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Een Stad in Opbouw
DOOR HELENA ACHTERBERG

Er is veel veranderd in Wezembeek
vergeleken met een jaar geleden. Toen
stonden de huizen leeg, de straten
smerig en de mensen afwezig. Nu is er
veel bedrijvigheid, het is relatief
schoon en het lijkt erop dat er een doel
is in het dorp.
Een
aantal
bezienswaardigheden
trekken de aandacht; de haven is
gedeeltelijk
gerenoveerd,
tijdens
zonsondergang biedt het schitterende
uitzichten over de rivieren de Demster
en de Bo. Het stadshuis is hersteld in
oude glorie en de daartegenover
gelegen markt biedt vele goederen.
Opvallend is de middenstand, die blijft
achter, goede vaklui zijn blijkbaar
schaars. Een uitzondering daarop is de
smidse waar veel bedrijvigheid heerst.
Als laatste en zeker niet het minste het
weeshuis! Een voormalige school is
omgebouwd tot een weeshuis en wordt
verder uitgebreid. Kosten nog moeite
wordt bespaart om aan alle eisen van
de Baron te voldoen. Bij de
hoofdingang staat een bord met de
tekst:
Existere
et
Tolerare
vermoedelijk een spreuk verwijzend
naar de oorsprong van deze kinderen.

Baron Berend-Jan van Galen tot
Wezembeek tref ik bij het weeshuis,
hij geeft nog wat instructies en daarna
neemt hij me mee naar zijn kantoor.
Van galen: 'Ik ben erg trots op alle
oude en nieuwe Wezembekers. Alles
wat we in een korte tijd voor elkaar
hebben gekregen! Momenteel zijn er
nog wat uitdagingen, elk worden
adequaat aangepakt.' Dat blijkt kan ik u
vertellen. Wezembeek heeft veel
mensen aangetrokken die voor overlast
zorgden. Door een uitbreiding van de
stadswacht met een aantal zeer
capabele
lieden
is
de
rust
wedergekeerd. Dan is er natuurlijk het
weeshuis, van Galen: 'Het weeshuis is
een daverend succes! Kijkt u eens naar
de kinderen, die hebben voor het eerst
een uitzicht op een beter leven. Graag
wil ik van de mogelijkheid gebruik
maken om een ieder te bedanken voor
de gulle giften! Een aantal maanden
geleden heb ik een collecte gehouden
in Batori, een aantal welgestelde en
goedgeefse lieden hebben het weeshuis
mogelijk gemaakt. Namens de
kinderen en namens mezelf: Bedankt!'.
De Baron brengt het positief maar ik
zie een man voor me die veel lasten op
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zijn schouders draagt. Zoals u al in
eerdere edities heeft kunnen lezen is
met
name
de
oorspronkelijke
bevolking onrustig, er is sprake van
een groep tegen al zijn 'zogenaamd
goede bedoelingen'. Een man die
anoniem wilde blijven: 'Nu hij wat
geld heeft wordt dat allemaal over de
balk gesmeten. Hij doet valse beloftes
om
de
Wezembeekse
Beukers
(plaatselijk orkbalteam) weer nieuw
leven in te blazen, wij zien er niks
van!'
Het moge duidelijk zijn dat op politiek
vlak Wezembeek nog erg onrustig is.
Ik denk de werkelijke uitdaging voor
de Baron.

Umbrische Orkballers
Kansloos Uitgeschakeld
Tot groot verdriet van de vele fans, en
ook tot grote teleurstelling van de
Umbrische afdeling van de EPOB, is
de afvaardiging uit onze mooie
provincie er niet in geslaagd om de
finale
van
het
Eleriaanse
kampioenschappen Orkbal te behalen.
In de poulfase werden we kansloos
uitgeschakeld door Encique en Chem.
Het toernooi werd uiteindelijk
gewonnen door de gedoodverfde
favoriet, Alchimbra. Zij versloegen in
de finale het team uit Elerion-Stad. De
Umbrische afdeling van de EPOB wijd
het verlies van de poule-fase aan de
problemen tijdens de voorbereidingen
en hoopt over 2 jaar op een beter
resultaat. Daarnaast spoort ze lokale
teams aan om meer te trainen.

