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Keizerin Leta I : “Geweld niet de oplossing”
(van de redactie)

In antwoord op de aanhoudende acties van
de zogenaamde “Zwarte Brigade” in de
Wilde Landen heeft onze Keizerin Leta I
een officiële verklaring uit laten vaardigen.
Hieronder enkele van de
belangwekkendste fragmenten:
“... Persoonlijk plaatsten wij onze vraagtekens bij
de werkelijke motieven van deze zogenaamde
“Zwarte Brigades”. Indien het werkelijk hun wens
is voor de Wilde Landen onafhankelijkheid te
verkrijgen, hoe verklaren zei dan het uitmoorden en
brandschatten van complete dorpen ? ...”
“Ondanks de geweldadigheden welke momenteel
plaatsvinden binnen de Wilde Landen lijkt het ons
niet verstandig militaire afvaardigingen te sturen.
Geweld dient pas met geweld beantwoord te
worden indien dit onvermijdelijk is en alle
diplomatieke kanalen uitgeput zijn. De weigering
van de heer Geluk ook maar een strobreed toe te
geven tijdens de onderhandelingen met residente
De Biënhof zijn dan wel een teken aan de wand, zij
sluiten verdere pogingen tot diplomatie van onze
kant niet uit. Dat neemt niet weg dat verdere
geweldadigheden jegens de bevolking niet langer
geaccepteerd kunnen worden ...”
“ ... Vooralsnog hebben wij de plaatselijke milities
de opdracht gegeven de bevolking waar nodig te
verdedigen en bij te staan, maar af te zien van
geweldadige stappen jegens de Zwarte Brigade, hoe
begrijpelijk ook. Vooralsnog zijn de plaatselijke

troepen voldoende gebleken om grove
geweldadigheden te weerstaan.Mocht de situatie op
het geweldsvlak echter verder escaleren, dan zijn
wij genoodzaakt militaire steun te zenden om de
veiligheid van de bevolking in Umbrië te
waarborgen ...”
“... Als de “Zwarte Brigadisten” werkelijk de
intentie hebben een serieuze dialoog op te starten
nodig ik een afvaardiging uit naar Demsterkloof af
te reizen. Vanuit de hoofdstad zal tevens een
vertegenwoordiger worden afgevaardigd. Ter
plaatse zullen onafhankelijke gesprekspartners
aanwezig zijn welke de oprechtheid van uitspraken
gedaan door de afgevaardigden kunnen toetsen en
doorgronden. Wij benadrukken hierbij geen troepen
te zullen zenden, en verwachten derhalve een zelfde
geste vanuit de “Zwarte Brigade”. Geweld is niet de
oplossing. ...”

De gehele strekking in acht nemend laat
Keizerin Leta I weten één van haar
persoonlijke vertrouwelingen voor “een
goed gesprek” naar de Wilde Landen te
sturen, de keizerin vraagt de Zwarte
Brigade hetzelfde te doen. De verklaring
spreekt verder van de mogelijkheid voor
inwoners van de Wilde Landen en
avonturiers de afgevaardigden vragen te
stellen.
(Meer over de Zwarte Brigade op pagina 3.)
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Misdaadbestrijding Wilde Landen
zwaar ontoereikend
Het oplossen en tegengaan van misdrijven is
ondermaats en zwaar ontoereikend, aldus
Baronesse A. de Bouvrie in een open brief aan de
Wilde Post. Gezien de lengte van haar schrijven
hebben wij haar betoog enigszins ingekort.
“(… ) Moord en doodslag is hier nog steeds de
gewoonste zaak, in plaats van een halsmisdrijf zoals
in de overige provinciën van het Keizerrijk. Het is
ronduit schandalig dat bijvoorbeeld de moord op de
vorige Resident der Wilde Landen, Burggraaf
Anorak van Elster (de echtgenote van de Baronesse,
red.), ruim een jaar na dato nog steeds niet is
opgelost. Ook de huidige Residente Idelette van
Biënhof heeft nog geen aanstalten gemaakt om deze
zware misdrijven op te lossen. Er is niet eens een
beloning in het vooruitzicht gesteld voor degenen
die zich wel inspannen deze misdrijven op te
lossen. Moet het dan zover komen dat de
slachtoffers uit hun graf opstaan om de dader aan te
wijzen, zoals wijlen Lowlander, een lafhartige
moord die anders ook nooit opgelost zou zijn?
Het ontbreken van een rechter in de Wilde Landen
is mede oorzaak van de huisige wetteloosheid. Ook
hier blijkt de huidige residente weer te talmen met
het aanstellen van de rechterlijke macht. Terwijl er
toch een aantal zeer geschikte personen voor dit
ambt aanwezig waren. Om daar te noemen de
zonnepaladijn Elric en wijlen priester van de Jaden
Hemelkeizer Jean-Jerome D’Ambicourt,
voorstander van het snelrecht. Hij heeft laten zien
dat het recht op eenieder, zelfs op de rechtspreker
van toepassing is. Dat hij een voorbeeld voor U
allen moge zijn.
Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn dat er
vragen rijzen bij de geschiktheid van de huidige
Residente voor deze functie. Zij weet niet de
prioriteiten te stellen die de Wilde Landen
nodighebben, maar vermaakt zich met dichterlijke
vrijheden en frivoliteiten van haar hofmagiër. Een
doortastender Residente die meer betrokken is met
de zaak van de Wilde Landen zou meer op zijn
plaats zijn. Wanneer mijn persoon bijvoorbeeld de
leiding op zich had genomen over de moordzaak op
Resident van Elster dan was deze reeds lang naar
tevredenheid opgelost.”
Hoogachtend Arielle, Baronesse de Bouvrie
INGEZONDEN MEDEDELING

