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Haribdische Eilanden verlaten? 
 

 
Het Keizerlijk Leger meldt dat uit verken-

ningen van de Haribidische Eilanden het 

vermoeden is ontstaan dat de eilanden vol-

ledig verlaten zijn. Kolonel Navarre Teslat 

lichtte dit toe in een - op verzoek van Hare 

Majesteit - publiekelijke rapportage aan de 

keizerin. De Grote Audiëntiezaal van het 

keizerlijk paleis was zo afgeladen vol met 

hovelingen, senatoren, gildemeesters en 

afgezanten van de rijksgebieden dat de pa-

leiswacht moest ingrijpen om te voorko-

men dat mensen in de verdrukking kwa-

men. 

Kolonel Teslat beschreef de afgelopen 

maanden van opvallende rust aan de kust-

streken en het vrijwel volledig gebrek aan 

aanvallen of andere incidenten van de vij-

and. Derhalve werden kleine verken-

ningsmissies naar de Haribidische Eilan-

den opgezet, omgeven door extreme maat-

regelen. Zo werden de missies in het diep-

ste geheim georganiseerd, met behulp van 

diverse spreuken en zegeningen om te 

voorkomen dat de vijand informatie te we-

ten zou komen. Na retour van hun missies 

zijn de geselecteerde verkenners vervol-

gens in quarantaine geplaatst en onder-

zocht tot uitgesloten kon worden dat hun 

geest onder invloed stond van de vijand. 

De verkenners meldden allemaal dezelfde 

bevindingen: volledig verlaten dorpen en 

steden, met nergens nog een teken van re-

cent leven te vinden. Bezittingen lijken 

allemaal te zijn achtergelaten, evenals 

huisdieren of voorouderbeeldjes. Er zijn 

daarentegen ook geen lijken aangetroffen. 
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Kolonel Teslat benadukte dat de verken-

ners – conform hun opdracht – niet de ge-

hele eilanden hebben verkend, maar zich 

vooralsnog hebben beperkt tot de kust, al 

geven de bevindingen aanleiding te ver-

moeden dat ook de binnenlanden verlaten 

zijn. Een ander interessant detail was dat 

er geen zeewaardige schepen meer aange-

meerd lagen in de havens. Teslat specu-

leerde dat er mogelijk een grootscheepse 

evacuatie heeft plaatsgevonden van de be-

zetter en de nog aanwezige bevolking, 

maar daarvoor was nader onderzoek nodig. 

Met toestemming van Hare Majesteit en 

maarschalk Rodwyn worden de verken-

ningen thans uitgebreid naar de binnenlan-

den van de eilanden, om deze vermoedens 

te bevestigen. 

 
Familie Trobbel in problemen 

 

Door Jago van Wijck - Het onderzoek naar 

de financiële handel en wandel van de 

voormalig, inmiddels overleden, stadsheer 

van Kro Terlep, Bick Trobbel, is inmiddels 

in volle gang. Een twintigtal senaatskler-

ken is al enige dagen bezig de volledige 

archieven en administratie van de stad 

door te nemen. Ondertussen zijn zowel de 

gehele voormalige stadsraad als alle leden 

van de familie Trobbel onder huisarrest 

geplaatst. Volgens de woordvoerder van 

het onderzoek, de Jaden Hemelkeizerpries-

ter D. Loitté, kan op dit moment niet uit-

gesloten worden dat de directe familie me-

deplichtig is aan het onjuist gebruik van 

keizerlijke gelden. “Wij hebben de op-

dracht gekregen te onderzoeken of de heer 

B. Trobbel financiële middelen voor eigen 

gewin heeft gebruikt. Zolang dit niet kan 

worden uitgesloten zullen alle betrokkenen 

helaas in hun bewegingsvrijheid beperkt 

worden. Dat is niet iets wat wij graag 

doen, dat zult u begrijpen.”  

De mensen op straat zijn ondertussen ern-

stig verontwaardigd door deze gang van 

zaken. “Bick zou nog zijn laatste koper-

stuk hebben gegeven voor de stad,” zo 

weet Janne Havers van bakkerij Havers te 

melden. “Dit is weer typisch zo’n streek 

van mensen die niet kunnen hebben dat wij 

in Kro Terlep nou blij met hem waren”. 

