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Verdwijningen nog steeds een raadsel
Onderzoekers tasten in het duister
BARONIE VAN WALRICK – JUSAN IKLI

Ondanks verwoede pogingen is het
onderzoeksteam dat al enkele maanden in
de baronie Van Walrick bivakkeert er nog
altijd niet in geslaagd definitief uitsluitsel
te geven met betrekking tot het lot van de
talloze vermisten binnen de Wilde Landen.
Onderzoeksleider Heer Heinrich van
Micken is, zo beweren boze tongen, “nog
geen steek opgeschoten”. De abominatiejager zelf is iets positiever gestemd. “Onze
berekeningen wijzen erop dat we er
hoogstwaarschijnlijk in zijn geslaagd
enkele berichten naar de vermoedelijke
verblijfplaats van de vermisten, de
onderwereld, te sturen. Daarnaast hebben
we een poging gedaan één enkele persoon
naar de vermoedelijke verblijfplaats van de
vermisten te teleporteren, alle
berekeningen wijzen erop dat ook dit is
gelukt.”
Sceptici beweren dat de onderzoekers
“maar wat aan klooien” en geen flauw idee
hebben waar ze mee bezig zijn. Ook de
massale inzet van leger en andere
hulptroepen valt bij sommigen in slechte
aarde. “Wat moet dat allemaal wel niet
kosten?”, oreert Harry de Tuinman uit

Duivenvoorde; “Dat ze dat geld voor
nuttige dingen gebruiken, wat heb ik met
die verdwenen sukkels te maken? Als ze
zelf de weg kwijt raken, laat ze ‘m dan ook
zelf weer vinden, niet dan?”
Een woordvoerster van residente Idelette
de Biënhof liet desgevraagd weten dat deze
voorlopig geen reden ziet het onderzoek te
staken. “Keizerin Leta heeft onbeperkte
geldelijke steun toegezegd om de
vermisten op te sporen”, aldus scribente
Anneke Bork; “Heer Van Micken is een
capabel man, en we hebben er het volste
vertrouwen in dat hij ons uiteindelijk
precies zal kunnen vertellen wat er van de
vermisten is geworden. Als er iemand is
die ze kan vinden, dan is hij het wel. ok de
aanhoudende militaire en magische steun
van legerleider Paladijn Rodwyn en
Senator-Magister Zippolantis spreken wat
dat betreft boekdelen.”
Zoals reeds vermeld in de vorige uitgave
van deze periodiek heeft residente Idelette
de Biënhof der Wilde Landen een
omvangrijke beloning uitgeloofd voor
nuttige informatie in verband met de
vermissingen.
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GEMENGDE BERICHTEN

Dissident Van Alkemade terug
naar hoofdstad
Hertog Dragomir van Batori heeft
toestemming gegeven voor het transport
van de inmiddels beruchte ex-inquisiteur
Torres van Alkemade naar Elerion-stad.
De geruchten dat de verbitterde aanhanger
der Jaden Hemelkeizer op last van de
hertog was gearresteerd in een herberg te
Koeterwolde blijken dus op waarheid te
berusten. Van Alkemade vertrok op eigen
initiatief en in strijd met een door Keizerin
Leta persoonlijk opgelegd huisarrest
richting Wilde Landen om “onderzoek te
doen” naar de moord op zijn zoon Wouter.

v

Beveiliging Keizerlijk Paleis
uitgebreid
De verschillende vormen van beveiliging
in en rond het Keizerlijk paleis te Elerionstad worden verder uitgebreid,
waarschijnlijk in verband met het verblijf
van prinses Shagar aldaar. Ook de recente
golf van aanslagen op persoonlijke
vertrouwelingen van de Keizerin zal
ongetwijfeld hebben bijgedragen tot deze
maatregelen. Legerleider Rodwyn steekt
zijn mening in verband met deze kwestie

niet onder stoelen of banken; “het is
jammer dat we tegenwoordig rekening
moeten houden met allerhande vormen van
achterbaks en verraderlijk gedrag. Dit siert
het Keizerrijk niet.”, aldus de paladijn.

