraten of burgers. Neem in dat geval één kaart van de 

betreffende stapel naast het plattelandsbord op hand (deze kaarten 

hebben een grijze achtergrond).

Ook deze politieke kaarten worden voor de andere spelers geheim 

gehouden.

De spelers halen belasting op in de volgorde zoals aangegeven 

door de pijl van fase 4. Op deze manier kunnen spelers inspelen 

op hetgeen hun voorganger heeft genomen.

League_of_Six_rulebook_NL_QWG.indd   5 26.4.2008   3:41:39



karty_herni04.indd   1 8.4.2008   1:03:24karty_herni04.indd   8 8.4.2008   1:03:45karty_herni04.indd   14 8.4.2008   1:04:02karty_herni04.indd   21 8.4.2008   1:04:18

Om beurten brengen de spelers handelswaren naar het pakhuis. 

De speelvolgorde wordt bepaald door het aantal paarden dat de 

spelers in de vorige fase hebben verzameld. De speler met het 

grootste aantal paarden neemt de tegel met het vijfspan. De speler 

met het op één na grootste aantal paarden neemt de tegel met 

het vierspan, en zo verder. In geval van een gelijkstand gaat de 

speler voor die in de stad met het hoogste cijfer belasting heeft 

opgehaald. De paardentegel komt op de wagentegel te liggen.

Het scorebord kent twee pakhuizen: aan de linkerkant het 

koninklijke pakhuis met het kroontje, en aan de rechterkant 

het burgerpakhuis met de burgerijsymbolen. De speler met het 

vijfspan kiest één rij in een van de pakhuizen.

Die speler plaatst nu zoveel mogelijk handelswaren in zijn bezit 

op de corresponderende velden van de gekozen rij. Hiervoor 

ontvangt hij het aantal invloedspunten dat is afgebeeld in het 

veld waar het blokje wordt geplaatst (verplaats de markeersteen 

dit aantal velden vooruit op het scorespoor). Het is verplicht om 

zoveel handelswaren te plaatsen als mogelijk is.

Beschikt de actieve speler niet over voldoende handelswaren om 

de gehele rij te vullen, dan krijgen de andere spelers de kans om 

dit te doen. De speler links van de actieve speler begint en daarna 

komen de andere spelers in de richting van de wijzers van de klok 

aan de beurt. Iedere speler die handelswaren kán leveren, moet 

die ook leveren. Ook nu is het verplicht om zoveel te leveren als 

mogelijk is. De blokjes worden in de gekozen rij geplaatst. Als 

tegenprestatie ontvangt die speler daarvoor wel meteen het bij het 

veld aangegeven aantal punten.

Ga door tot alle velden in deze rij zijn gevuld of iedereen één keer 

aan de beurt is geweest.

Zodra een rij volledig is gevuld, ontvangt de speler die de rij heeft 

gekozen een bonus (ook wanneer hij zelf geen bijdrage heeft 

geleverd aan deze rij!).

De bonus in het koninklijke pakhuis (links) is een hoeveelheid 

invloedspunten gelijk aan het cijfer aan het begin van de gekozen 

rij. In het burgerpakhuis is de bonus één van de openliggende 

politieke kaarten op het scorebord. De speler kiest een kaart met 

een aantal symbolen gelijk aan of kleiner dan het cijfer links in 

de gekozen rij. Draai geen nieuwe kaart om! Er wordt daarna 

geen nieuwe kaart gedraaid. Is er geen geschikte open kaart meer 

beschikbaar, dan ontvangt de speler ook geen kaart.

Voorbeeld: De rij in het burgerpakhuis met een bonus van vier 

symbolen is volledig gevuld. De speler, die deze rij heeft gekozen, 

kan kiezen voor een kaart met 2, 3 óf 4 symbolen. 

Wanneer de rij niet volledig wordt gevuld ontvangt de speler, die 

deze rij heeft gekozen, geen bonus.

Nadat de rij volledig is gevuld (en de bonus is toegekend), of 

wanneer de spelers geen blokje(s) meer in deze rij kunnen plaatsen, 

is de speler met het op één na grootste paardenspan aan de beurt 

om een rij te kiezen en te vullen. Dit gaat zo verder tot de speler 

met het kleinste span is geweest. Bezitten één of meerdere spelers 

nu nog steeds blokjes die in een pakhuis geplaatst kunnen worden, 

dan kiest de speler met het vijfspan opnieuw een rij, enzovoort.

Het kiezen van rijen gaat door, totdat de spelers geen blokjes meer 

in een pakhuis kunnen plaatsen. Resterende blokjes gaan terug 

naar de algemene voorraad; hiervoor ontvangen de betreffende 

spelers geen invloedspunten en/of bonussen.
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Aan het einde van de laatste ronde tonen de spelers de politieke 

kaarten in hun bezit. Elke kaart toont een of meer symbolen 

uit de drie categorieën geestelijkheid, aristocratie en burgerij. 