Een anonieme herbergier wil nog wel 

kwijt dat die groenblauwe glibbers geen 

knip voor de neus waard zijn. “Dat zou 

Bick heel anders hebben aangepakt. Huis-

arrest? Wat denk jij, dat vrouwtje van de 

jonge Trobbel is een runemeester. Je denkt 

toch niet dat die door de voordeur moet als 

ze ergens naar toe wil?” Ondertussen is er 

namens de weduwe van de voormalig 

stadsheer een oproep aan de bevolking ge-

daan om rustig te blijven en waar nodig 

medewerking te verlenen aan het onder-

zoek. 
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Bisschop Al-Rishaad opent nieuwe  
tempel te Zilverbeek 

 
Zilverbeek is verblijd met een nieuwe 

tempel voor Zijne Hoogwaardige Excel-

lentie Al Rishaad die intrek heeft genomen 

in het dorpje. De bisschop was zelf op kor-

te zomerretraite van een belangrijke en 

langslepende rechtszaak uit de keizerlijke 

hoofdstad en maakte gebruik van de gele-

genheid om een nieuwe tempel van de Ja-

den Hemelkeizer te openen. “Zilverbeek is 

van oudsher meer gewijd aan de druïdecul-

tus, maar ik dacht dat het met mijn positie 

en de vele nieuwe inwoners uit Haribdië 

tijd was dat ook andere geloven hier hun 

boodschap kunnen verspreiden,” aldus de 

bisschop tijdens zijn toespraak bij de offi-

ciële opening. Het Derde Heron van Ram-

steenplein is door de komst van de kerk 

omgedoopt tot het Keizerplein.   

 
Massale protesten tegen Lacrima Rosso 

maatregelen 
 

Lodor - Na maanden strenge quarantaine-

maatregelen en weinig zicht op verbetering 

in de situatie rondom de Lacrima Rosso 

ziekte lijkt de maat vol voor het volk van 

Vennis. Duizenden mensen hebben zich, 

ondanks dat de maatregelen van de stads-

raad het verbieden, verzameld op de Piaz-

za di Linguine om te protesteren tegen die-

zelfde maatregelen. De stadsraad, onder 

leiding van Giovanni Coltello, heeft onder-

tussen de bevolking via aanplakbiljetten 

tot kalmte proberen te manen. “Blijf waak-

zaam, alleen samen krijgen we Lacrima 

onder controle,” luidt de slogan. Ondertus-

sen worden er voor deze pamfletten belo-

ningen van een aantal koperstukken uitge-

loofd voor hen die ze inleveren bij bepaal-

de kroegen. “We moeten toch iets in deze 

tijden,” aldus een van de weinigen die aan 

uw verslaggever durfde toe te geven dat hij 

deze biljetten actief opzocht.  “De stads-

raad belooft al maanden beterschap, maar 

steeds gaan er dagelijks mensen dood in 

alle districten, en terwijl iedereen van adel 

zich verschanst in hun villa’s moeten de 

werkende mensen maar hongerlijden,” al-

dus deze bezorgde burger die liever ano-

niem wilde blijven. Tijdens het laatste pro-

test is er echter een lid van de adel ver-

schenen om het volk toe te spreken. Cathe-

rina Strazzi, het jonge hoofd van de Strazzi 

familie verscheen op de Piazza, waar ze 

tijdens een toespraak haar begrijp uitte 

voor de zware tijden die de armeren in de 

stad ondervinden. Het volk klapte luid 

terwijl ze één van de slachtoffers van de 

Lacrima Rosso innig omhelsde, tot groot 

opzien van de aanwezigen.  

 
Kazen van Kaasema. 

Natuurlijk de romigste! 
 

Probeer nu ook onze geitenboter; heerlijk 
anders! 



 
Jaargang 35                         Anno Leta 33 
Nummer 3                            Pagina 4 

 

 
 

Huisjesmelker oogst hoon met bizar 
“advies” 

 
De inmiddels beruchte huisjesmelker 

Dyoneis Troef, die recent na de vaststel-

ling van meerdere strafbare feiten rond 

zijn gooi naar het senatorschap ironisch 

genoeg onder huisarrest is geplaatst in zijn 

woning te Plem, heeft opnieuw van zich 

laten horen. In een poging de verkoop van 

zijn recent uitgebrachte biografie “Maak 

die zaak – Wijsheden uit mijn leven” on-

der de aandacht te brengen deed de zon-

derling diverse curieuze uitspraken, ogen-

schijnlijk in een poging zijn recente straf-

rechtelijke misstappen te verdoezelen. In 

een “exclusief” vraaggesprek met lokale 

krant “Plaatselijk Plem” door journalist R. 

de Vos liet de heer Troef onder andere op-

tekenen dat er niets klopte van het aange-

voerde bewijs in het tegen hem lopende 

onderzoek. “Ik heb geen problemen met de 

huurders van mijn panden. Mijn contracten 

zijn waterdicht, ik heb de beste contracten. 

