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Gerechtigheid in Zonnestein 
HERMANIO VAN DER LAAN, FREELANCE REPORTER 

 

Tijdens een bezoek aan Zonnestein om het 

daar vermaarde orkbalteam “Hart van 

Zonnestein” in actie te zien optreden bleek 

er een rechtszaak gaande te zijn. Gezien 

het (vermeende?) onderontwikkelde karak-

ter van de gemiddelde inwoner van deze 

provincie leek het opportuun eens een blik 

te werpen op de gang van zaken bij een 

dergelijke aangelegenheid. 

 

De rechtszaak betrof een moord op een 

Tertius Oculus, de aanvoerder van een lo-

kale delegatie van Incendianen. Klaarblij-

kelijk waren er twee verdachten; ene Balt-

hasar den Havik, een tijdelijk in Zonnest-

ein neergestreken avonturier (één van de 

‘helden van Umbrië, zo werd gesteld) en 

ene Charles du Cabinet Imperial een han-

delsvertegenwoordiger van handelshuis 

Mulder. Interessant detail is dat deze laats-

te werd bijgestaan door ene Roberto Cane-

strelli di Torresole, priester van de Jaden 

Hemelkeizer en de eerste verdachte werd 

bijgestaan door de bisschop van de Jaden 

Hemelkeizer in Umbrië, Jisan Assul. De 

aanklagers werden terzijde gestaan door 

Nicasius Noordman, tevens priester van de 

Jaden Hemelkeizer. 

 

Voorgezeten werd de rechtszaak door Deca 

Al’Dente, lid van de van origine uit Aa 

stammende Al’Dente familie. Deze voor-

zitter was, zo meldde hij, gekozen door de 

lokale aanwezigen als rechter. Ofschoon 

uw reporter heeft getracht te achterhalen 

waarop deze aanstelling gestoeld was, 

werd slechts lichtjes verwezen naar artikel 

14.3 uit het wetboek. Ofschoon dit artikel 

inderdaad beschrijft hoe, per gewest, door 

de inwoners van dit gewest een rechter uit 

hun eigen gelederen gekozen kan worden 

voor eenvoudigere rechtszaken, ontging 

het de aanwezigen, ondanks herhaalde na-

druk op dit punt, dat Zonnestein slechts 

een gehucht is en zeer zeker geen gewest. 

Interessant detail daarbij is overigens dat 

dhr. Al’Dente, zo vertelden enkele aanwe-

zigen, zichzelf (bij gebrek aan andere keu-

ze) uiteindelijk maar tot rechter gekroond 

heeft. 

De farce die tijdens deze “rechtszaak” op-

gevoerd werd kan niets anders genoemd 

worden dan een rechterlijke dwaling. Of-

schoon dhr. Al’Dente de touwtjes in han-

den trachtte te houden was hij duidelijk het 

spoor bijster over hoe een daadwerkelijke 

rechtszaak gevoerd dient te worden. Men 

mag van geluk spreken dat de aanwezige 

en verongelijkte Incendianen niet resoluter 
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opgetreden hebben, daar dit ernstige rech-

telijke repercussies zou kunnen hebben.  

 

De argumenten die over en weer gebruikt 

werden varieerden van gefabriceerd be-

wijsmateriaal, langs getuigenverklaringen 

van een aanwezige Incendiaan die de dader 

daadwerkelijk gezien had, tot lovende ver-

halen van zowel dhr. Canestrelli di Torre-

sole als bisschop Assul. De ongeïnteres-

seerde jury (alweer zo’n interessant con-

cept) had er slechts enkele minuten voor 

nodig om tot de slotsom te komen dat bei-

de aangeklaagden, wegens gebrek aan 

overtuigend bewijsmateriaal, niet schuldig 

verklaard dienden te worden. De uitroep 

van dhr. Noordman hierop dat hij meer tijd 

nodig had werd door een aanwezige in de 

zaal aangevuld met “om aanvullend be-

wijsmateriaal te fabriceren”, hetgeen, ge-

zien de rest van het verloop van deze 

rechtszaak, niet uit te sluiten valt. Het 

frappeerde overigens hoe laconiek beide 

verdachten waren omtrent de gang van za-

ken. Men had er klaarblijkelijk alle ver-

trouwen in dat het allemaal wel goed zou 

komen. 

 

Het is te hopen dat iemand met daadwerke-

lijk rechterlijke macht snel naar dit Zonne-

stein afreist en aldaar de voor zover aan-

wezige orde eens daadwerkelijk op zaken 

gaat stellen, al was het alleen maar omdat 

de uitkomst van deze “rechtszaak” een po-

litiek staartje zou kunnen krijgen gezien de 

precaire verhouding tussen Incendia en 

Elerion. 

