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Zonnegeloof Officieel Staatsgeloof
Keizerin erkent geloof in grootse ceremonie
Op de eenentwintigste van de
zomermaand vond in Elerion-stad de
grootse ceremonie plaats waarin het
Zonnegeloof officieel werd erkend als
staatsgeloof. Van heinde en verre waren
kleine groepen gelovigen toegestroomd,
waaronder de bekende orkse profeet
Domela Troelstra. Keizerin Leta
persoonlijk, als Keizerin geestelijk
leidster van alle staatsgeloven, leidde
de ceremonie waarin het geloof naast
een officiële status een plek op het
tempelplein in de hoofdstad kreeg
toegewezen, waar met noeste arbeid in
zeer korte tijd een prachtige tempel was
gebouwd. Uitzonderlijk was het verder
te noemen dat de Keizerin zowel vóór
als ná de ceremonie aanhangers van de
voormalige “Zonnecultus” openlijk
haar excuses aanbood voor de
wandaden begaan door de Keizerlijke
inquisitie in de tijd van Ka Rashid.
REDACTIONEEL COMMENTAAR
Het tot staatsgeloof verklaren van de Zonnecultus is
een ongekende gebeurtenis, zonder precedent in
meer dan de afgelopen vijftien eeuwen. In dit tijd
zijn er talrijke oprispingen van nieuwe geloven
geweest, maar steeds hebben de bestaande geloven
het tij weten te keren en de nieuwe denkbeelden –

soms met grof geweld – weten te onderdrukken.
Dat het Zonnegeloof het nu wel tot staatsgodsdienst
heeft weten te brengen, is aan een combinatie van
factoren te wijten. Natuurlijk hielp het dat het
Zonnegeloof zijn wortels in een pré-Keizerrijkse
staatsgodsdienst had. Ook het feit dat de Zon een
grote aanhang heeft onder niet-menselijke wezens
als orken heeft een grote rol gespeeld, waarbij de
sterk in kracht toegenomen emancipatiebewegingen
voor deze wezens het geloof een extra steuntje in de
rug hebben gegeven.
Maar de grootste factor ligt toch in de ongekende
beroering die de burgeroorlog van de afgelopen
jaren met zich meebracht. De strijd verzwakte
bestaande instituties en schiep ruimte en macht voor
nieuwe groeperingen. De toegenomen invloed van
de burgerrechtenbeweging voor orken en dergelijke
is hier ook een rechtstreeks gevolg van. Ten laatste
moet de geestdrift en geloofskracht van de Zonneaanhangers niet gekleineerd worden. Wat men er
verder ook van moge denken, de Zon weet haar
aanhangers tot grote daden te inspireren.
Hoe de toekomst voor het nieuwe staatsgeloof eruit
gaan zien, valt nog niet te voorspellen. Aan een
staatsgeloof worden andere eisen gesteld dan aan
een volkscultus, en de oude geloven zullen de
nieuwe officianten met graagte doen struikelen.
Hopelijk zullen de aanhangers van de Zon het
politieke spel ook op hoog niveau kunnen spelen.
Ten laatste rijst de vraag, of dit een eenmalige
gebeurtenis is. Het is bekend dat orken, ogers,
aardmannen en dergelijke meerdere totems
aanbidden. Misschien zijn sommigen van hen
krachtig en universeel genoeg om ook in ander
bevolkingsgroepen aanhang te verwerven. Zullen
ook hun aanhangers gaan streven naar de status van
staatsgeloof?
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Drama treft Geelvoorde
De inwoners van Geelvoorde zijn
opgeschrikt door een onverklaarbare en
angstaanjagende gebeurtenis. Op het
vroegere slagveld (tijdens de campagne
van Hakim II is het Umbrische leger te
Geelvoorde gedecimeerd door het
Elerische) begonnen de doden op te staan.
Verschrikte dorpelingen haastten zich hun
koeien en kleinvee uit de baan van de
ondoden halen. Velen kippen werden
onder de voet gelopen, twee van de oudste
bewoners stierven op slag van schrik,
zwangere vrouwen vielen flauw. De
geschokte burgemeester, agrariër Peters,
werd volledig verrast door deze
wederopstanding: ‘Het was vreselijk, ik
werd 's nachts uit mijn bed gehaald door de
nachtwacht, die bazelde over wandelende
doden. Eerst geloofde ik hem niet, maar
toen begon ik wat te ruiken. Ik stuurde
mijn zwangere vrouw naar de kelder en
ging naar buiten. Daar liepen stinkende
maar zwaargewapende skeletten dwars
door de roggevelden en de weilanden! Ik
liet alarm slaan zodat boeren hun koeien
konden redden, de slapende dieren werden
onder de voet gelopen! De ondoden
verdwenen daarna in de nacht. Wellicht
volgen ze de voetstappen van hun
voormalige kameraden?’Of deze
verklaring juist is, is nu nog onbekend,
maar er is een onderzoek gestart door de

lokale historicus, die deze gebeurtenis zeer
fascinerend vindt.