Niemand heeft zulke goede contracten als 

ik. En mijn huurders vinden me geweldig. 

Ik krijg regelmatig te horen: “Dyoneis, je 

bent de beste verhuurder die we ooit mee-

gemaakt hebben. De beste!” Mijn huurders 

houden van me!” Verder liet de huisjes-

melker optekenen dat de aanklachten die 

na het onderzoek in opdracht van senatrice 

De Biënhof tegen hem ingediend zijn 

“nep” zijn. “Ik noem Idelette altijd “Boos-

aardige de Biënhof”, dat mens is zelf zo 

corrupt als wat. Ik zeg : “sluit háár op!”. 

 

Hoewel de redactie van deze periodiek 

zich normaliter onthoudt van commentaar 

op de verslaggeving in andere titels, kun-

nen wij ons in dit geval niet aan de indruk 

onttrekken dat het genoemde interview 

niet bepaald gekenmerkt werd door kriti-

sche noten. Zo werd met geen woord ge-

rept over de bestelling van bijna megalo-

mane omvang die de huisjesmelker bij een 

lokaal kledingatelier geplaatst zou hebben 

voor vlaggetjes met een flatteus en profil 

portret van de heer Troef met daaronder de 

tekst “Maak Elerion weer geweldig, steun 

Dyoneis Jebedias Troef,” waarna bleek dat 

de huisjesmelker niet aan zijn betalings-

verplichtingen kon voldoen aangezien zijn 

kapitaal geconfisqueerd is hangende het 

naar hem lopende onderzoek. Journalist R. 

de Vos was desgevraagd niet bereikbaar 

voor commentaar, maar liet via zijn hoofd-

redacteur Rupert Muurhond melden dat 

“de heer Troef erg overtuigd is van zijn 

eigen verhaal”.  

Een bijna terloopse opmerking aan het slot 

van het vraaggesprek heeft echter zowel 

binnen als buiten Chem de aandacht ge-

trokken: in reactie op de vraag van journa-

list De Vos of de heer Troef concrete 

voorbeelden had van de “briljante oplos-

sing voor problemen binnen het Keizer-



 
Jaargang 35                         Anno Leta 33 
Nummer 3                            Pagina 5 

 

 
 

rijk” waar hij eerder in het vraaggesprek 

aan refereerde (“ik hoor van veel mensen 

dat ik enorm intelligent ben, en oplossin-

gen zie waar anderen die niet zien. Dat zeg 

ik zelf niet hè, dat hoor ik van anderen”), 

liet de huisjesmelker optekenen dé oplos-

sing te hebben voor de binnen de stadstaat 

Vennis rondwarende ziekte Lacrima Ros-

so. “Ik heb begrepen dat de ziekte niet be-

stand is tegen felle zon en gif. Tovenaars 

hebben we genoeg, dus ik denk maar even 

hardop: vuur of bliksem is heel fel licht, en 

sommige magiërs beheersen ook een 

spreuk waarmee men een wolk van gif uit 

een toverstaf kan laten schieten. Dus als op 

iedere zieke een vuurbal of een bliksem-

spreuk wordt geworpen en daarna zo’n 

gifwolk, waarbij men goed inademt zodat 

het gif ook in het lichaam de ziekte kan 

uitschakelen, dan is het probleem opgelost, 

toch? Magiërs zijn er genoeg, ik ken heel 

veel magiërs, de beste magiërs. We hebben 

hier in Chem meer magiërs dan waar dan 

ook binnen het Keizerrijk”. 

 

Hoewel het gros van de Eleriaanse bevol-

king het “advies” van de heer Troef niet al 

te serieus zal nemen, liet het magiërsgilde 

te Plem (één van de kleinere afdelingen 

van het magiërsgildes binnen het Keizer-

rijk) alsmede het magiërsgilde te Vennis 

desgevraagd weten met het advies in de 

maag te zitten; hoewel ieder rechtgeaard 

mens zich zal realiseren dat het niet ver-

standig is gif in te ademen of zich te laten 

verassen door een welgemikte vuurbal of 

bliksemschicht, zeker niet in de verzwakte 

staat waarin de zieken zich normaliter be-

vinden, liet het gilde doorschemeren enke-

le “verzoeken” van bezorgde burgers te 

hebben ontvangen na publicatie van het 

vraaggesprek met de heer Troef, wat ook 

in Vennis opgepikt zou zijn.  

