
De Zon
Voor mensen, dóór mensen 

- Sedert Benice -

Knokkelburcht gevallen 

Weerbericht voor de dag: 
Tja. Met zo’n westerwind ruik in iedergeval de 
ondoden als ze voor je staat Haha.. Knopen?
Uhh.. 6 ofzo? Zonnig wel hoor. Prima dagje 
wacht lopen. 

Bernard van Compagnie het Wantij vlak voor er 
een woedende menigte langskwam.

Het ondenkbare is gebeurd: 
De Knokkelburcht, sinds maanden 
in handen van de Vrienden van het 
Goud, is terug gevallen in de handen 
van de Keizerin. 
Al tijden streden hier de soldaten 
van Benice en de magiërs van de 
Ivoren Toren gebroederlijk zij-
aan-zij, maar tegen het eindeloos 
groeiende tijd van ondoden kon 
uiteindelijk geen weerstand meer 
geboden worden.

De gevechten zetten zich nu voort 
in de gebieden tussen Ethlinn’s 
Fingers. Het is nog onduidelijk hoe 
deze verlopen. De militair leiders 
van de stad verzekeren ons dat de 
muren van de stad voorlopig nog 

geen enkel gevaar lopen, en dat de 
rivierbeddingen goed te verdedigen 
zijn tegen de manschappen van het 
Keizerrijk.

Vulkaanuitbarsting
In het zuiden van de Hazed 
Mountains, slechts een kleine 
afstand ten noorden van Conquered 
Hold, is een vulkaan uitgebarsten. De 
lavastromen hebben zich ver naar het 
oosten verspreid, en hebben de zee 
pas bereikt op nagenoeg de grens van 
het gebied van Saldrad. Naar verluid 
is Conquered Hold volledig afgesloten 
van de rest van het Keizerrijk…

Het is vrijwel onmogelijk om 
betrouwbaar nieuws uit die regio 
te halen. Maar eenieder met een 
luisterend oor in deze stad weet dat er 
de Classis Aurum, de vloot van Benice, 
uit onze haven die kant op is gevaren, 
en enige tijd later is teruggekeerd, dus 
wie meer wil weten kan de rumoeren 
aanhoren en zelf kiezen wat ze geloven. 
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Toch moeten onze verslaggevers 
vaststellen dat deze zelfverzekerde 
uitspraken waarschijnlijk 
minder zeker zijn dan ons wordt 
voorgespiegeld.
De ondoden van de Keizerin 
trekken zich immers weinig aan 
van rivieren, en hoeven geen 
gebruik te maken van bruggen 
om de overkant te bereiken. Het 
is daarom voor alle inwoners van 
de stad het advies om zich voor te 
bereiden op een beleg.

Oud Zuidwal, de wijk waar de rust 
normaliter heerst, is opgeschrikt door 
de lange arm der oorlog. De stilte werd 
doorbroken door een groep soldeniers 
die de weg kwijt was geraakt op weg 
naar het Havenkwartier. “Ja, voordat 
we op veldtocht moeten waren we 
nog even een daggie vrij. Wij alvast 
maar naar het havenkwartier om bij 
de Glazen Bodem een pilsemanneke 
te halen, komen we hier terecht.” 
vertelt Willem ons vol afschuw. “We 

zijn verdwaald geraakt, en hebben 
maar aangeklopt bij een huis. Ze 
staan allemaal leeg, of de bewoners 
zijn te antiek om naar de deur te 
waggelen. Piet, mien compaan, had 
ons gezegd dat we in rondjes aan 
het lopen waren. Toen zijn we maar 
onze sokken gaan achterlaten, en 
zo hebben zo uiteindelijk toch de 
weg naar het Hupertplein gevonden. 
Kantjeboord hoor. Je wil daar 
niet dood gevonden worden.” 

Oorlog beweegt Oud-Zuidwal

Instort ing 
Holger’s Reach
Hoog in het gebergte Holger’s 
Reach, waaronder zich het rijk van 
de bergdwergen bevind, is een grote 
instorting waargenomen; het lijkt 
erop alsof een gehele bergflank 
enkele tientallen meters ingezakt is. 
De oorzaak is nog totaal onduidelijk. 
Het is onderzoekers nog niet gelukt 
de instorting te bereiken, gezien de 
ligging en de huidige politieke situatie, 
doch hopen wij snel meer duidelijkheid 
over de situatie te kunnen bieden. 

