
 

 

Jaargang 29 

Nummer 4 

Anno Leta 27 

Pagina 1 

 

Tovenaarseiland verdwenen! 

Alle contacten verbroken; dichte mist op plaats van eiland 

 

Elerion-Stad – De hevige storm die de af-

gelopen maand de Zee der Troosten en het 

zuidoosten van het Keizerrijk teisterde is 

alweer twee weken geleden gaan liggen, 

maar de schade als gevolg van water en 

wind is nog lang niet gerepareerd. Tijdens 

de storm zaten veel zeelieden vast aan wal 

en waren de kroegen in het havendistrict 

van Elerion-Stad overvol. De gebruikelijke 

handelsroutes langs de gehele zuidelijke 

kustlijn waren onbevaarbaar en er was 

geen contact mogelijk met Cauda en To-

venaarseiland. 

Nu komen de eerste handelsschepen weer 

de haven binnen varen met allerlei han-

delswaar uit de Twaalf Provinciën. Kapi-

tein Jelle Heinsma die al jaar en dag han-

del drijft met Tovenaarseiland komt echter 

onverrichter zake thuis.  

De van nature gesloten zeebonk wenst in 

eerste instantie niet in te gaan op dit fiasco, 

maar dankzij doortastende gesprekstech-

nieken en een liter jenever wist onze ver-

slaggever toch het gehele verhaal los te 

krijgen. 

Volgens Heinsma is de zeestraat die het 

zuiden van het Keizerrijk scheidt van To-

venaarseiland gehuld in een dichte mist. 

Op zich geen reden voor de kapitein om 

zich af te laten houden van de oversteek, 

echter bleek de mist onnatuurlijk dicht en 

lukte het de stuurman niet om koers te 
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houden. Na meer dan een dag varen bleken 

ze op precies hetzelfde punt te zijn aange-

komen van waar ze waren vertrokken. 

Vervolgens hebben ze het nog twee maal 

geprobeerd met hetzelfde resultaat. “Het is 

alsof de mist dat hele vervloekte eiland 

heeft opgeslokt, of misschien is het door 

de storm overstroomd en verzwolgen door 

de zee!” 

Wellicht slechts sterke praat van een dron-

ken zeeman, maar opvallend genoeg is er 

ook niks meer vernomen via magische ka-

nalen. De geruchten dat Tovenaarseiland 

mogelijk voor goed is verdwenen nemen 

dan ook hand over hand toe. Het blijft op-

vallend stil vanuit de officiële bronnen. De 

officiële afgezant van Tovenaarseiland in 

de hoofdstad, de heer Morbain Duhamel, 

wilde de berichten bevestigen noch ont-

kennen. 

 

Sekte in Umbrië pleegt collectief     

zelfmoord 

49 doden aangetroffen bij de Paarse Plas-

sen 

 

In Umbrië hebben zeker 49 leden van een 

sekte zelfmoord gepleegd. De doden wa-

ren mannen, vrouwen, kinderen en zelfs 

zuigelingen, zo heeft sergeant Willem 

Bosman bekendgemaakt. De collectieve 

zelfmoord werd gisteren ontdekt. 

 

Soldaten vonden de nog warme lichamen 

aan de oever van de Paarse Plassen, nadat 

een lokale visser melding had gemaakt van 

een groep verdachte sujetten in de omge-

ving.  De zelfdoding moet hooguit een half 

uur eerder hebben plaatsgevonden. De 

doodsoorzaak kon echter niet onmiddellijk 

worden vastgesteld. 

Sergeant Bosman zei dat er geen sporen 

van geweld waren en er werden geen af-

scheidsbrieven gevonden. De sergeant 

denkt dat het om de omvangrijkste collec-

tieve zelfmoord gaat die ooit in Elerion 

heeft plaatsgehad. Er is een begin gemaakt 

met de identificatie van de lichamen; een 

poging om in contact te komen met hun 

geesten was onsuccesvol. 