Landhuis te Nezbit weer
bewoond
Na lange tijd wordt het, licht verloederde,
landhuis “Den Graafschen Burgt” te Nezbit
weer bewoond. De echtgenote van
burggraaf Meester Marandrax, de bevallige
Ava, heeft er, met de drie kinderen van het
echtpaar en haar voltallige familie, haar
intrek genomen. De dorpsbewoners tonen
een gemengde reactie op de nieuwkomers.
De jongere mensen zijn tevreden: ‘zo komt
er eens wat leven in dit saaie dorp ! Die
zigeuners kunnen te gek muziek maken en
dansen, weet je wel !’. De oudere
bevolking toont zich wat sceptischer: ‘dat
soort volk brengt alleen maar problemen.
Dit landgoed heeft een man met een sterke
arm nodig; de criminaliteit stijgt de pan uit,
de jeugd weigert een hand uit te steken en
de boeren in Shasbat houden de prijs van
tarwe bewust laag, om ons dwars te zitten.
Dit stelletje ongeregeld zal ons leegeten als
een stelletje sprinkhanen en dan weer weg
trekken, let op mijn woorden!’Vrouwe
Ava heeft plannen om met haar familie een
dans- en muziekschool in het landhuis te
starten, om zo Nezbit duidelijker op de
kaart te zetten.
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GEMENGDE BERICHTEN

Keizerlijk Paleis verder
beveiligd
In verband met de recente aanslagen op
leden en personeel van de Keizerlijke
Familie is de beveiliging van het Keizerlijk
Paleis verder uitgebreid. De vermaarde
ijzergieterij van meestersmid Henderick
Eras heeft enkele delen van het Keizerlijk
Paleis voorzien van extra hekwerk om
indringers buiten de deur te houden. Zo
zijn onder andere de werkkamer van
Keizerin Leta’s persoonlijke scribent
jonker Pieter Drooglever en de
persoonlijke vertrekken van prinses Shagar
voorzien van extra traliewerk teneinde
ongenode gasten buiten de deur te houden.
Ook het deel van de paleistuin dat grenst
aan de slaapvertrekken van prinses Shagar
is uit voorzorg van extra hekwerk
voorzien.

v

Nieuwe commanderijen werpen
vruchten af
De nieuwe permanente vestigingen van de
Keizerlijke Garde her en der binnen het
Keizerrijk leveren eerder resultaat op dan
verwacht. Het aantal diefstallen en
geweldsdelicten loopt in de omgeving van
nieuwe commanderijen verbazend snel
terug. Dat dit het algemene gevoel van
veiligheid onder de bevolking ten goede
komt mag voor zich spreken. De volgende
stap in het meerjarenplan bestaat uit het
oprichten van opleidingsinstellingen voor
gardisten op centrale plaatsen binnen de
verschillende provincies.
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.

Banden met Tovenaarseiland
versterkt
De grootmeesters van Tovenaarseiland
hebben in een officiele bekendmaking
laten weten de banden met de tovergilden
in de hoofdstad aan te halen; op
regelmatige basis zullen docenten van
tovenaarseiland naar de hoofdstad afreizen
om kennis uit te wisselen. Waar deze
plotselingen toeschietelijkheid
(Tovenaarseiland was voorheen juist wars
van het delen van kennis, “Kom het maar
halen” was tot voor kort de boodschap,
red.) vandaan komt blijft vooralsnog
onduidelijk.

