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Vampieren verslagen! 

Dorp dankt dapperen ! 
DOOR  JACOBA KWAKKELMANS 

 

De geheimzinnige verdwijningen in de 

omgeving van het in aanbouw zijnde dorp-

je Nieuw-Trollendam lijken grotendeels 

opgelost na de verdelging van een tweetal 

zeer machtige vampieren. Burgemeester 

Helmi Ligtvoet reageert enthousiast : “de 

dorpelingen zijn bijzonder verheugd dat er 

een oorzaak aangewezen is voor de ver-

dwijningen, en dat toegestroomde dappe-

ren deze hebben kunnen vernietigen. Ik 

ben ontroerd dat zo velen op mijn vraag 

om hulp hebben gereageerd. Zonder hen 

was het dorp ten dode opgeschreven ge-

weest. Nu kunnen wij de toekomst weder-

om hoopvol tegemoet zien !” 

 

Nadat ook van de pas aangekomen reizi-

gers een groot aantal verdween, maar ook 

weer terugkwam werd steeds duidelijker 

hoe de vork in de steel zat. Nadat enkele 

reizigers steeds meer informatie boven ta-

fel kregen over de motieven van de vam-

pieren, kwam ook een oplossing naar vo-

ren. Nadat eerst de ene vampier en vervol-

gens de andere vampier met vereende 

krachten werd verslagen keerde de rust in 

Nieuw-Trollendam terug. 

 

Ook resident Loyauté reageert, bij monde 

van zijn secretaris de Heer Tambourton, 

verheugd. “Het daadkrachtige optreden van 

al dan niet ter lokale assistentie verzochte 

personen, toont maar weer eens aan dat 

onze provincie uit het dal van de alvenoor-

log klimt om sterker terug te keren dan ooit 

tevoren. Onze provincie is hen veel dank 

verschuldigd. “ 

 

De bekende abominatie-jager Heer Hein-

rich van Micken is zojuist teruggekeerd uit 

Pelinor, waar een vampier een kleine 

dorpsgemeenschap terroriseerde. Na lezing 

van het door de heer Ennema, secretaris 

van lokaal bestuurder bisschop Basilius 

opgestelde verslag, reageert hij goedkeu-

rend. “Afgaande op de in dit verslag opge-

tekende feiten ging het hier om eeuwenou-

de, bijzonder machtige vampieren. Slechts 

door intensieve samenwerking tussen ca-

pabele lieden is een dergelijke dreiging het 

hoofd te bieden. Ik vraag mij hardop af of 

de verzamelde macht der VAV (Verenigde 

Abominatie Verdelgers, red.) voldoende 

was geweest om deze sujetten op een der-

gelijke korte termijn het hoofd te bieden. 
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Resident bezoekt Geelvoorde 

Subsidiëring D.U.H. hervat 

 

Nu de omvang der zogenaamde “Paarse 

Plassen” met de dag afneemt door de ge-

stage arbeid van Natuurgelovigen en me-

dewerkers der VAV (Verenigde Abomina-

tie Verdelgers), heeft resident Loyauté de 

reeds geneutraliseerde rand van het gebied 

bezocht. Tijdens dit bliksembezoek sprak 

de resident korte tijd met aanwezigen en 

bedankte hen voor hun inzet. “Het moge 

duidelijk zijn dat er hier onder zeer lastige 

omstandigheden wordt gewerkt om dit ge-

bied weer leefbaar te maken,” aldus de re-

sident. “maar laten we daarnaast ook niet 

vergeten dat de methodiek om de paarse 

plassen te zuiveren elders, in Zonnestein, 

door een groep even hard werkende ex-

perts is ontwikkeld. Ook hen komt de no-

dige eer toe. Ook de hulp van de lokale de-

pendance der Umbrische Hogeschool 

(D.U.H.) mag in deze niet worden uitge-

vlakt. Wij zijn dan ook verheugd te kunnen 

melden dat wij de senaat bereid hebben 

gevonden deze dependance van een Kei-

zerlijke subsidie te voorzien, zodat het 

voortbestaan van dit kenniscentrum ge-

waarborgd is. 