Over het motief voor dergelijke acties valt 

volgens wetenschappers weinig te zeggen. 

“Soms voelen mensen zich hevig bedreigd 

door de boze buitenwereld” en “stappen 

eruit”. Of men gelooft dat men door zelf-

moord in een hogere orde terecht kan ko-

men. Een relatie met de Paarse Plassen is 

Bosman nog niet tegengekomen.  

 

Instabiliteit en onthouding 

 

 Sinds enige maanden komt de verbinding 

tussen een priester en zijn god niet altijd 

rechtstreeks tot stand, maar is de tussen-

komst van een derde partij noodzakelijk. 

Veelal een andere god maar in uitzonder-
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lijke gevallen ook door interventie van een 

demon, hetgeen de nodige ongewenste ne-

veneffecten met zich mee brengt. Onder-

zoekers van alle geloven buigen zich 

sindsdien over dit mysterie aangezien het 

de fundamenten van het geloof ondermijnt. 

Een plethora van theorieën doen de ronde 

over de oorsprong van dit fenomeen, maar 

een oplossing lijkt nog geen stap dichter-

bij. 

De neveneffecten die over het algemeen 

binnen afzienbare tijd weer verdwijnen 

zijn mogelijk slechts een begin van de ma-

nifestatie van macht die de god of demon 

heeft over de priester wiens spreuk hij 

heeft mogelijk gemaakt. Wellicht dat een 

veel diepere en duistere connectie blijft 

voortbestaan die zich pas over langere tijd 

openbaart. Om deze reden heeft zich een 

factie gevormd van priesters binnen de 

staatsgeloven die pleiten voor volledige 

abstinentie. Hoewel de doorsnee priester 

een veel genuanceerdere insteek hanteert, 

blijkt meer dan de helft extra prudent te 

zijn wanneer het spreuken betreft. 

 

Heidebranden bedreigen Kasparwolde 

en het Mekkerbos 

 

Een heidebrand die in het centrum van 

Umbrië raast heeft al omvangrijke schade 

toegebracht aan het gebied rondom Kas-

parwolde; de immense rookwolken zijn tot 

in Nieuw Woudenburg te zien. De herders 

trachten met de moed der wanhoop om 

hun kuddes in veiligheid te brengen maar 

door de aanwakkerende wind grijpt het 

vuur schrikbarend snel om zich heen. Als 

de wind niet snel gaat liggen komen ook 

de eeuwenoude eiken van het Mekkerbos 

in gevaar.  

Volgens Sjef Veenstra, een lokale plagger, 

zal het echter zo’n vaart niet lopen. Tegen 

deze krant meldt hij: “Ik heb alles hier al 

meegemaakt en ieder jaar zijn er branden, 

soms kleine en soms grote, en nog nooit 

heeft het vuur het Kasparwold bereikt. Dus 

dat zal ook nu niet gebeuren.”  

De plaatselijke druïde vertelt waarom de 

jaarlijkse branden ook bijdragen aan het 

behoud van de heide: “Een heidelandschap 

is een halfnatuurlijk landschap. Dit wil 

zeggen, dat zonder het ingrijpen van de 

mens in de natuurlijke processen, de heide 

als natuursoort zou verdwijnen. Om de 

heide te behouden en verbossing tegen te 

gaan, moeten bepaalde delen systematisch 

worden gekapt en geplagd. Plaggen is het 

weghalen van de humusrijke bovenlaag. 

Het is een zeer arbeidsintensieve klus. De 

plaggen worden gebruikt als brandstof en 

als bodembedekking in de stal. Hierdoor 

krijgt de typische heidevegetatie (dit zijn 

planten die graag een voedselarme bodem 

hebben, zoals struikhei, dophei en zonne-

dauw) volop kansen om zich te ontwikke-
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len. Ook schapen en geiten helpen, door 

begrazing, de heide in stand te houden. Zij 

eten opschietende boompjes, heideplanten 

en grassen en houden het landschap zo 

open en zorgen voor variatie in de plan-

tengroei.” 