v

Vermissingen blijven raadsel
De talloze onverklaarbare vermissingen in
de omgeving van de baronie Van Walrick
en elders binnen de Wilde Landen, nu
bijna een jaar terug, blijven een raadsel.
Expeditieleider Heer Heinrich van Micken
heeft nog steeds niet kunnen achterhalen
wat er met de talloze vermisten is gebeurt.
Boze tongen beweren dat de abominatiejager de fondsen aanwendt voor eigen
plezier, maar onze correspondent ter
plaatse weerspreekt dit: “Heer Van Micken
doet erg zijn best en spendeert veel geld
aan dure experimenten, zo stuurde hij
enige tijd terug een vrijwilliger door
middel van een magisch experiment naar
de mogelijke verblijfplaats van de
vermisten, maar dat experiment heeft nog
niets opgeleverd”.
Woordvoerders van Keizerin Leta lieten
desgevraagd weten dat de toegezegde
“onbeperkte financiële steun” nog steeds
van kracht is.
Ook legerleider paladijn Rodwyn en
senator magister Zippolantis laten weten
hun ter beschikking gestelde krachten
vooralsnog niet terug te roepen. Heer
Heinrich van Micken was, naar hij zei
“wegens drukke experimenten”, niet
bereikbaar voor commentaar.
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Orquestars spelen in Elerion stad
Het bekende orkbal-team de Orquestars
(wat in in Orktaal ‘de Beukers’betekent),
dat op tournee is door heel Elerion, heeft
recent enkele wedstrijden (buiten de
reguliere competitie) in Elerionstad
gespeeld. Zonder enige moeite hebben de
Orks de Elirische teams vernietigend
verslagen. Zelfs de Elerische favoriet ‘OC
Elerion-zuid‘bleek geen partij. De
Orquestars speelden met hun normale 2-21 opstelling. De reusachtige Orkse wachter
(doelverdediger) Kroch, over wie verhalen
gaan dat zijn grootmoeder een trol was, liet
geen Eleriaanse aanvaller voorbij, terwijl
de twee Orkse renners Ort en Brek punt na
punt scoorden. De twee grunts boden hun
renners goede rugdekking, waardoor de
wedstrijd eindigde met een vernederende
15-0 score. Dit team heeft zijn faam wel
verdiend! De belangrijkste wedstrijd, die
tegen OC Elerion-zuid, werd bijgewoon
door keizerin Leta en haar dochter, de
kroonprinses Shagar. Deze laatste heeft het
winnende team persoonlijk de gouden
orkbal overhandigd. Beide hoogwaardigheidsbekleedsters genoten zeer van het
goed-geoliede spel van de twee teams.
Naar vernomen werd heeft prinses Shagar
zelfs besloten liever orkbalspeelster dan
keizerin te worden. Het feest na de
wedstrijd liep, niet onverwacht, wat uit de
hand. Na het nuttigen van enkele
alcoholische consumpties kregen de teams
en hun aanhang ruzie en waren kreten als
‘vals spel’en ‘vuile trucs’niet van de
lucht. De keizerin werd in veiligheid
gebracht door haar lijfwacht, de alom
aanwezige stadswacht suste de ruzie en
arresteerde enkele tientallen vechters.
Heb jij verstand van Orkbal, ben je mobiel en kun
je een paar centen goed gebruiken, dan hebben wij
de baan voor jou! De Wilde Post zoekt:

een fanatieke sportverslaggever
Een goed incasseringsvermogen en enige kennis
van Orkbal worden als een pré gezien voor deze
positie. Ook schriftelijke vaardigheid wordt op prijs
gesteld. Belangstellenden kunnen zich aanmelden
bij ons kantoor in Woudenberg. (Verdienste
n.o.t.k.)
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KORT NIEUWS UIT DE HOOFDSTAD
T De Keizerlijke Accademie is nog steeds op zoek
naar nieuwe docenten. Gezien de explosieve groei
in het aantal aanmeldingen, zal het aantal hoog
opgeleide Elerianen ook stilaan gaan toenemen.
T Herbert Wildersma werd de trotse winnaar van
de jaarlijkse postduivenwedstrijd. De 32-jarige
postbesteller slaagde erin een duif vanuit Melchibar
(Ençique) binnen vier dagen terug te laten keren
naar zijn til in de hoofdstad.
T Het aantal betaalde orkbalscheidsrechters in de
hoofdstad neemt gestaag toe. Door de grote
belangstelling konden enkele ervaren
scheidsrechters in vaste loondienst treden bij de
arena.
T Het bekende handelshuis “De Rand” opent
binnenkort een kantoor in de hoofdstad. Het
pakhuis van concurerent handelshuis Mulder komt
beschikbaar in verband met de verhuizing naar een
kleiner onderkomen.
T Een drietal leden van de Keizerlijke Garde is na
anonieme tips vanuit de burgerbevolking ontslagen.
Hun niet onbevlekte verleden binnen de garde ten
tijde van de ursurpator Ka Rashid was onvermeld
gebleven gedurende de herinstallatie van de
reguliere Keizerlijke Garde.
T Het bestuur van de Keizerlijke Arena maakt
plannen voor een jaarlijkse orkbalcompetitie,
waaraan teams uit het gehele Keizerrijk deel
kunnen nemen.
T Het onderzoek naar de ogenschijnlijke
zelfmoord van de “zegsman” van senator Bertrand
Verwaert lijkt te zijn vastgelopen. Vanuit het kamp
van de senator wordt weinig anders meegedeeld dan
dat men het nog steeds vreemd vindt dat de man
zichzelf met een kruisboog door het hoofd heeft
kunnen schieten.
T De start van het academische jaar aan de School
voor Schone Kunsten was dit jaar het toneel van de
onthulling van een nieuw standbeeld van Keizerin
Leta. Het beeld is vervaardigd door docenten en
studenten van de afdeling Beeldhouwkunst. De
keizerin was niet aanwezig bij de onthulling.
INGEZONDEN MEDEDELING

