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Aanslag op resident ? 
DOOR JISAN IKLI 

 

De residentie van Baron Loyauté zou 

enige tijd afgesloten zijn geweest van 

de buitenwereld in verband met een 

niet nader gespecificeerd “ongeluk”.  

 

Een aantal metselaars, bezig met de 

bouw van het naast de provisorische 

residentie verrijzende onderkomen der 

postbestellers, zou een kreet, gevolgd 

door het geluid van een korte 

schermutseling, hebben gehoord, 

alvorens de Keizerlijke garde de 

omgeving van het gebouw enige tijd 

vriendelijk maar beslist afsloot.  

 

Een anonieme bron wist deze periodiek 

te melden dat het naar alle 

waarschijnlijkheid een mislukte 

aanslag op het leven van de resident 

betreft, uitgevoerd door een 

rancuneuze priester van het geloof der 

Jaden Hemelkeizer. De man zou na een 

korte worsteling door de resident zijn 

overmeesterd en door de Keizerlijke 

garde naar Kro Terlep zijn afgevoerd, 

aangezien Nieuw Woudenburg 

momenteel niet beschikt over een 

cellencomplex. 

 

Op uitdrukkelijk verzoek van 

legerleidster Navarre Teslat zou de 

resident ondertussen hebben ingestemd 

met de toevoeging van bewaking rond 

zijn persoonlijke vertrekken tijdens de 

nachtelijke uren.  

 

In tegenstelling tot de vorig residente, 

hertogin De Biënhof, schijnt baron 

Loyauté weinig belang te hechten aan 

een uitgebreide persoonlijke staf. Het 

gros van de residentiële assistenten is 

elders binnen de Wilde Landen ingezet 

om de wederopbouw te overzien. Zo 

zou hofmagiër Nadirkhan momenteel 

de structuur van de tovergilden binnen 

de provincie opnieuw op de rails aan 

het zetten zijn vanuit het nabij Nieuw 

Woudenburg gelegen Walrick, zou 

kapitein Miriam Dekoster de 

herstructurering van de Keizerlijke 

commanderijen overzien vanuit Timo 

Ardina met assistentie van luitenant-

kolonel Engelbrecht Banck, en zou 

Klepper de Nar zich momenteel bezig 

houden met de oprichting van een team 

entertainers voor zieke weeskinderen 

te Sonnema.  
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Het bouwen van een beter 

beveiligbare, definitieve residentie te 

Nieuw Woudenburg, staat, ondanks de 

recente gebeurtenissen, laag op de 

prioriteitenlijst van de resident.  

 

“Laten we eerst maar eens zorgen voor 

voldoende huisvesting om de vele 

daklozen en vluchtelingen weer op de 

weg omhoog te helpen”, liet Loyauté 

enkele weken terug optekenen. “Pracht 

en praal zijn van latere zorg. Zodra 

vluchtelingenkamp Griffioen tot de 

laatste persoon in nieuwe onderkomens 

is ondergebracht, kunnen we aan 

uiterlijk vertoon gaan denken.”  

 

Boze tongen beweren dat de 

wederopbouw momenteel veel te traag 

verloopt door een gebrek aan 

bouwmaterialen. Zo zou er een nijpend 

tekort zijn aan bruikbaar hout. 

 

Keizerin blokkeert senaatsvoorstel 
VAN ONZE CORRESPONDENT 

 

Na overleg met haar raadsman, Hertog 

Waldega, afgevaardigde van het 

Koninkrijk Pelinor, heeft Keizerin Leta 

besloten een senaatsvoorstel tot 

herinrichting van de landsgrenzen aan 

de oostzijde van Noria, te blokkeren.  

 

Hertog Waldega liet desgevraagd 

weten dat het koninkrijk Pelinor zich 

niet kan vereenzelvigen met het 

“afsnoepen van land van een reeds 

verpoverde provincie”.  

 

De senaat liet weten op korte termijn 

met een nieuw voorstel te komen, 

waarin omvangrijke compensatie is 

opgenomen. Of dit lapmiddel de 

bedenkingen van het koninkrijk kan 

wegnemen, is volgens politiek 

deskundigen maar zeer de vraag. 

Kroonprins geboren in Pelinor 
DOOR SONJA ROOVERS 

 

Blijdschap alom aan het hof van de 

jonge koning Pelinor de 199
ste

. Zijn 

vrouw Rosamunde van Pelinor beviel 

op de veertiende dag van de 

Zomermaand van een kerngezonde 

zoon.  

 

Een simpele rekensom leert ons dat de 

24-jarige koning hierdoor slechts tot 

zijn veertigste levensjaar koning van 

Pelinor zal zijn. Volgens de traditie 

wordt de nieuwe koning immers op 

diens zestiende verjaardag gekroond.  

