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Zaak Wanders loopt met sisser af 
Senaat krabbelt terug 

 
Door Yago van Wijck 

 
De zaak rond de executie van Senator Gerard 
Wanders is na behandeling in de senaat geslo-
ten. Achter hermetisch afgesloten deuren 
werden gesprekken gevoerd met rode ridder 
Delpierre, bijgestaan door de grootmeester 
van de ridderorde der Rode Roos Groot-
Hertog Armand Latonville. Hoewel de bevin-
dingen van de senaat voorlopig binnenska-
mers blijven laat senator Zippolantis desge-
vraagd weten “dat de senaat tot het inzicht is 
gekomen dat rode ridder Delpierre naar om-
standigheden juist heeft gehandeld”. Oogge-
tuigen weten te melden dat grootmeester La-
tonville zichtbaar grijnzend de senaat verliet, 
met ordegenote Delpierre in zijn kielzog. 
Zichtbaar tevreden weigerde hij ten andere 
ieder commentaar. “Maakt u plaats alstublieft, 
de ridders hebben werk te doen” waren de 
enige woorden die hij tot het toegestroomde 
publiek sprak. 
Yorick van Geffen, secretaris en persoonlijke 
vriend van de overleden senator, reageerde 
geschokt maar strijdbaar op het nieuws. “Dat 
de senaat het allemaal in de doofpot stopt, 
verbaast mij niets,”, aldus de zichtbaar aange-
slagen woordvoerder. “De ridderorde der Ro-

de Roos heeft andermaal bewezen boven de 
wet te staan, en zelfs de senaat kan ze blijk-
baar niet tot de orde roepen.” In aanvulling 
hierop liet Van Geffen weten dat de sympa-
thisanten van wijlen Wanders zich inmiddels 
hebben verenigd binnen een nog officieel op 
te richten organisatie, die kernachtig samen-
gevat “De Wanders Beweging” (DWB) zal 
gaan heten. “We kunnen het gedachtegoed 
van Gerard simpelweg niet verloren laten 
gaan,” aldus Van Geffen, om vervolgens 
luidkeels af te sluiten met een luid en strijd-
baar “Meneer Wanders zou het zo gewild 
hebben!”.Politiek correspondent Leendert 
Devlieger weet de uitslag van deze kwestie te 
duiden : “Het moge duidelijk zijn dat de rid-
derorde der Rode Roos een orde met enorme 
invloed en middelen is, en derhalve niet een-
voudig te passeren, laat staan terecht te wij-
zen,” aldus Devlieger. Daarnaast schijnt er 
bewijs gevonden te zijn op het lichaam van 
senator Wanders wat onomstotelijk zou be-
wijzen dat hij met foute zaakjes bezig was. 
Secretaris Van Geffen doet deze beweringen 
af als “klinkklare onzin, verzonnen om de 
waarheid voor buitenstaanders te verhullen”. 
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Pelinor zorgt voor rel in senaat 

Vorst eist meer inspraak door sterkere positie 
 

Door Leendert Gruis 
 
Recent heeft zich een kleine rel voorgedaan 
tijdens een bijeenkomst van de keizerlijke se-
naat. De oorzaak hiervan is te vinden in een 
uit de hand gelopen discussie tussen Ludmilla 
van de Eicken, afgevaardigde van het konink-
rijk Pelinor en senator Alfred de la Serrano. 
 
Vrouwe Ludmilla had de opdracht van haar 
vorst gekregen om duidelijk te maken aan de 
senaat dat hij per direct meer inspraak eist in 
dit orgaan. De koning betaalt al jaren hoge 
bedragen aan belasting en ziet hier in de prak-
tijk niets tegenover staan, terwijl zijn konink-
rijk een zeer sterke poot van het keizerrijk 
vormt. Dat is een steeds groter wordende 
doorn in zijn oog, aldus priester der JHK Van 
de Eicken. Een doorn die hij via haar wilde 
verwijderen, maar deze actie schoot enkele 
senatoren (onder hen de heer De la Serrano) 
in het verkeerde keelgat. 
 