Bankoverval
De rijkste en grootste bank van 
Benice, De Gouden Gans, is recentelijk 
overvallen door een groepering 
van bandieten die bekend staat 
als de Skullbreakers. Omstanders 
spreken over geschreeuw en 
koets die op in hoge vaart op de 
vlucht sloeg. De Gouden Garde, de 
ordetroepen van de Handelsprins 
roepen getuigen op zich te melden.
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Tussen 4 muren
Een interview met degene die ontkwam

‘Loek’ wil anoniem blijven, daarom is 
zijn naam veranderd in dit interview. 
Schrijvers van de Zon zijn altijd op 
zoek naar nieuws op het scherpst 
van de snede. In dit diepte interview 
praten we met een van de studenten 
die is weten te ontsnappen met het 
sluiten van de universiteit. Dit is zijn 
verhaal.

V: Hoe ben je in zo’n 
studentenvereniging terecht 
gekomen?
A: Gedwongen. Ik zat korte tijd in 
de bak voor het stelen van brood, 
ze hebben mijn borg betaald en mij 
een wurgcontract laten tekenen 
dat ik niet eens kon lezen. Voor ik 
het wist moest ik spelen voor het 
universiteitsteam, en had ik geen 
zeggen meer in waar ik sliep of wat 
ik deed met mijn leven.
V: En nu, waarom ben je dan nu 
hier, normaal hoor je niets uit de 
verenigingen komen?
A: Dat klopt, ze laten je daarvoor 
ook een contract tekenen. Maar 
dit moest naar buiten komen, want 
hun huichelachtige gezichten staan 
overal op posters tegenwoordig.
V: Huichelachtig? Dat ga je moeten 
uitleggen.
A: Ja, sorry. Elk van de mensen daar 
is kapot, diep van binnen, oprecht 
kapot. Ik reken het ze niet allemaal 
aan. Sommigen weten niet beter. 
Ze zijn opgegroeid met geld, en dat 
maakt je kapot. Dat zie je nu overal 
terug in Benice. Mensen met geld 
zijn geen mens meer.
V: Maar wat is er dan precies 
huichelachtig?
A: Die Zilveren Maagd bijvoorbeeld, 
daar is weinig maagdelijks aan. 
De vrachtpoort bij Havenkwartier 
heeft minder buitenlanders die er 
dagelijks doorheen komen dan zij. 
En de goedheid zelve? Laat me niet 
lachen, haar fortuin is gebouwd over 
de ruggen van de mensen aan wie 
zij het uitdeelt. Realiseer je dat elk 
brood dat zij kan weggeven door de 
mensen is gebakken die stelselmatig 
te weinig zijn betaald door de 

Heshussius familie. En dat niet alleen, 
zij laat zich in met tovenarij die geen 
enkel mensen zou moeten willen 
aanschouwen. Zij heeft zichzelf wel 
eens gewassen in menselijk bloed 
omdat ze daar jong van zou blijven. 
Dat regelen noemden haar bestuur 
“een ontgroening”, daar mag 
natuurlijk niet over gepraat worden.
V: Dat klinkt verschrikkelijk, heb je 
dat met je eigen ogen gezien?
A: Niet alleen gezien, ik heb er zelfs 
aan mee moet werken. De koperen 
hoer van Benice genoot erg van 
haar machtspositie, samen met haar 
vriendje de onterecht vrijgelaten van 
Rozenwater telg. Ik snap dat ze hem 
in het Sanatorium niet meer wilden 
hebben, ook zij moeten grenzen 
aangeven.
V: En wat deden ze dan met die macht 
die zij over anderen uitoefenen?
A: Dat ging alle kanten op. Zie je, 
ze vervelen zich, dat is het ergste. 
Ze hebben alles in de wereld en 
daarom windt niks ze meer op. Ze 
moeten altijd de grenzen vooruit 
duwen om nog maar iets te voelen. 
Het gaat van seks tot rituelen die het 
daglicht niet mogen aanschouwen. 
Het aanroepen van machten die 
De Waakster of Driscoll zelfs niet 
durven te bespreken. En dat alles 
alleen om nog maar iets te voelen. En 
nu staan zij als de leiders boven onze 
mooie stad, die in lichterlaaie staat. 
Ik vind het geen wonder dat men 
honger heeft als de telgen van de 
grote families nooit honger hebben 
gekend. 
Een enkeling van hen heeft zich 
begeven naar het strijdtoneel waar 
ik zij aan zij met ze heb mogen staan. 
Zij weten nu hoe het is om Beniciaan 
te zijn, in plaats van Patriciër.