Geld nodig? Snel, lage rente, geen
vervelende vragen:

A. Kevelaar, pandjesbaas.
Onderdeel van “handelshuis Kevelaar & Zonen”
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Kort nieuws uit de hoofdstad
T Door vooralsnog onbekende redenen brandde het
magazijn van het gilde der lantaarnopstekers
volledig uit. Ooggetuigen spreken van een magisch
duel.
T Twee voorproevers uit de Keizerlijke keuken
zijn, 32 en 28 jaar oud, overleden. Geruchten over
een poging tot vergiftiging van de Keizerin worden
bevestigd noch ontkend.
T Verscheidene handelaren klagen over de grote
hoeveelheid valse munten die in omloop zou zijn.
T Nu de economie terug op gang begint te komen
wordt de Keizerlijke Academie overspoeld met
aanmeldingen. Een lerarentekort dreigt, van een
studentenstop is echter nog geen sprake, zo
verzekerd administrateur Eduart Knopen ons.
T Senator Yves Kliux is uit de senaat verwijderd na
te zijn ontmaskerd als voormalige lid van het
beruchte tovenaarsleger “De Vuist”. Wachters
wisten de senator ternauwernood van een verborgen
toverstaf te ontdoen. Naar verluid werd de
bedrieger onder het uiten van kreten als “dood aan
Leta” en “leve de Vuist” afgevoerd.
T Bisschop Jan Deflander is benoemd tot
hogepriester van de Jaden Hemelkeizer in de
hoofstad.
T De ridderorde van de Witte Roos krijgt extra
fondsen ter beschikking om de huidige faciliteiten
in de hoofdstad uit te breiden.
T Het magiërsgilde is begonnen met nieuwbouw
van hun gildehuis. Gildemeester der magiërs in de
hoofdstad, magister Zippolantis, verblijft tot nader
orde in het Keizerlijke paleis.
T Ondanks protesten vanuit de Keizerlijke
Inquisitie stuur Keizerin Leta I aan op een
geloofssynode in de hoofdstad, waar zowel de
erkende staatsgeloven als het Zonnegeloof
aanwezig zullen zijn. De Keizerin zou het zeer op
prijs stellen als de staatsgeloven dichter tot elkaar
komen en het Zonnegeloof niet langer afschilderen
als een ketters volksgeloof.
T Het duivenmelkersgilde wordt overspoeld met
aanvragen voor getrainde duiven. Vooral de adel
lijkt deze vorm van communicatie te herontdekken.
T Oud-inquisiteur Torres van Alkemade heeft,
ondanks een vermeend door de Keizerin opgelegd
“huisarrest”, de hoofdstad verlaten, volgens de
geruchten in het gezelschap van een aantal
huurlingen.
T Badhuis “De Poel” is vanaf heden ook
toegankelijk voor niet-menselijke rassen.
T De begrafenis van de onlangs overleden jonker
Philippe Verwaert werd druk bezocht. De
jongeman, enige zoon van de vernieuwingsgezinde
senator Bertrand Verwaert, overleed na een val van
zijn paard tijdens een jachtpartij. Keizerin Leta I
was persoonlijk aanwezig en beloofde Philippe¹s
weduwe geldelijke steun.

•••
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NIEUWS UIT DE WILDE LANDEN
Zwarte Brigade opniew actief in
Woudenburg
Afgelopen week is in Woudenburg de toren van
alchemist Gremorph overvallen en geplunderd door
een groep van vier in het zwart geklede gemaskerde
mannen. De bandieten lieten opschriften achter met
teksten zoals: “Umbrië vrij!” “Dood aan Leta’s
collaborateurs!” “Geluk voor een vrij Umbrië!” “De
verkiezingen zijn een farce!”
De geschokte Gremorph, die op het moment van de
overval een bezoek bij een oud-leerlinge aflegde
verklaarde aan de journalist. “Het is vreselijk wat
die vandalen aanrichten. Al mijn experimenten zijn
geruïneerd en al het glaswerk is stuk. Bovendien is
mijn destilleerkolom ontvreemd. Ik heb zeker extra
hulp nodig om de aangerichte schade te herstellen.
Misschien dat mijn goede vriendin Mithrras me
weer wil helpen.
De overval is een klap in het gezicht van de
residente, die afgelopen Herfstmaand de Zwarte
brigade een genadeslag dacht toegebracht te
hebben. “Het gespuis is nog niet uitgeroeid.” aldus
de residente. De aanvoerder van de Zwarte Brigade,
de heer Geluk, schijnt op miraculeuze wijze de
veldslag overleefd te hebben, hoewel ooggetuigen
hem dood hebben zien neervallen. Hij is al op
diverse plekken in de Wilde Landen gesignaleerd,
terwijl hij opruiiende betogen tegen de komende
dinghoofd verkiezingen hield.

