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Keizerlijke Vloot meert aan in  

Helmhaven 

 

Helmhaven – De recentelijk uitgevaren 

Keizerlijke Vloot is gesignaleerd in Helm-

haven. Nadat de vloot in het holst van de 

nacht vertrokken was uit Elerion-Stad was 

onbekend wat de bestemming was. Tot de 

inwoners van Helmhaven plots geconfron-

teerd werden met het beeld van de volledige 

keizerlijke vloot die buitengaats voor anker 

was gegaan. Waarom de vloot in Helmha-

ven is blijft onbekend; de militaire leiding 

weigert ieder commentaar. Vooralsnog lijkt 

het er echter niet op dat de vloot spoedig 

weer gaat uitvaren. Lokale herbergiers en 

eigenaren van ontspannende badhuizen zijn 

zeer ingenomen met de plotse stijging van 

hun omzet. De machtige koopliedengildes 

van Helmhaven klagen desalniettemin dat 

de aanwezigheid van de vloot en diens ma-

trozen zorgt voor een toename van opstoot-

jes en een gespannen sfeer onder de bevol-

king. Opvallend is verder dat er onder de 

keizerlijke troepen ook diverse academici 

en tovenaars zijn gesignaleerd, waaronder 

de beroemde historicus Louis den Jongen 

en abominatiejager Heinrich von Micken. 

Verder mag opmerkelijk heten dat het be-

ruchte schip De Heerlijckheid – verdacht 

van piraterij, maar nooit betrapt – op di-

verse patrouilles in samenwerking met de 

keizerlijke vloot is gesignaleerd. 
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Magieprefect Inara keert terug naar  

Tovenaarseiland 

Functie vacant – Regelingen opgeschort 

 

Door Jisan Ikli - De magieprefect van Um-

brië, magistra Inara, is voor onbepaalde tijd 

teruggekeerd naar Tovenaarseiland. Op 

haar reis richting de kust heeft ze haar func-

tie beschikbaar gesteld ten burele van ma-

gister Nadirkhan, de magisch adviseur van 

de resident,  te Nieuw-Woudenburg. De via 

de magieprefect beschikbare regelingen 

voor tovenaars, zoals daar waren de extra 

“bedenktijd” voor men toetrad tot één der 

tovergilden, zijn vooralsnog opgeschort. 

“Ook gezien de instroom van nog zoekend 

zijnde tovenaars uit het naburige koninkrijk 

Incendia is een ieder gebaad bij duidelijke 

regels, zonder uitzonderingsgevallen en an-

dere complexiteiten,” aldus de magister. 

Boze tongen beweren dat de ridderorde der 

Rode Roos een hand heeft gehad in het va-

cant houden van deze functie. 

 

Heemerhaven herbouwd 

 

Het aan de rivier de Heem gelegen en van 

oudsher bruisende dorp van waaruit het 

veer richting Kro Terlep vertrekt, wordt in 

rap tempo herbouwd. Een aantal van de tij-

dens de alvenoorlog in de as gelegde karak-

teristieke gebouwen zal in oude glorie her-

rijzen, maar daarnaast wordt van de gele-

genheid gebruik gemaakt het in de loop der 

eeuwen uitgedijde dorp uit te bouwen tot 

een omvangrijkere kleine stad, inclusief een 

naast het veer gelegen kasteel. Troepen uit 

Kro Terlep dragen zorg voor de veiligheid 

van de grote schare ambachtslieden die de 

nederzetting in rap tempo in oude glorie 

doen herrijzen.  

 

Gele Orde actief in Steenvoorde 

 

Door  Sjraar Woudlofs - De Gele Orde is 

met groot materieel uitgerukt naar het 

grondgebied van Steenvoorde. De Orde 

blijkt op zoek naar een locatie voor een 

nieuw klooster. Volgens Bruggraaf Callesta 

is het dunbevolkte onherbergzame berg-

landschap rond Steenvoorde een ideale lo-

catie voor het klooster, dat al sinds mensen-

heugenis in Demsterkloof is gevestigd. 

