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Senatrice helpt Haribdianen de winter 

door 
 

Door Jago van Wijck - Senatrice Sahana 

van Zuyderhuyzen-Shapur blijft actief met 

het helpen van vluchtelingen uit Haribdië. 

Nadat ze zowel in Waaigat als in Nettekuil 

een nieuw thuis voor tientallen vluchtelin-

gen heeft laten bouwen, is de senatrice nog 

steeds niet tevreden. Zowel in de senaat als 

bij diverse Umbrische edelen pleit ze voor 

het opvangen van vluchtelingen van de Ha-

ribdische eilanden.  

Dat ze het beste voor heeft met deze ont-

heemden bleek uit haar betrokkenheid bij 

het ontmantelen van een smokkelroute in 

Achterbeek. Daar werden vluchtelingen 

met slinkse praatjes door louche types rich-

ting Incendia gesmokkeld. De Haribdianen 

werd een wonderschone toekomst in Incen-

dia beloofd terwijl zij in Incendia, op een 

enkele uitzondering na, ongeacht hun capa-

citeiten als Servus zouden eindigen. Voor 

de lezers die niet zo goed bekend zijn met 

het Incendiaanse kastenstelsel: een Servus 

is iemand die de simpelste werkzaamheden 

verricht, maar bovenal dienen de Servus 

blindelings te gehoorzamen aan de kasten 

boven hen. Enige navraag onder de vluch-

telingen leverde op dat hun zogenaamd 

goedwillende helpers hele andere verhalen 

hadden verteld.  

Sentarice van Zuyderhuyzen heeft aangege-

ven dat het eenieder vrij staat naar Incendia 

te reizen en te proberen daar een nieuwe 

toekomst op te bouwen, maar dan wel op 

basis van eerlijke informatie en niet tegen 

betaling aan schimmige lieden.  
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Lacrima Rosso uitbraak in Lopik 

 

Waar Vennis al maanden verbetering toont 

op het gebied van de gevreesde Rode Tra-

nen ziekte, is er een nieuwe uitbraak opge-

treden in Lopik. De stadsheer van Lopik, 

Roderick Lodenaar, geeft aan dat tot nu toe 

de ziekte zich vooral beperkt heeft tot het 

marktkwartier. Desondanks heeft Koning 

Pelinor een quarantaine ingesteld van de 

stad om te voorkomen dat de ziekte over-

springt naar Pelinor-Stad of Umbrië. Reizi-

gers die de afgelopen twee maanden in Lo-

pik waren en waarbij symptomen van de 

ziekte optreden, zoals koorts, misselijkheid, 

lamlendigheid en bloedende ogen, worden 

aangeraden om zich af te zonderen om hun 

naasten te sparen.   

 

Generaalscultus maakt schoon schip? 

 

Door Jacoba Kwakkelmans - Het lijkt erop 

dat de strijd is gestreden, al is er nog geen 

overwinning behaald. Binnen het Gene-

raalsgeloof zijn grote veranderingen in 

gang gezet. Stormklooster, dat al bijna een 

jaar gesloten is voor alle bezoekers, dus in-

clusief gelovigen van de Generaal, schijnt 

binnenkort weer bezoekers te ontvangen. In 

Kro Terlep lijkt senator Van Zuyderhuyzen 

eindelijk samen te werken met de familie 

Trobbel, of is het andersom? En als slag met 

de dubbelbladige bijl is enige dagen 

geleden baron Johan Harsolte van Harst, 

nota bene tijdens een openbaar debat over 

de rol van geloven in het hedendaagse Ele-

rion, door twee potige  Generaalspaladijnen 

afgevoerd. Harsolte van Harst is (of was?) 

al weer enige jaren de woordvoerder na-

mens de cultus van de Generaal in Elerion-

Stad. Enige maanden geleden gaf hij nog 

aan dat een bepaalde groepering buiten het 

Generaalsgeloof er op uit was het geloof te 

ontwrichten. Probeert het Generaalsgeloof 

de zaak in de doofpot te stoppen? Of 

speelde Harsolte van Harst vuil spel?   