v

Universiteit van Elerion wil
opleiding Polemologie starten
De Universiteit van Elerion heeft bekend
gemaakt dat zij het voornemen heeft om
een verbeterde opleiding Polemologie aan
te gaan bieden. Hierbij zal veel meer dan in
de bestaande opleidingen aandacht besteed
worden aan zaken zoals het gebruik van
magie in de strijd, het verdedigen
daartegen en aan de politieke aspecten
kanten van de strijd. Volgens de decaan is
er in de afgelopen jaren een schat aan
actuele ervaring opgedaan, en kan de
Universiteit nu profiteren van de
praktijkkennis die is opgedaan in de oorlog
tegen Ka-Rashied en in lokale
burgeroorlogen. Zij wijst erop dat oude
opleidingen vaak vooral uitgingen van
boekenkennis, en – in haar woorden –
“voorbereiden op de laatst gevoerde
oorlog”. Zij weigerde echter om namen
van docenten te geven, maar zei “dat het
om de groten in het veld gaat”.

INGEZONDEN MEDEDELING
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NIEUWS UIT DE WILDE LANDEN

Beloningssysteem Van Elster
sorteert uiteenlopend resultaat
Het recentelijk door weduwe Van ElsterDe Bouvri ingestelde “beloningssysteem
voor opgeloste misdrijven binnen de Wilde
Landen” (BOMBWL) levert tot op heden
wisselende resultaten op. Vooral in grotere
dorpen lijkt het systeem eerder meer werk
op te leveren. Kapitein Tergers van de
stadswacht te Toenibar reageert
terughoudend : “momenteel zijn we meer
tijd kwijt met het nagaan van door
geldbewuste lui aangedragen “tips” dan
met het daadwerkelijk handhaven van de
orde.” Binnen kleinere
boerengemeenschappen lijkt het
beloningssysteem weinig invloed te
hebben op de ordehandhaving.

v

Mysterieuze slakkenregen in
Kro Terlep
Schouwburggangers in Kro Terlep werden
onlangs onaangenaam verrast door een
plotseling optredende slakkenregen.
Vooral de dames, die vanwege de warme
voorjaarsavond luchtig gekleed waren,
raakten hierdoor zeer ontdaan. Tijdens de
verwoedde pogingen om de dames van de
slijmerige neerslag te ontdoen, braken
enkele onenigheden tussen de hen
vergezellende heren uit.
De inderhaast uit zijn bed getrommelde
stadsdruïde wist de meeste diertjes te
redden. Hun herkomst was hem overigens
ook een raadsel. Volgens hem waren het
“huis, tuin en keukenslakken – maar niet
om op te eten, het zijn geen
wijngaardslakken hoor!”. Wel adviseerde
hij om te onderzoeken of er misschien
experimenterende tovenaars of alchimisten
in de omgeving verkeerden.

HERHAALDE
BEKENDMAKING
In verband met de recente
onverklaarbare verdwijningen binnen
de Wilde Landen loof ik honderd
goudstukken beloning uit voor nuttige
informatie betreffende het lot van de
volgende personen:
v Baron Torak
(Ridder in de Orde der Rode Roos)
v Burggraaf Paladijn-Rechter Elric
v Jonker Bjorn Agaen
v Bisschop Grauw “Klauw” Rmrch’r
v Bisschop Sanka Ra
v Bisschop Humus
v Bisschop Rashad El Kimir
v Magister Orion Fals
Idelette de Biënhof
Residente der Wilde Landen