Daarnaast verwacht hij dat het klooster een 

impuls kan geven aan de kwakkelende 

hardsteenproductie. Hij wees hierbij op de 

morzelaar die de Ordemonniken hebben op-

gesteld om de bouwlocatie bouwrijp te ma-

ken en tegelijkertijd van bouwmaterialen te 

voorzien. Het marmerhouwersgilde vraagt 

zich af waarom de Orde een enorme boor-

machine nodig heeft om een terrein vlak te 

maken. De mannen van het Gilde houden 

een oogje in het zeil. Het is nog onduidelijk 

waarom de Orde op zoek is naar een nieuwe 

locatie.  
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Advertentie 

 
Ook zo last van muggen op een slot 

met de bijnaam muggenstein? 
vecht die muggen terug met  

 
Swarts anti-mug.  

 
Muggen vinden dit goedje niet fijn.  

Dus minder gesteek, minder gekrab en 
je voelt je weer rein. 

 
-Verkrijgbaar bij goed gevederde han-

delaren rond Duivenvoorde.- 
  

*haal het zolang de voorraad strekt* 

 

De Adelaar vliegt hoog  

De Goudhaan zingt in de ochtend naar 

het Oosten en s ’avonds naar het Westen  

Duif, Fenix en Bospieper vliegen over het 

Nest 

 

Jonkvrouwe bevrijd! 

 

Jonkvrouwe Delphina M. Van Lieperveld 

tot Barstenbies is bevrijd na lange tijd ge-

gijzeld te zijn geweest. 

 

De jonkvrouwe, die al langere tijd werd 

vermist, blijkt nu slachtoffer te zijn geweest 

van een misdadiger, De Jonker. Deze 

schurk ontvoerde op regelmatige basis on-

schuldige jonge dames, om deze vervolgens 

te dwingen om voor hem te werken. De na-

dere details hierover laten we achterwege, 

om de slachtoffers te beschermen. 

Gelukkig ontbreekt het in deze wereld niet 

aan mensen met een goed hart, kordate 

mensen.  Dat bleek ook weer toen een groep 

dapperen waaronder de Hertogin van Helm-

haven en rector Cornelius van de DUHZ, op 

de hoogte werden gebracht van de misstan-

den. Zij aarzelden geen moment en traden 

direct op om de oorzaak direct bij de wortel 

aan te pakken. Zonder verder misbaar werd 

de ploert op zijn plek gezet en werden de 

dames bevrijd. 

Helaas is in de consternatie rondom de be-

vrijding de schurk uiteindelijk ontsnapt. 

Mocht men deze boef tegenkomen, meldt 

dit dan bij de dichtstbijzijnde autoriteiten. 

Benader hem niet, houdt afstand! De ellen-

deling herkent men aan zijn forse postuur, 

en de onmiskenbare valse grijns. 

De jonkvrouwe is nu onderweg naar haar 

ouderlijk huis. Zij wordt daarin vergezeld 

door de troubadour Tierlantijn. 

 

Orks gezien langs de Boo 

 

Diverse gehuchten en dorpen langs de rivier 

de Boo zijn in de afgelopen weken opge-

schrikt door een grote stam orks die zich 

noordwaarts lijkt de verplaatsen. Alleen het 

zien van de stam veroorzaakt al veel paniek; 

uit angst voor plunderingen vluchtten velen 

de velden in of de rivier op. De stam leek 

echter geen interesse hebben in de goederen 

of het vee van de gehuchten. “Ze kwamen 

slechts met een klein groepje het dorp in,” 

zo vertelt een opgeluchte Nelis Ruiter. “Ze 

keken niet op of om naar de tonnen bier of 
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de kippen, maar begonnen alleen maar vra-

gen te stellen. Hoeveel mensen hier wonen. 