De redactie van deze periodiek heeft con-

tact gezocht met de bekende alchemist en 

magiër Gremorph Aldragmar te Nieuw-

Woudenberg, de man die de bewuste gif-

spreuk enige tijd terug nieuw leven inblies 

en verzocht om een reactie. De zichtbaar 

verbaasde alchemist liet na een lange stilte 

optekenen “dat moedwillige vergiftiging in 

theorie een remedie was voor eender welke 

ziekte, alsmede een permanent remedie 

voor chronische stupiditeit.” Verder advi-

seerde hij “ten minste vijf meter afstand te 

houden van iedere idioot die daadwerkelijk 

zo gek is een gifwolk op zich te laten afvu-

ren of minstens twee meter bij een vuur-

bal”, waarna de alchemist zich hoofd-

schuddend terugtrok in zijn toren. 

 

Uiteraard heeft de redactie van deze perio-

diek de heer Troef om een reactie ver-

zocht. Na een lange stilte ontvingen wij 

vlak voor de druk van deze editie een be-

duimeld briefje waarin de heer Troef opte-
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kende dat zijn opmerking over een oplos-

sing voor de lacrima rosso “sarcastisch be-

doeld was” en dat de Wilde Post er enkel 

op uit was hem in een kwaad daglicht te 

stellen middels “onwaarheden die als fei-

ten gebracht worden”. Bovendien zou pe-

riodiek “Plaatselijk Plem” een veel grotere 

oplage hebben en veel beter verkopen dan 

deze periodiek. Na ampel beraad heeft de 

hoofdredactie der Wilde Post besloten zich 

van verder commentaar op dit vlak te ont-

houden. “In dergelijke discussies is het 

niet moeilijk de wijste te zijn”, aldus 

hoofdredacteur André Drumpers. 

 
Incendia begint aan Iotawerken 

 
 De eerste concubine van de Imperator, 

Revassa Anculae Ductor, heeft vorige 

week trots verkondigd dat Incendia gaat 

beginnen aan een groot plan, de zoge-

naamde Iotawerken. Deze Iotawerken zijn 

bedoeld om te voorkomen dat Incendia 

nogmaals getroffen wordt door de grote 

bosbranden die het land vorig jaar en begin 

dit jaar hebben getroffen. “Het plan van de 

Imperator, ingegeven door de heilige Kon-

vassa, is om brandgeulen aan te leggen 

vanaf de top van de Septicivita om zo te 

voorkomen dat te veel van ons rijk tegelijk 

kan vlamvatten.” Als gevolg van deze 

plannen zijn meerdere boerderijen van de 

Servuskaste onteigend. De daadwerkelijke 

werkzaamheden zullen later deze zomer 

van start gaan. Ondertussen gaan er ge-

ruchten dat Umbrische architecte en inge-

nieur Constance van Penjol, nauw betrok-

ken bij het project, de nieuwste concubine 

van de Imperator is, wat haar ook de eerste 

niet-Incendiaanse concubine maakt van de 

heerser van Incendia.  

 
Professor Glenlivet doet Wezembeek 
aan, graaf voegt zich bij gezelschap 

 
Door Laurens Dankans – De bekende pro-

fessor en archeoloog Vermont Glenlivet, 

die vorig jaar een ontdekking “van grote 

cultuurhistorische waarde” deed in het 

noordwesten van onze provincie, is na een 

kort verblijf in Nieuw-Woudenburg en een 

recente veldexpeditie in de omgeving van 

Demsterhuig gezien in het dorp Wezem-

beek. Na de aankomst van de bekende 

graaf Wel-Drah van Nhasbit aldaar is de 

wetenschapper in gezelschap van de zwar-

te ridder samen met zijn assistente afge-

reisd in oostelijke richting “voor verder 

veldonderzoek”. Waarom een vooraan-

staande edelman als graaf Wel-Drah zich 

wederom bij de expeditie heeft gevoegd, 

de graaf vergezelde professor Glenlivet 

eerder tijdens diens veldwerk in het 

noordwesten van de provincie, is een raad-

sel. Naar verluid zou het compacte reisge-

zelschap na vertrek uit Nieuw-

Woudenberg geëscorteerd zijn door Kei-
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zerlijke gardisten, die na de aankomst in 

het voormalige Demsterhuig bedankt zou-

den zijn voor bewezen diensten en terug-

gekeerd naar de hoofdstad. 