Een pittige discussie volgde die steeds meer 
de vorm kreeg van een ruzie op de wekelijkse 
vismarkt. Men kreeg verbaal stevig de wind 
van voren en een poging om de orde terug te 
brengen in de woordenarena liep op niets uit, 
sterker, vanuit het niets vloog een notitieboek 
in de richting van vrouwe Ludmilla. 
 
Zij op haar beurt wist tijdig opzij te springen 
en wierp het boek in tegengestelde richting, 
namelijk naar de plek waar senator De la Ser-
rano zat. Deze heer heeft minder snelle re-
flexen en het notitieboek raakt hem vol in het 
gezicht. Hij werd spoorslags afgevoerd met 
een hevig bloedende neus. 
 
Hierna vertrok ook vrouwe Van de Eicken en 
men heeft haar voor het laatst richting Pelinor 
zien gaan. De orde in de senaatszaal keerde 
uiteindelijk weer terug. Keizerin Leta zelf 
heeft aangegeven over de kwestie te praten 
tijdens haar komende staatsbezoek aan het 
koninkrijk Pelinor. Desgevraagd laat haar se-
cretaris, de heer Pieter Drooglever Fortuyn 
weten dat “Pelinor een gewaardeerd en geres-
pecteerd onderdeel van ons Keizerrijk is en 
zal blijven, aldus de Keizerin” 

Grens Incendia in rep en roer 
Door Famke Nekepa 

  
Al enige tijd is de grensovergang naar Incen-
dia vrijwel volledig afgesloten. Ooggetuigen 
meldden echter dat er de afgelopen periode 
opvallend veel activiteit te zien was aan de 
grens. Zo probeerde enige tijd geleden een 
goedgeklede man de grenspost te passeren 
zonder de benodigde papieren. Toen hij werd 
tegengehouden hoorden de grenswachten hem 
verzuchten: “Ik heb hier geen tijd voor,” 
waarna de man iets mompelde en voor hun 
ogen verdween.  
 
Aan Incendiaanse zijde van de grens werd 
kort hierna hoorngeschal gehoord en het ver-
trekken van een boodschapper gezien, maar 
verdere waarneembare activiteit bleef uit. Lo-
kale handelaren wisten ons wel te vertellen 
dat door de Incendiaanse grenspost allerlei 
magische componenten, zoals vuurampullen 
en wierookkegels, in de wijde omgeving zijn 
opgekocht. 
Enkele dagen geleden zou er wederom bewe-
ging zijn geweest aan de grens. Een groep In-
cendianen zou midden in de nacht ijlings de 
grenspost gepasseerd zijn. Eleriaanse grens-
wachters weigeren commentaar te geven op 
deze gebeurtenis, “in belang van de diploma-
tieke betrekkingen”. 
 

 
 

Dorpen Pelinor lopen leeg 
Door  Jan van den Bergh 

 
Dorpsoudsten in het noorden van Pelinor lui-
den de noodklok. Het afgelopen jaar hebben 
de dorpen een schrikbarende leegloop gezien 
van met name jongere dorpsbewoners. Zij lij-
ken genoeg te hebben van het boerenbestaan 
en vertrekken van de ene op de andere dag. 
De dorpsoudsten vrezen dat jongeren elkaar 
opstoken om te vertrekken tijdens geheime 
nachtelijke bijeenkomsten op het kerkhof.  
 
“Ik ken mijn Rein niet meer terug,” zo klaagt 
boer Akema. “Hij zit maar te kniezen over 
ene Gwen en blijft tot laat na zonsondergang 
op. Laatst wilde hij roet in zijn blonde haren 
smeren. Ik zeg u, die knullen maken elkaar 
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allemaal zot. Meer werken zeg ik, dan hebben 
ze geen tijd meer om te praten met elkaar!”  
 