 

 
 

Status Incendiaanse burgers  

krijgt duidelijkheid 
DOOR AUTORO ESTERE 

 

De Heer Tambourton, persoonlijk secreta-

ris van resident Loyauté, heeft via een offi-

cieel communiqué de status van Incendia-

nen binnen het Keizerrijk Elerion verdui-

delijkt. “Het moge als vanzelfsprekend be-

schouwd worden dat een ieder zich binnen 

ons Keizerrijk aan de hier geldende wetten 

dient te confirmeren,” zo valt te lezen in dit 

aan alle schouten, rechters, paladijnen der 

Jaden Hemelkeizer, burgemeesters en 

dorpsoudsten verzonden bericht. “Ook in-

woners van het Keizerrijk Incendia vallen 

hier onder. Het gerucht als zouden zij een 

bijzondere diplomatiek status genieten, is 

pertinent onjuist. Bij vaststelling van straf-

bare feiten dienen zij op exact dezelfde 

wijze behandeld te worden als inwoners 

van het Keizerrijk Elerion.” Naar verluid 

zou de ambassadeur van Incendia vanuit 

Zonnestein lichtelijk verbolgen hebben ge-

reageerd op het dienstbericht met de woor-

den “het stoot mij tegen de borst dat dit 

bericht impliceert dat onze burgers zich 

zouden beroepen op diplomatieke repre-

sailles van hogerhand om vervolging te 

voorkomen.” In reactie hierop liet resident 

Loyauté in onverwacht ferme bewoordin-

gen weten dat “iedere Incendiaan er goed 

aan zou doen zich te realiseren te gast te 

zijn in onze provincie en zich daar naar te 

gedragen, of de consequenties te dragen.” 

 

 
 

Kort Nieuws uit Umbrië 

 

Op veler verzoek heeft de redactie van de-

ze periodiek besloten naast beknopt nieuws 

uit de hoofdstad, voortaan ook een punts-

gewijze rubriek te weiden aan nieuws bin-

nen onze eigen provincie. Ook voor deze 

rubriek is kopij bijzonder welkom. 

 

• De benoeming van een nieuwe schout  

in het dorp Moordenaarsgat heeft de nodi-

ge problemen opgeleverd. Bij aankomst 

van de uit Timo Ardina afkomstige orde-

handhaver, een paladijn der Jaden Hemel-

keizer, liet het hoofd van de familie Pee-

ters, een der lokale machtsblokken, zich op 

een onbewaakt moment ontvallen “dat hij 

daar niet voor betaald had”. Een nader on-

derzoek volgt. 

• De Gele Orde te Demsterkloof heeft  

een wedstrijd uitgeschreven voor jonge 

ontwerpers. Vanzelfsprekend zijn leden 

van de orde uitgesloten van deelname. De 

orde stelt een verdere perfectionering van 

het winnende ontwerp door vooraanstaan-

de ordeleden in het vooruitzicht. 

• De pogingen van de lokale bevolking  
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te Sonnema om de alchoholconsumptie van 

de bij het dorp wonende Fjinnan ietwat te 

beperken, lijken tot op heden weinig resul-

taat te hebben. Plannen voor een maande-

lijks bierfeest werden door de Fjinnan joe-

lend van de hand gewezen. “Elke døg bier-

føst !”, aldus de woordvoerder van de 

Fjinnan. Overigens haast de burgemeester 

zich te melden dat de verhoudingen tussen 

lokale bevolking en de Fjinnan, zeker sinds 

de alvenoorlog, goed zijn te noemen. “De 

kinderen van het Björn Again-weeshuis 

zitten liever de hele dag te høkepøken dan 

dat ze buiten spelen”, aldus de heer Pauls. 

• Het onderzoeksteam wat de afgelopen  

maanden onderzoek heeft gedaan rond de 

eeuwenoude Drie Leeuwensteen, gelegen 

op een eilandje in de Demster bekend als 

“de kolking”, hebben hun onderzoek afge-

rond. Tijdens de alvenoorlog ondernamen 

de alven diverse pogingen om de steen te 

vernietigen, zonder resultaat. Wel werden 

talloze alvenlijken gevonden op het kleine 

eilandje, voorzien van gruwelijke wonden. 

“Het lijkt om klauwen te gaan, soms tot op 

het bot” aldus expeditieleidster Lara van 

Micken. “Vreemd genoeg hebben we geen 

enkel spoor, menselijk of anderszins ge-

vonden, behalve die van de alfse aanwe-

zigheid. De volgende fase van het onder-

zoek zal zich concentreren op gesprekken 

met bewoners van het gebied. “Er doen di-

verse lokale legenden de ronde, wellicht 

kunnen deze een ander licht op de zaak 

werpen”, aldus de archeologe. 