Kort voor het drukken van deze 
krant heeft ons het nieuws bereikt 
dat een delegatie van hooggeplaatste 
figuren van de Alliantie van het 
Noorden de poorten van Benice 
heeft gebruikt. 
Deze Alliantie, bestaande uit de 
Vrije Hertogdommen van Esgard 
en Vaelvilla gezamenlijk met het 
noordelijke rijk Al’Harrat, vecht 
tegen de Keizerin op eenzelfde wijze 
als de Vrienden van het Goud. Het 
is dan ook waarschijnlijk dat deze 
delegatie hier is om te praten met de 
leiders van Benice en Ivoren Toren, 
om wellicht een samenwerking 
tussen de Alliantie van het Noorden 
en de Vrienden van het Goud te weeg 
te brengen. 

Helaas is er vóór het drukken van 
deze krant enkel het nieuws van 
het arriveren binnengekomen, er 
is bij uw redactie nog niets bekend 
over een tijdstip of plaats van de 
onderhandelingen.

Wel was duidelijk dat de delegatie 
enigszins gehavend is door de lange 
reis. Naar verluid hebben ze enkele 
interacties gehad met doorgedraaide 
magiërs ontsnapt uit de Grijze Toren. 
Het is maar goed dat deze gevangenis 
zich zeer ver van onze stad bevind, 
en wij geen problemen van deze bron 
kunnen verwachten.

Het is wellicht geen toeval dat 
deze delegatie arriveert kort na 
ander nieuws over de oorlog in het 
Noorden. 
Er zijn namelijk meerdere bronnen die 
bevestigen dat het Necromantisch 
Baken dat zich bevind in Esgard 
enigszins gewijzigd lijkt te zijn in 
werking. De aard van deze wijziging 
is onduidelijk, maar zeker is dat deze 
zéér in het voordeel van de troepen 
van de Alliantie in het Noorden is. 
Hun troepen hebben daar dan ook 
enkele stevige overwinningen 
behaald op de troepen van het 
Keizerrijk.

Alliantie in Benice 
gearriveerd 

Opgepast!
Het gaat de laatste tijd minder 
goed met Sjaan Callazo uit 
Molenaarseindje. Ze is erg in de war 
en gaat hard achteruit. Gelieve om als 
u ‘nachts geluiden hoort éérst vast te 
stellen of het om Sjaan gaat alvorens 
de inbreker dood te schoppen. Veel 
sterkte ook aan Theo.

Mannen mogen zich melden! 

De bond van rode weduwen 
zoekt mannenclub om kennis te 
maken. Een bouleteam of andere 
vereniging bestaande uit heren 
voor bijvoorbeeld een Dansavond 

of andere gezelligheden. De meeste 
van ons zijn nog jong. Wat goed 
genoeg was voor onze gestorven 
helden van de rode compangie, en 
dat is toch ook goed genoeg voor 
u? Gelieve contact op te nemen 
met T.Pantalone op Achteraf bij de 
Botenmarkt nummer IV.

Beniciaantjes!
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Interview met de Dames 
Hendrick-Jan “Carambeau” Dietersman

Misschien was de roos de slang
en zijn vrucht het woord. 
 Berndroft von Spang

Uw woorden ook in De Zon?
Schrijf ons!

NOOT VAN DE OORLOGSRAAD:  
In het belang van de overwinning 
worden naam, rang en onderdeel van 
de soldenier niet vermeld. De ware 
identiteit van de scribent is bekend bij 
het leger. 