De dorpsoudsten hopen op financiële steun 
van de koning om het dorpsleven meer aan-
trekkelijk te maken voor jongeren. 
 

 
 

Obscure orde nieuw leven ingeblazen 
door Jago van Wijck 

 
Via een officiële proclamatie verspreid door 
geheel het Keizerrijk maakte de ridderorde 
der Rode Roos onlangs bekend een obscure 
orde bestaand uit onder de ridderorde vallen-
de huurlingen nieuw leven te hebben ingebla-
zen. Baron Martuvon, woordvoerder van de 
orde der rode roos, laat namens grootmeester 
Armand Latonville weten dat deze huurlin-
gen, persoonlijk geselecteerd door de ridder-
orde, de ridders der rode roos zullen assiste-
ren bij het opsporen en aanhouden van rene-
gaten. De orde zal, zoals van oudsher, de 
naam “Ordo Spina” dragen.  
 
Een in overleg met Keizerin Leta zelve vast-
gesteld mandaat moet de huurlingen de nodi-
ge armslag geven om hun taken naar behoren 
uit te kunnen voeren, hoewel het voor zich 
mag spreken dat hun bevoegdheden substanti-
eel zullen verschillen van die van de rode rid-
der zelve.  
Baron Martuvon benadrukte dat de orde nog 
steeds op zoek is naar ervaren huurlingen ge-
specialiseerd in het bevechten van (renegate) 
tovenaars.  
 
De vertegenwoordiging van Tovenaarseiland 
bevestigd desgevraagd de legitimiteit van de 
Ordo Spina. “Deze orde was geschiedkundig 
reeds bij ons bekend, de ridderorde heeft de 
grootmeesters van Tovenaarseiland in kennis 
gesteld alvorens de orde nieuw leven in te 
blazen.  
 
Inmiddels zijn de eerste kleine groepen van de 
orde her en der binnen het Keizerrijk gesigna-
leerd. Volgens ooggetuigen ogen de huurlin-
gen “ervaren en bijzonder doelbewust”. De 
eerste arrestaties zouden inmiddels zijn ver-
richt, tot vreugde van de lokale bevolking. 

Schatten in Waaigat, een vloek of  
een zegen? 

Door Willem van der Laa 
 
Sinds enkele weken doen er geruchten de 
ronde over goudzoekers in Waaigat. Het 
schijnt dat verscheidene vissers een vele 
mooiere vangst hebben gehad dan de gemid-
delde haring. Koper, zilver en goud stukken 
worden vaak in de ingewanden van vissen ge-
vonden, zo wordt verteld. Zoals zovelen kon 
ook onze verslaggever het niet laten om even 
een kijkje te gaan nemen. Tot zijn vermaak 
zag hij bij aankomst rijen vissers aan de wa-
terkant met goudpannen in de weer als ware 
goudzoekers betaamd. Het duurde niet lang 
voordat de eerste visser van blijdschap een 
glimmende blauwe steen in de lucht hield, 
zijn pan in het water gooide en er op een draf-
je vandoor ging. 
“Het is een grote gekte hier in het dorp”, zo 
verteld visser Pieter Kreeft. “Iedereen wil een 
poging wagen om ook wat moois uit het water 
te vissen.”  
 
Hoofdschuddend en met een gefronst voor-
hoofd keek hij naar de hordes mensen in en 
rondom de herberg. “Al het geld in het water 
zorgt voor vervuiling, vissterfte en criminali-
teit in het dorp. Als we niet oppassen dan 
hebben we dadelijk geen graatje vis meer te 
eten.” Blijkbaar is niet iedere visser even blij 
met de grote verandering in dit dorp. 
 