• Onder bewoners van het vroegere  

Hoenderloop is onenigheid ontstaan na de 

overname van de kippenfokkerij 'De Hoen-

se Baard', bekend van het ras Hoense 

Baardkriel. Deze raskippen, speciaal ge-

fokt voor de rennen, zouden zijn overge-

bracht naar het nabij gelegen Nieuw Trol-

lendam. Dirk Baard, voormalig eigenaar 

van de fokkerij, vertelde onze redactie dat 

de autoriteiten te Nieuw Trollendam de 

beesten nodig hadden voor de wederop-

bouw. Uit Nieuw Trollendam liet de heer 

Ennema ons weten dat een eigen kippen-

fokkerij inderdaad broodnodig was om 'de 

ergste groeistuipen' het hoofd te kunnen 

bieden. 

� Aan de oevers van de Smille zijn diver-

se boerderijen overvallen. De enige over-

levende, boerenknecht Pieterjan Balkema, 

heeft zich in een beerput moeten verstop-

pen om het na te kunnen vertellen. Hij rep-

te van mansgrote ratten die iedereen op-

aten.. 

 

 
 

Laffe moord op Barones 
DOOR FRANCIEN VAN DALE 

 

De bij het volk in hoog vaandel staande 

Barones Anna Pentalé van Karnavon, re-

gente van Karnavon en moeder van de cha-

rismatisch Baron Hendirk van Nieuw-

Karnavon, is op lafhartige wijze om het 

leven gebracht. Nog geen 48 uur na haar 

aankomst in Nieuw-Karnavon vond er een 

geslaagde moordaanslag plaats op 

Onze geliefde Barones. Haar schoondoch-

ter Sachelle, die door dit gruwelijke voor-

val nu de titel van Barones van Karnavon 

draagt, kwam met de schrik vrij. Oogge-

tuigen spreken van een laffe aanval in rug, 

waar de dames zo van schrokken 

dat zij er te laat op reageerden. De ver-

meende moordenaars zijn opgepakt en 

wachtten op dit moment op een proces. 

Over wanneer en waar dit proces zal 

plaatsvinden, doet het locale gezag nog 

geen uitspraak. Nu de provincie Nieuw-

Karnavon wederom bestuurloos is, is 

Jonkheer Gaston van Nieuw-Karnavon als 

regent opgestaan. Jonkheer Gaston, eerder 

bekend als locale doodgraver Gustav 

Knoppe, is, zoals uit een opgedoken do-

cument is gebleken, de buitenechtelijke 

zoon van wijlen baron Eduard van Karn-

avon. Zolang Baron Hendrik nog vermist 

is, zal Gaston de scepter over Nieuw-

Karnavon zwaaien. 
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Best Geklede Elerianen Bekend 

 

De toonaangevende mode-periodiek “Weet 

wat u draagt” heeft onlangs de top tien van 

best geklede Elerianen voor het jaar Leta 

21 bekendgemaakt. Naar verwachting zal 

toute modebewust Elerion zich de speci-

fieke stijlelementen van de prominenten ter 

harte nemen. Voor het vierde jaar op rij is 

Markies Bertrand Bor van Kempen op de 

eerste plaats te vinden. Kniehoge rijlaarzen 

lijken het dan ook weer helemaal te gaan 

worden deze winter. Opvallend is het aan-

tal personen van buiten Elerion-Stad in de 

top 10, van oudsher het centrum van de 

Eleriaanse mode. De top 10 : 

1 – Markies Bor van Kempen, Elerion-Stad 

2 – Senator Dupontifelle, Elerion-Stad 

3 – Barones Hövel to Wezefelt, Chem 

4 – Magister Abdul, Ençicue 

5 – Jonker Pertels, Alchimbra 

6 – Mejuffrouw I. Varminga, Kro-Terlep 

7 – Graaf Andritiev, Pelinor 

8 – De Heer J. Kanters, Noria 

9 – Jonkvrouwe Gratuville, Pelinor 

10 – De Heer G. Van Reijcksteen, Umbrië 

 

 
 

Prinses vervolgt studie in Encique 
DOOR JACOBA KWAKKELMANS 

  

De komende semesters zal prinses Shagar 

haar opleiding voorzetten aan een prive 

instituut voor adelijke dames. Welk insti-

tuut dat is, wordt door de hofhouding in het 

midden gelaten, naar verluid om de prinses 

een kans te geven op gelijke voet met an-

dere studentes op te kunnen trekken. Wel-

ingelichte bronnen uit de nabije omgeving 

van de prinses hebben laten doorschemeren 

dat ze inmiddels is afgereisd naar de west-

kust van Encique. Op de stranden 

van Melchibar zijn al enkele reporters ge-

signaleerd, maar de prinses is nog niet ge-

spot. Een woordvoerder van feestzaal 'Ster-

renhemel' te Elerion-Stad reageerde enigs-

zins beteuterd op het plotseling afgelasten 

van een aantal soirees voor de prinses. 

