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Alvenaanvallen in Incendia 
 

 

Door Tomeg Bers – Het toch al zo geha-

vende Incendia schijnt al enige tijd door al-

ven geteisterd te worden. De schaarse be-

richten die het recentste deel van het Kei-

zerrijk Elerion weten te ontsnappen schet-

sen een grimmig beeld. Kleine groepen al-

ven schijnen tal van doelen plotsklaps aan 

te vallen om zich weer snel terug te trekken. 

Zo schijnen al meerdere voedselvoorraden 

vernietigd te zijn en enkele handelskarava-

nen beroofd.  

Een net in Elerion gearriveerde fabricus, die 

nadrukkelijk niet met naam in dit artikel 

wilde verschijnen, wilde wel kwijt dat de 

alven nadrukkelijk de boodschap doorge-

ven bij hun acties dat “volgelingen van 

Konvassa het over zichzelf afroepen, al ge-

bruiken ze een bloemrijkere term voor de 

naam van onze geliefde godin.” Naar het 

schijnt zijn zelfs al enkele van de befaamde 

paladijnen van Konvassa het slachtoffer ge-

worden van de alven. 

Kolonel Navarre Teslat, bevelhebber van 

de Keizerlijke Legers te Umbrië, geeft aan 

nog geen officieel hulpverzoek te hebben 

ontvangen uit Incendia, maar ze verzekert 

de bevolking van de Wilde Landen dat de 

berichten nauwgezet gevolgd worden. Voor 

veel inwoners van de Wilde Landen ligt de 

Alvenoorlog nog vers in het geheugen. 

Officieel geven woordvoerders van Incen-

dia aan dat er niets aan de hand is en dat als 

er al wat aan de hand zou zijn, dit zeker niet 

meer dan wat overmoedige bandieten zijn 

die snel in de arena zullen mogen optreden. 
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Brutale inbraak op slot Waeterweelde 

 

De major domo van Slot Waeterweelde be-

vestigt op verzoek van dit periodiek het ge-

rucht dat er een brutale inbraak, op klaar-

lichte dag, zou hebben plaatsgevonden op 

Slot Waeterweelde, het domein van de be-

kende rode ridder Mechteld Waeterweelde.  

De gravin was zelf niet aanwezig, maar uit 

haar persoonlijke vertrekken zou het nodige 

ontvreemd zijn, waaronder enkele sieraden, 

persoonlijke correspondentie en briefpa-

pier. Major Domo Frits van Meekren drukt 

eenieder op het hart correspondentie die 

ogenschijnlijk van de  gravin afkomstig is 

op echtheid te laten controleren. 

 

Senatrice van Zuyderhuyzen eist actie 

 

Door Nico Geitendonck - In de Eleriaanse 

senaat heeft senatrice Van Zuyderhuyzen 

weer van zich doen spreken. Zoals bekend 

is de senatrice fel gekant tegen het in haar 

woorden “bandeloze en slecht gereguleerde 

gebruik van wereldlijke magie in het kei-

zerrijk”.  

Haar motie omtrent de omgang met overle-

denen binnen het keizerrijk had echter nie-

mand zien aankomen. De senatrice wil het 

begraven van overledenen bij Keizerlijk de-

creet verbieden en het verbranden van de li-

chamen van overledenen verplicht stellen. 

In een geëmotioneerd betoog gaf zij aan 

hoeveel leed er wordt berokkend door ne-

cromantiërs die zonder medeweten of in-

stemming van de nabestaande overleden fa-

milieleden als ondode doen herrijzen. 

“Noem mij 1 reden waarom magie die dit 

mogelijk maakt überhaupt aan iemand ge-

leerd zou moeten worden?”. Ondanks dat 

vele senatoren het met haar eens waren 

werd de motie niet in stemming gebracht 

maar aangehouden. De voorzitter van de se-

naat verklaarde dat eerst uitgezocht diende 

te worden of deze kwestie, juridisch gezien, 

onder de bevoegdheid van de senaat zou 

kunnen vallen. 

Nog geen dag later bleek senatrice Van 

Zuyderhuyzen wederom het centrum van 

aandacht toen zij opriep om in te grijpen in 

Vennis, aangezien het lokale bestuur daar 

nu wel genoeg tijd had verknoeid met het 

proberen aan te pakken van de Lacrima 

Rosso epidemie. “Wij kunnen de bevolking 

van Vennis niet de dupe laten zijn van de 

incompetentie van het stadsbestuur. Het is 

onze plicht als senaat om daar iets aan te 

doen!”. Haar motie om het stadsbestuur een 

ultimatum te geven van één maand om de 

epidemie drastisch aan te pakken, werd met 

meerderheid van stemmen afgewezen.  

