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Ambassade Achterbeek opgeleverd 
…maar is een diplomatieke rel op handen? 

 
Door Jisan Ikli. Achterbeek – De gebou-

wen van de nieuwe Eleriaans-Incendiaanse 

ambassade te Achterbeek zijn eindelijk 

opgeleverd en kunnen ieder moment in 

gebruik genomen worden. De bouw werd 

het afgelopen jaar geplaagd door opont-

houd, wat vooral de laatste weken tot 

merkbare spanningen tussen de Eleriaanse 

vertegenwoordigers van het korps diplo-

matique en de aanwezige Incendiaanse de-

legatie leidde. Ductor Cogitare Maximus 

neemt ook tegenover de Eleriaanse pers 

geen blad voor de mond: “Het is een aan-

fluiting. Wat tegenslag kan iedereen heb-

ben, maar hoe groot is de kans dat er in 

een week tijd vier assen van wagens die 

bouwmateriaal aanvoeren breken onder-

weg? Ik ben ervan overtuigd dat de bouw 

willens en wetens is vertraagd. De Incen-

diaanse burgers die hier soms al weken 

wachten op een audiëntie met de nieuwe 

consul zou ik op het hart willen drukken 

de Eleriaanse media niet te allen tijde op 

hun woord te geloven. Alle journalisten en 

correspondenten zitten in de zak van het 

Keizerrijk, en schrijven alleen wat hen ge-

dicteerd wordt; trap er niet in ! En waar 

blijft de nieuwe consul, waarover al maan-

den terug werd gesproken? Hoe lang kan 

je nodig hebben om uit de andere hoek van 

de provincie hier te arriveren? Zaken op 

orde brengen vóór je vertrekt a la, maar dit 
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is belachelijk. En nu zitten wij met de ge-

bakken peren.”  

 

Uw correspondent kan niet ontkennen dat 

op de vraag of de oplevering en in gebruik 

name van de ambassade bewust zijn ver-

traagd geen duidelijk antwoord gegeven 

kon worden, en het bevraagde ambassade-

personeel wat schichtig reageerde. Een 

tweetal leden van het korps diplomatique 

die de bouw van de ambassade mede heb-

ben overzien, zouden op dit moment in al-

lerijl op weg zijn om de nieuwe consul 

persoonlijk zo snel mogelijk naar de am-

bassade te escorteren. Ductor Cogitare 

Maximus is er niet gerust op, en spreekt 

ondertussen dreigende woorden: “Het be-

stuur van het Keizerrijk Elerion heeft de 

mond vol van fatsoenlijk gedrag en bekri-

tiseert achter de schermen onze standen-

maatschappij, maar zelf zijn ze geen haar 

beter dan het bestuur ten tijde van Ka Ras-

hid! Als er hier in Achterbeek niet heel 

snel orde op zaken wordt gesteld, zijn de 

diplomatiek gevolgen niet te overzien!”. 

Hertog Froideville de Mon‘o, woordvoer-

der namens het korps diplomatique, rea-

geert vanuit Elerion-Stad gelaten: “de ver-

gelijking met het bestuur ten tijde van Ka 

Rashid is op zijn zachtst gezegd ongepast, 

maar we geloven als korps in de-escaleren 

in plaats van de zaak verder op de spits te 

drijven. Uiteraard wordt al het mogelijke 

in het werk gesteld om de ambassade zo 

snel mogelijk in gebruik te nemen.” Uw 

correspondent blijft in de tussentijd in 

Achterbeek, om mogelijke escalatie van 

dit conflict direct feitelijk en correct te 

kunnen verslaan. 

 
Inquisitie aan het werk bij Lopik 

 
Van uw verslaggever ter plaatse - In het 

doorgaans rustige Lopik is een ware reli-

gieuze schoonmaak begonnen. De inquisi-

tie, onder persoonlijke leiding van Groot-

Inquisiteur Sanka Ra, is begonnen alle 

burgers te controleren. Tot op heden zijn 

er nog weinig ketters gevonden. Wel 

klaagt men veel over de ruwe behandeling 

van de inquisitie. Ook vallen de diverse 

martelingen in slechte aarde.  

“Waarom hier?”, vraagt menig inwoner 

van Lopik zich af. “Waarom wij?' 

 
Expeditie nadert Duivenvoorde 

 
Na een lange en niet geheel zonder ontbe-

ringen verlopen reis vanuit Elerion-Stad, 

nadert een expeditie bestaande uit de nodi-

ge knappe koppen en experts het kasteel 

van Duivenvoorde, om daar een nieuwe 

poging doen de massaal slapende gasten 

bij bewustzijn te brengen. Tijdens het pas-

seren van de grenspost te Brino Anjak kon 

onze correspondent ter plaatse bevestigen 
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dat de expeditie nog steeds vol goede 

moed is, zeker nu de eindbestemming in 

zicht is. Namens de expeditie liet de voor-

aanstaande theologe Tamansia de Vrome 

weten dat   “uit te zien naar een snelle op-

lossing voor deze kwestie, die niet alleen 

de slapenden, maar ook hun naasten zo 

heeft geraakt”.  