 
Senatrice Van Zuyderhuyzen reist af 

naar senaat om zorgen over renegatie te  
bespreken 

 
 Nu de wittebroodsweken voorbij zijn in 

het huwelijk tussen de senatoren Joachim 

van Zuyderhuyzen en zijn vrouw Sahana 

Shapur-van Zuyderhuyzen wordt er vanuit 

het Zuyderhuys druk aan de weg getim-

merd. Terwijl de graaf zich bemoeit met 

de situatie rondom Kro Terlep is de gravin 

afgereisd naar Elerion-Stad waar ze hoge 

ogen gooide met haar toespraak in de se-

naat. Vurig betoogde gravin van Zuyder-

huyzen over de zorgen van haar volk – 

namelijk of er wel veilig getoverd wordt 

binnen het Keizerrijk. Ze riep op om de 

Orde van de Rode Roos te steunen en om 

nieuwe subsidies in stand te roepen om de 

Ordo Spina weer in oude glorie te doen 

herstellen. Tevens riep ze op tot strengere 

wetten voor de tovergildes, met nadruk op 

het gilde der Necromantiërs. De senatrice 

riep tot dit alles op om renegatie in het 

keizerrijk het hoofd te bieden. De toe-

spraak leidde tot applaus vanuit meerdere 

delegaties, waaronder die van Noria en 

Encique. “Eindelijk iemand die oproept tot 

redelijkheid. Er is al genoeg schade aange-

richt door de ongeleide projectielen die 

zichzelf tovenaars noemen,” aldus een No-

riaanse gezant. Daarentegen was de verte-

genwoordiging van Tovenaarseiland, spe-

ciaal op uitnodiging aanwezig, niet te 

spreken over de woorden van de senatrice. 

“Wij snappen dat magie voor sommigen 

moeilijk te begrijpen is, maar niet alles wat 

je verstand te boven gaat is meteen slecht. 

Natuurlijk waken wij voor de rotte appels, 

maar dat zal alleen lukken als de tovenaar 

niet het verdomhoekje in wordt gestuurd,” 

zo sprak Eduart Warenar, woordvoerder 

van Tovenaarseiland. De voorstellen van 

senatrice Van Zuyderhuyzen zijn nog niet 

omgezet tot wetsvoorstellen, maar de sena-

trice verzekerde uw verslaggever ervan dat 

ze er spoedig werk van zal maken.  

 
Biografie Grootmeester Perapius uit 

schappen gehaald wegens onjuistheden 
 

De lang verwachtte biografie van groot-

meester Perapius van Tovenaarseiland is 

op het laatste moment uit de schappen ge-

haald vanwege onjuistheden. De Eleriaan-

se literaire wereld keek reikhalsend uit 

naar het boek “Geheimen van een Tove-

naar” waarin blijkbaar menig saillant detail 

van het leven van de grootmeester en 

woordvoerder van Tovenaarseiland bloot-

gelegd zou worden. Er was speciaal een 

boekuitgavefeest georganiseerd in Elerion-

Stad.  
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Op het laatste moment werden de gasten 

van het feest in boekhandel “de Goede” 

echter niet opgewacht door de mysterieuze 

auteur V.S. Iago, maar door een delegatie 

van Tovenaarseiland. Boekhandelaar Fre-

derik de Goede gaf aan de genodigden toe 

dat het boek uit de handel was gehaald op 

verzoek van grootmeester Perapius zelf en 

dat de volledige oplage opgekocht was 

door Tovenaarseiland.  

Befaamd organisatrice van feesten en 

kunstkenner Mavise de Beaufort had al 

een proefexemplaar gelezen en gaf aan uw 

verslaggever toe dat “het nogal een saillant 

verhaal was,” maar dat ze op aandringen 

van de betrokken partijen niets mocht ver-

tellen over de inhoud van het boek, en haar 

exemplaar terug heeft gestuurd naar de au-

teur. “Ik hoop dat de betwiste feiten snel 

uitgezocht kunnen worden zodat heel Ele-

rion kan genieten van dit verhaal vol 

moord, waanzin en tijgers,” aldus de Beau-

fort. 

 
Heer van Beséé abuis 

 
De Graaf van Beséé heeft er recentelijk 

een potje van gemaakt. In deze tweede 

stad in het Land van Aa leven de inwoners 

al sinds mensenheugenis een redelijk wel-

varend maar bovenal ordentelijk leven. 

