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Slaapziekte teistert Duivenvoorde! 

 

Duivenvoorde – Bewoners van Wezem-

beek ontdekten recent dat door vooralsnog 

onbekende oorzaak alle aanwezige bewo-

ners en bezoekers van kasteel Duiven-

voorde in een schijnbaar permanente slaap 

zijn gevallen. De slachtoffers werden aan-

getroffen alsof zij abrupt tijdens hun dage-

lijkse bezigheden in slaap waren gevallen. 

De oorzaak van dit probleem – door lokale 

bewoners de Slaapziekte genoemd – lijkt 

zich te hebben uitgestrekt tot enkele mijlen 

rondom het kasteel, maar heeft geen groter 

bereik gehad. Ook sindsdien zijn geen 

nieuwe gevallen gemeld van slachtoffers 

van deze plaag. 

Resident Loyauté was zeer snel op de 

hoogte van de ramp en heeft direct solda-

ten gestuurd om het rampgebied af te zet-

ten. De slachtoffers zijn ondergebracht in 

de slaapkamers van kasteel Duivenvoorde, 

alwaar genezers, priesters, tovenaars, al-

chemisten en wetenschappers uit het hele 

rijk zich buigen over een mogelijke oor-

zaak en oplossing voor het probleem.  

Dat hier enige urgentie bij komt kijken 

bleek vorige week, toen onze verslaggever 

een bezoek bracht aan het kasteel. Tijdens 

een rondgang langs de tientallen slapers 

begon een van hen plots hevig te stuip-

trekken om vervolgens met een ijselijke gil 

van angst  op te springen en daarna dood 

op zijn bed te storten. Volgens de aanwe-

zige onderzoekers zijn er meerdere van 



 
Jaargang 31                         Anno Leta 29 

Nummer 2                            Pagina 2 

 
dergelijke slachtoffers, maar precieze aan-

tallen wilden zij niet noemen. 

Diverse hooggeplaatste slachtoffers zijn 

inmiddels, met toestemming van de ge-

neesheren, door hun familie al slapende 

teruggebracht naar huis voor verdere ver-

zorging, waaronder de barones van Rozen-

Lindenburg en de jonker De Riquet De Ca-

raman. Alle overige slachtoffers worden 

voor nader onderzoek op kasteel Duiven-

voorde verzorgd. Tot op heden is men er 

niet in geslaagd de slapenden wakker te 

krijgen, al verzekeren de onderzoekers ons 

dat er diverse veelbelovende experimenten 

worden uitgevoerd. 

De resident heeft voorts benadrukt dat er 

geen gevaar voor besmetting of verdere 

verspreiding van de oorzaak is. Ook heeft 

hij zijn secretaris Rudolf Tambourton als 

interim-bestuurder aangewezen om de da-

gelijkse gang van zaken in het graafschap 

te leiden tot het herstel van burggraaf Van 

Galen. Keizerin Leta laat weten de situatie 

ter plaatse met gepaste zorg te volgen en 

alle vertrouwen te hebben in zowel de on-

derzoekers als de getroffen slapers om dit 

mysterie tot een goed einde te brengen. 

 

Geldwissel een groot succes 

Van uw financieel correspondent in Eleri-

on-Stad 

Afgelopen maanden stonden voor de Kei-

zerlijke Munt in het teken van de nieuwe 

munten. Vooraf was er veel spanning of de 

wisseling goed zou verlopen. Nu de laatste 

kist met oude munten terug is en de con-

troles en onafhankelijke wedercontroles 

zijn afgerond is het omwisselen ten einde 

gekomen.  De Keizerlijke Munt kijkt vol-

daan terug op de operatie. Monica Echecs-

Ampoule, de Keizerlijke Muntmeester, 

spreekt haar waardering uit voor de nauwe 

samenwerking met de bondgenoten die dit 

mogelijk gemaakt hebben. "Zonder de be-

trokkenheid van Tovenaarseiland, de Kerk 

van de Jaden Hemelkeizer en de Cultus 

van de Generaal zouden we dit als Keizer-

lijke Munt nooit voor elkaar kunnen krij-

gen. Mijn persoonlijke dank gaat voorts uit 

naar de leiding van Handelshuis De Rand 

voor hun logistieke en administratieve me-

dewerking. Het was een immense operatie 

die met goed gevolg is volbracht!" 