 

Zoals gebruikelijk gaat de geboorte 

gepaard met de nodige festiviteiten. Zo 

zal er een blijspel plaatsvinden in de 

kasteeltuin van Slot Pelinor, vinden er 

talloze evenementen plaats in Pelinor-

Stad en in de grotere steden en dorpen 

op het platteland, en doen 

vertegenwoordigers van verschillende 

ridderorden de buurlanden aan om ook 

hier eenieder in de feestvreugde te 

doen delen. 

 

Resident wint rechtzaak 
DOOR JAGO VAN WIJCK 

 

Wederom heeft de resident der Wilde 

Landen, Maximiliaan Loyauté, een 

tegen hem aangespannen rechtzaak 

gewonnen. Deze maal ging het om een 

zaak aangespannen door de voormalige 

bisschop der Jaden Hemelkeizer van 

Kro Terlep.  

 

De heer Salders beschuldigde de 

resident van “onrechtmatige 

bevooroordeling van het gewone 

volk”. Na een schandaal rond het 

gokken op orkbalwedstrijden in de 

recent heropende arena van Kro 
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Terlep, wist de ex-bisschop met stille 

trom de havenstad te verlaten. In de 

Wilde Landen dacht hij vervolgens op 

voorspraak van de resident aanspraak 

te kunnen maken op de vacature van 

vicaris der Jaden Hemelkeizer te 

Nieuw Woudenberg. Na een kort 

onderhoud, besloot de resident echter 

de voordracht van een andere 

kandidaat, een dorpspriester uit het 

voormalige Trollendam, te steunen.  

 

De rechter, zwarte ridder Donatius van 

Horst, oordeelde dat van 

bevooroordeling geen sprake was, en 

nam het verzoek van de resident om de 

heer Salders aan te klagen wegens 

smaad, en een poging tot geestelijke 

beïnvloeding, over. In het aansluitende 

proces werd de ex-bisschop vervolgens 

veroordeeld tot vijf jaar arbeid in het 

weeshuis te Sonnema.  

 

De resident toonde zich content met de 

uitspraak : “het moet maar eens 

afgelopen zijn met die 

vriendendiensten onder gelovigen en 

adel,” aldus Loyauté, “bekwaamheid 

zou in alle gevallen voorop moeten 

staan, en ik durf het rustig een schande 

te noemen dat een priester zijn door de 

Jaden Hemelkeizer geschonken gaven 

aan durft te wenden om er zelf beter 

van te worden !” De heer Salders was 

niet bereikbaar voor commentaar. 

 

Zippo’s Allstars blijven winnen 
VAN ONZE SPORTREDACTIE 

 

Het inmiddels beroemde orkbalteam 

Zippo’s Allstars blijft maar winnen. 

Volgens geruchten was de geldschieter 

van het team, grootmeester Waldemar 

Fronklin van Tovenaarseiland, 

persoonlijk aanwezig tijdens de laatste 

wedstrijd, een klinkende 4-0 

overwinning op het toch ook niet laag 

geklasseerde Elerion United.  

 

Het team, vernoemd naar de 

legendarische aartsmagiër Zippo, kan 

ook op de warme belangstelling van 

diens naamgenoot magister-senator 

Zippolantis rekenen, die de wedstrijden 

steevast bezoekt.  

 

Na afloop van de sportiviteiten 

ontstond een kleine woordenwisseling 

tussen de schrijvende pers en de trainer 

van Zippo’s Allstars, Leendert Gavaal. 

Op de vraag of de term “Godenzonen”, 

doelend op de sportieve capaciteiten 

van zijn spelers, niet wat hoog 

gegrepen was, antwoordde de 

oefenmeester bits : “Het is toch 

overduidelijk dat geen enkel ander 

team aan ons kan tippen; we zijn een 

klasse apart, dat ziet zelfs de grootste 

leek; ben ik nou zo slim, of zijn jullie 

nou zo dom ?”  

 

Na tussenkomst van hoofdsponsor 

Pastielje werd de persconferentie 

uiteindelijk in een vriendschappelijke 

sfeer afgesloten. 

 

Nog steeds geen spoor van alven 
DOOR JAGO VAN WIJCK 

 

De Keizerlijk legercommandante der 

Wilde Landen, Navarre Teslat, heeft 

besloten een klein legerkamp aan te 

laten leggen rond de bergpas bij 

Steenvoorde. Op deze plaats vluchtten 

de laatste resten van het alvenleger 

bijna een jaar terug de bergen in.  

 

Sindsdien is er geen enkele alf meer 

gesignaleerd binnen de Wilde Landen. 