 

Hoe wispelturig het leven kan zijn werd 

overigens kort na deze rechtszaak nog-

maals duidelijk, toen dhr. Al’Dente gespot 

werd terwijl hij een absurd zonnedansje 

aan het doen was, met olijk gejodel en 

klapjes op een tamboerijn. Ofschoon Zon-

nestein indertijd tot een vrijhaven voor an-

dersdenkenden is gemaakt door senator 

Elric, kwam deze vrolijke theatrale voor-

stelling van de man die zichzelf rechter 

noemt toch enigszins vreemd en buitenspo-

rig over. 

 

 
 

Situatie in Elsenia stabiliseert 
DOOR AUTORO ESTERE 

 

Het lijkt erop dat de strijd in Elsenia de 

goede kant op gaat. Na de initiële onmacht 

van het keizerlijke leger om de invasie-

macht te weerstaan is er ondertussen een 

stabiel front ontstaan. De bezettende partij 

is ondertussen bekend. Hoewel er nog geen 

enkel contact is gezocht vanuit deze partij, 

en alle pogingen vanuit Keizerlijke zijde 

op niets uit zijn gelopen, geven de verhalen 

van de spaarzame vluchtelingen een duide-

lijk beeld. De bezetters noemen zich Con-

dotieri Magistri en bestaan zonder uitzon-

dering uit tovers. Allen overtreden de gil-

denwetten. Ze worden bijgestaan door 

huurlingen in allerlei soorten en maten. Be-

langrijker echter is het aandeel van de zo-

genaamde runengolems in de strijd. Deze 

magische constructen lijken vrijwel onver-

slaanbaar in de strijd, en de Condotieri 

Magistri hebben er naar schatting enkele 

tientallen in hun bezit. 

Van Elsenia zijn de deelgebieden Kalbe en 

Dal Aran geheel in handen van de bezet-

ters. Het front loopt midden door het ge-

bied wat ook wel Elf-stammenland wordt 

genoemd. Voornamelijk door de hulp van 

ruim tweehonderd zeer ervaren strijders uit 

Incendia heeft het keizerlijke leger de be-

zetters tot staan weten te brengen. Inmid-

dels reizen beschikbare troepen elders uit 

het Keizerrijk naar het front om aldaar een 

verdere uitbreiding van bezet gebied te 

voorkomen.  

 

 
 

Kro Terlep weigert Incendianen toegang 
DOOR JAGO VAN WIJCK 

 

Grote opschudding in de senaat in Elerion-

stad. Een diplomatieke rel lijkt op handen. 
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De stadsheer van Kro Terlep, Bick Trob-

bel, weigert Incendianen toe te laten in zijn 

stad. In Elerion-stad wordt gevreesd voor 

de nog prille relatie met het keizerrijk In-

cendia.  

Aanleiding voor dit alles is de weigering 

van stadsheer Trobbel om een delegatie 

Incendianen toe te laten in zijn stad. Zijn 

motivatie luidde “Het zijn achterbakse sto-

kers.”  En  “Laat ze de echte Generaal 

eren.”. Zoals bekend maakt stadsheer nooit 

veel woorden vuil aan het uitleggen van 

zijn acties. 

De senaat, met het oude zeer over het ge-

neraalsbolwerk Kro Terlep in gedachten, 

reageerde fel. Vrijwel unaniem waren de 

reacties over de ongepastheid van Kro Ter-

lep om nieuwe bondgenoten zo te beledi-

gen. Hier en daar werd opgeroepen om Kro 

Terlep op te dragen zijn standpunt te her-

zien. De overmoedige, overigens niet uit 

Umbrië afkomstige, senator die voorstelde 

om Kro Terlep maar vlug bij Umbrië te 

voegen werd snel de mond gesnoerd. De 

keizerin heeft de senaat echter toegespro-

ken en heeft daarbij verklaard dat ambas-

sadeur Enguis Captiosis van Incendia te 

kennen heeft gegeven geen overhaaste 

stappen te zullen nemen. Namens Incendia 

verklaard hij het bijzonder spijtig te vinden 

dat Kro Terlep zijn volk zo onheus beje-

gend heeft, maar dat Incendia dit haar con-

tacten met overige delen van Elerion niet 

zal laten beïnvloeden. Bronnen uit het kei-

zerlijke hof melden dat de Keizerin meer-

dere malen per week gesprekken voert met 

de ambassadeur van Incendia. 

 

 
 

Flitsend optreden 

“Hart van Zonnestein” 
HERMANIO VAN DER LAAN 

 

In het kielzog van het rondreizend circus 

dat de “Oldstars” tour heet zijn er enkele 

lokale orkbalteams in Umbrië ontstaan. Zo 

heeft de helaas te vroeg overleden coach 

Bastiaan Hart ongeveer een half jaar gele-

den  ook in Zonnestein een team opgericht, 

dat onder zijn bezielende leiding en de 

goede zorgen van verzorger Rinus Mug 

met veel bravoure een wedstrijd tegen de 

rondreizende Oldstars heeft gespeeld. Of-

schoon van een officiële competitie in 

Umbrië allesbehalve sprake is, heeft “Hart 

van Zonnestein”, zoals het team zich heeft 

gedoopt, zichzelf redelijk overtuigend op 

de kaart gezet. 