 

Kazen van Kaasema, de romigste! 

Bijzonder: geitenkaas met Haribdische 

soesji en zeewier.  

Proef het exotische Haribdië bij U thuis! 
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Stormklooster al weken gesloten voor 

bezoekers 

 

Sinds enige weken is het befaamde Storm-

klooster in de woestijn van Redoban geslo-

ten voor bezoekers. Het Stormklooster is 

een opleidingsinstituut en kenniscentrum 

voor de Generaalscultus, waar slechts 

plaats is voor de meest devote gelovigen. 

De meest bekende voormalige leerling is 

ongetwijfeld Prinses Shagar. 

 

Nu is de reis naar het Stormklooster geen 

eenvoudige, gezien de ligging in de woes-

tijn aan de westzijde van het keizerrijk. 

Maar voor de bezoekers die na een lange, 

barre reis voor een dichte poort kwamen te 

staan, moet het een hevige teleurstelling 

zijn geweest. De tocht vanaf de grens van 

Diadolor naar het Stormklooster wordt 

doorgaans onder begeleiding van een gids 

van het klooster zelf afgelegd. Inmiddels is 

duidelijk dat de gidsen de orders hebben ge-

kregen niemand meer naar het klooster te 

leiden. 

 

De speculaties over de redenen waarom 

Stormklooster zou zijn afgesloten van de 

buitenwereld zijn groot in aantal. Maar zo-

lang er geen informatie vanuit het klooster 

beschikbaar is zijn alle speculaties zo waar-

devol als een korrel zand in de woestijn. 

 

Strazzi familie opent Vennis verder 

 

Na jarenlange beperkingen heeft de rege-

rende Strazzi familie de meeste maatrege-

len zoals die golden binnen Vennis afge-

schaft. “Het is tijd dat we niet meer in angst 

leven,” aldus de jonge Gravin Strazzi. Per 

onmiddellijke ingang is het toegestaan om 

vrij te reizen van en naar de stadsstaat en 

tussen districten van de stad die voorheen in 

isolatie hebben geleefd. Dit wil echter niet 

zeggen dat het risico op Lacrima Rosso ver-

dwenen is. De stad heeft nog steeds te ma-

ken met vele zieken, en kwatongen beweren 

dat de keuze om weer meer toe te staan 

vooral is ingegeven door de politiek en 

vrees voor volksopstanden.  

 

Ongekende lente 

 

Door Linde Mandemakers - Grote vreugde 

in de regio Wezembeek en Duivenvoorde! 

Na enkele jaren van agrarische tegenslag 

lijkt het tij nu gekeerd en stevent de regio af 

op een grote oogst. Lokale boeren geven 

aan dat de lente dit jaar veel eerder en on-

gekend goed is begonnen. Zo zijn er dit 

voorjaar boven verwachting veel lammeren 

geboren. En hoewel het nog vroeg in het 

jaar is, zijn veel gewassen niet alleen snel 

tot wasdom komen, maar zijn ze ook groter 

en dragen ze meer vrucht dan gewoonlijk.  
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Menig boer loopt rond met een grote grijns 

op het gezicht. Zo vertrouwde boerin An-

drea me euforisch toe: “‘k heb hele grote 

bloemkole, bloemkole, bloemkole! ‘k heb 

hele grote bloemkole! O, wat zijn ze groot!”  

Het lokaal bestuur laat weten verheugd te 

zijn met deze ontwikkeling en zegt dat een 

weldadige oogst zal bijdragen aan de lokale 

vrede en stabiliteit, in een tijd dat de regio 

ook zovele extra monden te voeden heeft. 

Druïde Barthus Bruintwijg waarschuwt 

echter voor al te veel optimisme: “De 

zachte winter was een geschenk, maar de 

natuur is en blijft wispelturig en de oogst 

ligt tenslotte nog niet in de schuur.” Een 

waarheid als een koe, denkt deze reporter.  

