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Dendorp platgebrand door plunderende bende
Van onze verslaggeefster Esmeralda Bleys.

Het rustige boerendorp Dendorp
is door een plunderende bende
rovers en gespuis platgebrand.
Van de bevolking hebben slechts
enkelen hun leven kunnen redden.
Eén van hen is de
getraumatiseerde Lambert.

Aan de net gearriveerde residente
Jonkvrouwe Idelette deed Lambert
verslag van de gebeurtenissen. Een
groep in de zwart geklede rovers vielen
zijn dorp binnen, al plunderend en
brandstichtend riepen ze kreten als
“Wilde Landen vrij”. Zelf wist hij door
een list te ontkomen. Een grote,
gemaskerde ork liep met een bijl op de
ongewapende boer af en riep:
“Politica”. Waarop Lambert hem vroeg
wat ‘politica’ betekend. Dat wist de ork
niet dus hij ging het even navragen.
Lambert greep de gelegenheid aan om
zich uit de voeten te maken.

Residente Idelette reageerde ontsteld op
dit verslag. In het betrokken gebied
heeft ze de noodtoestand afgekondigd.
Daarnaast heeft ze opgeroepen tot een
algehele mobilisatie. Om de kosten
daarvan te dekken en om te kunnen
helpen bij de wederopbouw van het
getroffen gebied wordt onderzocht hoe
extra belasting geheven kan worden. De
Wilde Landen zijn erg gelukkig met
zo’n voortvarende, capabele en ervaren
residente. Onder haar leiding zullen
roversbenden een zware tijd tegemoet
zien!

Keizerin Leta had een vooruitziende
blik toen zij besloot om aan orken geen
burgerrechten toe te kennen. Deze
gebeurtenis maakt nogmaals duidelijk
dat deze wezens dom en niet te
vertrouwen zijn.
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SOCIETY NIEUWS

Aankomst Idelette in Woudenburg
Binnengehaald door enthousiaste menigte

Van onze verslaggeefster Esmeralda Bleys

Na een lange reis helemaal van Elerion-
stad is de nieuwe residente van de Wilde
Landen, Jonkvrouwe Idelette de Biënhof
van Hevel van Wezefield en Westeraa
Waszink, met haar gevolg aangekomen in
Woudenburg. Een uitzinnige enthousiaste
menigte was uitgelopen om deze adellijke
dame te begroeten en binnen te halen. De
stoet met ridders, krijgers en edelen maakte
grote indruk op de bewoners van
Woudenburg.
Jonkvrouwe Idelette reed voorop, voor de
reis droeg zij een roodfluwelen rijkostuum,
afgewerkt met goud. Ondanks de lange reis
zag zij er in het geheel niet stoffig of
vermoeid uit.
Namens de bevolking heette Kapitein
Bartholomeus van Zessenaar haar en haar
gevolg welkom, waarna de kleine Lita een
bos bloemen aan de residente moest
overhandigen. De kleine meid raakte zo
verlegen door de nabijheid van
indrukwekkende bestuurster dat zij het
boeket niet wilde loslaten. Kapitein
Bartholomeus moest ingrijpen en onder
luid applaus van de bevolking
overhandigde hij de ruiker met een
zwierige buiging aan onze nieuwe
residente.
In een toespraak verklaarde Jonkvrouwe
Idelette geroerd te zijn door dit warme
onthaal. Ze beloofde alles te doen wat in
haar macht is om orde, recht, vrede en
voorspoed in de Wilde Landen te
handhaven en te bevorderen. Daarnaast
prees zij het artistieke en smaakvolle
boeket: “Dit fraaie boeket is een symbool
van de Wilde Landen: kleurrijk, smaakvol,
van oorsprong wild maar door vaardige
handen geschikt tot één geheel”.
Voorlopig heeft Jonkvrouwe Idelette,
samen met haar gevolg, intrek genomen in
de herberg van Woudenburg.