Hoeveel voedsel we verbouwen. En iets 

over aqualieten of zo, of die er nog waren. 

Heel vreemd, maar ze gingen gewoon weer 

verder, ook toen we niet alles konden beant-

woorden.” Het garnizoen te Brino Anjak is 

op de hoogte gesteld en heeft extra soldaten 

bij de pas naar Orcia geplaatst. 

 

Nillisten verbrand in Griffioen 

 

Groot-Inquisiteur Sanka Ra heeft bij een 

onverwacht bezoek aan Griffioen zonder 

aarzeling gehandeld toen hij geconfron-

teerd werd met enkele ketters. De Groot-In-

quisiteur was te Griffioen om de ruïnes van 

de Zonnetempel daar te bezoeken. Tijdens 

zijn bezoek trof zijn gezelschap in het dorp 

– een voormalig vluchtelingenkamp – ech-

ter diverse lieden in het wit en zwart ge-

kleed aan die pretendeerden de bewoners 

kosteloos van genezing te voorzien. “Wij 

zijn bekend met deze ketters: Nillisten die 

zijn ondergedoken en nu proberen anderen 

voor hun zaak te winnen door ze te lokken 

met valse sympathie. Deze leugenaars en 

moordenaars dienen met wortel en tak te 

worden uitgeroeid!” aldus Sanka Ra, die di-

rect de daad bij het woord voegde en de ket-

ters – die zich verrassend zonder verzet 

overgaven - ritueel liet verbranden in de 

restanten van de Zonnetempel. 

Een jager uit de buurt is een gevaar voor 

alle duiven, zelfs voor De Adelaar en De 

Gieren. Zij kunnen beter naar het zuiden 

trekken – de Duivenhouder. 

 

Kunstminnaar Satine pleegt zelfmoord 

 

Het stoffelijk overschot van de jonkheer De 

Satine is gevonden in de Veem nabij Helm-

haven en Tornico. De liefhebber van de 

fijne kunst heeft waarschijnlijk zelfmoord 

gepleegd door zichzelf te onthoofden met 

een bijl nabij zijn kunstgalerij in Tornico. 

De Satine werd voor het laatst in het open-

baar gezien bij de opening van zijn galerij 

‘de Streling’, waar hij volgens ooggetuigen 

een gespannen en agressieve indruk 

maakte. De lokale Woldwacht ontkent dat 

het een moord betreft. “Het is compleet lo-

gisch dat iemand met een bijl zichzelf ont-

hoofd. We hebben nota bene een afscheids-

brief. Niks te zien hier,” aldus Woldwachter 

Adriane de Vries.  

Volgens de brief die de jonkheer had ge-

schreven en die werd gevonden bij zijn li-

chaam, werd de liefde voor de kunst hem te 

veel. In het emotionele schrijven neemt De 

Satine afscheid van allen om zich heen, met 

speciale aandacht voor zijn kat Witje. 

Vrienden beschrijven De Satine als een 

man die sprak “zonder cynisme, maar met 

pure hartstocht en geestdrift". De Satine 

werd, aldus bronnen uit Pelinor, al jaren ge-

tergd door zware periodes van depressie.  
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Antropologische vakgroep in oproer 

 

Elerion-Stad - De campus van de Keizer-

lijke Academie in Elerion-Stad is sinds drie 

maanden het decor van een heftige weten-

schappelijke discussie. Er heerst verdeeld-

heid onder de antropologische vakgroep 

over de kwestie ‘Bartsonite’. Een school-

meester uit de Wilde Landen claimt een 

nieuwe soort ontdekt te hebben en heeft 

deze gelijk de wetenschappelijke benaming 

‘Bartsonite’ gegeven, naar zijn eigen naam; 

Gijsberts Bartjens. De vakgroep is niet te-

gen het zelfvernoemen van nieuw ontdekte 

soorten (dit is een vakgroeptraditie sinds de 

ontdekking van de welbekende ‘Jameso-

nite’) maar er is geen enkele andere antro-

poloog die melding heeft gemaakt van een 

‘Bartsonite’. Zonder een wetenschappelijke 

ondersteuning van de claim van Bartjens 

kan er geen uitsluitsel gegeven worden over 

de ontdekking van een nieuwe soort, vindt 

de ene helft van de vakgroep. Tot die tijd 

kan de Bartsonite niet opgenomen worden 

in de annalen. De andere helft van de vak-

groep wil dit juist wel, om zo snel mogelijk 

verder onderzoek te kunnen doen naar het 

fenomeen.  