Alven Gezien Nabij
Nieuw-Woudenburg
Uw verslaggever heeft zijn handen
weten te leggen op een bijzonder
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rapport van een Umbrische patrouille
van de Oostelijke Commanderij van
Nieuw-Woudenburg. De soldaten van
de OCNW konden hun ogen niet
geloven. Zij liepen langs hun normaal
zo rustige route tegen een drietal alven
aan. Met in de jaren opgebouwde
efficiëntie wisten zij de drie al snel uit
te schakelen. Volgens de soldaten
gedroegen zij zich zeer verdacht, en
voor alven weinig spraakzaam.
Desgevraagd wil het leger hierop niet
reageren.

Oproer in Trollendam
DOOR WILMA PURPERHART

“Het moet niet gekker worden” meldt
Boer Karelszoon verontwaardigd aan
de verslaggever ter plaatse. Naast hem
ligt het bewijs van een brute misdaad
die heel Trollendam heeft wakker
geschud. Een enorme pompoen lijkt
van de voorkant puntgaaf, maar als
men dichterbij kijkt is te zien dat de
achterkant van de pompoen bruut
geweld is aangedaan. Enorme tanden
hebben zich door het vruchtvlees heen
geschrokt en zich tegoed gedaan aan
de prachtig oranje vrucht. Naast Boer
Karelszoon staat keurmeester Nufjes.
“Het is een schande, zelden hebben we
zo’n gaaf exemplaar van het slag
Kabargenbock’s Knaloranje gezien. De
grootte is ongekend en wij hebben het
sterke vermoeden dat de smaak
subliem had moeten zijn.”
De
Kabargenbock’s
Knaloranje
superpompoen was de gevierde
prijswinnaar in de welbekende
Trollendamse pompoen-van-het-jaar
wedstrijd waar heinde en verre
professionele pompoenkwekers hun
prachtigste exemplaar tentoon stellen.
Meester Nufjes, als gerenommeerd
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pompoenexpert, is al jaren bekend met
het festival en een fervent bezoeker.
“Het was een eer om dit jaar de
keurmeester te mogen zijn en het is
dan ook een ware tragedie dat de
feestvreugde op deze manier teniet
wordt gedaan.”
De dader van de harteloze daad is op
heterdaad
betrapt
door
Boer
Karelszoon zelf. “Ze stond gewoon
met haar neus midden in het
vruchtvlees toen ik haar bij de lurven
kon vatten.” De onverlaat staat al sinds
het moment van ontdekking aan een
paal vastgebonden midden op het
dorpsplein en wordt bekogeld met rotte
eieren en tomaten, die ze met smaak
van de grond likt.
“We wisten ook geen andere straf te
bedenken voor een geit” moet meester
Nufjes toegeven. Geiten staan nou niet
echt bekend om hun lerend vermogen.
Boer Karelszoon stelde nog voor om
Boterbloem de geit te serveren in een
heerlijke pompoensaus maar dat
vonden de inwoners Trollendam toch
iets te gortig. Daarnaast heeft
Boterbloem
vorige
week
de
welbekende Trollendamse geit-van-het
–jaar wedstrijd gewonnen en dat is
natuurlijk niet mis.
Meester Nufjes hoopt dat de rust snel
wederkeert naar Trollendam en dat de
inwoners toch een manier vinden om
dit bijzonder onprettige incident een
plekje te geven.