 

 
 

Kort nieuws uit de Hoofdstad 

 

• De vertegenwoordiging van Tovenaar-

seiland te Elerion-Stad heeft haar kantoren 

opnieuw opengesteld voor het publiek. Ge-

ruime tijd was niemand welkom binnen de 

deuren van de tovenaars-enclave. Wel zou 

een vleugel van de verblijven hermetisch 

zijn afgesloten en streng worden bewaakt. 

• De orkbaltopper tussen Elerion United  

en Chem Vooruit is nog steeds onderwerp 

van gesprek onder de nog immer groeiende 

schare supporters. In een spectaculaire 

slotfase wist sterspeler Kareltje “De Pinge-

laar” Kuurs tot tweemaal toe de minuscule 

gaten in de verdediging van Chem Vooruit 

te vinden, en op die manier een achterstand 

om te buigen in een nipte overwinning. De 

beveiliging rond de loge voor genodigden 

is verscherpt. Tegen het einde van de wed-

strijd dachten verschillende hier aanwezige 

edellieden een jongenslach in hun directe 

omgeving te horen, terwijl de loge niet 

toegankelijk is voor minderjarigen. 

• Senator Zippolantis zou zich enkele  

dagen bezig hebben gehouden met het sus-

sen van een diplomatieke rel tussen Keize-

rin Leta en de afvaardiging van het Keizer-

rijk Incendia te Elerion-Stad. Naar verluid 

zou een Incendiaanse hoogwaardigheids-

bekleder die laat op de avond in kennelijke 

toestand op hoge toon een gesprek met de 

Keizerin eiste niet enkel de toegang tot 

haar persoonlijke vertrekken zijn gewei-

gerd, maar tevens in de cel van het nabijge-

legen wachthuis zijn gedeponeerd “om 

even af te koelen”. 

• De senaat heeft definitief ingestemd  

met de huidige zetelverdeling. Na de oor-

log gingen stemmen op om de zetelverde-

ling aan te passen aan het aantal inwoners 

per provincie na de alvenoorlog. Dit kwam 

de senaat op zware kritiek te staan van on-

der andere senatoren De Biënhof, Verwae-
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rt, Zippolantis en Kerstens. Zelfs Keizerin 

Leta zelve zou zich, na een dringend 

schrijven van resident Loyauté, achter de 

schermen in de discussie hebben gemengd, 

en hebben aangedrongen op een handha-

ving van de huidige verdeling. 

 

 
 

ingezonden brief: 

 

Aan de avonturiers rond Nieuw Trollen-

dam. 

 

Goede lieden, 

Dank voor het warme ontvangst in Nieuw 

Trollendam. Een extravagante omgeving 

om te brallen en lekker te knallen. Wij zijn 

zeer verheugd dat u met velen heeft willen 

helpen bij onze beproeving. 

Na het plotselinge overlijden van mijn va-

der zijn we zeer verbaasd over zijn testa-

ment. Ons moeder Ramona zit er warmpjes 

bij wat zij zeer verdiend heeft, maar ik 

mocht samen met mijn zussen eerst een 

achttal proeven doorstaan. 

Langs deze weg wil ik het Notariskantoor 

complimenteren voor het professioneel 

toezien op de uitvoering hiervan en de 

reeds eeuwen lange diensten voor mijn fa-

milie. 

De meeste proeven waren een ware aan-

slag op onze magische reserves, maar we 

hebben er van genoten. Mooie herinnerin-

gen hebben we aan de stoere krijger en zijn 

jeukende harnas (deze spreuk is door mijn 

vader ontwikkeld en naar hem vernoemd) 

en de dansende ondoden met brandende 

handen. 

Een andere gebeurtenis die ik mij nog lang 

zal herinneren is de mislukte poging om 3 

vampieren het bos uit te vlammen. 

Wij zijn eenieder die ons daarbij geholpen 

heeft dank verschuldigd. 

Al snel is ons duidelijk geworden dat de 

proeven een duidelijk doel hadden. Mijn 

zussen en ik hebben elkaar en onze ver-

schillende magische mogelijkheden beter 

leren kennen. Dit beschouw ik als zeer 

waardevol op mijn pad naar het runemees-

terschap. 

We zijn werkelijk waar geschokt over de 

staat van onze kleding na zo’n kort verblijf 

buiten de stad. Verder is ons opgevallen 

dat de voorraad magische componenten bij 

de handelaren zeer onder de maat is. 

De kennis en vaardigheden van de meeste 

mensen die we hebben ontmoet bleek 

zwaar onder maat. Wij hebben ons daarom 

uit liefdadigheid opgeworpen om enkele 

van u te onderrichten en van materiaal en 

andere kennis te voorzien. 