 

Tijdens een bezoek aan Zonnestein is het 

mij gelukt het team in actie te zien. Helaas 

moest de oppositie voor de, zo leek het al-

thans, haastig geregelde wedstrijd uit de 

gelederen van toevallige passanten samen-

gesteld worden. Bij gebrek aan beter is een 

stel opgeschoten kinderen, allen van het 

vrouwelijk geslacht voor zover dit te zien 

was onder het vuil, aangetrokken om een 

‘wedstrijd’ te spelen. Na ampel beraad be-

sloten deze jongedames zich “Smerig en 

Snel” te noemen, hetgeen met name betref-

fende dat eerste aspect redelijk de lading 

dekt. 

 

De jongedames moesten ter plekke de spel-

regels uitgelegd krijgen, maar aan enthou-

siasme leek het hen niet te ontbreken. Bij 

gebrek aan een goede blokker werd ene 

Rigor bereid gevonden deze taak op zich te 

nemen. Klaarblijkelijk betrof het hier een 

toevallige passant die wat handig met wa-

pens was. Daarnaast werd voor een zeer 

vernieuwende opzet gekozen: vijf runners 

en één blokker. Het team “Hart van Zonne-

stein” overtuigde niet echt door zijn aan-

wezigheid. Sterker nog, de leden van het 

team maakten een aardig afwezige indruk.  

 

De shout-off was interessant. “Smerig en 

Snel” overtroefde het andere team met en-

kele nog niet eerder gehoorde beledigin-

gen. Een overtuigende en met verve gedra-

gen ‘Uit de grond getrokken glimworm’ 

wist de kick-off af te dwingen. 

 

De wedstrijd zelf, voor zover dit een wed-

strijd te noemen viel, was zeer oninspire-
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rend. “Hart van Zonnestein” werd genade-

loos ingemaakt door “Smerig en Snel”, 

daar deze jonge en enthousiaste dames, die 

hun runner-formatie goed wisten uit te bui-

ten, snel op voorsprong kwamen. En ze 

wisten die voorsprong, ondanks het in rui-

me mate toegepaste lichamelijke geweld 

van de veelal één à twee koppen grotere 

mannen van “Hart van Zonnestein”, ook te 

behouden. Het is echter niet te hopen dat 

deze wedstrijd toonaangevend was voor 

het niveau van het orkbal in geheel Um-

brië. 

 

Een interessante spelstop werd overigens 

veroorzaakt door enkele onverwacht arri-

verende Incendiaanse troepen, die als uit 

het niets vlakbij een naast het speelveld 

opgestelde zwarte zuil tevoorschijn kwa-

men. Helaas kon het spel ook hen niet vol-

doende boeien om er tijd voor uit te trek-

ken. De Incendianen vertrokken dus on-

verwijld, waarschijnlijk richting het slag-

veld in Elsenia. 

 

 
 

Dubbele Moord in Mas 
DOOR ONZE CORRESPONDENT 

 

Het dorpje Mas is opgeschrikt door een 

dubbele moord. De plaatselijke tovenaar 

FrankPieter Verclijnde was een gerespec-

teerde bezweerder die bekend stond in de 

omgeving als de enige alchemist die bijna 

alles kon maken, en mede daardoor een 

zeer gewaardeerd dorpsgenoot, dat wil 

zeggen tot enkele dagen geleden. 

Ondanks dat FrankPieter Verclijnde een 

tijd geleden in opspraak was door een be-

schuldiging van renegaatschap, werd zijn 

bewijsmateriaal door iedereen geaccep-

teerd. [zie een eerdere editie van de Wilde 

Post] 

Sterker nog, sinds zijn verdediging werden 

zijn zaken dubbelop gezocht voor de ver-

vaardiging van componenten. 

Enkele dagen geleden kwam een klant 

enigszins ontevreden aan de deur kloppen 

aangezien zijn bestelling van enkele ge-

kleurde zouten al enige dagen te laat was, 

toen hij in het huis het onthoofde lichaam 

van FrankPieter Verclijnde aantrof, en het 

dode lichaam van zijn leerling in de werk-

kamer. De plaatselijke schout werd erbij 

gehaald, en de theorie is dat FrankPieter 

Verclijnde werd onthoofd in zijn eigen 

woonkamer, en dat de moordenaar daarna 

in de werkkamer de leerling heeft ge-

wurgd. Het meest opzienbarende is dat het 

hoofd van FrankPieter Verclijnde werd ge-

vonden achter het huis naast het kippenhok 

terwijl zijn hoofd op een hooivork was ge-

stoken en op zijn voorhoofd een teken was 

geschilderd van een oog. 