 

Project Consul Van Galen afgerond 

 

Het uitwisselingsproject van literaire wer-

ken tussen het Keizerrijk Elerion en het ko-

ninkrijk Incendia, opgezet door consul 

graaf Berend-Jan van Galen, is ten einde 

gekomen. De edelman heeft het afgelopen 

jaar werk gemaakt van het uitwisselen van 

boeken en andere documenten die in het ko-

ninkrijk Incendia niet gewenst waren om 

een einde te maken aan de boekverbrandin-

gen die her en der binnen het koninkrijk 

plaatsvonden. “Smaken verschillen, en met 

die insteek is er een uitwisseling opgezet, 

waarbij Incendianen literatuur waar binnen 

het koninkrijk geen vraag naar is konden in-

leveren bij de grensposten, waar het verza-

meld werd en om de zoveel tijd op transport 

werd gesteld over de grens. Verzoeken om 

literatuur die wel geapprecieerd wordt bin-

nen het koninkrijk konden ingediend wor-

den, maar helaas betrof het voornamelijk li-

teratuur die van koninkrijkswege in de ca-

tegorie “niet gewenst” stond. Het afgelopen 

jaren zouden een kleine dertig goed gevulde 

boekenkisten de grens zijn gepasseerd in 

Eleriaanse richting, aldus de grensposten. 

“Sommigen tot de nok toe gevuld, want am-

per te tillen. Zware literatuur, zullen we 

maar zeggen”, aldus een grenswacht die 

anoniem wenst te blijven. 

 

Feest eindigt in nachtmerrie 

 

Door Jisan Ikli - Een besloten feest in Pa-

vilioen de Gouden Fee is uitgelopen op een 

ware ramp. De sjieke herberg in Elerion-

Stad is volledig afgebrand, met tientallen 

slachtoffers tot gevolg. Volgens het Gilde 

der Blussers heeft niemand aan de vlam-

menzee kunnen ontsnappen. “Het moet een 

ware hel geweest zijn”, vertelde een ge-

schokte en uitgeputte blusser. De Gouden 

Fee is opgezet als een traditionele karavan-

serai, met de gebouwen alleen open naar de 

prachtige binnentuinen. Vanwege het be-

sloten karakter van de feesten gaan de paar 
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toegangspoorten voor gasten en toeleveran-

ciers stijf op slot. Doordat de Gouden Fee 

in een eigen park ligt, was er nooit gevaar 

dat de brand oversloeg naar andere gebou-

wen in Elerion-Stad, maar daardoor heeft 

ook niemand om hulp kunnen roepen. Het 

is nog een raadsel waarom het personeel 

niet op tijd de poorten heeft kunnen openen. 

De stadswacht stelt een onderzoek in, ook 

omdat enkele gasten in paniek met elkaar 

op de vuist zijn gegaan, gezien hun verwon-

dingen. Door de brand is het van de meeste 

gasten nog niet gelukt de identiteit vast te 

stellen. 

Onder de naar schatting vijftig slachtoffers 

werden wel de insignes herkend van een in-

quisiteur en haar assistent. Bij navraag bij 

de Keizerlijke Inquisitie blijkt het te gaan 

om Wilhelmina Droeselaere en aspirant in-

quisiteur Gert-Jan Baggeraar. Het werd uw 

verslaggever niet duidelijk of ze in de Gou-

den Fee aan het werk waren, of voor hun 

plezier het feest bijwoonden. Een woord-

voerder van de Inquisitie reageerde ge-

schokt en boos op de dood van haar mede-

werkers. Op de vraag of er misschien kette-

rij achter de brand zat, en dat we de ramp 

als een aanslag moesten zien, was het ant-

woord dat het daar de tijd nog niet voor was, 

en dat de Inquisitie bij zoiets echt wel meer 

mensen ingezet zouden hebben. “Maar we 

sluiten de mogelijkheid niet uit, en zullen 

zeker een eigen onderzoek instellen.” 