 

 

 

Mysterieus sterfgeval bij Wezembeek 

 

Recent is het stoffelijk overschot van ser-

geant Deirdre Baetens gevonden in de 

buurt van het dorp Wezembeek. Het is 

duidelijk dat zij geen natuurlijke dood is 

gestorven, maar wat er precies is voorge-

vallen is (nog) niet bekend gemaakt door 

de legerleiding omdat het hier gaat om de 

dood van een militair in vredestijd. Een 

onderzoek is dan gebruikelijk in die krin-

gen. De sergeant was al langer in Umbrië 

en heeft onlangs nog meegevochten in de 

gruwelijke strijd die plaatsvond in het 

Wold, een strijd zo verschrikkelijk dat de-

ze door soldaten omgedoopt is tot de 

Groene Hel. Mensen die inlichtingen kun-

nen verschaffen over sergeant Baetens of 

aanwijzingen kunnen geven die leiden tot 

meer duidelijkheid in deze zaak, dienen 

zich te melden bij het lokaal gezag, bij 

voorkeur dat van Wezembeek of kasteel 

Duivenvoorde. 

 
Antiquair met pensioen na uitzonderlij-

ke betaling 

 

De bekende antiquair August van Graven-

horst heeft zijn onmiddellijke pensioen 

aangekondigd naar aanleiding van een uit-

zonderlijke zakentransactie. Zijn omvang-

rijke pand staat, inclusief alle daar nog 

aanwezige antiquiteiten, ter overname ge-

registreerd. Volgens geruchten zou de 

kunstkenner recentelijk de “verkoop van 

zijn leven” gedaan hebben. Een spuugle-

lijke buste uit de tijd van Keizer Ioan de 

17
e
 zou, tot grote verbazing van de anti-

quair, zijn gekocht door een in rafelige 

gewaden gehulde ouderling, die de beta-

ling verricht zou hebben met een buidel 

klinkende munt. Hoewel de buidel bij ope-

ning hedendaagse muntstukken leek te be-

vatten,  bleek deze bij nadere inspectie 

voor het grootste deel gevuld met eeuwen-

oude munten, die een veelvoud van hun 

gewicht in edelmetaal waard zijn. Een 
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dusdanige veelvoud dat de heer Van Gra-

venhorst met enige vreugde zijn vervroeg-

de pensioen heeft kunnen aankondigen aan 

zijn vaste clientèle. Van de koper, die met 

een opvallend ouderwetste tongval leek te 

spreken, ontbreekt  ieder spoor. Een in 

kennelijke staat verkerende zwerver be-

weerde tegenover de correspondent van 

deze periodiek dat de goede man met een 

vingerknip verdwenen zou zijn na het ver-

laten van het pand, maar deze curieuze 

bewering wijt uw redactie eerder aan de 

hoeveelheid door de ooggetuige genuttigde 

spiritualiën. 

 

Raadselachtige verdwijningen in de 

Grote Zwamp 

 

Lindammerveen lijkt er vredig bij te liggen 

in de ochtend mist als de eerste fletse zon-

nestralen over het oostelijk gelegen Mid-

meer het dorpje bereiken. Dit is echter 

slechts schijn, want de spanningen in het 

dorp lopen hoog op omdat bij de derde 

volle maan op rij er een meisje is verdwe-

nen. Er zijn nog geen verklaringen voor de 

drie mysterieuze verdwijningen, waardoor 

de meest uiteenlopende en bizarre moge-

lijkheden worden besproken in de lokale 

kroeg. Een van de vaste gasten, Ernest 

Klaas maakt melding van zogenaamde 

dwaallichten: 

"In de hete zomernachten hing er boven de 

'kwachten' of moerassen van de Grote 

Zwamp een bleke smoor, en daarin ver-

schenen de dwaallichten. Het is een 

angstwekkende verschijning. Eerst komt er 

een vage glans, als de weerschijn van een 

vuur, dan klaart door de nevel langzaam 

een rode vorm, nu hoog, dan laag, rond, 

langwerpig...altijd verandert het en be-

weegt het, en stokstijf blijft degene die het 

beziet stilstaan...En opeens is het of het 

rode licht hem ontdekt heeft, als een 

schicht komt het recht om hem toegevlo-

gen, een dan is er maar één uitweg...lopen, 

lopen..." 