Alle provincies van het keizerrijk hebben 

de nieuwe munt omarmd en afgezien van 

een enkel incident is de omwisseling soe-

pel en rustig verlopen.  

Het systeem van lokale wisselpunten die 

met behulp van teleportaties bevoorraad 

werden is uitgedacht door Jan Zwols. “Ik 

heb het samen van mijn goede vriend Zy-

fanty uitgewerkt,” aldus de heer Zwols, 

“maar het idee kwam van mijn rechterhand 

Dakota Middleton.” Door de daadwerke-

lijke wissel door de lokale autoriteiten uit 

te laten voeren met behulp van  
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ingeteleporteerde munten hoefden geen 

grote transporten met zware beveiliging 

door het land te trekken. Door het inzetten 

van een groot aantal gerenommeerde tove-

naars kon de operatie in relatief korte tijd  

worden uitgevoerd. In de loop van het jaar 

zullen de oude munten uit het straatbeeld 

verdwijnen, aldus Zwols. “Tja, die oude 

munten zijn straks niks meer waard dus als 

je ze nog hebt moet je ze zo snel mogelijk 

kwijtraken. Door mijn bemoeienis met de 

operatie neemt de Rand ze voorlopig nog 

wel aan maar dat gaat snel ophouden. Bij 

andere handelshuizen zie je al dat ze de 

oude munten niet meer willen hebben. ” 

In Umbrië werd aanvullende bijstand ver-

leend door het Gildecohort Prinses Shagar. 

Resident Loyauté complimenteerde alle 

betrokkenen voor een “indrukwekkend 

soepel en veilig verlopen wissel.” We ho-

pen dat we met deze nieuwe munt aan het 

begin staan van een nieuwe bloeiperiode 

voor het Keizerrijk. 

 

Onfortuinlijke dood Zonnegelovige 

Duivenvoorde niet onrechtmatig 

 

Elerion Stad – De ‘moord’ op een rondrei-

zende aanhanger van het Zonnegeloof in 

Duivenvoorde blijkt niet onrechtmatig te 

zijn. Dat heeft de rechtbank in Elerion-

Stad beslist, op advies van de Keizerlijke 

Inquisitie.  

“Hoewel hoogst onfortuinlijk is de aanslag 

gepleegd onder inquisitoriaal mandaat en 

derhalve volledig rechtmatig. Er worden 

dan ook geen verdere stappen onderno-

men,” laat een woordvoerder namens de 

rechtbank weten. 

 

Zie voor een verslag van de voorafgaande 

rechtszitting de bijlage bij deze editie. 

 

 

Vuurtorenwacht versterkt 

 

Langs de gehele kust van het rijk zijn de 

verschillende vuurtorens voorzien van ex-

tra barakken, waar volgens een anonieme 

legerbron een aantal Keizerlijke gardisten, 

een tovenaar en een Generaalspriester 

worden gevestigd. Dat de olievoorraden 

per vuurtoren flink zijn aangevuld, zoals 

eerder al werd gesuggereerd, is ondertus-

sen officieel bevestigd. Ook stadsstaat Kro 

Terlep zou inmiddels in de lijn der vuurto-

rens zijn opgenomen middels een tweetal 

nieuw gebouwde torens in en nabij de stad. 

Voorheen scheen stadsheer Bick Trobbel 

niets hebben gezien in een verbinding met 

deze reeks van sein- en waarschuwingsto-

rens, die nu loopt van Kro Terlep tot de 

haven van Toverlanding, waar de over-

steek naar Tovenaarseiland gemaakt kan 

worden. 