Wonder in Schuddebuiken

Te Schuddebuiken nabij St Walrick heeft zich een
wonderbare genezing voorgedaan. Het grootse
Mirakel vond plaats rond deze zwaar door demonen
getroffen plaats in de nasleep van het opruimen van
de troep en de wederopbouw van vernielde
landerijen. Onze reporter ging de genezen patiënt
opzoeken om het verhaal uit de eerste hand te
vernemen. Een boerderij in de steigers is de plaats
waar we Boer Harm Krabbema vinden.
Krabbema: Jaren al heb ik last van likdoorns en wel
zo erg dat ik al joaren niet kan lopen. Mien zoon
doet het werk op het land en ik moar krabben en
steunen en zuchten. Van oalles heb'k geprobeerd
maar zonder geluk. Ik weet nog dat het ergste de
kuur kruidentinctuur van ene Dr. Edvartson was.
Bah wat was dat spul goor en helpen ho maar.
Maor meej al die gestorven helden van een paor
maand gelee hoorde ik dat er een Priester was die
een voorbeeld was voor veulen. Een heilige dus en
ik dacht: als je alles gehad hebt dan ken je een
heilige ook wel proberen. Dus heb mijn zoon me
naar zijn graf gebracht en heb ik mien voeten
gebaad in een modderbad van hetgraf van diesen
Priester. Ik heb daarbij gebeden tot die gast die daar
in zijn graf lag of tie voorspraak wilde houwen bij
de goden veur mien arme voeten. En wat denk je de
volgende dag waren al de likdoorns van mien hielen
verdwenen. Je moet weten dat doornen die je hielen
likken wel de ergste zijn van allemaal. De rest van
die rotdingen is na nog twee baden ook verdwenen
en ik kan weer lopen. Wat mij betreft is dien vent
die daar licht een Heilige! Wonderbaarlijk zoals die
hielenlikdoorns verdwenen zijn. !!!
Boer Harm is zo aardig geweest om ons het graf te
wijzen van de betreffende Sint. De journalist kon de
naam ontsluieren die voor de ongeletterde Boer
Harm Krabbema verscholen bleef. De Wonderbare
heilige is Jean Jerome d'Ambicourt, geboren in AA.
Onder curieuze omstandigheden geexecuteerd maar
blijkbaar met een schoon geweten. We hebben om
meer informatie gevraagd bij de kerkelijke leiding
in Elerion stad maar daar was nog niks beked over
deze wonderbare genezing aldus Kanunik Caius
Kalebas van Heilig en Zaligmakerijen die ons te
woord stond. Maar men zou het geval zeker in
onderzoek nemen.

LAD

INGEZONDEN MEDEDELING

Kaarsenhouders van   Pastielje zijn de beste!
Èn nu ook de goedkoopste!

Vanouds uw adres voor stormlampen,
waskaarsen, aardewerk en glazen kandelabers.
Alle artikelen nu tegen 10 pct. korting! Pastielje

al negenndertig jaar een begrip v oor tovenaars,
oorakels en anderen die verlichting zoeken.
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Dank voor dank!

Nadat de rode kleur op mijn gezicht vanwege de
prijzende woorden van Hervia Kras in de laatste
Wilde Post weer een beetje gezakt was, leek het mij
passend een reactie op haar dankbetuiging te
schrijven. Als eerste wil ik via deze weg bedanken
voor de enorme moed, inzet en strakke leiding, die
Runemeetser Zyvanty en zijn assistenten Benhal
Mabelis, Hervia Kras en seftu Benali ten beste
hebben gegeven bij de sluiting van de magische
scheuren in de werkelijkheid. Zij hebben door hun
doortastend optreden de wereld voor erger behoed
en de betrokkenheid van Tovenaarseiland bij het
Keizerrijk nog eens benadrukt. Hun moedige
voorbeeld zet aan tot navolging, de lovende
woorden van Hervia Kras geven inspiratie en de
heldere analyse over de situatie in de Wilde Landen
van Umbrie zetten aan tot nadenken.
Het enige dat we niet meteen hopen na te volgen is
de zelfopoffering gevolgd door een voortijdige
dood zoals de Runemeesters Zyvanty en Seftu
Benali en Gildemeester Tiamat  hebben laten zien.
Dat zal een ieder kunnen begrijpen. Niet dat we
indien de noodzaak daar zou zijn, niet tot de dood
voor een veilig Keizerrijk zouden vechten, laat dat
duidelijk zijn. We zijn ook trots op het eerbetoon
dat ons gilde toekomt door de posthuum benoeming
van Gildemeester Tiamat tot Erelid van het Elerions
Magiersgilde.
Persoonlijk ben ik meer dan geroerd door de
posthuum benoeming van mijn leraar Seftu tot
Runemeester. Sinds hij mij accepteerde als leerling
en benoemde tot aspirant assistant runemeesterin de
tweede graad heb ik hem leren kennen als een
moedig en vooral humoristisch man met enorme
geniale invallen. Hij was zijn promotie tot
Runemeester meer dan waard. Ik sluit me aan bij
Hervia Kras, ik zal hem missen!
Maar het eren van de doden brengt hen niet bij ons
terug (dat hopen we dan maar) en daarom wil ik
vooruit kijken naar de toekomst. Ik wil me tot de
overlevende van het Demonengeweld richten.
En… laat ik het zo stellen, ik denk dat we niet lang
hoeven te wachten eer we bericht zullen vernemen
dat ook Hervia kras en Benhal Mabelis tot
Runemeester zijn benoemd. Wat mij betreft zijn ze
dat meer dan driedubbel waard!
En wij, het jong talent, zoals Hervia het plastisch
uitdrukt, wij zullen haar wijze woorden ter harte
nemen. Betere communicatie en samenwerking
zullen we zeker nastreven, daar werken we nu al
aan. Ik ben ook zeer benieuwd wat hierin de
inbreng zal zijn van de nieuwe Residente. En
daarnaast zullen wij, en ik weet zeker dat ik in deze
ook namens al mijn mede magiers spreek, ons
toeleggen op de vele zaken die we nog moeten