Dronken tovers zaaien onrust in Cauda 

 

Door Laurens Dankans - In herberg “De 

gouden draak” in Cauda zijn meerdere be-

zoekers ernstig gewond geraakt door de to-

verspreuken van enkele dronken studenten 

van Tovenaarseiland. “We zijn het wel ge-

wend dat de studenten van Tovenaarseiland 

hier de bloemetjes buiten komen zetten net 

na de examenweken, maar dit hebben we 

nog niet eerder meegemaakt,” aldus  her-

bergier Gert  Boterbloem. Ooggetuigen ge-

ven aan dat naarmate de avond vorderde de 

studenten steeds luidruchtiger en baldadi-

ger werden. Dat bereikte een hoogtepunt 

toen de studenten al joelend en juichend 

magische bollen op de overige klanten be-

gonnen de mikken. Enkelen daarvan zijn 

ernstig gewond geraakt. Ook de toege-

snelde stadswachten hebben verwondingen 

opgelopen toen zij probeerden de studenten 

te arresteren. “Gelukkig betaalt Tovenaars-

eiland altijd alle schade, maar misschien 

moeten ze ook eens kijken naar wie ze alle-

maal maar leren toveren daar op hun ei-

land,” sprak de nog steeds ontdane herber-

gier die de linkerarm in een draagdoek had, 

“Mij hadden ze ook te pakken gekregen.” 

Vanuit tovenaarseiland gaf Magister Spui-

voort aan dat de betreffende studenten ern-

stig berispt zullen worden. 
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Actualiteitenrubriek 

 

Door V.S. Iago – Wederom is ons land in de 

ban van vrolijk nieuws, mijn beste lezers. Is 

het dan eindelijk zover? Kunnen de vlaggen 

in de mooie stad Helmhaven eindelijk uit? 

Uw zeer discrete en trouwe verslaggever 

heeft uit betrouwbare bronnen vernomen 

dat dit wellicht het geval is. De oplettende 

Umbriër is het vast niet ontgaan dat de door 

ons zeer geliefde hertogin van Helmhaven 

er een nog steeds zeer avontuurlijk leven op 

na houdt en veelvuldig op pad is om de 

grootste heldendaden te verrichten. Door 

deze afwezigheid maakten velen zich al 

zorgen of ze ooit een partner en - nog be-

langrijker - een opvolger zou krijgen. Re-

centelijk zijn echter de tekenen te vinden 

dat er wellicht jong geluk is aangekomen in 

het paleis. Een stuk ervan wordt bewaakt en 

afgeschermd van spiedende oren en ogen, 

maar uit betrouwbare bronnen heb ik ver-

nomen dat een enkele dame die in het plu-

che paleis werkt en recentelijk is bevallen 

deze vertrekken wel mag bezoeken. Ook 

schijnt er soms babygehuil te horen te zijn, 

aldus ingewijden.  

Hoe het onze hertogin gelukt is om de 

zwangerschap verborgen te houden is nog 

een raadsel, een gerucht dat het kind van 

een van de lieden van het reizende gezel-

schap zou zijn en beschermd zou moeten 

worden voor diens grootouders, is voor 

deze verslagever wel een heel makkelijk 

antwoord. Echter, waarom de hertogin dit 

kind verborgen heeft gehouden is tot nu toe 

een raadsel; wellicht is de vader van minder 

goede komaf?  

En nog ander goed nieuws: Voormalig se-

nator Gerardus Salvaggio is recentelijk in 

het huwelijksbootje gestapt. De meesten 

kennen Salvaggio wel vanwege zijn uitge-

sproken standpunten over de Haribdische 

vluchtelingen, maar wat we niet wisten is 

dat er in de man toch een klein hartje klopt, 

en wel voor ene Olga. Ik ben erg benieuwd 

naar wat voor een vrouw van zo’n soort 

man houdt. Hopelijk zien we ze binnenkort 

bij het nieuwe balseizoen.  

Over het balseizoen gesproken; de mode 

voor het komende jaar is vooral veel bont 

en bloot. Dus maak uw borst maar nat voor 

wat zwoele dansen. 

 

Handelshuis Mulder 

ELERION’S GROOTSTE, VOORDEELIG-

STE EN MEEST GEWAARDEERDE  

MAGAZIJN. 

Koop nu bij handelshuis Mulder 

voor al uw benodigdheden, van 

ampul tot zwaard, en alles er 

tussenin. Vraag vooral naar 

onze bijzondere en exclusieve 

collectie. 
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Kunstrubriek 

 

"Is dit een dolk die ik voor me zie, 

de handgreep naar mijn hand gericht? 

Kom, laat mij u grijpen. 

Ik heb u niet, en toch zie ik u nog steeds. 

 

Zijt gij niet, dodelijk visioen, vatbaar voor 

gevoel of oog? Of zijt gij maar 

een dolk van de geest, een valse creatie 

van mijn koortsig brein? 

 

Ik zie u nog, in vorm even echt 

als wat ik nu kon tekenen. 