 



 
Jaargang 31                         Anno Leta 29 

Nummer 2                            Pagina 4 

 
Toename diefstal- en berovingsdelicten 

 

Umbrië – De autoriteiten bemerken in de 

gehele Wilde Landen een toename aan 

diefstal- en berovingsdelicten. Vooral rei-

zende rijke handelaren en leden van de 

adelstand hebben te lijden onder de golf 

van sujetten. Er wordt vooralsnog niet ge-

sproken over rovers aangezien alle slacht-

offers tot nog toe geen lichamelijk letsel 

hebben opgelopen, de overtreding gebeurt 

vrijwel altijd ongemerkt en op openbare 

plekken. Ook huisbraak komt voor. Het 

advies van het lokale gezag is om uw huis 

en goed nooit onbewaakt achter te laten en 

waardevolle bezittingen achter slot en 

grendel te bewaren. Daarnaast wordt aan-

geraden om een slot op de toegangswegen 

tot het huis (te weten de voordeur, de zij-

deuren en de achterdeur) te nemen.  

 

ProLeta! 

 

Voor een sterk keizerrijk, geleid door onze Kei-

zerin, gedragen door het volk! 

Voor de Keizerin! 

Voor het volk! 

 

ProLeta! 

 
Consternatie op Tovenaarseiland 

 

Op het illustere Tovenaarseiland zou enige 

commotie zijn ontstaan onder de studenten 

toen in één van de studentenvertrekken 

plots een zuil uit de vloer verrees, om zich 

een weg door het plafond van het verblijf 

te boren en nog ettelijke tientallen meters 

te groeien. Elders op het eiland zouden 

vergelijkbare zuilen verrezen zijn. 

”Een oud verdedigingswerk, zoals er tij-

dens de aanval van de vloot van Ka Rashid 

op het eiland ook talloze activeerden”, al-

dus magister Pyrhus. “Niets om ons zorgen 

over te maken” Op de vraag of er een re-

den is voor het plotselinge verrijzen van 

deze verdedigingswerken, die in voor-

gaande gevallen slechts bij hoge nood ac-

tief werden, zwijgen de Grootmeesters in 

alle toonaarden. Grootmeester Perapius 

maakt er tijdens het maandelijkse vragen-

rondje op de pier van het eiland zeer wei-

nig woorden aan vuil: “Kul, niets aan de 

hand, volgende vraag!”. 

 

Vreemde donaties blijven  

binnenstromen 

 

Umbrië – De vreemde donaties voor 

weeshuizen in de Wilde Landen blijven 

toenemen. Eerst werd uitgegaan van een 

enkele donateur, maar gezien het volume 

en de wijde verspreiding van de donaties 

wordt inmiddels uitgegaan van een net-

werk van weldoeners. Ook arme boeren 

werden hier en daar verrast met een kleine 

tegemoetkoming. Een boer uit Nieuw – 

Trollendam ontving diverse zilveren lepels 

en een grote kandelaar. 
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Half jaar vakantie voor Rita Purper 

 

Elerion Stad – Actualiteiten- en kwaliteits-

journaliste Rita Purpers neemt een half 

jaar vakantie.  

“Ik ben gewoon even toe aan een tijdje 

voor mezelf. Mijn werk en privéleven be-

staan grotendeels uit het schrijven over en 

zorgen voor anderen, dat gaat je niet in de 

koude kleren zitten. Over kleren gespro-

ken, wat zag de burggravin van Duiven-

voorde er weer beeldig uit afgelopen 

maart. Een waar plaatje! Groen zien we 

overal terug in het straatbeeld dit seizoen, 

let maar op.” Waar ze naartoe gaat weet ze 

nog niet, maar ze twijfelde over Haribdië 

of de jungle van Encique. Rita moedigt 

iedereen aan om vooral actualiteiten op te 

blijven sturen. Na een half jaar pakt ze 

haar veer en inkt weer op.  

 

Gezocht: gezonde mannen en vrouwen in 

de leeftijd van 20 tot 45 jaar, voor het tes-

ten van experimentele, maar waarschijn-

lijk zeer onschadelijke behandelingen.  