leren. En ik hoop van harte dat we daarin ook de
volle steun van tovenaarseiland zullen krijgen.

Met oprechte Aalaaf,

Aspirant Assistant runemeester secondair,
Luca Al Dente.

Nieuwe ontwikkelingen in de
moordzaak Van Elster?

Het is nu bijna een jaar geleden dat Resident
Anorak van Elster werd vermoord te Woudenberg,
en de autoriteiten zijn er nog steeds niet in geslaagd
om een schuldige aan te wijzen. Om het onderzoek
te bespoedigen zijn er extra mensen toegezegd die
ter plaatse het onderzoek zullen gaan ondersteunen.
Er circuleren momenteel geruchten die beweren dat
er speciaal gelet zal worden op sporen die kunnen
duiden op de betrokkenheid van de onlangs te St.
Walrick geëxecuteerde priester d’Ambicourt.
Vrijwel direct na zijn handelend optreden in St.
Walrick zijn er stemmen opgegaan die een
beschuldigende vinger in zijn richting wezen.
Gezien zijn optreden (volgens uw verslaggever
stond de priester ook  bekend als d’Ambitieus en
d’Ambiploert) zou dit niet ondenkbaar zijn. Een
verdere beschuldiging als zou hij de waarnemend
resident Florijn Démalanto neergeknuppeld hebben,
is door getuigen verworpen; zij hebben de
waarnemend resident zien sneuvelen door de
handen van het plots verschenen demonengebroed.
Hetzelfde kan echter niet gezegd worden van de tot
nu toe onopgeloste moord op Resident Van Elster.
Boze tongen beweren dat d’ Ambocourt zich snel
op wilde werken in de hiërarchie van de ker van de
Jaden Hemelkeizer en dat, in zijn ogen, het doel de
middelen zou heiligen. Verder zijn er ook getuigen
die verklaren dat ze d’ Ambicourt hebben horen
zeggen dat hij een oogje had op de vrouw van
wijlen Van Elster, de ‘zwarte weduwe’ De Bouvrie-
Van Elster. Dit is nog een extra matief om de
resident te vermoorden. Als mede-priester was jij
op de hoogte van de rituelen van de kerd en was hij
ook in staat om het gif onopgemerkt in de beker
miswijn te doen. Al met al genoeg aanleiding om de
geruchten serieus te nemen en het onderzoek in
deze richting uit te breiden.
Een snelle doorbraak in deze moordzaak is niet uit
te sluiten. Wij houden U van alle verdere
ontwikkelingen op de hoogte.

INGEZONDEN MEDEDELING

Geld nodig? Snel, lage rente, geen
vervelende vragen:
A. Kevelaar, pandjesbaas.
Onderdeel van “handelshuis Kevelaar & Zonen”
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Astrologie

Onze sterrenwichelaar heeft zich ditmaal gestort op
de connectie tussen arbeid en de sterren. Als korte
richtlijn van de arbeidsethos van ieder sterrenteken
heeft hij per sterrenbeeld ganalyseerd hoeveel
personen ervan nodig zijn om een olielamp bij te
vullen.

RAM:
Eén maar. Hoezo, heb je daar wat tegen of zo?

STIER:
Eén, maar probeer die er maar eens van te
overtuigen dat het oude lontje waardeloos is en
weggegooid moet worden.