Men is tevreden over de plaatselijk heerser 

die zijn zaakjes goed op orde heeft. Ten-

minste tot voor kort. Enkele weken gele-

den liepen alle taken die de Graaf moest 

uitvoeren in het honderd. Zo stond hij bij 

het ketellappersgilde om enkele leden een 

medaille van verdienste te overhandigen, 

terwijl hij bij het kuipersgilde had moeten 

zijn. Er werden in plaats van 10 extra 

wachters 10 extra wasvrouwen aangeno-

men op het slot en op vrijdag was hij met 

een groot gevolg aanwezig in de kerk van 

de Jaden Hemelkeizer voor een eredienst 

die pas de dag daarna zou worden gehou-

den. Navraag bij het personeel van de 

Graaf leerde dat de persoonlijk secretaris 

van de Graaf voor een weekje afwezig 

was. Zij bezocht haar oude moedertje in 

het dorpje Opku aan de zuidrand van Aa. 

“Zonder de secretaris is hij hulpeloos,” zo 

zei een bakkersknecht besmuikt. “Je zult 

zien dat als zij terug is alles weer op rolle-

tjes gaat lopen”. De inwoners van Becéé 

hopen dit van harte. 

 
Jubileumeditie zomerfeest Fényesfolt 

groot succes 

 
In het bergdorp is de 25e editie van het 

Fényesfolt’s Feestje een groot succes ge-

bleken, met meer bezoekers dan ooit. Het 

normaal zo rustige dorpje verandert al ja-

ren iedere zomer steevast in een paradijs 

voor iedereen die geïnteresseerd is in de 

meest populaire troubadours van dit mo-



 
Jaargang 35                         Anno Leta 33 
Nummer 3                            Pagina 9 

 

 
 

ment. Jonge inwoners van Umbrïe trekken 

steevast met hun vrienden naar Fényesfolt 

om daar dan gezamenlijk neer te strijken in 

kleine tentjes. Stortbuien op de tweede dag 

van het festival mochten de pret niet druk-

ken en feestgangers negeerden de modder 

om oudgedienden van het eerste uur Floris 

en Klaartje massaal bij te wonen. Ze waren 

speciaal voor het jubileum weer bijeenge-

komen. Maar het waren niet alleen de 

gouden ouden die optraden, ook trouba-

dour van het moment Anton Weeldwaarde 

trad op. Er waren ook speciale voordrach-

ten van de Orkenbeukers en jeugdidool 

Arianne Groots. De organisatie hoopt vol-

gend jaar wederom een geweldig pro-

gramma op te kunnen zetten en zegt uit te 

kijken naar nog 25 jaar Fényesfolt’s Feest-

je. 

 
Versla uw Demonen! 

 
“Natuurlijk dient iedereen zich verre te 

houden van demonen!” We praten met 

Ruben Geleijns, Archivaris van de Keizer-

lijke Inquisitie en organisator van de ten-

toonstelling "Versla uw Demonen". Een 

wat schuchtere man met grijzend haar in 

een formele tuniek, die ons nu met pret-

ogen aankijkt. “Wij presenteren alleen de-

tails over demonen die niet meer bestaan.” 

Het is duidelijk dat de tentoonstelling er 

nooit gekomen was zonder het enthousi-

asme van Ruben. “Verheerlijken en aan-

bidden van demonen hebben we buiten de 

deur gehouden. We leggen de nadruk op 

hun einde, en laten zien dat gewone men-

sen met kennis en volharding deze demo-

nen verslagen hebben.” 

Een rondgang door de zalen doet ons van 

de ene verbazing in de andere vallen. In de 

vitrines staan of liggen huiveringwekkende 

objecten die ooit in handen waren van ech-

te demonen. Een zwarte nagel was volgens 

het bijschrift onderdeel van een klauw van 

Flauros, ooit Heer der Leugens. Diepzwar-

te ijzeren schakels waren ooit onderdeel 

van de kettingen van Rebuzalis, die de we-

reld onderdompelde in rampspoed. In de 

Zaal van Bloed hangt de met roestbruine 

vlekken besmeurde sluier van Paimon 

naast enkele volledig doordrenkte 

Woldwachtertunieken, volgens bijschrift 

uit de Hel van Andras. Topstukken hangen 

in de Zaal der Corruptie: maskers die ge-

dragen zouden zijn door Bileth en diens 

dochter Glaznegta. Of hun dienaren, daar 

is de beschrijving nogal vaag. Uw verslag-

gever wordt bij iedere beschrijving bleker, 

maar Ruben blijft er luchtig onder: deze 

demonen zijn allemaal verslagen door 

moedige mensen, met een beetje hulp van 

de inquisitie! 