Riante vergoeding!  

Melding bij kasteel Duivenvoorde. 

 
 

Ingezonden Brief 

 

Nieuwe munten excuus voor exorbitante 

prijsverhogingen 

 

Voelt u zich ook genomen door de be-

stuurders in Elerion-Stad? Merkt u ook dat 

de dagelijkse boodschappen steeds weer 

meer kosten? Bent u het ook zat om ge-

dwongen te worden bij de grote handels-

huizen te kopen? Zijn de nieuwe munten 

voor u ook slechts een doorzichtig excuus 

om de prijzen te verhogen? U bent niet al-

leen! 

Dit is uw kans om wat te doen! Om de be-

stuurders te laten zien dat u het niet langer 

pikt. Dat de maat vol is. 

Volgende week vrijdag organiseren we een 

protest op het grote plein in Heemdal, 

komt allen om uw ongenoegen te laten 

zien! 

Naam bekend bij de redactie. 

 

Geleerde om het leven gekomen in bi-

bliotheek Duivenvoorde 

 

De werkzaamheden in de bibliotheek in 

Duivenvoorde blijken meer gevaren met 

zich mee te brengen dan op het eerste ge-

zicht lijkt. De bijzondere boekencollectie 

van kasteel Duivenvoorde werd sinds eni-

ge maanden beheerd door Professor Pru-

nus, een belezen man en bovendien afge-

studeerd in de geschiedenis, alchimie en 

componentenleer aan de prestigieuze Kei-

zerlijke Academie. Recent is de geleerde 

tijdens zijn werkzaamheden noodlottig om 

het leven gekomen. Volgens ooggetuige de 

heer Voerman zou het gaan om een onge-

luk, echter op het lichaam van de heer 
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Prunus zijn verwondingen aangetroffen 

van diverse aard waaronder een stomp 

voorwerp, zo vertelt een bron die verder 

anoniem wil blijven aan de Wilde Post. 

Gezien de huidige situatie in Duivenvoor-

de kan de plaatselijke wacht voorlopig 

geen nader onderzoek doen naar het voor-

val. De familie van de heer Prunus is in-

middels verwittigd en zij reageerden ge-

schokt op dit nieuws. “Een gevaarlijk en 

verschrikkelijk gebied, de Wilde Landen! 

Zelfs een briljant geleerde zoals onze zoon 

is er blijkbaar niet veilig. Maar sterven in 

de bibliotheek is wellicht zoals Gerardje 

het gewild zou hebben”. 

 

Overvallen herberg begint wapenhandel 

 

Het is de schrik van menig taverne of her-

berg: Een overval door gewapende bandie-

ten. Toch hoeft dit lang niet altijd verve-

lende gevolgen te hebben. Zo werd ook 

herberg Het Veranderende Vuur nabij kas-

teel Duivenvoorde aan de Demster bezocht 

door een groep bandieten. 

“Het ging om een flinke groep zwartge-

klede figuren, ze zagen er niet al te snug-

ger uit,” vertelt de lokale barvrouw ons. 

“We besloten om de gok te wagen en ver-

zochten hen vriendelijk om de wapens bij 

de deur achter te laten. Tot onze grote ver-

bazing hadden ze hier geen moeite mee.” 

Toen de bandieten eenmaal aan het bier 

zaten en beweerden dat zij eerlijke lieden 

waren, bleken zij door te krijgen welke 

vergissing zij hadden begaan. Eén van hen 

baande zich een weg naar buiten en kwam 

erachter dat hun wapens inmiddels waren 

verdwenen. “Na verloop van tijd begrepen 

de bandieten dat hun rooftocht deze keer 

weinig op zou brengen, en dus kozen zij 

het hazenpad,” aldus de lokale barvrouw. 

De heer Bisschops, stamgast van de betref-

fende herberg wil verder geen verbaal 

commentaar geven. Desalniettemin kon hij 

een brede grijns niet onderdrukken en 

bleef hij herhaaldelijk provocerende hand-

gebaren maken.  