De spelers stellen nu vast hoeveel symbolen uit elke categorie 

op hun eigen kaarten staan. Elke kaart levert punten in de 

categorieën geestelijkheid, aristocratie en burgerij. Linksboven op 

het scorebord zijn in een tabel de punten voor politieke kaarten 

weergegeven. De speler met de meeste symbolen in een categorie 

ontvangt 9 invloedspunten, de tweede speler 6 punten, de derde 4 

punten en de speler op de vierde plaats krijgt 2 punten. Waardeer 

de drie categorieën op deze wijze.

Uitzondering: In een spel met drie spelers gelden de punten voor 

de eerste plaats niet. De speler met de meeste symbolen krijgt dus 6 

punten, de tweede speler 4 punten en de laatste speler 2 punten.

In geval van een gelijkstand is het aantal wachters op hand 

doorslaggevend. Is dit ook gelijk, dan krijgen de betreffende 

spelers het aantal punten behorende bij de laagste plaats in de 

rangvolgorde die door hen wordt ingenomen.

Voorbeeld: in een spel met vijf spelers is er een gelijkstand tussen 

twee spelers voor de eerste plaats in een bepaalde categorie. Ze 

nemen plaats 1 en 2 in, dus krijgen ze beiden 6 punten, het aantal 

punten dat wordt vergeven aan een speler op de 2e plaats. Zou er 

een gelijkstand zijn tussen drie spelers om de derde plaats, nemen 

ze plaatsen 3, 4 en 5 in, en krijgen ze allen dus 0 punten—de 

waardering voor een 5e plek. 

Belangrijk: In een spel met drie of vier spelers verdienen spelers 

op de laatste plaats wel punten in een categorie, wanneer men 

tenminste één symbool van die categorie bezit. Spelers zonder 

symbolen in een bepaalde categorie krijgen dan dus geen punten. 

Voorbeeld: in een spel met 3 spelers heeft speler A 2 burgers en 

speler B en C hebben er geen. Speler A krijgt 6 punten, vanwege de 

eerste plaats. B en C krijgen geen punten. Hadden B en C beiden 

één burger in hun bezit, dan had degene van hen met de meeste 

wachters 4 punten gekregen en de ander 2.

  Neem de Hussieten-

kaarten van de 

aangevallen steden en 

schud deze weer door de 

stapel met stedenkaarten. 

De belastingtegels op de 

steden gaan naar een 

afl egstapel.

  Plaats de speelfi guren van de spelers op 

de weg onder de stad waar men belasting 

heeft opgehaald.

  Overgebleven openliggende 

politieke kaarten op het 

scorebord worden uit het 

spel verwijderd en gaan 

terug in de doos. Deze zijn 

tijdens het verdere spel niet 

meer nodig.

  De paardentegels gaan terug naar de 

voorraad. 

  De handelswarenblokjes in de pakhuizen 

gaan terug naar de voorraad.

  Verwijder de bovenste pakhuistegel van de stapel in elk 

pakhuis en leg deze op een afl egstapel. De nu zichtbare 

pakhuistegels zijn de volgende ronde in gebruik. Aan het einde 

van ronde 3 zijn alle pakhuistegels gebruikt. Schud alle tegels 

op de afl egstapel en maak opnieuw twee stapels van 3 tegels. 

Leg de tegels nu met de zijde gemarkeerd met II naar boven.

Aan het einde 

van ronde 

6 zijn alle 

pakhuistegel 

weer gebruikt. 

Dit is het einde 

van het spel.

De speler met de meeste punten wint het spel. In geval van een gelijkstand wint de speler met de meeste wachters 

op hand.

De stadstegels hebben twee zijden. Een zijde heeft cijfers met 

een witte achtergrond, de andere zijde heeft cijfers met een gele 

achtergrond. Bij gebruik van enkel de witte of de gele zijden van de 

stadstegels is de verdeling van de handelswaren goed in balans.

Na enkele keren met de witte tegels te hebben gespeeld is het ook 

mogelijk om met de gele tegels te spelen.

Natuurlijk is het ook mogelijk de witte en gele tegels in hetzelfde 

spel te combineren. Hierdoor ontstaan verschillende economieën 

met andere verdelingen van handelswaren Deze manier van 

spelen wordt voor de eerste spellen echter niet aangeraden.

Het spel is afgelopen aan het einde van ronde 6. Dit wordt als volgt aangeduid: 
bij aanvang van het spel bestaat elke stapel politieke kaarten op het scorebord uit 6 kaarten. Aan het einde 
van ronde 6 zijn alle stapels dus uitgeput. Daarnaast zijn alle pakhuistegels voor de tweede keer gebruikt.
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Kamenz
De meest westelijk gelegen stad van de 

League of Six in Opper-Lausitz. Kamenz 

is ontstaan aan de voet van een kasteel, 

dat aan het einde van de 12e eeuw 

gebouwd werd om de handelsroute te 

beschermen. Het huidig aangezicht van 

Kamenz is gekenmerkt door een grote 

brand in de oude stad in 1707.