 

Grensgeschil tussen graafschap en ba-

ronie voorbij? 

 

Het graafschap Waeterweelde, dat pal 

naast de baronie Wezembeek ligt, kent in 

haar bestaansgeschiedenis menig grensge-

schil doordat heel wat dorpjes in de buurt 

zich hebben laten inlijven vanwege de be-

scherming die dan geboden wordt. 

Graaf Arngrim Waeterweelde geeft met 

plezier gehoor aan dergelijke verzoeken, 

deels omdat het zijn plicht is, maar natuur-

lijk ook omdat het graafschap kan groeien 

en bloeien. Echter, een eenvoudig stuk bos 

lijkt roet in het eten te gooien, of meer 

specifiek, baron Berend-Jan van Galen is 

tot nog toe niet erg happig om een stuk 



 
Jaargang 29                         Anno Leta 27 

Nummer 4                            Pagina 6 

 
land af te staan aan zijn buurman. Deze 

situatie duurt al een paar jaar en heeft ertoe 

geleidt dat de beide edellieden elkaar al 

lange tijd niet te woord staan en alleen 

communiceren door middel van brieven en 

postduiven. 

Toch zal, volgens ingewijden althans, het 

langslepende conflict zeer binnenkort    

beëindigd gaan worden op een zeer ont-

spannen manier, dat een initiatief van de 

graaf zou zijn. We wachten af. 

 

Avonturenstein loopt leeg? 

 

Het stadje Avonturenstein was voorheen 

vermaard om het leveren van huurlingen 

van divers pluimage, maar sinds enkele 

maanden zijn er steeds minder van deze 

lieden te vinden op de voor de hand lig-

gende plaatsen. Het is minder druk in de 

vele kroegen die het stadje telt, en op straat 

kom je sneller en gemakkelijker vooruit. 

De inwoners doen er erg geheimzinnig 

over, hoewel angstig een betere term is. Er 

wordt niet over gepraat behalve door de 

waard van herberg Het Verloren Voor-

werp. Hij wist te vertellen dat het allemaal 

te maken heeft met de komst van een to-

venaar naar Avonturenstein, enkele maan-

den terug. Echter, een tweede gesprek kon 

niet doorgaan omdat de waard diezelfde 

nacht was verdronken in bad. 

Over het wat en hoe blijft het onheilspel-

lend stil, maar misschien komt er binnen-

kort nieuwe informatie vrij. 

 

Acteur Vermist 

 

Sinds het begin van de Oogstmaand is ac-

teur Carolus Leeghwater vermist. Carolus 

is bekend van zijn rol als Ka Rashid uit het 

gelijknamige toneelstuk. Hoewel de acteur 

al vele jaren niet meer in een bekend stuk 

heeft gespeeld was hij sinds kort weer ac-

tief in het ensemble van Theatergezelschap 

de Vlam. Zijn vermissing werd gerappor-

teerd nadat hij meerdere weken niet meer 

was verschenen op de repetitie. Als laatste 

werd de acteur gezien in een goudgele 

hoed, goudgele maillot en goudgele dou-

blet. Carolus is van gemiddelde lengte en 

is te herkennen aan zijn uitgebreide 

spraakpatroon.  