Lieve moeder, 

U zult vast wel willen weten dat ik 
gezond ben en dat alles goed met me 
gaat. Ook de andere jongens van het 
regiment zijn nog helemaal in orde. 
Alleen Gerritje van de Botenmarkt is 
in een konijnenhol gestapt en heeft zijn 
nek gebroken maar hij dan weer heeft 

niets van het slagveld gezien want het 
gebeurde al na drie dagen. Het weer 
zit mee en we krijgen genoeg te eten. 
Meestal soep en soms worst. De 
regimentskok heet oom Leo maar als 
je hem meneer noemt krijg je vaak een 
extra stuk roggebrood. Uiteindelijk 
kookt niemand zo lekker als jij moeder. 
Ik zal wel honger hebben als ik 
thuiskom. Want we moeten veel lopen 
maar dat hoort erbij zegt de kapitein. 
Onze Kapitein heet Maalderink-Tulp 
en met hem erbij durven we iedereen 
aan! Hij heeft ons verzekerd dat zelfs 
als hij kolonel wordt hij gewoon bij ons 
blijft. Een echte officier die zijn mannen 
trouw is tot in de dood maar zo’n vaart 

zal het wel niet lopen moeder. Al is 
Mathijs van de Nieuwe Tempel wel ‘s 
nachts zijn keel doorgesneden door 
de vijand maar hij gilde dus wij waren 
op tijd wakker! De nacht daarna 
kwamen ze weer maar toen hebben 
ze gelukkig een ander regiment te 
grazen genomen. Die jongens hebben 
we al een tijdje niet gezien. Snel na 
de aanval hebben ze schijnbaar een 
tegenoffensief gelanceerd toen wij 
nog sliepen denk ik. En de nacht erop 
ons buurkampement ook want daar 
zie ik ook niemand meer. Het is dus 
wel wat stil nu. Het begint ook gek te 
ruiken hier. Wij zitten met een klein 
clubje van vijftien man om een kale 

boom. We mogen van de kapitein geen 
geluid meer maken.  Af en toe vliegt 
er een kraai voorbij. We zijn pas later 
in de oorlog nodig zeggen ze. Als het 
slecht ging hadden ze vast wel iedereen 
tegelijk nodig.  Zo zie je maar moeder. 
Benice krijgen ze heus niet zomaar op 
de knieën dus je zult me gerust snel 
weer zien. Uiteindelijk is goud sterker 
dan staal zegt Maalderink-Tulp, Wat 
hij daarmee bedoelt krijgen we vast 
nog wel een keer uitgelegd. Nu weet 
ik niks meer en moet ik wachtlopen. 
Daaahaag. 

Een kus van uw zoon 

Hendrik 

Brief van een krijgsheld

De Zon komt met een experiment: Wij vinden juist nu, dat iedereen in Benice een 
hart onder de riem gestoken moet worden. Dus wij doen nu wat voor het gegoede 
deel van onze dierbaarste lezers die zo lang hebben moeten smachten. Deze editie 
van de “Meiden van Pagina 3” is opgedragen aan de dames die vechten aan het 
front, die het huishouden proberen te voeden, en de broodrijen trotseren. De 
vrouwen die in de zorghuizen en de soepkeukens staan, maar ook zij die wapens 
maken en dragen! 

Een interview met Hendrik-Jan “Carambeau” Dietersman, dé oud schutter voor 
combi team Oud en Nieuw Zuidwal II. Die zich recentelijk heeft aangesloten bij de 
Schutterij van de Rode Compagnie om zijn stad te mogen dienen. 

V: Dus, Hendrik-Jan, jij bent bij de 
compagnie gegaan. Waarom heb je 
het boulen achter je gelaten? 
HJ: Ik dacht dus altijd dat als ik kon 
schieten met mijn boules, dat ik 
dan ook wel kon schieten met een 
kruisboog. Nou dat blijkt nog verdomd 
moeilijk, en zoveel training als de rest 
heb ik niet. Maar de dames en heren 
van de frontlinie vinden het niet erg 
als ik hun rug dek. Dat scheelt. De 
achterhoede is echt niet zo makkelijk 
vergeven namelijk. 
 
V: Dat klinkt verschrikkelijk spannend 
HJ! Maar je hebt natuurlijk een leger 
van fans achter je gelaten in de stad, 
ontmoet je nog wel eens fans aan het 
front of zelfs nu thuis? 
HJ: Ach, ik ben vooral ook fan van 
mijn fans. En die zijn echt overal! Ik 
kan er geen genoeg van krijgen. Dus 
het liefste laat ik dat ook altijd blijken 
met mijn signature move. Je kent ‘m 
wel, 2 keer schieten op het buutje. 
 