 

Incoronazione onrustig verlopen 

 

Waaigat – Ondanks verwoede pogingen tot 

geheimhouding van de lokale geloofsge-

meenschap van de Jaden Hemelkeizer heeft 

een verslaggeefster van de Wilde Post uit 

eerste hand vernomen hoe de benoeming 

van de nieuwe geloofsleider van de regio is 

verlopen. Na een rommelige start, waarbij 

gelovigen na de sluiting van de deuren nog 

binnen kwamen (iets dat uiteraard ondenk-

baar is bij een Incoronazione), ontstond een 

heftige discussie over het leiderschap. On-

der de belangrijkste kandidaten bevonden 

zich de Hertogin van Helmhaven en lokale 

priester Arthur. Uiteindelijk viel de beslis-

sende stemming uit in het voordeel van 

Jonkheer Quintijn van Zuyderhuyzen, maar 

niet voordat een lid van de geloofsdelegatie 

halsoverkop het stemlokaal uit was ge-

vlucht, iets dat uiteraard ook ondenkbaar is 

bij een Incoronazione. Het sujet verdedigde 

zich later met het excuus dat ‘langdradige 

overleggen in kleine ruimtes niet aansloten 

bij haar manier van functioneren’. De kers-

verse geloofsleider liet zijn macht direct 

gelden en legde de relschopper een fikse 

straf op; het notuleren van alle geloofsver-

gaderingen voor een half jaar en het over-

schrijven van de oude notulen van geloofs-

vergaderingen.  

De geloofsgemeenschap in Elerion-Stad 

spreekt schande van het voorval.  

‘Eerst het risotto-incident, en nu dit weer,’ 

verzucht bekend etiquette-goeroe Kort Jel-

der. Samen met een afvaardiging van de 

Kerk wordt gekeken naar een uitbreiding 

van de handleiding ‘ Tafeletiquette’ naar 
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‘Ceremonie-etiquette’. Wel wil Jelder zijn 

bewondering uitspreken voor de daad-

krachtige aanpak van Van Zuyderhuyzen 

bij deze confrontatie met een compleet ge-

brek aan enig gevoel voor traditie en deco-

rum.  

‘Ik zag sterke overeenkomsten met de lijn 

Knasterhuys; orde en daadkracht. Dat zien 

we graag bij onze broeders en zusters in de 

Wilde Landen’.  

 

Rita’s actualiteitenrubriek 

 

Ik had nooit gedacht dat ik dit ooit nog eens 

ging zeggen, maar groen is heter dan heet 

dit voorjaar in Elerion! De natuurgelovigen 

in de Wilde Landen kampten een tijdlang 

met een suf en bomenknuffelend imagopro-

bleem, maar daar heeft de groep keiharde 

maatregelen tegen genomen. Naar het 

schijnt heeft een groepje dappere gelovigen 

afgelopen najaar een gigantische demoni-

sche spin terug naar de onderwereld ge-

stuurd met grof geweld. Waar de Generaal, 

de Jaden Hemel Keizer en zelfs het Keizer-

lijke Cohort jammerlijk faalden, draaiden 

de natuurgelovigen hun hand niet om voor 

een boze arachnoïdea. Zelfs in de hoofdstad 

wordt met hernieuwd respect gesproken 

over de dappere daad.  

Nog niet gespot in het groen, maar wel in 

het grijs is de immer radiante verschijning 

van Gravin van Zilverbeek tot Hartsbrand. 