 

Keizerlijke steun voor bouw klooster 

Gele Orde 

Door  Sonam 

Eerder werd reeds bericht over het nieuwe 

klooster dat oprijst in het Umbrische ach-

terland. De bouw verloopt voorspoedig, 

zeker nadat bekend werd dat Hare Majes-

teit haar steun heeft toegezegd als blijk van 

waardering voor de inzet van ordelid  

Wander in de Strijd tegen Nilla. De steun 

betreft de schenking van de bouwlocatie 

en landerijen alsmede hulp bij de nieuw-

bouw. Verschillende ambachtslieden zijn 

al in opdracht van de Kroon afgereisd naar 

de nieuwbouw. 
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De kersverse abt van het klooster zegt te 

zijn overweldigd door de daadkracht van 

onze Keizerin en alle bijdragen van indivi-

duen uit Elerion. "Deze ontwikkeling laat 

zien dat de Orde breed gerespecteerd 

wordt en zorgt ervoor dat het klooster eer-

der aan haar opdracht kan beginnen," aldus 

vader Wander. Het nieuwe klooster wordt 

opgericht om de kennis en ervaringen die 

de Orde heeft opgedaan in het onderzoek 

naar de Waarheid toe te passen ten gunste 

van de buitenwereld. Waar de meeste gele 

kloosterlingen een teruggetrokken bestaan 

leiden, wil dit nieuwe klooster zich midden 

in de samenleving plaatsen. "Wij zijn er 

voor iedereen die ons nodig heeft," weet 

de abt nog toe te voegen. 

Vooralsnog heeft het nieuwe klooster de 

wind mee. Nadat de plaatselijke ambachts-

lieden zijn ingehuurd door de abt is ook de 

eerdere kritiek van de lokale gilden ver-

stomd. Als dit een voorteken is voor de 

toekomst gaat het klooster goede tijden 

tegemoet. 

 

Te koop aangeboden 

 

Herberg Het Veranderende Vuur biedt bij 

deze diverse éénhandige en tweehandige 

wapens aan van wisselende kwaliteit. 

 

Prijs op aanvraag. Zolang de voorraad 

strekt. 

 

 

 

De Rand onder nieuwe leiding 

 

Nieuw-Woudenburg – De bekende han-

delaar Jan Zwols draagt de dagelijkse lei-

ding van handelshuis De Rand over aan 

zijn rechterhand Dakota Middleton. “Het 

is mooi geweest,” laat Zwols geëmotio-

neerd weten. “De laatste paar jaar was ik 

alleen maar bezig met rapportages en ver-

gaderen waardoor ik vergat waar het mij 

om gaat in het leven. Mijn vrienden in de 

Wilde Landen wezen mij daarop en toen 

was de keuze snel gemaakt. ” Het handels-

huis helemaal verlaten doet de doorgewin-

terde onderhandelaar nog niet. Hij zal als 

adviseur beschikbaar blijven maar niet 

meer verantwoordelijk zijn voor de dage-

lijkse gang van zaken. “Laat mij maar 

schuiven,” verzucht Zwols, “Dakota is al 

jaren bekend met de gang van zaken en 

heeft mij niet nodig zodat ik eindelijk weer 

tijd heb om gewoon handel te drijven. ”  

 

Bruiloft eindigt in bloedbad 

 

Een bruiloft in Appelscha is geëindigd in 

een dodelijke steekpartij. Tijdens het feest 

vloog het bruidsmeisje opeens de bruid 

aan met een broodmes, al schreeuwend: 

“Ik had de bruid moeten zijn, ik ben veel 

mooier dan jij!” De bruid overleefde de 

steekpartij niet. De daderes beweert zich 

niets ter herinneren van de daad. 
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Oproep 

Lorenzo Mecenas, als meest vooraanstaande van de familie Mecenas te 

Vennis, roept eenieder op met informatie rondom de plotselinge ver-

dwijning van onze innig geliefde jonkvrouwe en haar metgezel: 

 

Daphne Mecenas 

 

En 

 

Vito Rivero-Mecenas 

 

Zij bezochten recent kasteel Duivenvoorde aan de Demster in Umbrië. 