TWEELINGEN:
Twee, maar ze maken het niet af. Ze blijven praten
over hoe het gedaan moet worden en door wie.

KREEFT:
Eén maar. Maar die heeft wel drie jaar geestelijke
steun nodig bij het rouwproces.

LEEUW:
Leeuwen doen geen handwerk, maar soms huurt
hun impressario een maagd in om het voor hen te
doen terwijl ze er niet zijn.

MAAGD:
Ongeveer 1.000000 met een foutmarge van of +/- 1
miljoenste.

WEEGSCHAAL:
Ehhh, twee. Of misschien ééntje. Of nee, toch maar
twee. Of vind je dat niet goed?

SCHORPIOEN:
Die informatie is geheim en wordt alleen onthuld
met de Verlichten in de Kamer van de Ster van de
Aloude Hiërachische Orde.

BOOGSCHUTTER:
De zon schijnt, de vogeltjes zingen, het is een
prachtige ochtend en we hebben ons hele leven
voor ons, en jij zit je daarbinnen zorgen te maken
over zo’n stom leeg olielampje?

STEENBOK:
Ik verdoe mijn tijd niet met soort flauwe grappen.

WATERMAN:
Wel, bedenkt dat alles energie is, dus…

VISSEN:
Olielamp? Welke olielamp?

INGEZONDEN MEDEDELINGEN

Aankondiging:
Herfstmaand: Jaarmarkt in

Woudenburg
Met dit jaar dans, muziek, handel,

zaklopen voor de kleintjes,
natuurlijk de taarteetwedstrijd,

en als klap op de vuurpijl:
de enige echte

wie-kweekt-dit-jaar-de-grootste-
pompoen-wedstrijd!

Met fraaie prijzen!

Komt allen!!

�                                                              �
Gespecialiseerd in kruidenthee:

oa vergaderthee,
opwekkende thee,

ochtendthee.
Elke thee bestaat uit zorgvuldig bewerkte,

verse componenten.

Bovendien uw vertrouwde adres voor
middeltjes tegen likdorens, aambeien en

kiespijn.

Voor discreet, betrouwbaar en vertrouwd
advies:

Tessa, St Walrick.
�                                                              �

SPECIALE ANNOUNCES

Kennismaking gezocht:
Knappe jongeman, woudloper, uitstekende
vooruitzichten zoekt dito vrouw. Kinderen
geen bezwaar. Brieven onder nr AL4-
WP4-1

M.jng.vr.,30+,lf.krktr,zkt.lv.m.1 k.g.bzw.
Gd.kok. Fin. tst. nt.v.bel.Grne gn drnk &
gd mnnr. Br.o.nr. AL5-WP4-2.
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Vrouwenhoekje

Met het overlijden van Lieve Lisa
Godelievesdochter de Boer-Timmerman is
voor de redactie een gat gevallen in het
medewerkersbestand.
De Couranth van Aa, de periodiek van het land
van Aa, neemt meestal columns op van Opoe
Zimolantha, een 158 jaar oude betweterige
betovergrootmoeder uit een klein gehuchtje in
Aa, waar de mensen erg oud worden.
Zimolantha kan zelf niet lezen, maar wil haar
kennis graag aan iedereen kwijt en vindt het
dan ook prima als haar stukken ook geplaatst
zouden worden in de Wilde Post.

Ï Ï Ï

OPOE ZIMOLANTHA’S
PROBATE HUISMIDDELTJES

De probate huismiddelen, tips en geheime
recepturen van de 158 jaar oude
betovergrootmoeder Zimolantha Hacx uit het
gehucht Amen in het Land van Aa worden
gedicteerd aan een van haar vele
achterkleinkinderen. Zimolantha zelf heeft nooit
leren schrijven, maar ze maakt haar kennis graag
wereldkundig en nu dus ook in de Wilde landen. In
deze aflevering behandeld ze het onderwerp
‘snurken’.