Natuur roert zich in Demsterkloof
In de omgeving van Demsterkloof hebben dit najaar
enkele modderstromen voor overlast gezorgd.
Niemand raakte gewond, maar enkele lokale
gebouwen werden onherstelbaar beschadigd.

Paladijn van de Zon benoemd tot
rechter
Onlangs heeft Keizerin Leta I persoonlijk de in de
Wilde Landen woonachtige avonturier Elric,
paladijn van het Zonnegeloof, benoemd tot rechter.
Na uitvoerige studies onder leiding van residente
Idelette de Biënhof persoonlijk heeft de Keizerin
besloten Elric de rechtsprekende macht te
verstrekken binnen de Wilde Landen. Met deze
benoeming hoopt de Keizerin te voldoen aan de
vraag van de bevolking en de rondtrekkende
avonturiers een lokale rechter onder de avonturiers
aan te stellen.

Orken krijgen publieke functies
Op advies van adviseur in inhumane zaken, oger
Bort, heeft dinghoofd Riekaard de Boer van
Woudenburg besloten enkele plaatselijke orken

Pagina 3
Anno Leta 5
publieke functies aan te bieden. Zowel de
stadswacht als het personeel van herberg De
Lachende Eenhoorn worden uitgebreid met
gemotiveerde orken. Adviseur Bort denkt op deze
manier de banden tussen de mensen en niet
menselijke rassen te versterken.

Keizerin komt geloven in Wilde Landen
tegemoet
In een poging de verschillende geloven in de door
rebellen geplaagde Wilde Landen een steun in de
rug te geven heeft Keizerin Leta I, in overleg met
de verschillende kerkleiders in de hoofdstad,
besloten ook de gelovigen in de Wilde Landen de
mogelijkheid te bieden regionale kerkleiders aan te
stellen.
Vooralsnog houdt dit in dat de gelovigen onderling
een kerkleider kunnen benoemen, deze persoon
mag vervolgens de titel “bisschop van de Wilde
Landen” voeren. Met deze stap winnen de
gelovigen binnen de Wilde Landen aan invloed op
keizerrijkelijk niveau en kan het dienstenpakket per
geloof worden uitgebreid.

INGEZONDEN MEDEDELINGEN

Eet meer Demsterkloof's luchtige schapenkaas!
In het Noorden van het Wilde Land,
op de grens van bos- en woest bergland
grazen de schapen luchtig en tevree
en geven hun melk de lieftalligheid van hun
omgeving mee.
Een schone dameshand bereidt daaruit zacht
een schapenkaas waarnaar de wereld smacht
want deze kaas, romig en rond
proeft als een engeltje in de mond.
Neem een stukje op de tong, kijkt hoe het smaakt
en hoe ook terstond uw lust ontwaakt
want 't maakt een ieder tot een ware maniak:
Demsterkloof's schapenkaas is 'n ware afrodisiac!