Herberg Den Dorstige Wachter
Volledig Afgebrand
Totaal onverwacht is de bekende
stadsherberg “Den Dorstige Wachter”
in de eerste week van de hooimaand
afgebrand. In de vroege ochtenduren
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van een mooie woensdag, brandde de
herberg totaal tot de grond af. De
herberg, die vanwege het vele bezoek
van de stadswachters bekend stond als
een van de veiligste, maar ook
luidruchtigste herbergen van NieuwWoudenburg had op die dag slechts 2
gasten, welke op tijd het pand konden
verlaten. Hun bagage, waaronder een
meesterwerk van de bekende, doch
overleden, houtwerker Zura Langilea
heeft het helaas niet overleefd. Ook de
uitbater van de herberg, Barth Jonninn,
heeft het niet overleefd. Hij is
waarschijnlijk in zijn slaap overleden.
De stadswacht, die het verlies van hun
favoriete herberg ten zeerste betreurt,
heeft een onderzoek naar de brand
aangekondigd, maar tast momenteel
nog in het duister.

Zelfmoordgolf in Achterbeek
Het normaliter gezapige dorpje
Achterbeek is recentelijk opgeschrikt
door een golf van zelfmoorden.
Burgemeester Westlandt laat weten dat
de bevolking voor een raadsel staat.
“Het zijn reizigers die uit alle hoeken
van het keizerrijk komen en van
allerlei pluimage: jong, oud, arm, rijk,
van alles. Allemaal vragen ze of er een
mausoleum of oud bouwwerk in de
buurt is. We hebben geen idee wat ze
precies zoeken. Vervolgens trekken ze
de bergen in en plegen daar zelfmoord.
Ze springen van een klif, hangen zich
op, slikken gif, u noemt het maar. En
het gekke is, ze lijken stuk voor stuk
gelukkig te zijn met hun dood.”
Tot op heden zijn er veertien
bevestigde gevallen van zelfdoding. De
lokale schout loopt extra patrouilles
om verdere tragische incidenten te
voorkomen, maar bestempeld de
situatie als “zeer zorgwekkend”.
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Septicivita Spuwt Weer...
DOOR BRENNOLINDA HOLLE

De dreigende waarschuwing van onze
heetgebakerde noorderburen lijkt geen
loos dreigement te zijn. In onze vorige
editie berichtten wij al uitgebreid over
de historie van de relatie tussen de
twee keizerrijken. Hoewel er nog niets
bekend is over een officiële
oorlogsverklaring, zijn er al diverse
berichten van groepen verkenners die
onder het mom van een diplomatieke
delegatie
de
Wilde
Landen
doorkruisen. In diverse commanderijen
wordt gespannen een reactie uit onze
hoofdstad afgewacht. "Zo lang we
geen nadere orders krijgen, kunnen we
niets doen tegen die rotzakken", zegt
een Umbrische soldaat die graag
anoniem wil blijven.

Hoofdstad Umbrië
Blijft Groeien
Nieuw-Woudenburg blijft uit haar
voegen barsten. De betrekkelijk lange
tijd van vrede, voor velen de langste
vredestijd die ze ooit hebben
meegemaakt, zorgt er voor dat velen
het aandurven om te investeren in
stenen gebouwen. Zo ook in NieuwWoudenburg, waar tot nu toe veel met
hout werd gebouwd.
Uw verslaggever sprak met Flosculus
Sonderfan, over zijn plannen om de
voormalige herberg “Den Dorstige
Wachter” te herbouwen en uit te
breiden. Flosculus, “zeg maar Flosc”,
weidt uit over zijn plannen: “We
bouwen met steen in plaats van hout.
Want op zo’n toplocatie aan de
hoofdstraat willen we een nieuwe
brand koste wat kost voorkomen.” Hij
wijst: “Hier komt dus de bar, met een
uitgebreid assortiment aan dranken.
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Van bruisjes tot vruchtensappen en van
laag tot hoog alcoholisch.”
Hij vervolgt met: “We staan nu waar
de grote gelagkamer komt, maar er
komt ook een spreekkamer voor de
gevoeligere gesprekken.” Hij wijst:
“Hier komen de kamers voor onze
gasten. Er zullen zowel individuele
kamers als groepszalen beschikbaar
zijn. Zoals u ziet, zijn we al flink
bezig, maar het zal nog wel enkele
maanden duren voor we in de
sprokkelmaand een groot openingsfeest kunnen houden.”
Vol enthousiasme gaat hij verder. “Het
zal een fantastisch openingsfeest
worden met allerlei interessante gasten.
Ik heb persoonlijk de gasten uitgezocht
en uitgenodigd die fascinerende
verhalen te vertellen zullen hebben en
eloquente bijdragen kunnen leveren
aan de discussies van de avond. En
natuurlijk zal de drank de eerste avond
gratis zijn! We zullen dan ook op een
spectaculaire wijze de naam van de
nieuwe herberg onthullen.”