De lokale wachtkapitein, Bert 

Greefsma, had een terugkeer van de 

alfse troepen verwacht. “Het was toch 
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nog een omvangrijke groep,” aldus de 

militair. “Ik had ze een serieuze kans 

gegeven om door onze linies te breken 

als ze er zware verliezen voor over 

hadden gehad.” 

 

Senaat Terug Bij Af 

Senatrice blokkeert wetsvoorstel 
VAN ONZE CORRESPONDENT 

 

Na een zenuwslopende nacht, zag de 

senaat te langen leste het omstreden 

wetsvoorstel rond de verlaagde 

bijdragen aan niet-menselijke 

gebieden, op de eindstreep sneuvelen. 

Ondanks aanhoudende verzoeken van 

mede-senatoren, besloot senatrice 

Idelette de Biënhof uiteindelijk toch 

haar been stijf te houden en tegen te 

stemmen.  

 

De senaatsvergadering, die tot in de 

vroege uurtjes voortsleepte, en nu al 

bekend staat als “de nacht van De 

Biënhof”, handelde over een nieuw 

wetsvoorstel, waarin de niet-

menselijke gebieden binnen het 

Keizerrijk (zoals de provincie Orcia in 

het zuiden der Wilde Landen) gekort 

zouden worden op rijksbijdragen. 

Volgens senator Mugels, opsteller van 

het wetsvoorstel, zijn de geldelijke 

bijdragen aan dergelijke gebieden 

weinig effectief omdat de lokale 

bevolking (doorgaans orken, ogers 

en/of aardmannen) het geld niet 

gebruiken binnen hun lokale economie, 

of het slechts besteden aan grote 

hoeveelheden alcoholische dranken. 

 

Senatrice Idelette de Biënhof maakte 

bezwaar tegen deze opvatting en wees 

de verzamelde senaat er op dat de 

burgerrechten voor orken, ogers en 

aardmannen niet voor niets zijn 

ingevoerd. “We hebben besloten deze 

rassen voortaan als gelijkwaardig aan 

het menselijke ras te behandelen. De 

opmerking dat onze staatsgelden in 

deze gebieden enkel aan drank worden 

besteed, vind ik werkelijk stuitend. Ik 

kan u complete wijken binnen Elerion-

Stad aanwijzen waar de gemiddelde 

bewoner zich stukken onfatsoenlijker 

gedraagt dan de doorsnee ork of oger.” 

 

Na urenlang beraad en onderling 

overleg, hoopten de senatoren, Jonker 

Mugels voorop, de senatrice op andere 

gedachten te hebben gebracht. Tijdens 

de stemming bleek De Biënhof echter 

onvermurwbaar, liet met een stalen 

gezicht een luid en duidelijk “tegen !” 

noteren, en beende vervolgens de zaal 

uit om een sigaret op te steken. “Hoog 

tijd dat ze eens wat doen aan dat 

rookverbod in de senaatszaal” was het 

enige commentaar wat de hertogin, 

haastig een tweede sigaret opstekend, 

liet noteren. 

 

Resident laat Priester oppakken 
DOOR JISAN IKLI 

 

De heer Gemmels, hogepriester der 

Jaden Hemelkeizer te Duivenvoorde, is 

op last van resident Loyauté met 

onmiddellijke ingang uit zijn functie 

gezet. De lokale wacht heeft de 

geestelijke vervolgens aangehouden. 

Als reden laat de resident 

“verduistering van kerkgelden” 

noteren.  

 

Volgens een verslag, opgesteld door 

een onafhankelijk onderzoeker, zou 

Gemmels op grote schaal 

collectegelden in zijn eigen zak hebben 

gestoken. “Het kan niet zo zijn dat 

door burgers met veel moeite 

vergaarde gelden niet terecht komen 

waar de bedoeling is,” aldus de 
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resident. “Die omhooggevallen baron 

heeft boter op zijn hoofd,” aldus 

priester Gemmels. “Iedere 

geloofsgenoot weet dat een deel van de 

kerkgelden voor interne 

geloofsaangelegenheden worden 

gebruikt.” Waarop de resident prompt 

de repliek “dan is het hoog tijd dat daar 

een eind aan komt; als er iets is 

waaraan deze kerk geen gebrek heeft, 

dan is het wel geld !” liet noteren.  

 

De openbaar aanklager te Woudenberg 

laat er ondertussen geen gras over 

groeien; een eis van vijf jaar cel en 

terugbetaling van de verduisterde 

gelden ligt inmiddels op tafel. 