 

Kille nacht in Steenvoorde 

 

Door Jisan Ikli - De dorpsbewoners van 

Steenvoorde hebben alarm geslagen over 

mysterieuze activiteiten in de laatste nacht 

van de Zaaimaand. De poortwachters merk-

ten op dat een dikke mist begon op te trek-

ken aan het begin van de avond, en na lut-

tele minuten was er geen hand meer voor 

ogen te zien. Onheilspellende geluiden 

klonken vanuit het Westerwoud en de 

noodklok werd geluid vanuit het Gele 

Klooster, waarna de meeste dorpelingen 

zich in veiligheid wisten te brengen. Deson-

danks zijn er nog steeds tientallen dorpelin-

gen vermist. Slechts één dorpelinge die niet 

het klooster wist te bereiken werd levend 

aangetroffen, nadat zij zich wist te verber-

gen in haar woning. De Woldwacht 
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rapporteert slechts dat haar staat zorgelijk 

is, maar volgens buurtbewoners is de vrouw 

lijkbleek afgevoerd door meerdere broeders 

van het Gele Klooster. De enige woorden 

die ze uit kon brengen waren de woorden: 

“De schaduw nadert.”  

 

Polemologen paraat! 

 

Door Tomeg Bers  - Polemologie, het zal 

weinigen onder u iets zeggen. Het is kennis 

over de strijd, de militaire strijd weltever-

staan. Om militaire operaties te kunnen 

plannen en leiden en het bevel te voeren tij-

dens veldslagen is polemologie een onont-

beerlijke bron van kennis voor officiëren.  

Dat bleek maar weer eens in Achterbeek. 

Daar vond een opmerkelijke samenwerking 

tussen Incendiaanse militairen en diverse 

avonturiers met kennis van polemologie 

plaats. Een vallei in Incendia bleek door een 

instorting van een smalle pas afgesloten van 

de rest van Incendia. Tegelijkertijd werd de 

vallei aangevallen door Alven, die als eerste 

alle leidende officieren hadden vermoord. 

Dat resulteerde in een Incendiaanse Fabri-

cus in Achterbeek die met postduiven infor-

matie uit en naar de vallei kon krijgen, maar 

niemand die de troepen in de afgesloten val-

lei van orders kon voorzien. Een aantal aan-

wezige avonturiers met kennis van polemo-

logie hebben de handen ineengeslagen en 

op verzoek van een aanwezige 

Incendiaanse diplomaat de Incendiaanse 

troepen van orders voorzien.  Met behulp 

van hun kennis hebben ze zoveel mogelijk 

Incendiaanse troepen en burgers in leven 

gehouden. Het is de Incendiaanse troepen 

zelfs gelukt vele alven te verslaan. Na een 

penibele 48 uur is de vallei inmiddels weer 

toegankelijk en kunnen de Incendianen 

weer zelf het bevel voeren over hun eigen 

troepen. De Incendiaanse diplomaat In-

culco Hostem Bellator heeft aangegeven, 

naar omstandigheden, tevreden te zijn met 

de prestaties van de betrokken avonturiers. 

Al gaf hij aan dat Incendiaanse officiëren 

ongetwijfeld een beter resultaat zouden 

hebben geboekt.   

 

Niveau boogschutters onder vuur 

 

In kringen van de Woldwacht gaan stem-

men op dat het niveau van de boogschutters 

te wensen over laat. Kapitein de Kok laat 

weten geen commentaar te willen geven op 

vragen van onze correspondent Alex Presta. 

Uit gesprekken met welingelichte bronnen 

die niet met naam genoemd willen worden 

maken wij echter op dat er vergevorderde 

plannen zijn om de vaardigheid en inzet-

baarheid van de Woldwacht boogschutters 

te verbeteren. Wat deze plannen behelzen is 

nog niet duidelijk geworden, maar het hou-

den van extra oefeningen en opleidingen 

ligt voor de hand. 
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Senaat voert beveiliging op 

 

Door Jisan Ikli - Met de aanslagen van een 

half jaar geleden nog levendig in gedach-

ten heeft de Keizerlijke senaat besloten de 

beveiliging van het gehele senaatscomplex 

drastisch op te voeren. Zo worden bezoe-

kers sinds enige weken gefouilleerd op de 

aanwezigheid van spreukenboeken, die in 

het geval van tovenaars bij aantreffen in 

bewaring worden genomen, voor de peri-

ode van het bezoek, door de senaatswacht.  