Inmiddels vertrekken we met een veel gro-

tere groep terug naar de stad (Fleur heeft 

ook weer 2 “vrienden” meegenomen). 

Ik hoop dat ons gastenverblijf voldoende 

stand biedt voor gasten tijdens hun studie. 

Ons zomerverblijf is even niet beschikbaar 

aangezien daar mannetjes rondlopen voor 

verdere verfraaien en reparaties. 

 

We wensen u allen een fantastisch vervolg 

van uw reis. 

 

Annemieke, Fleur en Dorian Jolavitz 

 

 
 

Redactioneel bericht: 

 

De redactie distantieert zich van uitspraken 

gedaan in een pamflet met de naam 'De 

Echte Wilde Post'. Kolonel buiten dienst 

Gork van Furtas liet desgevraagd weten, 

niets af te weten van dit krantje. De gepen-

sioneerde kolonel stond ten tijde van het 

bewind van de usurpator Ka-Rashied be-

kend als schrijver van enkele artikelen in 

een verzetskrant met dezelfde naam. 

 

 
 

Ingezonden bericht: 

 

De munt blijf voorlopig in de buidel, 

De veer kan met alle winden meewaaien. 
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Vermist: 

 

De nieuwe schout Jacob de Mulder van 

Nieuw Trollendam is vermist. 

Hij is plotsklaps verdwijnen bij het organi-

seren van de verdediging van Herberg de 

Laatste Linie. 

Mocht u tips hebben over zijn verdwijning, 

neem dan contact op met herbergier Wil-

lem. 

 

 
 

Gezocht: 

 

Gland Velge Silvele. Lieve Gland, waal 

ben je? Ik heb velloving meteen afgeblo-

ken nadat Mitsu jou oog uitgestoken had. 

De bluut! Stuul mij bellicht en ik ben de 

jouwe! 

Liefs Notso. 

 

PS: Kijk uit! Pappa komt el aan! 

 

 
 

Ingezonden bericht: 

 

Ga tot de grote eik en daarna driemaal 

weerom. Tot over het stroompje tot waar 

het begon. Wacht daar tot de boodschapper 

wederkeert. En ondervraag hem tot hij het 

juiste beweert. Vervolg dan het rechte pad 

tot de rand van de hei. Neem daar de bui-

del en doe de gift erbij. Wacht tot het och-

tendgloren en je geduld wordt beloond. 

 

 
 

 

 

  

Taragai van Samerkand 

Het ga je goed knul 

Je vader 

Phonsz van Samerkand 

Na Dappere Onderhandelingen Met ‘De 
Eersten Die Van Boort Gaan’ Heeft  

Grand Grand Grand Grand  ‘Takken langs je lijf’’  ‘Takken langs je lijf’’  ‘Takken langs je lijf’’  ‘Takken langs je lijf’’ Verge Silvere Verge Silvere Verge Silvere Verge Silvere 
Voor Het Eeuwige Sop Gekozen. 

 
Wij zullen hem herinneren en eren als de 

man van orde en de luide stem.  
De mandie recht sprak met Scheurbek in  

de hand. De verleider met het  
zwarte oog. De aanbidder van Robin bij de 

voorste reling. 
 

Achterlatend zijn rouwende trouwe vriend 
en bondgenoot Scheg Scheg Scheg Scheg ‘Zwabber’ ‘Zwabber’ ‘Zwabber’ ‘Zwabber’ de Giekde Giekde Giekde Giek.... 

 

 

Umbrië gedenkt haar 

gevallenen in Elsenia 

 

� Soldaat tweede klasse Lieve Feldersma 

� Soldaat tweede klasse Harm Verlenge 

� Soldaat eerste klasse Olga Polvers 

� Soldaat eerste klasse Berend Kootjes 

� Soldaat eerste klasse Warre Dendersma 

� Soldaat eerste klasse Karel van Genk 

� Soldaat eerste klasse Gerben Dwarslaan 

� Soldaat eerste klasse Jochem Maaier 

� Soldaat eerste klasse Koen Vroegeweij 

� Soldaat eerste klasse Hugo van Ranen 

� Soldaat Diederik Molenbrug 

� Korporaal Theodoor van Strate 

� Korporaal Fred 

� Sergeant Hilde Vroegeweij 

� Luitenant Samuel Brekket 

 

Zij vochten voor de vrijheid van anderen 

zoals alleen Umbriërs dat kunnen. 

 

Names Keizerin Leta 

 

Maximiliaan Loyauté 