Dit leidde tot een massale toeloop op grijze 

stoffen in de hoofdstad, hetgeen resulteerde 

in een tekort van rond de negenenveertig 

tinten in de stoffencollectie van diverse tex-

tielhandelaren in de hoofdstad. Alleen de 

kleur ‘steen in het riet’ raakt men aan de 

straatstenen niet kwijt. Volgens een kenner 

is ‘steen in het riet’ een tikkeltje bourgeois. 

En niemand wil gezien worden in een tik-

keltje bourgeois natuurlijk. 

Weer aan wal gespot is de kersverse Herto-

gin van Helmhaven! Gelauwerd als Kampi-

oene van de Wilde Landen oogst ze veel 

respect, voornamelijk onder het gewone 

volk. Waarom ze het nodig vond om zich-

zelf te verhuren als dekzwabber op een pi-

ratenschip blijft echter een raadsel. De hoge 

kringen in Elerion gonzen van verontwaar-

diging. Naast het feit dat dekzwabberen 

geen werkzaamheid is voor kampioenen, 

laat staan voor leden van de adellijke stand, 

is piraterij verboden in Elerion en met inge-

houden adem wordt gekeken naar de gevol-

gen van deze frivole stunt.  

Naast piraten onderhoudt de Hertogin te-

genwoordig ook prostituees in haar gevolg. 

Een feestje in een kunstgalerie van dubi-

euze aard in Tornico liep uit de hand toen 

bleek dat gastheer Jonkheer De Satine zijn 

kunstenaressen ook beschikbaar stelde voor 

de tedere kunst van de liefde. De kunstena-

ressen in kwestie lieten doorschemeren dat 

dit niet geheel van vrijwillige aard was en 
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de Hertogin besloot de contracten van de 

ongelukkige dames over te kopen en ze te 

huisvesten in Helmhaven. Zijn dit de uitin-

gen van een groots hart of de verkeerde be-

slissingen van een verwarde paladijn? Of 

dit de juiste zet was voor haar reputatie 

blijft te bezien.  

De festiviteiten in Tornico bleken sowieso 

een poel aan verontrustende berichten. 

Boze tongen fluisteren dat Gravin van Zil-

verbeek tot Hartsbrand geen vreemde is bij 

de bijzonder exclusieve feestjes van Jonk-

heer De Satine. Wat moet een vrouw met 

zo’n smetteloze reputatie op zulke gelegen-

heden? Onder de kunstwerken bevond zich 

vermoedelijk ook een werk dat gemaakt 

zou zijn met het hout van een magische 

boom die, tot woede van een groep lokale 

natuurgelovigen en entlingen, omgehakt is 

in Waaigat. 

 Opvallende afwezigen bij de opening wa-

ren Toos du Tondeldoos, die zich verexcu-

seerde omdat ze nog wetenschappelijk on-

derzoek te doen had en haar man - meneer 

du Tondeldoos - in haar plaats stuurde, en 

Burggraaf Berend-Jan van Galen, die liet 

weten wat tijd met zijn kersverse vrouw 

door te willen brengen. Ook Jonkheer Quin-

tijn van Zuyderhuyzen leek het af te laten 

weten, maar verscheen aan het einde van de 

avond kort ten tonele om een jongedame in 

het gezelschap van de Gravin een repri-

mande te geven en in de eerste de beste 

koets naar huis te sturen. Blijkbaar was de 

reputatie van Jonkheer De Satine al bekend 

in de hogere kringen van de Jaden Hemel-

keizer. 

Opvallend was de vermoeide indruk die de 

Jonkheer van Zuyderhuyzen achterliet. Hij 

spendeert voor het eerst sinds zijn huwelijk 

weer een aanzienlijke tijd op het landgoed 

van zijn vrouw en schoonvader. Boze ton-

gen beweren echter dat hij zijn vrouw nog 

nauwelijks gezien heeft en van ’s ochtends 

vroeg tot ’s avonds laat doorwerkt, in het 

belang van het landgoed en de Kerk. An-

dere boze tongen beweren dat er een affaire 

in het spel is, maar welke van beide Zuyder-

huyzens de boosdoener is, is vooralsnog on-

duidelijk.   