 

Mysterieuze ziekte teistert Noord  

Umbrië 

 

Door Arie Knokkelaer - Verontrustende 

berichten uit het noorden van Umbrië. Een 

tot nu toe onbekende ziekte zou  gesigna-

leerd zijn in het noorden van Umbrië. Ge-

ruchten gaan dat de gevreesde gele koorts 

weer is opgedoken, andere spreken over 

een uitbraak van de blauwe builenpest. 

Beide zijn door uw verslaggever bevestigd 
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noch ontkracht. Door de problemen elders 

in het land blijkt het zeer lastig om kundi-

ge hulp richting het noorden te sturen om 

dit tot op de bodem uit te zoeken.  

 

Artefacten gestolen bij onderzoekers 

 

Uit de collectie van vondsten van de op-

graving uit een grafheuvel nabij Kaspar-

wolde zijn een aantal artefacten gestolen. 

Het betreft twee armpantsers, een tweetal 

houten platen met runen erin gekrast, een 

knots en vijf bewerkte kleine schilden. De 

dief heeft munten achtergelaten ter waarde 

van wat dit in huidige dagen zou kosten, 

maar deze hebben weinig historische 

waarde.  

Eerder werd de opgraving al geteisterd 

door diefstal. Hoofdonderzoekster Lys 

Amet geeft aan dat de deur uit zijn schar-

nieren is gelicht, en de dief zich wederom 

niet heeft bekommerd om alles wat een 

directe geldelijke waarde zou hebben. Dit 

betekent dat de kans dat dit dezelfde per-

sonen betreft als bij de originele opening 

van het graf bekeken moet worden. De 

hoofdonderzoekster zou graag met de per-

soon spreken die dit heeft gedaan, gezien 

deze minimaal dezelfde interesse heeft, 

maar mogelijk ook veel meer kennis heeft 

over wat zich in de grafheuvel bevond. 

Ook anonieme brieven zijn hiervoor al van 

waarde. 

Gezien de inbraak wel erg gemakkelijk 

was, is er bewaking ingesteld, en zijn er 

andere deuren geplaatst. De vergulde 

vondsten en de munten zijn verder achter 

slot en grendel elders bewaard. 

 

Advertentie 

 

Heeft u ook zo een last van gebroken 
schilden, kromme zwaarden en ge-

scheurde pantsers? Dat is nu voorbij!  
De Reizende Vakman, voor al uw wa-

pens, pantsers en schilden.  
Vraag naar Altaïr. 

 

Dronkenlap ziet wilde beesten 

 

Een in kennelijke staat verkerende visser, 

die zijn netten had uitgeworpen op het 

Midmeer bij Zonnestein, arriveerde tegen 

de avondschemering in lichte paniek in het 

dorpje met de mededeling dat hij beestach-

tige verschijningen waargenomen zou 

hebben op het eiland nabij de Dingsteen, 

in het midden van het Midmeer. Vissers 

die de volgende ochtend polshoogte namen 

vanaf veilige afstand troffen de steen zoals 

gebruikelijk verlaten aan. 

 

Hartsbrand en Zilverbeek herstellen 

zich na Rode Bruiloft 

 

De dorpelingen van Hartsbrand en Zilver-

beek zullen zich de Rode Bruiloft en voor-

al de voorafgaande vrijgezellenfeesten nog 



 
Jaargang 29                         Anno Leta 27 

Nummer 4                            Pagina 8 

 
vele jaren herinneren. Al maanden werd de 

Ramsteen-Goedhart bruiloft bestempeld 

als het sociale evenement. Dit bleek maar 

al te waar te zijn met de vele gasten die op 

kwamen dagen voor het sprookjeshuwelijk 

in de rozentuin van Kasteel Zilverbeek.  