Dit geldt vanzelfsprekend niet voor senato-

ren zelf of tovenaars die op uitnodiging 

van de senaat op bezoek komen. Senatoren 

dienen voor hun personeel, wat het toveren 

machtig is, een ontheffing aan te vragen 

waarbij een grondig antecedentenonder-

zoek wordt uitgevoerd.  

Normaliter zouden al deze restricties een 

storm van bezwaren ontmoeten maar de 

schrik zit er bij de senaat na het bloedbad 

van een half jaar geleden nog goed in.  

Een speciaal onderzoeksteam van Tove-

naarseiland is gestart met het aanleggen 

van een enorme anti-magische cirkel 

rondom de centrale vergaderzaal van de 

senaat.  

De meest recente toevoeging aan de bevei-

liging zijn een twintigtal leden van de 

Ordo Spina onder leiding van een viertal 

Ridders van de Rode Roos.  

 

De kosten van dit alles zijn aanzienlijk, 

maar wie kan er tegen zijn dat deze hard-

werkende vertegenwoordigers van het volk 

hun werk in veiligheid kunnen doen? 

 

Handel met Incendia toont licht herstel 

 

Na maanden waarin vrijwel niks vanuit In-

cendia geëxporteerd werd naar Umbrië 

lijkt er nu toch weer sprake te zijn van een 

licht herstel van de handel. Meerdere han-

delaren en kooplieden werden verrast door 

leveranties van Incendiaans aardewerk. 

Ook zijn er weer – zij het beperkt en onder 

strenge voorwaarden – mogelijkheden 

voor handelaren met de juiste toestemmin-

gen om naar Incendia af te reizen. 

Handelaar Rein Mollema uit Nieuw-Wou-

denburg observeerde dat de dreiging van 

Alvenaanvallen minder groot leek te zijn 

dan voorheen. “Ook hoorde ik een stuk 

minder over problemen met interne roof-

overvallen door criminele Incendianen. Er 

werd nog wel gefluisterd over rebellen, 

maar als die er zijn, houden ze zich rusti-

ger dan hiervoor.” 

De Incendiaanse vertegenwoordiging te 

Achterbeek hield het in reactie op een kort: 

“De handelssituatie in ons glorieuze land 

is nog meer verbeterd, waardoor deze ver-

soepelingen mogelijk zijn.” 
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Senaatsvoorzitter onthuld als hagedis-

mens 

 

 In het licht van de extra beveiliging van de 

senaat nog een schokkende onthulling: 

dankzij meerdere oplettende senatoren, 

waaronder senatrices Sahana van Zuyder-

huyzen-Shapur en Idelette de Biënhof en 

senator Zippolantis, is een kwaadaardig 

complot in de Keizerlijke senaat verhin-

derd. De senaatscommissie voor Publieke 

Waterwerken keek geschokt toe terwijl een 

aantal senatoren de voorzitterstafel be-

stormden en het traditioneel Ponsidische, 

verhullende gewaad van de commissie-

voorzitter afrukten en voorzitter Mensman 

onthulden als een hagedisman. De voorzit-

ter is per direct uit diens ambt gezet, en 

meerdere voorstellen van de senator zijn te-

ruggedraaid, waaronder de wens om in ie-

dere kamer in de senaat de open haard extra 

op te stoken tegen de kou.  

De keizerlijke senaat heeft besloten een on-

derzoekscommissie in te stellen om onder-

zoek te doen naar de infiltratie en de betrok-

ken senatoren zijn bedankt voor hun dien-

sten aan het keizerrijk.   

 

 

 
Met groot verdriet in 
ons hart moeten wij u 

mededelen dat 
 

Jonkvrouw  
Brigitte di  

Radico-Strazzi 
 

Ons ontvallen is. 
 

Zij laat haar man 
Silvano di Radico 

achter en wordt in 
besloten kring 

herdacht. 
 

 

We dachten dat je nog zo veel 
mooie jaren te gaan had, maar 

vroegtijdig kwam je reis ten 
einde. 

 

We zijn je verloren, maar nim-
mer zullen we je vergeten. 

 