Gelukkig kunnen de Jonkheer en zijn vrien-

den uitzien naar een fantastisch feest, want 

dè bruiloft van Leta 29 ligt in het verschiet. 

De spoedige Jonkheer Willem Zilvermos 

geeft over een maand het ja-woord aan zijn 

bevallige verloofde Valentina Water-

weelde. Hiermee is Elerion een jonkheer 

rijker en Burggraaf Berend-Jan een leuke 

buurman, want het landgoed van de familie 

Waterweelde grenst aan dat van de Burg-

graaf, een vriend van Willem. We kijken uit 

naar de festiviteiten en naar de jurk, maar 

het allermeest naar het vrijgezellenfeest.  

Dat wordt smullen de volgende keer lieve 

lezers. Hebben jullie zelf nog belangrijke 

actualiteiten gehoord? Geef ze dan vooral 
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door per postduif, of spreek een redactielid 

van de Wilde Post even aan. We hebben 

verslaggevers door de hele Wilde Landen! 

Dan zorg ik dat alle belangrijke zaken van 

het land niet onbesproken blijven.   

 

Mysterieuze donaties voor weeshuizen 

 

Wilde Landen – weeshuizen van allerlei 

allooi in de Wilde Landen melden een toe-

name aan vreemdsoortige donaties. Zo 

ontving weeshuis het Puttertje in Putter-

hoekseveen vijf flesjes pure magie en Orde 

Maakt Sterk in Giessenveerendonk ont-

ving een zak rode lintjes. 

“We hebben ze maar in de haren van de 

meisjes gebonden,” vertelt priester Och-

tendrood, geestelijk vader van het Gene-

raalsweeshuis. “We zien onze wezen graag 

een vroege affiniteit met de kleur rood ont-

wikkelen. Dus de linten kwamen vanuit 

pedagogisch oogpunt goed van pas. Toch 

willen we donateurs op het hart drukken 

dat we het meest geholpen zijn met gelde-

lijke donaties of bijdragen in de vorm van 

voedsel of kleding voor de kinderen.” 

De vreemdste melding komt uit Alblasser-

vaart. Daar werden een aantal krachtbollen 

en een geit voor de deur gevonden. 

 
 

Voor Bier en Vertier 

Op naar Herberg het Vierde Kwartier! 

Gevestigd te Nieuw-Woudenburg. 

 

 
 

 
Advertentie 

 
Beloning van twee aqualieten. 

 

Voor het leveren van een levende, maar 

gepacificeerde Bartsonite. 

 

Gijsbert Bartjens 

Gezocht 
Luitenant Simon Breukens 

 
Baron van Freessen stelt 5 goud 

ter beschikking voor de 

Informatie die leidt tot de 

aanhouding Van Simon Breukens. 

In Memoriam 

  

Otto Ringmaker 

 

Te vroeg ben je ons ontvlogen. Je 

wilde de wereld een betere plek ma-

ken, maar hebt hem ongewijzigd moe-

ten achterlaten. Rust zacht. 
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AANKONDIGING 

 
Sinds Leta 28 is benoemd als geloofsleider van de avonturiersgroep zich bevindende in de 

Wilde Landen: 

 

Jonkheer Quintijn van Zuyderhuyzen  

 
Zijn benoeming ontleent hij aan het mandaat verkregen uit stemming tijdens de Incoronazi-

one te Waaigat. Voor alle aardse kwesties aangaande de Jaden Hemelkeizer gelieve de ge-

loofsleider te raadplegen. Voor kwesties over het zielenheil wordt u doorverwezen naar de 

priesters van dienst.  

 

 