Helaas werd de herinnering aan de prach-

tige ceremonie verstoord door vele onge-

regeldheden. Vandalen hebben tijdens de 

avond voor de bruiloft voor vele aqualie-

ten schade aangericht in het dorp Harts-

brand. Onder anderen werd de lokale kerk 

van de Generaal ontheiligd door middel 

van een standbeeld door een raam. Er wa-

ren meerdere kleine relletjes die uitbraken 

tussen feestgangers. Meerdere boeren in de 

omgeving van Zilverbeek rapporteerden 

dat hun geiten vermist waren en tot over-

maat van ramp vond er een grote explosie 

plaats bij herberg ’t Getilde Paard nadat 

een toiletvoorziening onverwachts vlam 

vatte. Man en macht was nodig om de her-

berg te blussen terwijl te hulp gespoede 

stadswachten door feestgangers gehinderd 

werden. Na enige uren blussen kon de her-

berg deels gered worden.  

“Het is jammer dat we er nooit achter zul-

len komen welk onverlaat zoiets zou doen. 

Maar gelukkig zijn de Graaf en Gravin ons 

met een zeer gulle donatie te hulp ge-

sprongen en kunnen we van de nood een 

deugd maken en een tweede vleugel aan de 

tent bouwen,” verklaarde herbergier  

Klaassen. Een aantal betrokkenen zijn ge-

arresteerd, waaronder befaamd gastvrouw 

Toos Grandioos, op gronde van “Illegaal 

gebruik van een geloofsspreuk.” 

 Ook de dag van de bruiloft zelf was on-

stuimig met onverklaarbare donderstormen 

en rukwinden. Een heuse wolkbreuk brak 

spontaan uit aan het einde van de ceremo-

nie, waardoor de vele gasten schuilplaats 

moesten zoeken in het kasteel in aanbouw. 

Wonderbaarlijk genoeg werden alle rozen 

gespaard en kon het feest zich na de onge-

regeldheid voortzetten.  

 

Valsmuntersbende actief 

 

Sinds enkele weken zijn er valse munten 

opgedoken in het Keizerrijk. De eerste 

meldingen komen uit de louche Herberg 

de Groene Draak in Brino Anjak. Ivan Ig-

natius, kapitein van de Keizerlijke Garde, 

heeft van de Keizerin speciale bevoegdhe-

den gekregen om deze duivelse bende uit 

te schakelen.  Er wordt dan ook korte met-

ten gemaakt met de gebruikelijke clientèle 

van de Groene Draak in de hoop een aan-

wijzing te vinden. Tot dusver helaas zon-

der het beoogde resultaat.  

De Herbergier van de Draak noemt het een 

hetze en hekelt de aanpak van de kapitein. 

“Men vangt meer vliegen met stroop dan 

met azijn” verzucht hij. “Uiteindelijk is het 

de eerlijke middenstand die het meest te 
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lijden heeft van dit soort praktijken. De 

valse munten waarmee men mij heeft be-

taald zijn in beslag genomen en bovendien 

is het hier uitgestorven sinds Ivan hier als 

een verschrikkelijke tekeer ging. Als hier 

niet snel wat verandert kan ik de zaak be-

ter verkopen.” aldus de waard. 

 

Inquisitie houdt spoedberaad 

 

De Keizerlijke Inquisitie heeft recentelijk 

zijn leden vanuit het keizerrijk teruggeroe-

pen naar Elerion-Stad voor een spoedbe-

raad. Over de reden voor dit beraad wer-

den geen mededelingen gedaan. Wel heeft 

de Inquisitie na afloop van de bijeenkomst 

laten weten dat er gezocht zal worden naar 

nieuwe kandidaten om de gelederen te ver-

sterken. 

 

Boer krijgt fortuin van keizer 

 

Tinus Dakdekker uit Beneden-Smilde is 

sinds kort de rijkste man in de verre om-

geving. Hij verwierf zijn fortuin dankzij 

zijn hulp aan de voormalig keizer van In-

cendia. Hoe een eenvoudige appelboer 

plotsklaps schathemelrijk werd? Tinus ver-

telt er het volgende over: 

“Ik ontving een brief van de rentmeester 

van de ex-keizer. Ik kan daar niet te veel 

over zeggen, maar mijn hulp was dringend 

gewenst. Dus ik stuurde de gevraagde tien 

goud naar die rentmeester toe. Dat was 

mijn hele spaargeld, maar ik kon het niet 

nalaten om de helpende hand te bieden.” 