Opportunist Jaap de Rooij ziet het allemaal 
niet zo negatief. “Dit is vele malen beter dan 
werken in Elerion stad”, lacht hij verheugd. 
Veel tijd heeft hij echter niet om te praten, het 
zeefwerk is te belangrijk en hij zou toch geen 
goudklompje mis willen lopen. Door de posi-
tiviteit van de  mensen om hem heen kon ook 
onze verslaggever het niet laten om zijn geluk 
te beproeven, en met succes. 
 

 
 

Opvolging van Dragomir voorspeld door 
ziener 

Door Brennolinda Holle 
 
Opvallend nieuws uit de mond van de bij her-
tog Dragomir van Batori in dienst zijnde zie-
ner. De lokale paragnost Opa Mansjo heeft 
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voorspeld dat de opvolging van Dragomir in 
zicht is. Nog vóór de zomer zal dit moment 
zich aandienen, heeft hij voorzien. 
 
Van Dragomir wordt in dit verband gezegd 
dat hij de ziener in dienst heeft genomen na-
dat hij last kreeg van een geestverschijning 
die zich manifesteerde in zijn jachtslot. De 
hertog zou onder andere ‘vreemde geluiden’ 
hebben gehoord. Daarnaast zag hij bijvoor-
beeld meubilair boven de grond zweven. Het 
schijnt dat Dragomir zich sindsdien heeft la-
ten leiden door de genoemde lokale ziener 
Opa Mansjo. 
 
Daarvóór was deze Mansjo al bekend in de 
regio omdat hij de aardappelen van een lokale 
boer paranormaal zou hebben afgekeurd, wat 
tot de ruinering van deze agrariër heeft geleid. 
 
De geest in Dragomir’s jachtslot heeft zich 
met de initialen G.O. bekend gemaakt. Heeft 
de illustere hertog last van een Gruwelijk 
Omen? Of toch van een Gluiperige Onder-
kruiper ? Uw verslaggever laat de lezer zijn 
eigen conclusies trekken uit deze informatie.  

 
 

Best geklede man van Unbrië overleden 
door Ria Lagona 

 
Zoals u in de vorige wilde post heeft kunnen 
lezen, is dr. Glorelain van Reijksteen overle-
den. Deze eerwaarde man, die voor 5 jaar op 
rij is uitgeroepen tot best geklede man van 
umbrië, heeft in deze jaren voor een enorme 
impuls voor de kledingmarkt gezorgd. Zijn 
karakteristieke zwarte hoed met witte veer is 
nu ook een veel gezien hoofddeksel in nieuw 
woudenburg. Zijn vaste kleermaakster, Ce-
lestae d’Aal laat weten erg bedroeft te zijn, 
maar om te komen in het werk, nu velen de 
weg naar haar winkel hebben gevonden. 
Ook het leerwerkersgilde betreurd het overlij-
den van hun geliefde klant. Glorelain was al-
tijd een hele verschijning. Als hij in je zaak 
geweest was, wist je zeker dat je de week 
daarna voldoende werk had. Wat velen niet 
wisten, is dat de doctor 7 paar laarzen had. 
Voor iedere dag van de week een. Zodat de 
laarzen goed konden drogen als ze nat waren 
geworden, of goed gereinigd konden worden 

na een lange tocht. Hij was een nogal bereisd 
man namelijk. 
 

 
 

Tegenslag bij Orkbalkampioenschap 
door Harry Spanjer 

 
De voorbereidingen van de verschillende 
teams voor de Eleriaanse Kampioenschappen 
Orkbal zorgen voor veel spanning bij de be-
trokken deelnemers. Zeker nu de kwalifica-
tiewedstrijden als gevolg van achterstallig 
veld onderhoud en een tekort aan gekwalifi-
ceerde scheidsrechters ter plaatse vertraging 
opgelopen hebben in de Wilde Landen. De 
Umbrische afdeling van de EPOB laat weten 
dat er scheidsrechters gearriveerd zijn uit an-
dere delen van het keizerrijk om de wedstrij-
den voor het begin van de bloeimaand af te 
ronden. De Eleriaanse kampioenschappen zelf 
zullen in de hooimaand in de hoofdstad 
plaatsvinden. Aan de renovatie van het keizer-
lijke orkbalstadion in de hoofdstad wordt nog 
met man en macht gewerkt. 
 