De plaatselijke autoriteiten staan voor een 

raadsel, en de dorpsbewoners van Mas 

hebben FrankPieter en zijn leerling onder-

tussen een passende begrafenis gegeven.  

Ondertussen word er in de omgeving met 

man en macht gezocht naar een mogelijke 

opvolger om de zaak over te nemen. De 

schout tast in het duister naar de identiteit 

van de moordenaar, en de sfeer in de her-

berg is uiterst grimmig. 

 

 
 

Alfse kuren in Zonnestein 
VAN JACOBA KWAKKELMANS 

  

Enige weken geleden hebben meerdere 

personen in Zonnestein vreemde neigingen 

vertoond. Diverse bewoners en personen 

op doorreis gedroegen zich op ongebruike-

lijke wijze. Naar het schijnt had het ver-

toonde gedrag veel weg van het gedrag van 

alven. Volgens rentmeester Aurea Mazari-

no was het een probleem van tijdelijke 

aard. Hoewel aanvankelijk het gedrag wat 

vreemd was, werd tijdens een orkbalwed-

strijd op een zonnige zondagochtend het 

probleem wat groter. Diverse aanwezigen 

wierpen zich onder het uitroepen van kre-

ten als “zoogdier” en “sterf mens” op ande-

re aanwezigen met duidelijk als doel zo-

veel mogelijk mensen om te brengen. Op 

dat moment onthulde ook de plaatselijke 
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schoonmaker, ene Kris, zich als alf en hij 

wist door middel van magie diverse perso-

nen voor zich te winnen alvorens hij werd 

gedood. Sindsdien heeft niemand in Zon-

nestein nog last gehad van ‘alfse kuren’. Al 

worden deze woorden in Zonnestein in-

middels wel gebruikt voor iedereen die 

zich arrogant of onredelijk gedraagt. Take 

Turfsteker, een van de weinige vooroor-

logse inwoners van Zonnestein wist wel te 

melden dat iets soortgelijks een half jaar 

geleden ook had plaats gevonden, zij het in 

minder extreme mate. 

Een woordvoerder van resident Loyauté 

wist te melden dat er elders in Umbrië 

geen vergelijkbare incidenten zijn geweest 

en dat gezien er op dit moment niets meer 

te merken is van het genoemde incident, 

verder onderzoek zinloos lijkt. “Fondsen 

die we hiervoor vrij zouden moeten maken, 

zijn minstens zo hard nodig om de nog 

steeds grote aantallen ontheemde vluchte-

lingen een toekomst te bieden”. 

 

 
 

Ridderorde doet 

opmerkelijke benoeming 

 

De vertegenwoordiger van de Ridderorde 

der Witte Roos te Nieuw-Woudenburg, ba-

ron Hieronimus Dendersma, bevestigd 

desgevraagd een opmerkelijke toegekende 

ridderslag. Op voorspraak van een lid van 

de orde zou de heer Hochi Takuro post-

huum tot ridder zijn geslagen. Hoewel dit 

fysiek niet mogelijk was, het stoffelijk 

overschot van de krijger zou kort na zijn 

dood zijn verast, hecht de orde bijzondere 

waarde aan dit symbolische gebaar, aldus 

baron Dendersma. 

 

 
 

Dorp verrijst rond vluchtelingenkamp 
DOOR JUSAN IKLI 

 

In de directe omgeving van het bekende 

vluchtelingenkamp “Griffioen”, nabij het 

voormalige Reutelpaal, beginnen zich 

langzamerhand de contouren van een per-

manente nederzetting af te tekenen. Aan-

gezien het nog geruime tijd lijkt te gaan 

duren voor de bewoners van het noodon-

derkomen allen voorzien zijn van perma-

nente huisvesting, zijn enkele semi-

permanente bouwwerken nabij het tenten-

kamp geplaatst. Boze tongen beweren dat 

de hulpverleners, voor een flink deel gelo-

vigen der Jaden Hemelkeizer, zich buiten-

proportionele luxe hebben toegeëigend in 

deze gebouwen, waar de nog aanwezige 

vluchtelingen niet welkom zijn. Ook an-

dersgelovende hulpverleners, zo is het Na-

tuurgeloof in ruime mate vertegenwoor-

digd, zouden worden geweerd. Ondertus-

sen gaan de eerste stemmen op om het 

vluchtelingenkamp uit te bouwen tot een 

volwaardig dorp, waar berooide burgers 

zonder huis en haard een nieuw leven kun-

nen beginnen. 

 

 
 

Roerige tijden in Nieuw-Karnavon 
DOOR STERRE VAN WOUDENBURG 

 

Waren er eerder slechts kleine schermutse-

lingen te melden uit dit jonge kolonisatie-

gebied, recenter zijn er helaas grotere pro-

blemen. Zo is daar de plotselinge verdwij-

ning van baron Hendrik van Karnavon; dit 

heeft grote opschudding veroorzaakt in de 

jonge kolonie. Hoewel er uitgebreide 

zoekacties zijn uitgevoerd, ontbreekt tot 

nog toe ieder spoor van de charismatische 

jonge edelman. Is hij ontvoerd, veronge-

lukt of is er nog iets ergers aan de hand?  