Christine le Duc presenteert met trots haar
nieuwe lijn in alchemie, met onder meer:
² Dr. Fiebe Glass Speciale Kern
(met prettige aardbeiensmaak)
² Madame la Texx Vloeibare Emulsie
voor uw Tweede Huid
² Prof. S.L. Cohen's nieuwe wapenolie
"Sensueel en glibberglad"
Catalogus op aanvraag, in bruine envelop.
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Zoutmijn gevonden
Een groep aardmannetjes onder leiding van Pollie
Gaab heeft een nieuwe zoutmijn geopend. De plaats
van de zoutmijn wordt zeer geheim gehouden door
de aardmannen die met een aantal karrevrachten
zout verschenen in Woudenburg om het zout te
verhandelen. Zelfs onder invloed van de grote
hoeveelheden wiskey die ze in ruil voor hun zout
hebben weten te krijgen wilden ze de locatie van
hun mijn niet prijsgeven. Wat ze wel kwijt wilde
aan eenieder die het maar wilde horen is het verhaal
van de ontdekking van de mijn. Pollie; Nou vroeger
was ik nog niet de opper arrdman van onze groep
en dus eindigde ik op een dag als vrijwilliger voor
het graven van een latrine voor ons nieuwe kamp.
Wij zijn hele keurige aardmannen en dus graven wij
latrines, daar hoef jullie mensen niet zo verwonderd
over te doen. Nou de grond waar ik moest graven
was erg hard. Het eerste laagje niet maar al snel
werd het knetterhard wit steen. Tenminste ik dacht
dat het steen was. Nadat ik een schop had gebroken
heb ik een houweel gehaald en daarmee ging het
graven beter. De brokstukken vlogen in het rond en
zelfs een beetje in mijn mond. Tot mijn
verwondering was het steen helemaal geen steen
maar zout. Nu hadden we net op de markt in
woudenburg zout gekocht voor het eten en ik kan je
vertellen dat was behoorlijk duur. Dus dacht ik als
dit zout is dan kunnen we dat verkopen. De latrine
is ergens anders gegraven maar niet door mij. Want
met dit goede idee mag ik natuurlijk opper zijn. En
na het eerste laagje gaat het zout graven ook wat
beter en komen er enorme kristallen uit de grond
zetten. We hebben die vaak nog klein moeten
hakken om ze te kunnen vervoeren. En hier in
Woudenberg hebben we het hele zaakje kunnen
verkopen voor een vaatje wiskey. Een reuze goede
deal. Er was zelfs een of andere puntmuts die zat te
zeiken of we geen geel zout ofzo hadden. Erg
sympatiek was hij niet. Maar hij bleef maar door
zeiken en dat terwijl ik eigenlijk nodig moest. Dat
bracht mij op een goed idee. Ik kan je zeggen dat
geel zout veel meer opbrengt dan gewoon zout. Nu
hebben we nog een vaatje wiskey en kan ik nog
even opper blijven. Als de wiskey op is zullen we
eens kijken of we meer kunnen opgraven.

•••
Vernieuwing pasweg
De Hertog van Batori heeft bevel gegeven de weg
over de pas naar de Wilde Landen te vernieuwen.
Volgens een zegsman van de Hertog hoopt hij de
handel met de Wilde Landen te bevorderen. De pas
is inderdaad aan onderhoud toe.
Een aantal passages zijn momenteel moeilijk
begaanbaar vanwege aardverschuivingen en
erosiegeulen. Niet langer ligt Batori aan de rand van

Pagina 4
Anno Leta 5
Elerion: met de kolonisatie van de Wilde Landen
heeft Batori een enorm achterland gekregen. Het is
te verwachten dat in de nabije toekomst de handel
met de Wilde Landen zal toenemen en Batori doet
er veel aan een goede handelspartner en
doorvoerstation te zijn. Zo worden er langs de pas
ook overnachtingsstations gebouwd en in Batori
zelf is een karavaan-serail gepland.
De hoop van Batori is dat Residente Idelette de weg
in de Wilde landen ook vernieuwt en doortrekt via
Brino Anjak naar Woudenburg. De Residente heeft
te kennen gegeven zeker naar fondsen te zoeken om
dit plan te realiseren.
Vrouwe Idelette wees er echter op dat haar handen
echter gebonden zijn door andere zaken. Ze heeft
echter toegezegd te onderzoeken of op korte termijn
de passage nabij het geexplodeerde Brino Anjak te
herstellen is of dat een nieuwe weg gezocht moet
worden. Een kleine delegatie is er op uit gestuurd
om de mogelijkheden te onderzoeken.

•••
Veel nieuwe ontdekkingen op
tovenaarseiland
Op Tovenaarseiland schijnt de laatste tijd een zeer
gunstig onderzoeksklimaat te heersten. Misschien
dat de strijd tegen de tiran Ka-Rashid de tovenaars
tot extra inspanningen heeft aangezet, of tot het
nemen van grotere risico’s can gewoonlijk. De
belegering door de vloot van Ka-Rashid schijnt
sommige verdedigingswerken automatisch
geactiveerd te hebben, waarna de aanwezige
runenmeesters deze enthousiast begonnen zijn te
bestuderen.
Eén naam die in veel gesprekken naar voren komt is
die van de jonge tovenaar Werner Vanbruyn. Dit
jonge talent, van wie tot voorkort niemand ooit had
gehoord, duikt in de ene na de andere publicatie op.
Hij schijnt betrokken te zijn bij de ontwikkeling van
diverse nieuwe spreuken. De betrokken
runemeesters spreken van ‘een groot talent”.
INGEZONDEN MEDEDELING

Sint Walricks Kuuroord
Daar is waar men niks kwalijks hoort –of zietEn enkel, puur, geniet.
Men is welkom voor complete relaxatie.
Voor modderbad, vechttraining,
bloemschikken en meditatie!
En als men naar iets anders smacht,
Gaat uw gastheer, de Baron, graag met u op
jacht!
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KWADE TONGEN