V: Haha dat snap ik helemaal HJ! 
En nu ben je natuurlijk weer thuis in 
Benice, wat vindt je van de situatie aan 
het thuisfront? 
HJ: Het is natuurlijk verschrikkelijk 
zwaar voor iedereen, dat snap ik 
heel goed. Maar wat er nu gebeurt 
kan ik mij niet voor ogen houden. Ik 
zou willen dat iedereen weer gewoon 
vrienden werd, en dat iedereen genoeg 
te eten had. Benice verdient niet ook 
een oorlog thuis. 
 
V: Dank je wel HJ, is er nog iets wat je 
mee wilt geven aan je fans binnen EN 
buiten Benice? 
HJ: Mijn manager, meneer Michael, 
wil voorstellen dat we een tour 
plannen om de gemoederen te sussen. 
Benice bij elkaar te brengen met hun 
liefde voor lekker ballen tikken. We 
noemen het Magische Mike’s tour.
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Vakbond doet Soldeniers deserteren

De wervingsfunctionarissen in 
Benice luiden de noodklok. Waar 
de meeste burgers kort na het 
verklaren van de oorlog nog 
optimistisch waren over een korte en 
winstgevende veldtocht, beginnen er 
zich nu verhalen de rondte te doen. 
Rekruteurs van de compagnieën 
en de statelijke machten krijgen 
steeds vaker te maken met geweld 
en onwil. Veelal in de lagere wijken 
van Benice zoals Molenaarseindje, 
Oostvaart, het Havenkwartier en 
de Zuidwal stuit men op weerstand. 
Verschillende complottheorieën doen 
de ronde over de oorlog. Zo spraken 
wij met Rien Jeu uit Zuidwal; “Ja, en 
dan zeggen zie dat ze daar vechten 
met ondoden van de keizerin. Nou, 
ik moet u zeggen, Heb je ze wel 
eens gezien? Nee dacht ik niet. Ik 

stel alleen maar vragen he. Zo wil 
die prins ons allemaal de deur uit 
schoppen. Uiteindelijk staan we dan 
met ons hachje in elvenland. Nou 
daar wordt je zeker niet vrolijk van. 
En uiteindelijk willen ze ons allemaal 
vervangen met die Sutri op dat 
water. Jajaja…. die willen ze aan 
het werk zetten en dan pikken die al 
onze huizen in. Nou moe. Kiek. Dat 
overstromen van Molenaarseindje 
vorig jaar. Wel heel toevallig vind je 
niet? Mien man Andre had mij zo 
gezegd. Je moet kritisch blijven. Zelf 
nadenken.” Ons verslaggever werd 
daarna door Andre hardhandig uit 
het krot gezet. Geweld tegen onze 
verslaggevers is de laatste periode 
zelfs zo toegenomen dat de Zon 
zijn logo van de koets heeft moeten 
halen. Wat een tijden. 

Misinformatie brengt 
recrutering in gevaar

De logistieke afdelingen van de 
heerschaar van enkele families 
zitten met de handen in het haar. 
De vakbond die nu al een aantal jaar 
actief met de dag meer populariteit 
wint, zorgt in deze zware tijden voor 
problemen. Het vaak wat extreme 
gedachtegoed overtuigd veel 
huurlingen hun tarief te verhogen, 
en anders te dreigen met desertie. 
Kleinere families kunnen zo niet aan 
het quotum komen die zij volgens 
hun inkomen en bezit aan het de 
prinselijke legers moeten bijdragen. 
“Het is voor ons gewoon niet meer 

rendabel” vertelt John ter Molencate 
de Zon. “De PVBA vraagt ons om de 
legers van de Prins te ondersteunen, 
maar dat is toch gewoon onmogelijk 
als die soldeniers ineens 4 tot 8 keer 
zoveel vragen als voorheen. 
Ze willen gewoon dat wij de oorlog 
verliezen! Ze zouden moeten 
vechten voor alle het goede in de 
wereld, en niet alleen voor de centen. 
Schurften!” 
Financieel adviseur Hoekstra 
begrijpt meneer Molencate erg 
goed. “Voor de zwakkeren onder 
ons is het gewoon erg zwaar, en ik 

begrijp daar goed dat zij het moeilijk 
vinden om het gevraagde quotum 
aan te dragen. Natuurlijk zijn dit 
voor iedereen financieel zware tijden. 
De keuze om een vakantiehuisje aan 
te schaffen, of een groep soldeniers 
aan te dragen blijft voor velen lastig 
gemaakt. Vraagt u gerust advies bij 
ons. Financieel bureau Asilia staat in 
deze lastige tijden voor u klaar.“ De 
PVBA was niet in staat commentaar 
te verschaffen op deze kwestie, doch 
zijn wij verzekerd dat zij hier zeker 
mee bezig zijn. 