“In mijn jeugd waren herbergen vooral afhankelijk
van de plaatselijke bevolking die haar als kroeg
gebruikten en kwam er maar een enkele reiziger
langs, meestal handelaren of ambtenaren in dienst
van de keizer. De reiziger kon destijds rekenen op
een goede maaltijd en een bed, wat hij meestal niet
hoefde te delen en wat op een afzonderlijke kamer
stond. In de huidige tijden dat steeds meer mensen -
al dan niet gedwongen door de onverkwikkelijke
tijden van de afgelopen jaren - aan het reizen zijn,
zijn veel herbergen gedwongen onbekende reizigers
bij elkaar op de kamer te leggen of zelfs grote
slaapzalen met ze te vullen. En naar het schijnt legt
men in sommige streken zelfs mannen en vrouwen
door elkaar! U kunt zich natuurlijk voorstellen dat
het niet altijd even rustig is op zulke massale
slaapzalen, waar het ‘s nachts vaak lijkt of er
bomen per het dozijn worden omgezaagd. Om over
andere geluiden maar niet te spreken.
Snurken is dus tegenwoordig een steeds ernstiger
probleem aan het worden. Gelukkig is voor de
meeste snurkers een verandering van slaaphouding
voldoende om het geluid op te laten houden. Een
zachte por of even schudden door de in zijn slaap
geteisterde buurman of –vrouw is meestal al

voldoende. Helaas zijn er ook hardnekkiger
gevallen waarbij deze eenvoudige trucjes niet
werken. - Ja, inderdaad juist die mensen die bij u in
de buurt liggen! - Die niet wakker worden, niet
verdraaien of die in elke houding een flink nasaal
geluid voortbrengen.
Onlangs maakte mijn correspondentievriendin van
de Harib’diaanse eilanden mij er op attent dat men
daar een uitvinding had gedaan om zelfs de
zwaarste snurkers stil te krijgen: speciale
Harib’diaanse snulkdoekjes. Deze speciale doekjes,
in stemmige kleuren, moeten licht worden
bevochtigd en op de mond van de snurker worden
gelegd, waarna deze stopt met snurken. Of zoals de
zeer gewaardeerde mevrouw Ling opmerkte:
‘Maakt gegalandeeld een einde aan uw ovellast van
snulkels op dolmitolies!’ Deze Harib’diaanse
snulklapjes zullen mijns inziens heel wat relaties
kunnen redden en zullen het leven op een slaapzaal
een stuk veraangenamen”.

Ï Ï Ï

(Deze column zal waarschijnlijk ook verschijnen in
het zomer/herfst nummer van de Couranth van Aa.)

NOTA BENE: De poppenspeelster Nele is
trouwens zo gelukkig geweest om in het bezit te
komen van een partij van de in de column
genoemde Harib'diaanse (anti-) snurkdoekjes en
verkoopt deze desgewenst na haar voorstellingen.
Wie weet kan men dan toch rustig slapen in
Woudenburg, komende herfstmaand!

INGEZONDEN MEDEDELING
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OVERLIJDENSBERICHTEN

Geliefde bevolking van Dendorp,
Jullie gedachtenis staat in onze
harten gegrift.
Jullie worden gewroken. Rust
zacht.

Tsuru Fujitsu

Veel te vroeg zijn teruggekeerd naar de
kringloop:

Mijn innig geliefde Betsy,
Onze Hanz, Wessel en Treitje

In verslagenheid blijf ik achter,

Lambert

Hevig ontdaan heb ik kennis genomen van de
plotselinge en vanzelfsprekend onterechte
terechtstelling van mijn innig geliefde

‘JoJo’

Jean-Jerôme d’Ambicourt

Het was ons niet gegeven samen te zijn,

te Alzheimer, Land van Aa
Yolande van Alzheimer

¡
De zon is onder de horizon gegaan voor:

Gueva Ra
Thumper de la Pen

De zon zal opnieuw voor jullie rijzen.

Bevorderd tot Heerlijkheid zijn:

Priester Demio Caramon
Priester August Aggresivus

Cruguah

Gevallen in de strijd ter verdediging van
onschuldigen. Zij zijn hun geloof waardig
geweest. Wij hopen net zo waardig te
sneuvelen als zij.

Gij wordt herinnerd.

Vladimir ter Winden
(ook wel bekend als “Stormbrenger”.

Ons is ter ore gekomen dat onze pupil, bekend
onder de naam

Gwen van het Bos

is komen te overlijden.
Mogen de goden mededogen met haar hebben.

Namens de zusters van het Klooster van Sinte
Lucardia van Ansevoorde.

Vele gevechten heb je overleefd
Maar nu ben je toch gesneefd.

Berend “EenOog”

Je kameraden.

Onder dankzegging voor jarenlang
bevredigend functioneren doet de Kerk van
de Jaden Hemelkeizer kond van het
overlijden van

Assistent- en
Interim-Resident

van de Wilde Landen,
trouw gelovige
en contribuant

Florijn Démalanto

Bok onze volgende broederdronk zullen
we je herdenken.