Het lijkt daarnaast wel of de vijanden van 

Nieuw-Karnavon ook bemerkt hebben dat 

het bestuur een moeilijke tijd doormaakt. 

Toenemende aanvallen van hagedismannen 

en roversbendes en het nog altijd aanhou-

dende ondodenprobleem hebben kolonel 

Alexander McCain doen besluiten om sa-

men met de plaatselijke kapitein van de 

wacht voor onbepaalde tijd de staat van 



 
Jaargang 22 Anno Leta 20 

Nummer 4 Pagina 6 

 
beleg in de kolonie af te kondigen. Dit ove-

rigens onder hevig protest van vrouwe 

Bergadonne, het gezantschap van de Jaden 

Hemelkeizer. Zij had na de verdwijning 

van Hendrik aangeboden om het dagdage-

lijks bestuur van de kolonie over te nemen. 

Het wachten is nu nog op een officiële re-

actie van barones Anna van Karnavon, die 

in de afwezigheid van haar zoon officieel 

regentes over het gebied is. De barones 

was echter niet beschikbaar voor commen-

taar. 

 

 
 

Aankondiging: 

 

Resultaten van het lopende onderzoek te-

gen de paarse plassen. 

 

De samenwerking tussen tovenaars, druï-

des, zonnegelovigen en de VAV heeft ge-

leid tot het fabriceren van een middel om 

deeltjes van de paarse plassen te neutralise-

ren, het is dus inderdaad mogelijk om deze 

plaag van het land rondom het voormalige 

Geelvoorde te doen ophouden die duizen-

den onschuldige en weerloze burgers met 

het leven bedreigt. Zoals de VAV heeft 

geprobeerd met wapenen de dreiging te 

doen eindigen, zoals de tovenaars hun ma-

gie gebruikten om de dreiging een halt toe 

te roepen, zoals de alchemisten hun vak-

kennis hebben losgelaten om de dreiging te 

neutraliseren, zoals de priesters hun godde-

lijke gaven aanwenden om de hun gegeven 

machten te laten helpen… 

Allen hebben gefaald toen ze alleen ston-

den. 

 

Maar nu hebben alle bovenstaande en vele 

anderen de handen ineen geslagen en sa-

menwerking met elkaar heeft geleid tot het 

eerste middel dat echt werkt. Dit is het 

meest absolute bewijsmateriaal dat ieder-

een moet samenwerken om deze plaag te 

doen stoppen. Er kan niets meer gezegd 

worden over groeperingen die apart actie 

voeren, dat heeft jarenlang niet gewerkt en 

slechts nu blijkt dat deze pijnlijke harde les 

ons heeft geleerd dat elkaar te helpen al-

leen grote successen kan boeken. 

Het bewijsmateriaal wat ik u geef is het 

levende bestaan van de Hoofdonderzoeker 

van de VAV, Kilian Quigley, die uit over-

tuiging van het succes van de experimen-

ten het allereerste glas gezuiverde paarse 

plassen water heeft opgedronken zonder 

enige bijeffecten. Voor een poging om de 

paarse plassen te neutraliseren zijn er ech-

ter een aantal laatste experimenten nodig 

om de potentie van het middel op grote 

schaal te testen, en daarvoor zijn er be-

paalde middelen nodig, hiervan zal bin-

nenkort een oproep voor verschijnen in de 

Wilde Post en we zoeken meer vrijwilli-

gers die willen helpen de benodigdheden te 

fabriceren alsmede donateurs die geldelijke 

middelen willen doneren om de materialen 

aan te schaffen. 

Met het resultaat van deze experimenten 

kan het wellicht binnen een korte tijd opge-

lost zijn zodra we weten wat nodig is. 

 

Namens de VAV 

Naag de Lol 

 

 
 

Kort nieuws uit de Hoofdstad 

 

− De selectie-procedure voor Keizerin Le-

ta’s persoonlijke lijfwacht is verder aan-

gescherpt. Verdere details ontbreken, al 

lijkt een recente schermutseling aan de 

paleispoort waarbij een tweetal wachters 

“even de andere kant op keek” de oor-

zaak te zijn, aldus een anonieme bron 

binnen de paleismuren. 

− De langverwachte heruitgave van de 

muntenset voor verzamelaars “Rariteiten 

uit het verleden” is op last van de Keizer-

lijk schatbewaarder persoonlijk uitgesteld 

voor onbepaalde tijd. De teleurstelling 

onder de verzamelaars is groot; het bezit 

van een volledige set is nog steeds een 

zeldzaamheid. De eerste uitgave werd 

vrijwel volledig opgekocht door een ano-
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nieme bron, die slechts één munt uit elke 

set verwijderde. De exacte details zijn tot 

op heden onbekend, al werd onze redac-

tie door een anonieme bron getipt dat het 

om een “eeuwenoude replica” zou gaan. 