Zoals u in ons hoofdartikel kunt lezen, hebben er in
de Wilde Landen mysterieuze verdwijningen
plaatsgevonden. Helaas blijken hierdoor ook enkele
van onze correspondenten getroffen te zijn.
Hierdoor hebben wij minder artikelen ontvangen
dan normaal, en is het voor ons ook moeilijker
geworden om, conform onze gewoonte,
verschillende gezichtspunten op het nieuws te
presenteren. Wij hopen hiervoor op uw begrip.
Tevens doen wij een oproep voor nieuwe reizende
correspondenten. Hebt u schrijftalent? Hebt u
inzicht in politiek en maatschappij, of bent u goed
in het verzamelen en weergeven van standpunten?
Stuur ons een bijdrage! Bij voldoende kwaliteit
zullen wij deze gaarne plaatsen. (Verdienste
n.o.t.k.)
INGEZONDEN MEDEDELING
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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KORT NIEUWS UIT DE HOOFDSTAD
T De bouw van het gildehuis der Bezweerders is
voltooid. Onder grote publieke belangstelling werd
het nieuwe onderkomen in gebruik genomen.
T Senator Gradus Jellema is ontmaskerd als de
verspreider van misleidende berichten met
betrekking tot de vernieuwingsgezinde senator
Bertrand Verwaert. Naar verluid heeft tussenkomst
van Keizerin Leta persoonlijk bijgedragen tot de
onmiddellijke verwijdering van Jellema uit de
senaat.
T Het gilde der postbestellers verhuist naar een
groter onderkomen nabij het Keizerlijk paleis.
Evenals het gilde der duivenmelkers kon het gilde
zich de laatste maanden verheugen in een drastisch
toegenomen vraag naar hun diensten.
T Senator-Magister Zippolantis heeft zich
beschikbaar gesteld om de recentelijk uit de Wilde
Landen gearriveerde senatoren wegwijs te maken in
de “politiek van de grote stad”, zoals hij het zelf
noemt.
T In verbazingwekkend korte tijd heeft de
recentelijk opgerichte drukkerij “Den Ouden
Stempel” zijn leningen afgelost. De drukkerij werd
opgericht om de toegangkaarten voor de in de
hoofdstad plaatsvindende orkbalwedstrijden te
drukken.
INGEZONDEN MEDEDELING

Gezocht!
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Kunsthoekje
Dichtkundige recepten
De redactie van de Wilde Post is er trots op dat de
beroemde dichter J. van Oosterwijk Bruyn uit
Elerionstad zijn medewerking geeft aan deze
dichtcursus, zodat dit populaire genre ook in
Umbrië op een hoger niveau zal komen. We zijn al
toe aan het vierde deel van deze zesdelige cursus.
Na het vaderlands lied, het sentimenteel en het
hoogdravend vers richten we ons deze keer op de
lijkzang. Nogmaals: als u geïnspireerd bent
geraakt, dan nodigen we u van harte uit om uw
kunstzinnige dichtsels op te sturen naar de redactie
van de Wilde Post. De mooiste en ontroerendste
verzen zullen we zeker plaatsen!
4. Voor enen lijkzang op grote mannen
Zeg, dat bewondering u van uw held doet spreken;
Verhef zijn deugden hoog, en zwijg van zijn
gebreken;
Noem hem een flonkerster, een heldre zon, een rots,
Die pal stond in de zee bij 't davrend golfgeklots;
Of wel een boom, wiens val 't geschokte woud deed
treuren;
Volg hem in hoger sfeer, om 't hart weer op te
beuren;
Zie 't zweven van zijn geest; ga knielen bij zijne as,
En wens u zelv' tot slot zo edel als hij was.
J. van Oosterwijk Bruyn
FAMILIEBERICHTEN

Noemt men u het zonnetje in huis?
Ergert u zich ook aan al die onbeschaafde
boerenpummels?
Bent u cultureel ingesteld?
Maakt u muziek, boetseert u, schikt u
bloemen of bent u anderszins bezig de
wereld te verblijden?
Kunt u één van bovenstaande vragen met
ja beantwoorden, neem dan nu contact op
met organisatie-bureau

"Lichtend Pad"
Sanka & Björn Agèn
(Choreografen worden met klem verzocht
contact op te nemen)

Bij dezen delen wij mede dat onze
geliefde moeder, grootmoeder, tante, en
oudtante

Laetitia Heloïse Mathilde barones
Gruyzs ter Brugghe
(Tante Lem)
weduwe van Henk Poell (†), Barend
Verzet (†), Hendrick Jonkheer Van
Genderen Stort (†) en Godefridus Baron
Gruyzs ter Brugghe (†)

afgelopen maand vredig van ons is
heengegaan, na een lang en
bevredigend leven.
Wij zullen haar altijd dankbaar zijn
voor haar liefde, warmte en de wijze
lessen die ze ons heeft gegeven.