Na het bericht dat zij huiswaarts zouden keren, is er niks meer van de 

jonkvrouwe of haar metgezel vernomen. De familie Mecenas vreest dat 

zij mogelijk slachtoffer zijn geworden van een ernstig misdrijf. Eenie-

der met informatie die leidt tot het terugvinden van Daphne of haar 

metgezel zal rijkelijk worden beloond. 

 

Mecenas - Quisque suscipit si vincimus 
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Bijlage 

 

De redactie ontving een verslag van de rechtszitting die plaatsvond te Duivenvoorde, aan-

gaande de dood van een de bezoekers van het graafschap, met burggraaf Van galen als ver-

dachte. Het verslag wordt hier integraal geplaatst. 

 

Op Kasteel Duivenvoorde heeft Graaf Thomas de Valois, Ridder in de Orde van de Zwarte 

Roos, tijdens zijn bezoek onlangs zijn functie als rechter uit moeten oefenen. Niobe Wild-

vuur, volgelinge van het Zonnegeloof, had een aanklacht ingediend tegen Burggraaf Berend-

Jan van Galen tot Wezembeek, destijds nog Ridder in de Orde van de Witte Roos.  

 

De aanklacht betrof het overlijden van Zongelovige Jack op de landerijen van de Burggraaf. 

Graaf de Valois wilde alle getuigen horen voordat hij zijn oordeel kon vellen.  

Niobe Wildvuur en Karsten Achterwoud, ook volgeling van de Zon, verklaarden dat het le-

venloze lichaam van Jack eerder die dag door zijn geloofsgenoten was aangetroffen. Duide-

lijk was dat hij door geweld om het leven gekomen was. Door middel van Dodenspraak heeft 

men geprobeerd de waarheid te achterhalen. Men had aan Jack gevraagd "Door wie ben je 

vermoord?" Daarop had hij geantwoord "Door Berend-Jan van Galen, Alaska Jameson en 

drie handlangers". Vervolgens was er gevraagd "Waarom ben je vermoord?" Daarop was het 

antwoord "Omdat ze dachten dat ik een ketter was." Tenslotte was er gevraagd "Ben je een 

ketter?" Daarop was het antwoord "Nee." De overige informatie die Jack nog kon verstrekken 

terwijl de spreuk actief was had betrekking op de wensen voor zijn laatste rustplaats en bood-

schappen aan zijn geliefden. 

Er werd door de Zongelovigen ook nog vermeld dat er in Dodenspraak niet opzettelijk gelo-

gen kan worden.  

Catelyn, een aanhangster van het Natuurgeloof, verklaarde dat zij evenals mevrouw Wildvuur 

en de heer Achterwoud bij de Dodenspraak aanwezig was en dat dit een waarheidsgetrouwe 

weergave van de ondervraging was.  

 

Vervolgens gaf Graaf de Valois het woord aan Burggraaf van Galen. De Burggraaf bevestig-

de dat hij aanwezig was bij het overlijden van Jack, maar was zeer stellig in zijn bewering dat 

Jack gedood was op orders van een Inquisiteur, die ook daadwerkelijk bewijzen zei te hebben 

voor ketterij. Verder verklaarde de Burggraaf dat hij Jack met geen zwaard had aangeraakt, 

en was hij ook bereid om waarheidsbevinding te ondergaan, hetzij door middel van magie of 

anderszins, om dit aan te tonen.  

 

Graaf de Valois besloot dat het in het licht van deze verklaringen duidelijk was dat het om 

een Inquisitionele zaak ging, iets waar hij zich niet over mag en kan uitspreken. Vervolgens 

sloot hij de bijeenkomst en verzocht eenieder zich naar buiten te begeven. 

 

Opgetekend te Duivenvoorde, Leta 43 

Kapitein Raina [onleesbaar] 

 