− Rond de gildehuizen van de diverse to-

vergilden is de beveiliging wederom aan-

gescherpt. Senator-magister Zippolantis, 

gildemeester der magiërs, wenst niet in 

detail te treden maar wil wel bevestigen 

dat “toenemende waakzaamheid geboden 

is”. Geruchten over aanvallen op gilde-

huizen, waarbij vooral de magiërs serieus 

van zich af gebeten zouden hebben, wor-

den bevestigd nog ontkend. 

− In een openbare ceremonie heeft Keizerin 

Leta de jaarlijks wisselende samenstel-

ling van haar selecte groep persoonlijke 

adviseurs bevestigd. Zoals gebruikelijk 

vormt de samenstelling van deze kleine 

groep getrouwen een afspiegeling van de 

bewoners van het Keizerrijk. Opmerke-

lijk te noemen zijn de aanstelling van de 

ork Grumash (landstreek Orcia), evenals 

de veertiende herverkiezing op rij van 

hertog Froideville de Mon’o (hoge adel). 

− Het gilde der kiepeltonlegers hoopt op 

korte termijn een demonstratie te geven 

van een door de illustere Gele Orde ont-

wikkeld hulpmiddel bij het legen der 

tonnen. Een delegatie uit het afgelegen 

Demsterkloof zal naar verluid aanwezig 

zijn tijdens de presentatie. 

− In het bijzijn van Keizerin Leta persoon-

lijk, de top van de ridderorde der Rode 

Roos en naaste familie is hertog Garri-

baldi Monterone bijgezet in zijn familie-

graf te Elerion-Stad. De Rode Ridder 

kwam recent om tijdens de strijd in de 

provincia Elsenia. 

− De bekende senator Bertrand Verwaert 

heeft zich publiekelijk achter de hervor-

mingspolitiek van resident Loyauté ge-

schaard. Tijdens een symposium met als 

titel “Verworven rechten der Heersende 

Klassen” zou de edelman zich zeer reso-

luut hebben uitgesproken voor de keihar-

de aanpak van corruptie en vriendjespoli-

tiek, tot grote ontsteltenis van diverse ge-

sprekspartners. 

 

 
 

INGEZONDEN BRIEF 
 

Waar was u toen ……..Arcanis Repire 

Tertius Oculus werd vermoord? 
DOOR LOUIS DEN JONGEN 

 

Historie, het is bepalend voor de toekomst. 

Ik zeg vrijwel elke dag “als mensen hun 

verleden beter zouden bekijken zou hun 

toekomst er een stuk zonniger uitzien.” 

Historie de wetenschap waarvan iedereen 

wat denkt te weten. Het is tenslotte niet 

meer dan het onthouden en opschrijven 

van dat wat gebeurd is? Fout! Fout! Fout! 

Want wat is het geval? De menselijke geest 

is zeer selectief in wat zij onthoud. Het is 

dus per definitie zo dat de herinneringen 

van de persoon die iets direct meegemaakt 

heeft, niet de werkelijkheid weergeven. 

Het is juist de onafhankelijke objectieve 

historicus die voor de taak staat om vanuit 

meerdere bronnen over eenzelfde gebeur-

tenis de feiten te destilleren die de historie 

weergeven zoals die daadwerkelijk heeft 

plaats gevonden. 

 

Nu mijn onderzoeken duidelijk hebben 

aangetoond dat de bevolking van Umbrië, 

door hun volksaard, waarin ze altijd de 

slachtofferrol opzoeken, een fors deel van 

het leed van de alvenoorlog, over zichzelf 

hebben afgeroepen, doet de volgende his-

torische calamiteit zich alweer voor. In 

Zonnestein is onlangs een vooraanstaand 

gast van het naburige, en bevriende, kei-

zerrijk Incendia publiekelijk vermoord. Ik 

voorspel dat deze onbeschaamde, barbaar-

se actie wederom volop aanleiding zal ge-

ven om Umbrië weer in de rol van getrof-

fen provincie van het keizerrijk te laten 

kruipen. De historie geeft keer op keer 

weer aan dat indien dit soort acties niet di-

rect met harde hand worden geregeld door 

de autoriteiten dat de gevolgen groot zijn. 
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Zo was het, eeuwen geleden, een bedorven 

beker druivensap, geschonken door een 

herbergier in het land van Aa, aan de net 

aangekomen afgezant van de Encique, re-

sulterend in een dagenlange buikkrampen, 

die de handelsbetrekkingen tussen beide 

provincies tot op de dag van vandaag nog 

negatief beïnvloedt.  