 

Loslopende demonen gesignaleerd 
DOOR HARRY HESSELS 

 

De alvenoorlog heeft, naast 

onherstelbare schade, een “erfenis” 

achter gelaten binnen de Wilde 

Landen. Sinds de vlucht van de alven 

in het noorden, zijn op verscheidene 

plekken binnen Umbrië dolende 

demonen gesignaleerd.  

 

Heer Heinrich van Micken, bekend 

abominatie-jager over de kwestie : 

“Het gaat om kleine hoeveelheden 

lagere demonen, die door de alven als 

stootgroepen zijn gebruikt. Feraten, 

verschillende Vetschers, wat 

elementalen. Ik raad eenieder aan het 

Keizerlijk leger in te schakelen en uit 

de buurt van deze wezens te blijven, ze 

zijn extreem gevaarlijk !”  

 

Ondertussen heeft commandante 

Navarre Teslat een kleine legereenheid 

op pad gestuurd om de overgebleven 

demonen te lokaliseren en 

neutraliseren. Keizerin Leta zal zich 

binnenkort buigen over een voorstel 

om Heer Heinrich van Micken en 

enkele getrouwen, waaronder zijn nicht 

Laurentien “Lara” van Micken, een 

speciaal voor dit doel opgerichte 

eenheid van abominatie-verdelgers toe 

te wijzen. 

 

Ridders van de Phenixs hechten 

aan Gezichtsbeschildering 
VAN ONZE CORRESPONDENT 

 

Senator Poorters heeft op advies van 

Keizerin Leta persoonlijk besloten 

geen punt te maken van de blauwe 

gezichtsbeschildering die leden van de 

Pelinorse ridderorde der Phenixs 

dragen. De senator had zich eerder 

gestoord aan deze gezichtsversieringen 

en ze in een besloten gesprek 

aangemerkt als “barbaars”. Een 

aanwezige journalist van “Het 

Grootstedelijk Nieuws” bracht de 

uitspraak echter in de openbaarheid, tot 

groot ongenoegen van de Keizerin.  

“Ons Keizerrijk heeft veel te danken 

aan het Koninkrijk Pelinor, en ik vind 

het dan ook zeer ongepast inwoners 

van dit rijk als “barbaars” te duiden, 

zeker als het gaat om vooraanstaande 

verdedigers van de zwakkeren als de 

ridderorde der Phenix.” liet onze 

vorstin optekenen. Voorts eiste ze 

openlijke excuses van de senator, die 

prompt werden gegeven, evenals een 

substantiële bijdrage aan de verfraaiing 

van het Pelinorse consulaat te Elerion-

Stad.  

 

Navraag bij de ridderorde der Phenixs 

leert ons dat alle leden van de orde de 

blauwe gezichtsbeschildering dragen 

uit traditioneel oogpunt. De oprichter 

van de orde, Tristan “De Onrustige”, 

zou te allen tijde een dergelijke blauwe 

versiering op zijn rechterwang hebben 

gedragen. 
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Vina woedend op Resident 
DOOR JANUS VAN GEFFEN 

 

De bewoners van het dorpje Vina, 

gelegen in het zuidwesten van onze 

provincie nabij de Hampirion, zijn 

volgens geruchten woedend op Baron 

Loyauté. De resident zou zich niet 

langer gebonden voelen aan de door 

wijlen resident Degenaar verleende 

privileges, waardoor het dorp de 

exclusieve leverancier van miswijn 

voor het geloof der Jaden Hemelkeizer 

was geworden. Als argument voert de 

bestuurder eerlijke concurrentie aan. 

Zo produceert het recentelijk door de 

bekende wijnkoperfamilie ingelijfde 

dorpje Paling ook een zeer acceptabele 

kwaliteit wijn, aldus regionale kenners. 

De kerk der Jaden Hemelkeizer wenst 

zich te onthouden van ieder 

commentaar. 

Vissers mijden Midmeer bij nacht 
DOOR TINUS GROEVERS 

 

Volgens geruchten zouden de vissers 

die de alvenoorlog overleefden, en 

momenteel kleine kampementen 

opwerpen langs de rand van het 

Midmeer, ’s nachts niet langer 

uitvaren. In de omgeving van de 

Dingsteen zouden vreemde licht-

verschijnselen zijn waargenomen. De 

van nature bijgelovige vissers spreken 

van “vreemde verschijningen” en 

zorgen ruim vóór zonsondergang aan 

wal te zijn. Vooralsnog zijn er geen 

plannen om de aan het Midmeer 

gelegen verwoeste dorpjes te 

herbouwen. Hoewel de visvangst 

drastisch is teruggelopen, voorzien de 

lokale autoriteiten weinig concrete 

problemen waar het de 

voedselvoorziening betreft.

Prentenhoekje 