 
Brievenrubriek 

 
Lieve Laura, 
 
Ik heb een probleempje.  
Ik wil heel graag iemand bedanken voor wat 
hij heeft gedaan, maar ik kan hem niet vinden.  
Weet jij hoe ik hem wel zou kunnen vinden?  
Er zijn wel veel mensen die hem zoeken op 
dit moment, maar hij is duidelijk een expert in 
onvindbaar zijn. Dat is toch ook knap?  
Maar goed, ik hoop maar dat hij de Wilde 
Post leest (en wie doet dat nou niet?)... 
Ik heb een bericht voor hem, hopelijk wil je 
dit in je rubriek opnemen: 
 
Geachte G. 
Bedankt voor I. 
Ik heb bedankbloemen, waar zal ik die voor je 
achterlaten? 
Ik heb nog wel een ideetje. 
B.? 
Als het niet te druk wordt, natuurlijk! 
 
N-Vriendelijke Groet, 
A.D. 
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Overblijfselen uit oude tijden gevonden 

Batori onderdeel van enorm rijk? 
Door Rogus Molenwieck 

 
Opzienbarend nieuws uit de archeologische 
wereld; er is een stuk ruïne gevonden in de 
nabijheid van het jachtslot van hertog Drago-
mir in Batori. Deskundigen dachten altijd dat 
het gebied al was onderzocht op overblijfse-
len van vervlogen tijden en dat de conclusie 
(helemaal niets te vinden) terecht was getrok-
ken. Deze recente vondst zorgt ervoor dat het 
tegendeel bewezen is en dat leidt tot menig 
discussie onder diverse kenners. De één denkt 
dat het om een grap van plaatselijke boeren 
gaat, een ander denkt eindelijk het bewijs ge-
vonden te hebben dat er ooit een hoogstaande 
beschaving was op de plek waar nu het her-
togdom ligt. In ieder geval is nog niet zeker of 
er op korte termijn iets mee gedaan wordt, 
omdat de groep archeologen tot op heden 
vermist is. 

 
Valsemunters opgepast ! 

 
Met het oprollen van een grote valsemunters 
keten die in het grensgebied nabij het Wold 
opereerde hebben de Woldwachters een  flink 
slag geslagen tegen de handel in valsemunte-
rij. Met goudelijk gewichten ver onder de 
toegestane hoeveelheden en met loden lege-
ringen ver boven de gangbare standaard leken 
de valse munten niet van echt te onderschei-
den. Alleen bij zorgvuldig wegen en analyse 
onder de loep kwamen de kleine verschillen 
naar voren. Dit resultaat was nu pas na twee 
jaar speurwerk te bereiken, vertelt een woord-
voeder van de Woldwachters, en hoewel nog 
enkele van de valsemunters op dit moment op 
de vlucht zijn, vermoedelijk in de richting van 
Batori, lijkt het gedaan met de handel in valse 
munten. Nu nog opruimen van de al reeds in 
omloop zijnde valse munten. Slachtoffers 
kunnen hun munten laten wegen, om zelf niet 
strafbaar te zijn in valse muntenhandel. He-
laas zal een schade vergoeding er niet bij zijn 
mocht een onschuldig burger deze munten 
onfortuinlijk in bezit hebben. Het is ieders ei-
gen verantwoording om de echtheid van de 
mntstukken te controleren en bij twijfel munt-
stukken via de keizerlijke geldverstrekkers te 
handelen, aldus de Woldwachters. 

Door een laffe moord uit het leven gerukt 
 

I n d r a  Z o m e r z o n  
 

Mogen haar daden en moed een 
voorbeeld zijn voor allen 

 