Opnieuw Gildehuis Overvallen
Ditmaal twee keer en volledig verwoest
DOOR GERT TOLLENAER

In de vorige editie van deze periodiek
berichtten wij over de brute
roofoverval op het gildehuis der
bezweerders in Hoogwolde. Dat ging
gepaard met flink wat geweld en
waarbij zelfs enkele doden zijn
gevallen.
Echter, het hele drama heeft zich
opnieuw voltrokken, ditmaal in het
dorpje Drooghbeeck in Alchimbra.
Ook daar is het gildehuis der
bezweerders
aangevallen
door
onbekenden, maar kort na de eerste
overval is het nog een keer bezocht
door lieden met slechte bedoelingen.
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De eerste poging had duidelijk tot doel
de
ontvreemding
van
allerlei
componenten,
kruiden
en
wat
artefacten, een herhaling van de
overval in Hoogwolde. De tweede
poging liep op niets uit, doordat het
gildehuis nog niet was bevoorraad. De
overvallers van de laatste actie
besloten daarop om niets over te laten
van het gildehuis. Zij plaatsten een
handkar in de ingang van het gildehuis
en vulden deze met zoveel mogelijk
hout en ander brandbaar materiaal.
Daarna werd de kar in brand gestoken
en al snel sloegen de vlammen uit het
dak van het gebouw.
Met vereende krachten werd men de
brand uiteindelijk de baas, maar
diverse dorpelingen raakten hierbij
gewond en van het gebouw zelf bleef
zo goed als niets over. Een onderzoek
werd direct gestart en loopt nog steeds.
Het lijkt om dezelfde daders te gaan als
in Hoogwolde.

Dronkenmanspraat Oogst
Enkel Onbegrip
Een reiziger die onlangs NieuwTrollendam heeft aangedaan maakt
melding van glibberige wezens die uit
het water opdoemen en waarbij
aanraking een brandend gevoel geeft.
“Ik had een alleraardigste avond met
de zeer vriendelijke plaatselijke
dorpsbewoners ”, aldus de reiziger, die
niet bij name genoemd wenst te
worden. “Toen ik in de kleine uurtjes
naar mijn overnachtingadres liep zag ik
een schim aan de waterrand. Ik stak
mijn hand om deze persoon op de kant
te helpen en hij voelde koud en
glibberig aan dus ik liet geschrokken
los. Hierop gleed de persoon helemaal
in het water. De volgende ochtend toen
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ik wakker werd had ik brandblaren op
mijn hand. ”.
Geconfronteerd met deze vreemde
berichten doet de locale schout het af
als dronkenmanspraat. “Waarschijnlijk
heeft hij zelf in een dronken bui zijn
hand verbrand en verzint hij iets om
dat te verbergen. ”, Aldus de schout.
“Als er echt midden in de nacht
iemand onder water verdwijnt roep je
toch om hulp zodat je kan voorkomen
dat hij verdrinkt? In plaats daarvan zei
meneer niets en ging stilletjes naar bed.
Ik zou hem alsnog moeten oppakken
wegens nalatigheid. ”.
Ook de plaatselijke bewoners snappen
niet waar het verhaal van de reiziger
vandaan komt. “In Nieuw-Trollendam
gebeurd eigenlijk nooit iets bijzonders.
”, aldus een bewoner, “Zelfs van de
Ragskalo hebben we totaal geen last
meer en het is heerlijk rustig in het
dorp. ”. “Als mensen niets leuks over
het dorp kunnen zeggen moeten ze hun
mond houden. ”, snauwt de plaatselijk
smid ons nog toe.