Zoals u ons van de Zon kent zijn wij 
ware connaisseurs  van de kunsten 
van het woord. Om ons pracht 
Benice moed in te spreken hierbij de 
woorden van Karels Bouwdeleren;

Men moet altijd dronken zijn. Zo 
is het: dat is het enige waarom het 
gaat. Om niet de vreselijke last van 
de tijd te voelen die uw schouders 
breekt en u buigt naar de aarde, 
moet u aan één stuk dronken zijn. 
Maar hoe? Van wijn, poëzie of deugd, 
het staat u vrij. Maar dronken moet 
u zijn.
En als u dan soms wakker wordt 
op de treden van een paleis, op 
het groene gras bij een sloot, in 
de sombere eenzaamheid van uw 
kamer, en u merkt dat uw roes al 
verminderd of verdwenen is, vraag 
dan aan de wind, aan de zee, aan de 
sterren, aan de vogels, aan de tijd, 
aan alles wat voorbijgaat, aan alles 
wat zucht, aan alles wat beweegt, 
aan alles wat zingt, aan alles wat 
spreekt, vraag dan hoe laat het is; 
en de wind, de zee, de sterren, de 
vogels, de tijd, zullen u antwoorden: 
Het is tijd om dronken te worden! 

Poezië als daad

Er is geen Beniciaan die nIet bekend 
is met de fabelachtige prestaties 
van de grootste sportman aller 
tijden: Ronald Koetsman. Nu de 
eerste generatie die hem niet meer 
op de baan zal zien schitteren 
langzaamaan mondig wordt, moeten 
kleine bewonderaars het doen met 
de verhalen van vader en oma over 
de bovennatuurlijke prestaties van 
deze halfgod. Op iedere verjaardag 
komt er een moment dat het 
erover zal gaan. Zijn toverachtige 
vingervoering, zijn buitenaardse 
worp en zijn ronduit magische 
rechterkuit. De man vermengde 
sport met kunst. Daar is het iedereen 
het over eens. En dat op basis van 
puur talent. MAAR IS DAT WEL 
ZO? 
Een anonieme bron verklaarde 
namelijk afgelopen week aan De 
Zon dat Ronald Koetsman nog 
tijdens zijn actieve carrière als speler 
toverlessen zou hebben genomen. 
De getuige is naar eigen zeggen 
bij deze sessies destijds zijdelings 
en bovendien indirect betrokken 
geweest.  
In een voortgangsrapport dat 
in handen is van De Zon blijkt 
dat er een aantal jaar geleden bij  
toverschool Het Uiltje een anonieme 
student in de leer is geweest. Deze 
student ,met als codenaam Rare 

Kwibus , had bepaald sprekende 
resultaten behaald!  Alleen voor 
zweef en-slingerspreuken had 
hij een voldoende.  Zweef en-
slingerspreuken worden in de 
regel ingezet om voorwerpen te 
manipuleren die een baan door de 
lucht beschrijven op het moment 
dat zij worden betoverd. Denk 
hierbij aan een rotte tomaat die in 
de richting van een toneelspeler 
vliegt en dreigt te missen. Dergelijke 
spreuken zijn bij sportevenementen 
anders dan het sneltoveren als sinds 
jaar en dag verboden. Jammer voor 
deze anonieme student, wiens alias 
zich zo gemakkelijk  laat afkorten 
als RK. De knaap stond immers 
een tien!  Bij alle andere vakken 
was er duidelijk met de pet naar 
geworpen. En iedereen weet: Een 
worp van Koetsman herkent men 
uit duizenden! 
Een woordvoerder van de 
Boulerbond gaf vooralsnog aan 
geen commentaar op de kwestie te 
mogen geven. 

Ronald Koetsman, betoverend 
sportman of echte magiër?

Louter Paardje, Amic
e?

Draagt u al