Bouwt Idelette een Vesting in Umbria?
Bouwmeester Piet Gras uit Pelinor, bekend
vanwege zijn vestingwerken, is benaderd voor een
bouwproject in de Wilde Landen van Umbria. Wie
in Umbria een van de meest beroemde
bouwmeester benaderd voor een project geeft
natuurlijk ruimte voor speculatie. Bouwmeester
Gras zelf zwijgt in alle talen over de identiteit van
de opdrachtgever. Hij betreurt het dat er al zoveel is
uitgelekt en wilde wel kwijt dat een opdracht in
Umbria nog verre van zeker is. Er is veel om over
te onderhandelen en dat kost tijd.
Bouwmeester Gras is bekend vanwege zijn
vestingbouw die in hoge mate rekening houdt met
de niet-menselijke factor. Bekend is het trolbestendige poorthuis van Kasteel Westenborg. Ook
het vermaarde kasteel Morgenstern in de Arvenpas,
waar de mogelijke heden van magische verdediging
en fysieke verdediging zo wonderwel goed zijn
gecombineerd, is van de hand van bouwmeester
Gras. Momenteel heeft Gras de vestingwerken van
Pelinor-stad weer op orde gebracht, nadat die door
de Vuist danig in puin waren gelegd. Dit project is
bijna af en het ligt voor de hand dat de
bouwmeester naar een nieuwe opdracht uitkijkt.
Wie er in Umbria interesse heeft in de diensten van
de bouwmeester blijft een groot raadsel. Residente
Idelette de Biënhof ontkent op dit moment bezig te
zijn een Residentie op te bouwen. Haar
woordvoerder verklaart: “Ondanks dat er nog veel
aan de veiligheid van de Wilde Landen te
verbeteren is, heeft de bouw van een vesting geen
prioriteit. De gevaren in de Wilde Landen zijn ook
niet van dien aard dat zij goed bestreden kunnen
worden vanuit een kasteel of vesting. Eerder is het
zaak een effectief en hoog mobiel keurkorps te
creëren om flexibel problemen en gespuis aan te
kunnen pakken.”
Dit verhaal van de Residente strookt echter weer
niet met het verhaal dat ze de Baron van St. Walrick
heeft gesommeerd zijn vestingwerken te herstellen.
Een zegsman van de Baron vertelt ons dat er geen
sprake is van herstel van de vestingwerken , noch
door de Baron noch door bouwmeester Gras. Dat
kan de Baronie niet dragen, de financiële situatie
van het rustoord is uitermate slecht na de laatste
onlusten en zonder ondersteuning van de Residente
of Elerion gebeurt er helemaal niets in St. Walrick.
Blijft er natuurlijk de mogelijkheid over dat derden
of nog sterker de rebellen de geheimzinnige
opdrachtgevers achter bouwmeester Gras zijn.
Mocht dit het geval zijn dan zou de rebellie van de
Zwarte Brigadisten wel eens een langdurig karakter
kunnen krijgen. De Residente heeft waarschijnlijk
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wel de middelen om voor korte tijd haar flexibel
keurkorps ten velde te brengen gerecruteerd uit de
kringen van de kolonisten. Het wordt echter
algemeen betwijfeld of zij de middelen heeft om
een maandenlange belegering te financiering, zeker
niet een belegering van een vesting van Gras.
De experts betwijfelen echter ook of de rebellen de
financiën beschikken om een bouwmeester als Piet
Gras te kunnen betalen. Het blijft dus voorlopig
afwachten wie de geheimzinnige opdrachtgever van
Piet Gras in Umbria is.
LAD

•••
Huurlinge meermalen dood verklaard
Vrienden en familieleden van de huurlinge
Grimilde Petronella Adriana Neeltje van ’t
Hogerehuis hebben afgelopen najaar een
emotionele tijd doorgemaakt. De dame was bij de
aanval van de Zwarte Brigade op Woudenberg voor
dood gehouden en begraven. Zij was echter slechts
buiten bewustzijn, en werd nog net op tijd gered
door twee passerende necromantiërs die haar weer
opgroeven en reanimeerden. Daarna echter kwam
zij ook in de officiële lijsten van gevallenen terecht,
en is haar overlijden ook in de vorige editie van dit
blad gemeld. Gelukkig voor haar en haar beminden
is zij nog springlevend.
Uw verslaggever vraagt zich overigens wel af wat
de betreffende necromantiërs ertoe bracht om het
graf van een zojuist begraven jongedame te
openen…

•••
Alchimist Gremorph voert gruwelijke
experimenten uit
Naar verluidt heeft de te Woudenberg gevestigde
alchimist Gremorph afgelopen najaar actief
onderzoek gepleegd naar de werking van helende
magie. Zoals in de vorige editie van dit blad al werd
vermeld, was er toen enige tijd een vloek actief die
genezende magie minder effectief maakte.
Anonieme bronnen beweren nu dat de alchimist een
armoedzaaier zover heeft weten te krijgen om zich
in ruil voor klinkend geld door Gremorph’s helpers
te laten verwonden, waarna deze en een destijds
aanwezige druïde diverse vormen van genezende
magie op het slachtoffer hebben geprobeerd. Het
verslag dat wij aanhoorden was te gruwelijk om
hier verder te citeren.
Indien dit gerucht waar is, kan het ernstige
consequenties hebben voor zowel de heer
Gremorph als voor de (nu nog onbekende) druïde.
De Wilde Post wil de autoriteiten verzoeken om een
grondig onderzoek in te stellen.
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WETENSCHAP EN TOVENARIJ