Enkele weken later stond een hoogge-

kraagde man opeens bij Tinus voor de 

deur. “Hij stelde zich voor als de rent-

meester waarmee ik had geschreven en be-

dankte me omstandig voor mijn hulp. Hij 

was blijkbaar al heel lang op zoek naar 

iemand die hem kon helpen en had al vele 

brieven geschreven. Ik kreeg een buidel en 

toen ging hij er weer snel vandoor. Pas 

achteraf zag ik dat de buidel gevuld was 

met een soort witte stenen.” 

Oud-keizer Excercitatio Defendis liet we-

ten geen commentaar te hebben op dit ver-

haal. De stadswacht van Elerion-Stad is 

echter zeer geïnteresseerd in meldingen 

over de actuele verblijfplaats van deze 

rentmeester. 

 

Handelshuizen slijpen de messen 

 

Onze redactie heeft geruchten opgevangen 

over een oplaaien van het conflict tussen 

de twee grootste handelshuizen in de Wil-

de Landen. Inzet zou de vestiging van een 

exclusief handelskantoor in Wezembeek 

zijn. Volgens een goed ingelichte bron 

heeft baron van Galen van Wezembeek de 

handelshuizen uitgenodigd te komen pra-

ten over de vestiging van een handelskan-

toor. Dit kantoor zou het exclusieve recht 
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op de handel in de baronie hebben. Gezien 

de welvarendheid die de baron aan zijn 

grondgebied lijkt te hebben gegeven zou 

dit privilege een enorme waarde kunnen 

vertegenwoordigen voor het winnende 

handelshuis. Volgens onze contacten bij de 

handelshuizen zijn zowel de Rand als 

Mulder erop gebrand het contract in de 

wacht te slepen. Volgens de geruchten 

zouden de onderhandelingen al snel kun-

nen beginnen. 

 

Tempel kan grappenmaker niet  

waarderen 

 

Kro terlep is vanochtend opgeschud door 

een klein opstootje voor de grootste tempel 

gewijd aan de Generaal. Op de tempel-

trappen lag een naakte man met nog een 

walm van alcohol om hem heen hangend. 

Op zijn buik was met rode verf geschreven 

“Robin is een *Censuur*” . Nog voordat 

omstanders de man iets konden vragen 

werd de man door een paar aanwezige Ge-

neraalsgelovigen onder vriendelijke dwang 

meegenomen de tempel in. De laatste 

woorden die door omstanders gehoord wa-

ren was iets dat de man schreeuwde: “Het 

is allemaal een groot misverstand, Au! Ar-

rgg…”. Toen uw verslaggever later bij de 

tempel ging informeren werd hem door 

een zeer vriendelijke, stoere, attente pala-

dijn verteld dat er niets te melden was 

maar dat hij graag ook het artikel dat ge-

schreven werd even wilde inzien. 

 

*Op verzoek van de gelovigen van de Generaal, en ge-

zien het wellicht te schokkend zou kunnen zijn voor 

jeugdige lezers, heeft de redactie besloten dat het ver-

standiger is om hier een kleine censuur te plaatsen. Geïn-

teresseerden kunnen de originele tekst opvragen bij de 

tempel te Kro terlep. 

 

Aankondiging 

 

Laat U verwonderen en Betoveren, 

Charmeren door dansende Beren 

Hoor het ongehoorde 

Sta versteld van het onvoorstelbare 

In Cirque Du Masque 

 

Ingezonden mededeling 

 

Zon in de nacht, 

U pretendeert het licht te willen zien, 

maar verspreidt slechts duisternis. 

Gelijkheid die al is, noemt u verdeeld-

heid. Wat al gegeven is, reduceert u tot 

niets.  