Görlitz
De meest oostelijk gelegen stad van het huidige Duitsland was 

gelokaliseerd in Opper-Lausitz aan de rivier de Neisse. De stad werd 

gebouwd op een kruispunt van belangrijke handelroutes. Eerste 

schriftelijk melding van het bestaan van de stad dateert uit 1071. Na 

de Tweede Wereldoorlog werd Görlitz verdeeld in een westelijk deel, 

gelegen in Oost-Duitsland, en een oostelijk deel in Polen. De stad 

kwam bijna ongeschonden uit de oorlog en toont ons vandaag de dag 

een historisch centrum met talrijke voorbeelden van architectuur uit 

de Middeleeuwen, Renaissance en de Barokke periode.

Löbau
Deze stad is gelegen in het midden van Opper-

Lausitz en is ontstaan als gevolg van de koloniale 

driften van de Tsjechische koning Přemysl Otakar 

I. De eerste geschriften waarin Löbau wordt 

genoemd dateren uit het jaar 1221. Gedurende haar 

geschiedenis heeft de stad veel geleden als gevolg 

van verschillende branden, de Hussitische Oorlogen 

en de Dertigjarige Oorlog.

Lauban
De meest oostelijk gelegen stad van de League of Six 

in Opper-Lausitz is ontstaan in 1120 en verwierf in 

1250 stadsrechten. Tijdens de Hussitische Oorlogen is 

deze stad tweemaal ingenomen. In de jaren hebben 

meerdere branden de stad beschadigd, maar ook 

de Napoleontische Oorlogen hebben hun sporen 

achter gelaten. Na de Tweede Wereldoorlog is deze 

stad onderdeel van Polen.

Lausitz 

Dit land bevond zich in het gebied van de huidige grenzen 

tussen Duitsland, Polen en Tsjechië. In de Oudheid werd het 

gebied bewoond door Germaanse stammen en later door de 

Slaven. De Slavische oorsprong wordt hedendaags nog steeds 

gevierd. Lausitz werd onderverdeeld in Opper-Lausitz -dicht bij 

de Tsjechische grens- en Neder-Lausitz. Van 1368 tot 1635 vielen 

Opper- en Neder-Lausitz onder de Tsjechische (Boheemse) kroon. 

In 1635 werden beide gebieden als leengoed overgedragen aan de 

Saksische Prins-Keurvorst.

League of Six 

Een samenwerkingsverband tussen zes steden in Opper-Lausitz 

-Görlitz, Bautzen, Löbau, Kamenz, Lauban en Zittau- dat werd 

opgericht in 1346, bedoeld om de steden te verdedigen tegen 

roofridders. In de veertiende eeuw waren boevenvangers erg 

actief in de regio omdat de handelsroute van Leipzig naar Krakau 

door dit gebied liep. Gedurende haar gehele bestaan was de 

League of Six één van de belangrijkste machten in Lausitz.

Tijdens de Hussitische Oorlogen bleef het gebied katholiek en 

bood het succesvol weerstand tegen de Hussieten. Tot aan 1429 

hielp de League of Six met het starten van campagnes tegen de 

Hussieten in Bohemië. Vanaf 1429 werden verscheidene steden 

van de League het doelwit van herhaalde aanvallen door het 

Hussitische leger, en in enkele gevallen slaagden de Hussieten er 

zelfs in een stad te bezetten.

De invloed van de League of Six verminderde toen zij onder de 

Tsjechische kroon haar privileges en eigendommen verloor, als 

straf voor het onvoldoende steunen van Ferdinand I tijdens de 

Schmalkaldische Oorlogen, in 1547. De League werd opgeheven 

in 1815, toen Lausitz werd opgenomen in Pruisen. 

Bautzen
Bautzen was het historische centrum 

van Opper-Lausitz, gelegen aan de rivier 

de Spree. De stad werd voor het eerst 

in geschriften vermeld in 1002 en was 

de leidende kracht van de League. De 

historische oude stad, bekend om zijn 

torens, kan tegenwoordig nog steeds 

bezichtigd worden.

Zittau
In het zuidoosten van Opper-Lausitz bevindt zich de stad Zittau. 

De naam is afgeleid van het Slavische woord voor rogge. De 

eerste beschrijving van Zittau dateren uit het jaar 1238. De stad 

was onderdeel van het Tsjechische koninkrijk tot 1635. Tijdens 

de Dertigjarige Oorlog werd het een belangrijk toevluchtsoord 

voor Tsjechische protestanten op de vlucht na de strijd bij Bílý 

Hora. Het aangezicht van de stad is drastisch gewijzigd tijdens 

de Zevenjarige Oorlog, doordat Oostenrijkse strijdkrachten alle 

huizen in vlammen lieten opgaan.

League_of_Six_rulebook_NL_QWG.indd   8 26.4.2008   3:43:45