De tentoonstelling is populair, ziet hij met 

tevredenheid. Niet enkel priesters en tove-

naars komen kijken, maar ook gewone 
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burgers komen langs voor zelden vertoon-

de spanning en sensatie. Zelfs uit het verre 

Pelinor kwam een groep artiesten, op zoek 

naar inspiratie voor hun nieuwe tragedie. 

Er zijn dan ook plannen om er een rond-

reizende tentoonstelling van te maken. 

Is men niet bang dat de tentoonstelling 

verkeerd publiek trekt? Dat is ook de reden 

dat er geen details te vinden zijn over nog 

bestaande demonen - en de bewaking is op 

orde, wordt mij verzekerd. Met smaak ver-

telt de archivaris over een flamboyant ge-

klede bezoeker, die een wachter wist te 

verleiden tot een persoonlijke rondleiding. 

Het koperen standbeeld op de patio is ech-

ter een runegolem die voor dit doel in 

bruikleen is gegeven. De golem was min-

der vatbaar voor de charmes van deze man, 

en heeft hem naar buiten gedirigeerd. “We 

hebben daarna wel besloten om bezoekers 

met dit soort interesses te laten volgen 

door aspirant inquisiteurs. We hebben ten-

slotte een verantwoordelijkheid voor het 

geestelijk welzijn van al ons publiek,” al-

dus de archivaris. 

Ter afsluiting benadrukt de heer Geleijns 

dat publiek met interesse in nog levende 

demonen zich best bij de plaatselijke afde-

ling van de inquisitie kan melden. “Dat 

moet ik er wel bij vermelden, van mijn 

baas!” 

 

 

Ingezonden bericht 

 

Lieve kleindochter, 

Ik denk nog elke dag aan je. Het gaat 

goed met me, ik word goed verzorgd. 

Het tehuis lijkt wel een herberg, zo 

gastvrij. Dank je wel voor je lieve 

postkaart met de afbeelding van een 

klavertje vier. Ik stuur je er een te-

rug met afbeelding van een sneeuw-

bal. Maar voor het geval dat deze je 

niet bereikt ook dit bericht in de Wil-

de Post. Wees lief voor je moeder, mijn 

dochter en wie weet tot spoedig. 

Opa 

 
Tragische dood in Heemdal 

 
De schout van Heemdal heeft bekend ge-

maakt dat Heemdal in de bloeimaand is 

opgeschrikt door het plotseling heengaan 

van Machteld Bovenwater. Machteld was 

vermaard om haar kruidenkennis en menig 

burger heeft haar hutje in het bos al eens 

bezocht voor een kruidje of een zalfje. 

Machteld werd dood gevonden in haar hut-

je en lijkt te zijn overleden aan haar eigen 
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bosvruchtensalade. Hoe deze wijze vrouw 

ertoe gekomen is om belladonna aan te 

zien voor blauwe bessen, zal voor altijd 

wel een raadsel blijven. Wel is duidelijk 

dat zij gemist zal worden door de lokale 

bevolking. 

 
Roem Jean-Bob du Clou stijgt naar on-

gekende hoogten met nieuwste ballade 

 
Door Archiel Gontamne - De al zeer be-

kende curator, dichter en auteur Jean-Bob 

du Clou weet van geen ophouden. Na het 

al vrijwel onnavolgbare succes van zijn 

vorige ballade “Jan kom kietel me” is de 

artiest erin geslaagd na zijn voorgaande 

briljante liedteksten, waaronder het popu-

laire “Achter de rododendron” en het min-

stens zo bekende “Even fijn bezig zijn”, 

een zo mogelijk nóg populairdere meezin-

ger neer te pennen. Geen enkele zichzelf 

respecterende bard of troubadour ontkomt 

eraan zich de begeleiding van deze nieuwe 

diamant aan het firmament der legendari-

sche liedteksten eigen te maken, aangezien 

het vrijwel zeker het eerste verzoeknum-

mer zal zijn wat door het publiek in eender 

welke herberg in den lande aangevraagd 

zal worden de komende tijd. Naar verluidt 

wordt de in de tekst beschreven ventweg in 

de volksmond al de “Jean Bob du Clou-

weg” genoemd. 