 

Gij wijst me de weg die ik moet gaan, 

en welk instrument ik moet gebruiken." 

 

Tierlantino klaslokaal onthuld te 

Waaigat 

 

Op de Tover Veilig school te Waaigat is 

met groot ceremonieel het Tierlantino klas-

lokaal onthuld. Het nieuwe lokaal, ge-

bouwd met behulp van een grote donatie, is 

vernoemd naar de recent overleden toneel-

speler Iago Tierlantino, die een van de 

grondleggers van de school was. Op de 

school wordt onderricht gegeven aan tove-

naars en gewone burgers over het verant-

woord omgaan met magische krachten. 

“We zijn nog steeds enorm van slag door de 

onverwachte dood van Iago,” aldus secreta-

ris Gerbrand Kaagbral. “Maar op deze 

wijze zullen we hem altijd in gedachten 

houden, en de waardevolle bijdrage die hij 

heeft geleverd om de wereld een stukje vei-

liger te maken voor iedereen.”  

Geruchten over een ontwerp-initiatief om 

een standbeeld van Tierlantino op te richten 

in Elerion-Stad (naar verluid tegenover het 

gildehuis der Magiërs) kon de secretaris 

niet bevestigen. 

 

Kort nieuws uit de hoofdstad 

 

- In een recent verschijnen in de se-

naat verzekerde kolonel Jachtmans 

dat het Keizerlijk Leger nog immer 

bezig is om de Haribdische eilanden 

terug in te nemen. Het werk vordert 

traag door het moeizame terrein en 

de complexe logistiek, maar het 

vordert, aldus de kolonel. 

- In verband met de tragische brand in 

paviljoen De Gouden Fee is het de-

butantenbal door de douairière gra-

vin Van Grootsham uitgesteld tot 

een nader te bepalen datum. 

- De motie van senator Sapphier om 

senatoren van buiten Elerion-Stad 

vrij te stellen van belasting op hun 

stadsvilla is verrassend genoeg aan-

genomen, ondanks eerdere inschat-

tingen dat de motie zou sneuvelen. 
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Met veel genoegen en trots kondigen Jonkheer Wilhem Waeterweelde-Zilvermos en  

Jonkvrouwe Valentina Waeterweelde de geboorte aan van: 

 

Vesta Mechteld Waeterweelde-Zilvermos 

Romus Hendrik Waeterweelde-Zilvermos 

Remulus Arngrim Waeterweelde-Zilvermos 

 

De kinderen zijn geboren op de 11
e

 van de Slachtmaand anno Leta 34. 

Zoals de traditie gebiedt, hebben de kinderen pas na enkele manen hun naam gekregen. 

 

Correspondentie en felicitaties aan de familie kunnen worden gestuurd naar slot Waeter-

weelde. 

De Cultus der Generaal 

herdenkt: 

 

Vesta Servilius 

2e Graads Ingewijde 

 

Kiepotov Trobbel 

2e Graads Priester 

 

Kolonel Theodorick Ra-

mos 

3e Graads Paladijn 

 

De strijd is gestreden, 

De overwinning be-

haald. 

Geen gevaar is gemeden, 

Met bloed is betaald. 

 

Oog om oog, tand om 

tand. 

We zullen dit niet verge-

ten, noch vergeven. 

 

Namens de Cultus der 

Generaal in Umbrië 

 

1e Luitenant Ramon Hen-

sen, 

3e Graads Ingewijde in de 

Cultus der Generaal 

 
 

Intens verdrietig maar boordevol prachtige verhalen ne-

men we afscheid van 

 

Vicaris Klaas Slachter 

 

Waar hij ook kwam en wat hij ook deed; Klaas maakte 

het verschil. Een Umbrische priester die in het verre en 

sombere Mas het licht en de lach deed schijnen. Opge-

klommen tot vicaris die groots en meeslepend durfde te 

dromen. Het was een wild en roerig leven waar ziekte een 

te vroeg einde aan maakte. 

We verliezen een voorganger en smaakmaker die nooit 

opgaf. Hij streed voor zijn geloof en was niet bang om 

daarvoor de benodigde offers te maken. Een waardig mens 

waar iedereen van kon en wilde leren. Een mens om be-

wondering voor te hebben. 

De Zon huilt. 

Dag kompaan, vriend en leider, we zullen je missen! 

 

Het Zonnegeloof te Umbrië 
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