Maak geen vijanden van hen die het 

nooit geweest zijn,  

Maak vrienden van hen die het al jaren 

zijn. 

Zolang u de realiteit niet wil zien, Zal u 

blijven dromen. 

Uw vriend K. 
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Vreemdeling verdedigt dorp 

 

Bewoners van Berkenweerd, een gehucht 

ten noorden van de rivier de Gaa, waren 

zich aan het opmaken om te vluchten voor 

een groep bandieten die richting het dorp 

aan het reizen was, toen zij verrast werden 

door een mysterieuze vreemdeling. 

“Hij riep ons bij elkaar op de brink,” ver-

telt dorpsbewoner Krelus de Smet. “En hij 

zei dat we wel gek waren om te vluchten. 

Hij wees er op dat wij met meer waren dan 

die rovers, dat we het dorp kenden op ons 

duimpje en dat wij veel meer gedreven wa-

ren om het dorp te beschermen dan zij wa-

ren om het te plunderen. Dat we geen krij-

gers waren, vond hij een slap excuus. Hij 

zei dat we allemaal talenten hadden die 

gebruikt konden worden. Ja, hij zette ons 

wel een beetje voor schut. Nou, en toen 

wilden de meesten toch blijven om het 

dorp te verdedigen. Het blijft toch je dorp 

hè?” 

Andere dorpsbewoners vertellen trots hoe 

ze valstrikken en hinderlagen hadden ge-

legd voor de bandieten. Zeisen en hooi-

vorken werden geslepen en lokale jagers 

en ketels kokend water stonden klaar op de 

daken van Berkenweerd. Toen de rovers-

bende arriveerde, troffen ze dan ook een 

tot de tanden bewapende groep boeren aan 

die er in slaagde zonder grote verliezen de 

bende te verdrijven. De vreemdeling wierp 

volgens de dorpelingen nog een zinderen-

de vuurbal op de vluchtende rovers, waar-

door niks dan as over bleef van de bende. 

De vreemdeling vertrok hierna snel weer, 

ondanks aandringen van de  boeren. “Hij 

zei dat hij het erg druk had, maar dat we 

moesten geloven in onze eigen prestaties.” 

Wie de welgeklede man was, is onbekend; 

het Keizerlijke garnizoen komt graag in 

contact met de reiziger. 

Rovers en bandieten zijn de laatste jaren 

een groeiend gevaar in de afgelegen gebie-

den van Umbrië, nu de garnizoenen de 

handen vol hebben aan andere problemen. 

 

Portret op zolder blijkt echte Drebbel 

 

Op een veiling in Helmhaven is een schil-

derij opgedoken van de beroemde portret-

schilder C. Drebbel. Het doek werd aange-

boden aan het veilinghuis door een klant 

die onbekend wenst te blijven, maar die 

het doek op zolder zou hebben gevonden. 

Kunstkenners spreken van een prachtige 

vondst. Het is reeds de derde keer dit jaar 

dat een dergelijk zeldzaam werk wordt 

ontdekt en verkocht. Het doek is voor een 

astronomisch bedrag verkocht aan de gil-

demeester van het Alchimistengilde te Al-

chimbra. Het merendeel van het werk van 

Drebbel bevindt zich in particuliere han-

den. Het gebeurt zelden dat een werk te 

koop wordt aangeboden. 
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Het was helaas zijn eigen wens; hij wist waar hij 

aan begon. Hij verkoos zijn eigen weg te gaan en 

mij in volslagen verbijstering achter te laten. In 

zijn wanhoop koos hij, op een moment van diepe 

eenzaamheid, voor deze weg en bezegelde daarmee 

zijn lot. De eindbestemming van dit pad was on-

afwendbaar. 

 

Met respect voor de beslissing die moest worden 

genomen, geef ik diep geschokt kennis van het 

overlijden van mijn geliefde vader  

 

Engelbert Goedhart 

 

Rosalinde Goedhart  
 