Insectoïden van de Wilde Landen
Zijnde

Onderzoekingen naar Insectoïden
(Formica Homoinfectans) rond
Woudenburg, gedurende de
Herfstmaand Anno Leta 4.
Door
Zacharias van der Kabargenbock, teratoloog;
Hertogelijk Jachtslot te Koeterwolde, Batori.
Voornaamste teratologische waarschuwing
De Insectoïde, in al zijn afzichtelijkheid, is ooit een
mens geweest. De afschuwelijke deformatie en
depersonificatie zijn het gevolg van een parasiet,
welke wordt overgebracht door een Matroïde. De
Insectoïde is volledig carnivoor.
Resultaten
In de Wilde Landen worden twee vormen van de
Insectoïde aangetroffen: de kleine, snelle Krijger, en
de grotere, logge Matroïde.
De Krijgers (Formica Homoinfectans Pugnans)
blijken geslachtloos te zijn, weinig brein te hebben,
zeer aggressief en zonder enige consideratie voor het
eigen overleven. Er zijn geen krijgers waargenomen
die op de vlucht sloegen. Krijgers hebben twee lange,
gekartelde scharen aan de voorpoten, waarmee
schade wordt toegebracht. Veldexperimenten met
humane krijgers, geleverd door Von Trox
Huurlingengilde, wezen uit dat Insectoïde krijgers
volledig ambidexter zijn.
Onderzoeksaanwijzingen:
De Krijgers hebben een groot uithoudingsvermogen
en dienen dus met een overmacht of een goede
conditie tegemoet getreden te worden.
De Matroïde (Formica Homoinfectans Infectans) lijkt
zich overwogener te gedragen dan de krijger. Ze
wordt steeds begeleid door enkele krijgers. Matroïden
zijn vrouwelijk en zijn de besmettelijke vorm van de
Insectoïde.
Dissectie en verhalen over enkele
onfortuinlijken wezen uit dat de parasiet wordt
overgebracht via de lange stekels van de Matroïde.
De parasiet doet zich voor als een eitje van 3 à 4
centimeter. De eitjes bevinden zich in een zak in het
achterlijf, welke een opening heeft naar de cloaca en
gespierde buizen (ducti transhomoinfecti) naar de
stekels. Wonderlijk is de afwezigheid van een
ovarium, wat het vermoeden ingeeft dat de Matroïde
slechts een vervoermiddel is van de voortplanting.
Waar de Matroïde haar eitjes vandaan haalt, is tot
zover onbekend.
Onderzoeksaanwijzingen:
Een Matroïde kan volledig bevroren worden met een
magische ijsstraal, waarna men snel klauwen en poten
dient te verwijderen, voor het dier ontdooit. Het best
kan men hiervoor een groot hakmes gebruiken, zoals
in elke goed geoutilleerde keuken te krijgen is.

Conclusies en discussie
De veldwaarnemingen hebben een schat aan
anatomische en ethologische informatie opgeleverd.
Krijgers zijn toegerust voor strijd en jacht, Matroïden
zijn toegerust voor de verbreiding van de soort,
waarbij beide vormen samenwerken. Waar het de
ecologie betreft, blijven enige vragen. Er zijn
onzijdige (krijger) eitjes aangetroffen, alsmede
vrouwelijke (matroïde) eitjes. Vergelijking van de
eitjes in Krijgers met hun verschrompelde humane
geslacht wees uit dat krijgers zowel mannen als
vrouwen zijn geweest, besmet met onzijdige
krijgereitjes, of mannen besmet met vrouwelijke
matroïdeëitjes. De Matroïde die voor dit onderzoek
werd ontleed, bleek ooit een menselijke vrouw
geweest te zijn, besmet met een matroïdeëitje. Is er
een mannelijke versie van de Insectoïde? Waar haalt
de Matroïde haar eitjes vandaan?
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Nieuwe Drank verlengt levensduur
aanzienlijk
(Tovernaarseiland) Alchemisten van
Tovenaarseiland hebben bekend gemaakt dat in
samenwerking met de necromantiër A.Z. Behst een
nieuwe drank is ontwikkeld die de levensduur ruim
twee keer verlengt. Woordvoerder Blorg van het
alchemistengilde zei dat hij nog geen nadelige
gevolgen van de drank gevonden had. hij zei tevens
dat de drank, die uiteindelijk 40 aerieten per
druppel moet gaan kosten, aangeboden zal worden
aan keizerin Leta tijdens het nieuwjaarsfestival te
Elerion. Geruchten gaan dat zich onder de geheime
ingrediënten zich lichpoeder en draketranen
bevinden. Alchemist Blorg zei verder niet bang te
zijn voor overbevolkingsproblematiek. Gezien de
prijs zal de drank namelijk slechts door de elite van
het Keizerrijk bekostigd kunnen worden.
SPECIALE ANNOUNCE