 

Wederom was de heer Du Clou zo gene-

reus om de tekst van zijn laatste meester-

werk aan deze periodiek ter beschikking te 

stellen. Met de woorden: “Maar natuurlijk, 

het volk vraagt, ik ben slechts het instru-

ment, als het ware,” en een flamboyante 

armzwaai kreeg onze muziekrecensent op 

diens schuchtere verzoek een handge-

schreven exemplaar van de liedtekst toege-

stopt, vergezeld van de karakteristieke vet-

te knipoog en schalkse blik waar de leven-

de legende om bekend staat. Hoewel deze 

redactie zich amper voor kan stellen dat 

onze lezers deze liedtekst inmiddels niet 

lang en breed kunnen dromen, maken wij 

gaarne gebruik van de warme geste van de 

auteur om deze in zijn volledigheid hier-

onder te reproduceren, zodat ook de enke-

ling die de laatste maanden onder een 

steen geleefd heeft kennis kan nemen van 

dit summum der poëzie. 

 

“Pakken, pakken, zal ik haar” – Door 
Jean-Bob du Clou 
 
Ik zag direct, ik was de klos, 
Toen ze langs kwam op haar ros 
Waar ik stond te lummelen langs de vent-
weg 
Maar ze draafde me voorbij 
Moet je horen wat ze zei: 
"Ik moet geen kerel achterop m'n rug, 
zeg!" 
 
Refrein: 
Dus, hollen hollen hollen maar 
Pakken, pakken zal ik haar 
De weg was lang, de zon was heet 
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Van Kro Terlep naar Waaigat 
Hollen, hollen, hollen maar 
Pakken, pakken zal ik haar 
De weg was lang, de zon was heet 
Van Kro Terlep naar Waaigat 
 
'k Verloor mijn hoed en mijn verstand 
Met m’n laarzen in de hand 
Zo verliefd daar op die ventweg 
Galopperend als een paard 
Van de kook en van de kaart 
Vaart in m'n idylle zat er wel, zeg. 
 
Refrein 
 
Drie vloekende ruiters achter mij 
Hou daar maar je hoofd eens bij 
Als je al naar adem loopt te happen 
En zo ren ik alsmaar door 
Maar, ze blijft me steeds maar voor 
Zou ze m'n bedoeling soms niet snappen. 
 
Refrein 
 
Liefste, liefste, wacht op mij? 
'k Hou je tempo zo niet bij 
De berm is zacht en ik loop maar te hijgen 
Gillen, krijsen helpt me niet 
Ze draaft maar door, die rare griet 
Laat ze dan de zenuwen maar krijgen! 
 
Refrein 

 
Zoutelande opgeschrikt door  

bloedbad Hondenkoppen 

 

Inwoners van Zoutelande werden vorige 

week opgeschrikt door plotse aanvallen 

van monsterlijke wezens. De monsters do-

ken op bij een van de zoutwinningsvelden, 

waar ze al snel enkele arbeiders wisten te 

omsingelen en te verscheuren. Toen gewa-

pende lieden ter plaatse verschenen kozen 

de wezens het hazenpad. Onderzoek door 

de lokale schout en de ingehuurde weten-

schapper Tobias Koning bevestigde dat het 

hier ging om aanvallen van zogenaamde 

Hondenkoppen. “Extreem opmerkelijk om 

deze wezens zo ver in het noorden van het 

rijk te zien,” aldus Koning. “Meestal ver-

kiezen ze een warmer klimaat. Daarnaast 

is dit niet de eerste signalering van deze 

wezens in onze provincie, wat doet ver-

moeden dat het om een zwervende meute 

gaat.” 

Lokale handelaar en zoutmagnaat Alexei 

Sodakof heeft aangekondigd uit eigen zak 

meerdere huurlingen te zullen betalen om 

de zoutwinners te beschermen, zolang de 

Hondenkoppen nog rondwaren in de 

streek. Tevens heeft hij steun geboden aan 

de families van de slachtoffers. Een eerste 

zoektocht van de schout en zijn rakkers in 

de omgeving heeft slechts korte glimpen 

van de monsters opgeleverd, die steevast 

verkozen te vluchten dan de confrontatie 

met de groep gewapende lieden aan te 

gaan. 

“Dat was te verwachten,” constateert Ko-

ning. “Deze wezens jagen op eenzame en 

zwakke prooien en slaan dan toe, zoals de 

ongewapende zoutwinners die op afstand 

van elkaar werken. Een ideale prooi voor 

een Hondenkop. Directe confrontaties met 

gewapende tegenstanders komen zelden 

voor.” 
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