Ophef in Helmhaven
Om Toneelstuk
In de hoofdstad van Alchimbra,
Helmhaven, is enige commotie
ontstaan rondom de opvoering van een
nieuw
toneelstuk
in
de
stadsschouwburg. Het stuk, “De Havik
Begint”,
vertelt
de
fictieve
ontstaansgeschiedenis en heldendaden
van de Helmhaven Havik. De
Helmhaven Havik was in de jaren
voorafgaand aan de Alvenoorlog een
beruchte inbreker in de Alchimbrische
hoofdstad
die
vele
paleizen,
herenhuizen en pakhuizen heeft
beroofd. De Havik is nooit gepakt,
maar staakte na de oorlog zijn
activiteiten.
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Het idee dat de crimineel nu
verheerlijkt wordt als volksheld in het
theater stuit de gegoede burgerij tegen
de borst.
“De Havik was zeker geen held, maar
een ordinaire dief die voor vele
aerieten aan eigendommen heeft
ontvreemd
van
hardwerkende
burgers,” aldus een woordvoerder van
het invloedrijke Alchemistengilde.
Onder het gewone volk is het
toneelstuk echter immens populair; alle
voorstellingen
zijn
inmiddels
uitverkocht.

Vermist!
Wie heeft onze geliefde man en vader
gezien: Berend Rodenberg? Hij is het
laatst gezien op de 12 van de
Oogstmaand, onderweg van NieuwWoudenburg naar Demsterkloof.
Berend is reizend handelaar in
kaarsen, stoffen en ander huisgerei.
Wie heeft Berend nog levend gezien
na deze datum? Wie weet waar
Berend thans is?
Getuigen worden verzocht zich te
melden bij het lokale gezag. Beloning
mogelijk.
e

Anja Rodenberg, Nieuw-Woudenburg
Jantje
Fleur

Grootmeester Tevreden
Omtrent Resultaat Keurkorps
Groothertog
Armand
Latonville,
grootmeester van de Ridderorde der
Rode Roos, laat weten tevreden te zijn
met de eerste resultaten van het recent
in ere herstelde keurkorps van de orde,
de Ordo Spina. De soldeniers hebben

her en der binnen het Keizerrijk
klinkende resultaten geboekt en een
groot aantal renegaten weten op te
sporen en arresteren. “Waar weerstand
werd geboden, is adequaat opgetreden.
Een enkel sterfgeval is hierbij helaas
onvermijdelijk”, aldus de woorvoeder
van de Groothertog. Het keurkorps
lijkt de niet bijzonder talrijke rode
ridders het nodige werk uit handen te
nemen, aldus gildemeester/senator
Zippolantis. “Renagatie blijft een
probleem, ook nu de tovergilden hun
zaakjes weer wat beter op orde
hebben,” aldus de bekende magiër. “Ik
heb begrepen dat de Ordo Spina soms
wat hardhandig optreed, maar de
hoeveelheid
opgespoorde
en
binnengebrachte renegaten spreekt
voor zich en onderstreept de noodzaak
van het hard aanpakken van bewuste
ontduikers van de gildewetten”. Het
keurkorps
blijkt
ondertussen
nauwelijks meer te rekruteren;
doorheen het Keizerrijk zou de Ordo
Spina op “oorlogssterkte” zijn, aldus
anonieme ingewijden.

Aanslag op Tovenaarseiland
Volgens onlangs bevestigde geruchten
zou op Tovenaarseiland een aanslag op
het leven van grootmeester Waldemar
Fronklin met een sisser zijn afgelopen.
“Het sissen van het nablussen van het
hoopje as wat overbleef van de sukkel
die dacht een grootmeester met een
vergiftigde dolk aan te kunnen vallen”,
aldus Magister Pyrhus, woordvoerder
van Tovenaarseiland. Volgens een
ooggetuige zag de belager van de
illustere Grootmeester zijn dolk in zijn
handen verpulveren terwijl hij de
tovenaar probeerde neer te steken,
waarna Grootmeester Fronklin de man
met slechts een vernietigende blik in
vlammen zou hebben doen opgaan.
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