Kaarsenhouders van Pastielje zijn de beste!
Èn nu ook de goedkoopste!
Vanouds uw adres voor stormlampen, waskaarsen,
aardewerk en glazen kandelabers. Alle artikelen nu
tegen 10 pct. korting! Pastielje al negenndertig jaar
een begrip v oor tovenaars, oorakels en anderen die
verlichting zoeken.
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OPINIE
De redactie ontving onderstaand stuk. Gezien het
belang dat alom in de Wilde Landen aan de
dinghoofd-verkiezing wordt gehecht, hebben wij
besloten dit stuk in zijn geheel te plaatsen. De lezer
dient echter in gedachten te houden dat de in dit
stuk verkondigde meningen en analyses geheel voor
rekeninng van de auteur komen.

Domper op verhitte
Dinghoofdverkiezingen
Van Geert Rui.
Woudenberg. In Woudenberg is het al
tijden onrustig. Het volk mort over het gebrek aan
gelijke rechten en vanwege de hoge belastingen.
Zwarte brigades en roversbenden staken de kop op.
Net op het moment dat Leta’s nieuwe regentesse
voor de Wilde Landen, Idelette de Bienhof, met
haar gevolg haar opwachting maakte in
Woudenberg. Kreten als Politica! En Umbrië vrij!
werden overal gehoord. In het begin stond de
bevolking redelijk open voor de denkbeelden van
deze wezens gehuld in het zwart. Maar al gauw
werd duidelijk dat de benden weinig goeds in zin
hadden. Zij hielden zich niet alleen bezig met
politieke opstand, maar begonnen ook overvallen
op boeren te plegen. Hoewel voor een aantal van
hun denkbeelden ook grond was bij een deel van de
kolonisten en de boeren, gingen hun extreme
denkbeelden en geweldadige acties menigeen te
ver. Helemaal toen er verschillende leden van de
Vuist, de beroemde renegate tovernaars van
Ka’rashied
onder
hun
vleugels
werden
gesignaleerd. Verschillende aanvallen van de
zwarte brigaden werd de kop ingedrukt. Hierbij
werd het gebruik van vuurzee vijf niet geschroomd.
De nieuwe regentesse kreeg een moeilijke
taak. Hoe zou ze zich staande houden tijdens de
onderhandelingen met de Zwarte brigaden? De
zwarte brigaden weken geen millimeter van hun
standpunten af. Tijdens de onderhandelingen werd
de suggestie ge-opperd door de nieuw aangestelde
hofmagister Luca Al Dente, om de traditionele
Dinghoofd verkiezingen te
houden voor
Woudenberg om de mensen te geven waar ze recht
op hebben: een eigen Dinghoofd. Regentes Idelette
riep de verkiezingen uit en verlichtte ook de
bewoners
door
het
opheffen
van
de
belastingverhoging. Beide zaken werden onder luid
gejoel ontvangen. De bevolking en alle aanwezigen
schaarden zich al een man achter de regentesse!
Hiermee had ze meteen haar politiek kunnen
getoond en een voet aan de grond gekregen in de
weerbarstige Wilde Landen. De aanwezigen in
Woudenberg sloten de rijen en overwonnen de
zwarte rovers in een gewelddadig treffen. Hierover
leest u meer elders in deze editie.
Eclipse, de Druidesse, heeft de organisatie
van de verkiezingen op zich genomen.
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Verschillende mensen hebben zich verkiesbaar
gesteld voor de positie van Dinghoofd van
Woudenberg. Ook al kwam het aanmelden maar
traag op gang in de feestelijke chaos, die bij het
uitroepen van de verkiezingen ontstond.
Verschillende campagnes werden opgezet. Het
overtuigen van de mensen was begonnen. Bij de
plaatselijke poppenkastvoorstellingen liep het storm
voor campagne slogans. Voor die van Shirazaki
Okura werd zelfs het spraakmakende stuk, de
Vreemde smaken van Tovers onderbroken.
Hieronder volgen een aantal slogans om te
illustreren wat er onder het volk en de kolonisten in
Woudenberg leeft.
b
Bjørn Ägun voor Dinghoofd
Dat is de man die vrij bier beloofd
Wijn en Bier
En veel saunaplezier
We zien wel in het geval van “geld is op”
Voor niets gaat de zon op!
b
Riekaard de Boer,
Staat voor algehele mobilisatie,
Vol motivatie.
En verder niet te veel ge-ouwehoer!
Met zijn allen naar het bos,
En we slaan er op los!
b
Een simpele samulai staat vool eel
Deze nedelige dienaal geeft meel!
Olde, halt en lechtvaaldigheid
Dat klijgt u geheid
Kies deze Halib’diaan
Dan zal het Woudenbelg betel afgaan
Eel en klaakheldele klelen
U kunt nog veel van een Halib’diaan lelen
Shilazaki Okula vool Dinghoofd kiezen
Dan heeft u niks te velliezen!
b
Geen gezeik, iedereen gelijk
Van belasting worden we niet rijk
Haal geen boeren door het slijk
En de natuur is goddelijk!
Stem Pulsar als hoofd van het ding!
b
Wilt u Woudenberg op het goede spoor brengen?
Stem Lambiek Al Dente
Tegen gekonkel en geldklopperij
Voor een rechtvaardige maatschappij
Lambiek, om de Aa in Umbrië te brengen!
b