De gebeurtenis in Zonnestein heeft alle in-

grediënten om uit te groeien tot DE aanlei-

ding voor historie schrijvende ontwikke-

lingen. Om dit te voorkomen is het zaak 

dat zo snel mogelijk alle feiten boven wa-

ter komen. Niet in de eerste plaats om de 

schuldige te straffen maar vooral om op 

basis van vergelijkbare, historisch correct 

gedocumenteerde, gebeurtenissen uit het 

verleden te kunnen anticiperen op dat wat 

komen gaat. Want zolang onze bestuurders 

niet precies weten wat er werkelijk ge-

beurd is zullen zij er niet in slagen ade-

quaat te re(a)geren. En vervolgens zal Um-

brië wederom het slachtoffer worden bin-

nen het keizerrijk. Dus burgers van Um-

brie, doe uw plicht en haal de waarheid 

naar boven. Om te leren van de historie en 

te voorkomen dat over tien jaar elke Um-

briër een antwoord heeft op de vraag: 

“Waar was u toen Arcanis Repire Tertius 

Oculus werd vermoord?” 

 

 
 

Oproep: 

 

J. Dorknopper, Notaris en Deurwaarder te 

Elerion-stad verzoekt al die kennis heeft 

van het vermeende verscheiden van J.A. 

Dibeler, ook bekend als O. M. Geeltjes, 

meest recentelijk de naam Alfons B. Al 

Ventes voerende om contact op te nemen 

ten behoeve van de afwikkeling van enige 

lopende zaken aangaande: 

-Faillisementsaanvragen (5x) 

 

Richt uw correspondentie aan J. Dorknop-

per " Notaris" Elerion-stad. Schappelijke 

beloning. 

 

Oproep: 

 

HOGE BELONING 

 

Voor al die aanwijzingen kunnen verschaf-

fen aangaande het vermogen van Alfons B. 

Al Ventes (J. A. Dibeler). Help ons alstu-

blieft! Schuldeisers dreigen ons op straat te 

zetten! 

 

Richt uw schrijven aan: Marie Dibeler Ele-

rion Stad. 

 

 
 

Advertentie: 

 

 

Escortes, bewaking rituelen,  

beveiliging gebouwen, … 

 
Bent u zelf geïnteresseerd lid te  

worden. Bent u goed met het zwaard? 

Is een toverstok uw ding?  

Of houd uw godheid u hoog in  

het vaandel? 

U verkoopt uw eer of geweten niet voor  

een paar goud en een koper? 

Meld u bij Swentibold of David 

 
 

Noot: De plaatsers van deze advertentie merken op 

dat hun organisatie nog niet officieel door de resi-

dent als gilde is erkend 

 
 

In memoriam 
Atalanta 

Strijder in het hart, Krijger in haar daden 
Lafhartig vermoord 

Het strijdersgilde zal haar missen 
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Een tak is van de levensboom gekapt, 
maar vrucht heeft zij reeds gedragen. 

 
AurorA 

Ongewisse tijden waarin wij leven, 

als een Druidesse der Natuur ons zo ontvalt. 
Dat de vruchten die zij gezaaid heeft tot 

wasdom mogen komen en om haar te wreken. 
 

Lambiek 

 

Een steunpilaar is ons ontvallen. 

Altijd strijdend voor een betere we-
reld. 

 
Atalanta 

 

We missen je. 
 

 
 
Y Viva 
Het strijdersgilde 
 

 

Alfons Al Ventes 
 
Zijn leven werd hem ontstolen 
als een dief in de nacht. 
Een groot dichter is voor immer 
tot zwijgen gebracht. 

 

Het begin is het einde.  
Het einde is het begin. 
We zullen je missen. 

 
Het Gremium 

 

 

 
 

Zoals een bloem zich schikt naar het 

licht, 

Schikt de mens zich naar zijn lot. 
 

Te Zonnestein gesneuveld in de strijd: 

Mijn goede vriend en trouwe dienaar: 

 

HosHosHosHoshi Takurohi Takurohi Takurohi Takuro    
 

Zoon van Hondano en Ichiden 

Hij droeg hun herinnering met eer 

De weg van het zwaard en de weg van de 

bloem 

 

Innagada DaVida Akarius, 

Gravin van Heemdal 

 
De crematie heeft in stilte plaatsgevonden. 

 

 

De Generaal heeft tot zich geroepen. 
 

Dranddoor 
 

Krijger en gelovige van De Generaal. 

 

Een felle vlam is gedoofd. 

 

 

Namens De Rode Klauw. 

Ian Gee Banck Priester van De Generaal 

 

 

Rust Zacht! 
 
Een klant als jij, Alfons B., komt niet 
vaak. Namens alle meisjes en de 
oude sponsman van Huize Het Ple-
zier. 
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De Generaal heeft tot zich geroepen 

 
Bastiaan “Coach” Hardt 

 

Priester van De Generaal  

Tweede graads ingeweide  

Coach en inspirende kracht achter 

het orkbal team  

 
Hardt van Zonnestein 

 

Door zijn standvastig in de strijd, 

is hij tot een hogere orde 

gepromoveert. 