 
Nieuw Kloostercomplex te Steenwolde 

bijna voltooid 

 
Door Bloem. Het kloostercomplex Valinte 

van de Gele orde te Steenwolde is nage-

noeg voltooid. Het complex maakt van 

buiten een bescheiden indruk, gelegen in 

de schaduw van de hoge hellingen van het 

Steenwolder massief.  Halverwege de 

berghelling bevindt zich het poortgebouw 

van het klooster dat verder grotendeels in 

de bergwand is uitgehakt. De ruimten zijn 

zoals verwacht sober en functioneel inge-

richt. De enige frivoliteit zijn gehaakte ge-

le kleden die overal worden aangetroffen.  

De archiefruimte is echter imposant. Het 

bestaande archief valt in het niet ten op-

zichte van de vele lege schappenrijen. Het 

gerucht gaat dat men een kopie van de in-

houd van het archief van Demsterkloof wil 

opslaan. Dit wordt echter met klem ont-

kent door de archivaris van Valinte. Enkel 

essentiële stukken worden  overgenomen. 

Het archief is juist ingericht voor het op-

slaan van de nieuwe kennis. Een eerste 

topstuk betreft het originele reisverslag 

van Calesta, burggraaf van Steenwolde. De 

archivaris benadrukt dat nagenoeg alle ge-

schreven teksten in aanmerking komen 

voor archivering, omdat deze allen een 

deel van de waarheid bevatten. In dit licht 

lijkt de ruimte nog bescheiden van om-

vang. 

Hoewel het klooster al in gebruik is geno-

men, laat de officiële opening op zich 

wachten. Enerzijds wordt gewacht op de 

abt van het klooster, die betrokken is bij de 

gebeurtenissen in Duivenvoorde. Daar-

naast zijn er nog enkele gebreken op te 

lossen. Zo bleek de afvoer van de toiletten 

aangesloten op de aanvoerleiding van het 

water in de proeflokalen, wat tot enige 

opwinding leidde bij de novicen die hier 

gebruikte alambieken en erlemeyers reini-

gen. 

 
Onrust in Vennis zet door 

 
Dialodor - De eens rustige straten van de 

stad Vennis zijn momenteel het tafereel 

van iets dat ondertussen op een heuse bur-

geroorlog begint te lijken. Burgers dragen 

openlijk de kleuren van de families die ze 

steunen en regelmatig moet de stadswacht 

ingrijpen om de gemoederen tot bedaren te 

brengen. We spraken Constantijn Derami, 

vooraanstaand politicoloog uit Vennis over 
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de situatie. “Er zijn al een tijd geleden 

boodschappers naar Elerion-Stad gestuurd 

met de vraag om te kijken naar een werk-

bare oplossing. De claims die de verschil-

lende families leggen op zetel voor het 

stadsbestuur hebben allen een juridische 

grondslag. Het lijkt er dus op dat de im-

passe waar we nu al tijden in zitten niet 

doorbroken wordt. Ook waar in het verle-

den de steun van de lokale bevolking altijd 

de meerderheid van een familie hield is 

deze nu versplinterd. We hopen in ieder 

geval snel een oplossing te vinden alvo-

rens het helemaal uit de hand loopt”. 

 
Huilende grafrovers opgepakt 

 

Plem – In de hoofdstad van Chem zijn 

twee grafrovers op zeer opmerkelijke wij-

ze gearresteerd door de lokale stadswacht. 

De wachters deden een inval in een verla-

ten pakhuis in Plem naar aanleiding van 

een vertrouwelijke tip. Eenmaal ter plaatse 

aanschouwden de dienders een opmerke-

lijke tafereel: twee grafrovers zaten mid-

den in de ruimte te huilen, omringd door 

de lijken van vier andere bendeleden. Alle 

doden werden aangetroffen met verbrijzel-

de ribbenkasten en gebroken ruggengraat. 

De twee nog levende rovers konden geen 

zinnige informatie verschaffen en bleven 

slechts huilen om hun moeder. De buit van 

de grafroof werd niet aangetroffen, waar-

door de stadswacht vermoedt dat het hier 

gaat om een interne afrekening of verraad 

binnen de gelederen van de rovers. De 

zaak wordt nader onderzocht. 

 
Vier families gestorven in brand 

 
Bij een gruwelijke brand in het gehucht 

Woerdenhout zijn vier boerderijen volle-

dig afgebrand, waarbij alle vierendertig 

bewoners zijn omgekomen. Omwonenden 

bemerkten net na middernacht de brand en 

probeerden de bewoners met geschreeuw 

te wekken, zonder enig succes. Het vuur 

sloeg snel over naar omliggende wonin-

gen. Harmen Smeets, de lokale smid, pro-

beerde nog bij een van de boerderijen naar 

binnen te stormen om mensen te redden, 

maar kon vervolgens ternauwernood zelf 

weer buiten komen. “Het was verschrikke-

lijk,” vertelt de smid, met tranen in zijn 

ogen. “Overal vuur en rook en het hele ge-

zin lag nog vredig te slapen, alsof er niks 

aan de hand was. Ook de kinderen…” De 

lokale gemeenschap is in diepe rouw door 

deze tragedie die waarschijnlijk ontstaan is 

doordat iemand in slaap is gevallen met 

een brandende kaars nabij. Een connectie 

met de slaapziekte van Duivenvoorde is 

nog niet aangetoond. Wel is de veldwacht 

op zoek naar een vreemde gedaante in het 

bruin, die vlak voor de brand werd gezien 

bij de getroffen boerderijen. 



 
Jaargang 32                         Anno Leta 30 
Nummer 2                            Pagina 5 

 

 