Meester Moectar
25 jr. ervaring gr. Medium, dir. Resultaat binnen
24 uur. Helpt u met alle liefdesproblemen,
Bescherming tegen slechte invloeden en trouw
tussen getrouwden en vrienden, genezing van fysieke
en geestelijke problemen, wat je nodig hebt als
je parner weg is, je verlorene terugwinnen.
Onmiddellijk resultaat, snelle en doeltreffende
afhandeling.
Werkt serieus en geheim. Goed resultaat, en maak je
geen zorgen, aarzel nooit naar mij toe te komen.

Betaling na 100% resultaat
Op markten en feesten in de Wilde Landen
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NIEUWS UIT DE WILDE LANDEN

Onrust binnen de geloven
Vanuit verschillende plaatsen in de Wilde
Landen is enig gemor te horen over de situatie
rond de bisschoppen van de vier geloven. Er is
nog steeds geen spoor van Bisschop Grauw
‘Klauw’Rmrch’r, Bisschop Rashad el Kimir,
Bisschop Humus en Bisschop Sanka Ra sinds
zij zijn verdwenen in Sint Walrick. Bij de kerk
van de Generaal heeft Bisschop Klauw nog
altijd een trouwe aanhang, anderzijds is daar
behoefte aan een sterke hand om de teugels
strak te houden. Dit heeft in Woudenberg al tot
enige onfrisse situaties geleid. Gelukkig heeft
men alles nog ’s binnenskamers kunnen
houden maar de roep om arbitrage vanuit de
hoofdstad lijkt steeds luider te klinken. Op het
eerste gezicht lijkt alles mee te vallen bij de
kerk van de Jaden Hemelkeizer maar onder het
dunne laagje vineer is ook niet alles pais en
vree. Op hun geheel eigen wijze wordt ook
hier gewerkt aan ‘continuïteit en homogeniteit’
aldus Petrus D’Ul Zhentis, woordvoerder van
de Woudenbergse tempel. Een mogelijk
voorbeeld hiervan is elders te vinden. Bij de
het geloof van de Natuur is een ieder in
zwijgen gehuld. Toch is het deze reporter ter
ore gekomen dat er een strijd gaande is tussen
een groep van druïden die “Umbrië voor de
Umbriërs wil houden” en zij die welwillend
staan ten opzicht van invloeden van buiten.
Vooralsnog valt er niets te zeggen over de
mogelijke afloop, wel is er komende volle
maan een bijkomst ter ere van de Alvader
waarbij dit onderwerp niet geschuwd zal
worden. De kerk van de Zon was officieel niet
voor commentaar beschikbaar; zij zaten op de
hei te zingen. Hieruit zou men op kunnen
maken dat de verdwijning van Bisschop Sanka
Ra door hen niet als een groot verlies wordt
gezien. Echter, onbevestigde bronnen vertellen
ons dat achter de schermen het een en ander
gaande is. We houden U van verdere
ontwikkelingen op de hoogte.

v

Priester verlaat Mawels
De bevolking van Mawels is de afgelopen
week opgeschrikt door het plotselinge vertrek
van de plaatselijk zeer geliefde priester
Francesco Tascilani. Navraag bij de
plaatselijke tempel van de Jaden Hemelkeizer