U ziet wel, de kolonisten hebben het niet
slecht voor met de Wilde Landen en in dit geval
vooral niet met Woudenburg. De verslagenheid was
dus ook groot, toen vandaag de regels voor de
dinghoofdverkiezingen bekend werden. De regels
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zijn erg onbekend vandaar dat er enige uitleg nodig
is. Dit is wat op heden bekend is. Een van de regels
is dat het Dinghoofd woonachtig moet zijn en
blijven in Woudenberg. Veel kolonisten vielen
hierdoor uit de boot, vanwege hun nomadische
bestaan. Gelukkig zijn er nog een aantal kandidaten
overgebleven, waaronder ook Orken en Ogers.
Traditioneel wordt de oger of ork met de meeste
stemmen
tot
Adviseur
Buitenmenselijke
Misverstanden benoemd.
Tot op heden is Leta Kernoen en tevens
Dinghoofd te Woudenberg. Tijdens de strijd tegen
Ka’rashied is zij door de umbrische Dinghoofden
tot Kernoen uitgeroepen. Deze taak als tijdelijk
legerleider heeft ze met grote verantwoordlijkheid
op zich genomen. Met het uitroepen van de
Dinghoofdverkiezing is Leta’s functie van
Dinghoofd komen te vervallen. Besturen op grote
afstand voor zeer lokale aangelegenheden was niet
meer houdbaar. Een woord van dank voor het geven
van leiding en duidelijkheid aan Woudenberg door
Leta in haar functie van, nu scheidend, Dinghoofd
is hier op zijn plaats. De Dinghoofden en de
regentesse, Idelette de Bienhof, zullen nu het beleid
van de keizerin in Umbrië gaan uitvoeren.
Er komt nu eindelijk gerechtigheid na de beloften
voor gelijke rechten die beloofd waren na de
overwinning op de Ursupator, en de rust in
Woudenberg kan wederkeren. Voor de Wilde Post
volg ik de verkiezingen op de voet.

œ•œ•¤œ•œ•
De Herftsmaand en wel de 16e dag in de
middagszon,
Was het dat hun getrouwde leven begon.
Met bloemen in harnas en haar
Werden zij een paar.
Beloften werden gedaan en eenheidsdrank
gedronken
Op het moment dat ze elkaar het ja-woord
en de ringen schonken
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Kunsthoekje
De dichtkunst is in opkomst in de Wilde Landen, na
jaren in het verdomhoekje te hebben gezeten. In de
Wilde Landen gaat het vooral om rijmelarijen. In
andere delen van het Eleriaanse rijk zijn er hele
andere dichtvormen. In onze Wilde Post zijn
regelmatig Harib’dische haiku’s gepubliceerd.
Heden willen wij onze lezers bekender maken met
andere vormen van dichtkunst.
In Redoban is een geheel eigen dichtvorm ontstaan.
Men moet daar niet te veel praten, anders komt er
zoveel zand in de mond. Vandaar het krachtige en
veelzeggende proza. Hierbij twee beroemde
stukken van de Redobanese dichter Mahoud, die de
visie van Redoban ten overstaan van de rest van de
wereld prachtig verwoordt.

Woestijn
Zand fijn
Duinen groot
Avondzon rood
Zand en rots
Hart vol trots
Mahoud Abd Kaliehl (Leta 1)

Veel duinen
Golvende kruinen
Wandelend in tijd
Door wind bevrijd
Eindeloos
Woestijnroos
Stappen,
Kortdurende afdrukken
Hollen,
Hellende stukken
Horizon,
Eeuwig weg
Heelal,
In melkweg.
Mahoud Abd Kaliehl (Leta 3)

Phresi Al Dente en Nele de
Poppenspeelster
Zijn man en vrouw vanaf dat moment
Een mooie dag die zijn weerga niet kent.
Zij bedanken hun gasten voor hun giften en
vooral hun aanwezigheid
Die hen zeer heeft verblijd.

œ•œ•¤œ•œ•
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