 

Names het team: 

Rinus Mug,        Trainer. 

Gérard Hoen,        Runner. 

Falco Looier,        Gozer. 

Alex,         Blokker. 

Borus Vermeulen,        Blokker. 

Rogier Buysing,       Reserve.  

Mrauw prr’gr Mriew,  Reserve. 

Ian Gee Banck,         Gozer. 

 
VOOR DE COACH! 

 

 

 
Hochi Takuro, 
 
Een groot en nobel man is van ons heen 
gegaan, 
een moedig krijger zijn daden opgehou-
den met bestaan. 
 
Echter zijn wijze woorden blijven bij me-
nig hangen, 
een onsterfelijkheid waar elks naar kan 
verlangen. 
 
Hochi, je dappere daden zullen in menig 
hart verder leven 
en je wijze raad elkeens verstand en 
geest verlichting geven. 
 
Tristan 
 
Moge de Feniks je de kracht geven uit je 
as te herrijzen. 
 

 

 

Op lafhartige wijze is aan ons 
ontrukt 

Arcanis Repire Tertius Oculus. 
Zijn inzicht wordt gemist. 

Moge hij veelogig reïncarneren. 
 

 

Terug naar de Natuur zijn zij gegaan 
 

Lidewij Bekenschors 
deze keer kan ik je niet terugvinden 
Rust zacht 

 
Aurora 

op dit pad kan ik je niet begeleiden 
Goede reis 
 

Adelbrecht Hempers 
 

 

Nu Hoshi Takuro niet meer onder ons 
is en wij allen hem, zijn rust en wijze 
woorden zo vreselijk missen wil ik, de 
Gravin Innagada Akarius van Heem-
dal, via de Wilde Post een en ander 
uit zijn nalatenschap openbaar ma-
ken.  
 
En Hoshi sprak: 
Alles is zoals het moet zijn. Het pad is 
noodzakelijk en wijst de weg. Wie 
zichzelf trouw is, kan nooit falen. 
Zoek de harmonie en wees vredig.  
Maar daar waar de harmonie ver-
stoort dreigt te raken, dient met de 
grootst mogelijke voortvarendheid ge-
handeld te worden. Alleen zo voor-
komt men dat men van het pad ge-
raakt. 

 

 

Atalanta. 
Voor verwende koopmansdochter was je he-

lemaal geen slechte strijdster. Meid ik zal je 

missen. 

Swentibold Hoen. 
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De Rode Klauw herdenkt  

 
Argyle Rushack 

 

1e graads ingewijde 

Spoorzoeker houtbewerker 

Soldaat 2e klasse  

Korporaal Woldwachters 

 

"Zijn strijd is gestreden,” 

“Zijn overwinning behaald,” 

“Geen gevaar ooit gemeden,” 

“Met bloed is betaald!” 

 

“Standvastig in het geloof” 

“Een voorbeeld, voor ons allemaal” 

“Nimmer een demonen sloof” 

“Leve Robin, Leve de Generaal!” 

 

Namens De Rode Klauw  

Ian Gee Banck  

Priester van De Generaal.  
 

 

Tot onze spijt, veel te snel heengegaan 

Wij betreuren het verlies van: 
 

Druïde Aurora 
“een kaars die brandde met veel passie en 
overtuiging… en veel te snel gedoofd” 

 
Druïde Berkenschors 

“vol overtuiging van de hoogste waarde 
van het leven, nu weg om deze te be-
schermen” 

 
namens het onderzoeksteam van de VAV, 

afdeling paarse plassen delen wij het  
verlies met de nabestaanden. 

Wij zullen hun werk en hulp niet verge-
ten. 
 

VAV team te Zonnestein: 
Naag De Lol, hoofdofficier 

Kilian Quigley, hoofd onderzoeker 
Ralph 
Fernando van Klaveren 

 

 

Met oprechte deelneming getuigen 
wij van de plotselinge dood van een 

getalenteerde dichter: 
 

Alphons Bravo Al'Ventes 
 
Als een dief in de nacht nam men 

zijn leven. 
 

Zijn trouwe bewonderaars 
 

 

Aurora 
Je genezende handen zullen niet langer ge-
nezen. 
Je gezelschap zullen we missen. 
Je bent de kringloop gegaan. 
Maar de strijders die je redde zullen door-
gaan met levens redden. 
 
Op het leven, Y viva! 
Het strijdersgilde. 

 

Argyle Rushack 
 

Wraak is zoet, maar niet zoet ge-
noeg om het bittere verlies van een 
familielid te kunnen overstemmen.  

Met diep verdriet  
 

“Bewijs van een verleden is geen 

garantie op een toekomst” 

 

 I. G. & A. 

 

De stilte is verdovend 
In nagedachtenis van 

Hoshi 

 
Moge je de balans en rust vinden die 

je verdient. 
 
Jisan Assul 
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