leerde ons dat de priester ‘is weggeroepen
wegens een sterfgeval in de familie’. Helaas
zal de priester niet meer op zijn post
terugkeren. Er is al een plaatsvervanger
aangewezen: Emilio Cavalho. Er heerst een
groot ongeloof onder de leden van priester
Francesco’s kudde over de ware reden van zijn
vertrek daar de priester het in Mawels erg naar
zijn zin had en hij door zijn kerkgenoten op
handen werd gedragen. Boze tongen beweren
dat Tascilani het veld heeft moeten ruimen
vanwege een schandaal waarin hij en enkele
schandknaapjes zouden zijn verwikkeld.
Hierover is geen verdere informatie
voorhandig wat de stroom van geruchten alleen
maar aanwakkerd. Nog bozere tongen beweren
dat het allemaal onderdeel uitmaakt van een
grote complot om Tascilani van het toneel te
verwijderen. Ook hierover is geen nadere
duidelijk te krijgen. Enkele trouwe volgelingen
zijn inmiddels een actie gestart om Tascilani
terug te krijgen. Ze hebben een brief laten
opstellen en hebben deze aan de hoofdtempel
verzonden. Priester Tascilani was zelf niet
voor commentaar beschikbaar.

v

Keizerlijke Garde permanent in
Klazienaveen
In het verleden hebben wij in de Wilde Post
reeds gemeld dat er voornemens waren om het
aantal permanente posten van de Keizerlijke
Garde uit te breiden om zo efficiënter op te
kunnen treden. Dit is nu ook bewaarheid in de
Wilde Landen, door de toezegging van een
permanente post in Klazienaveen. De post,
vooralsnog opgetrokken uit hout, zal even
buiten de kern worden opgericht en zal plaats
bieden aan 2 pelotons. De aanstelling in de
huidige vorm zal na 3 jaar aan een beoordeling
worden onderworpen waarna er mogelijk een
uitbreiding komt. Wat de taken van de
Keizerlijke Garde rond Klazienaveen zullen
zijn is niet medegedeeld. In Klazienaveen is
gemengd gereageerd op de toezegging. Een
deel van de bevolking ‘verwelkomt de
stabiliteit en extra klandizie die de komst van
de Keizerlijke Garde met zich mee brengt’
waar anderen vinden dat ‘ze hun neus maar in
andermans zaken moet’n steken’. Met de
bouw zal spoedig worden begonnen, de
troepen worden niet lang na de oplevering
verwacht.
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Orkbalcompetitie in de maak
Handelshuis “De Rand”, een welbekende naam
in heel Umbrië, heeft aangekondigd geld te
willen steken in het opzetten van een regionale
orkbal competitie in navolging van de
competitie in Elerion-stad. Teams uit heel
Umbrië kunnen zich inschrijven om hieraan
mee te kunnen doen. Een woordvoerder van
“De Rand” liet weten dat, “hoewel men
misschien niet zo georganiseerd speelt als in de
hoofdstad, de Wilde Landen vol zit met rauw
talent.” “Zo kunnen we er over een paar jaar
eens overdenken om tegen teams uit de
hoofdstad te gaan spelen. Het probleem is
echter de grote afstanden.” De eerste officiële
wedstrijd zal nog wel even op zich laten
wachten maar “De Rand” heeft al laten weten
twee teams uit de hoofdstad te hebben
gecontracteerd om een demonstratiepartij te
komen spelen in Woudenberg als hun reguliere
seizoen is afgelopen. Welke teams het hier
betreft wordt niet meegedeeld. De realisatie
van een eigen competitie wordt door menig
Umbriër met gejuich ontvangen wat
medewerkers van “De Wilde Post” positief
stemt over het slagen van deze onderneming.

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
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Sportnieuws uit Elerion
Uitslagen van de hoogste Hoofdstedelijke
Orkbal-competitie:
¥ Zippo’s All Stars verslaat Zadocks’Elite
¥ Elerion Vooruit verliest van Orkboys United
¥ OC Elerion-zuid verslaat Sta Vast
¥ Wolvenroedel OC verslaat Rood-Zwart
¥ Bloedlust United verslaat VDI (Vreugde Door
Inzet)
¥ De Koppensnellers verliest van Umbria Athletic

Stand na 7 ronden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Orkboys United
Wolvenroedel OC
Bloedlust United
Zippo’s All Stars
Elerion Vooruit
Umbria Athletic
De Koppensnellers
Rood-Zwart
VDI (Vreugde Door Inzet)
OC Elerion-zuid
Sta Vast
Zadocks’Elite
INGEZONDEN MEDEDELING

Handelshuis “De Rand”
zoekt Orkbalteams en –
spelers voor een nieuw op
te zetten regionale
competitie. Ben je snel,
handig met de knuppel of
beschik je over tactisch
inzicht, meld je dan voor
de trials die binnenkort
in Reutelpaal worden
gehouden . Coördinatie
geschiedt vanuit ons
kantoor in Reutelpaal,
vraag naar Pjötr.
Wegens vakantie van onze artistiek medewerkster
deze keer geen dichtkundig recept.

