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Handelaars trekken de broekriem 
aan: embargo is een feit! 
Nova Reseau, verslaggever Karnavonse Bode 

 

Handelshuis Met Gullen Hand, de 
machtigste in de regio Nieuw-
Karnavon, is woedend over de non-
chalance waarmee Jonker Gaston 
de eerdere dreigementen in de wind 
heeft geslagen.  
Volgens de woordvoerder van het 
handelshuis heeft Gaston: “…geen 
vinger uitgestoken om onze vermis-
te handelaar te vinden”. Het feit 
dat de jonker met mislukte oog-
sten, omvallend vee en een drei-
gende hongersnood wel meer aan 
zijn hoofd heeft dan een verdwenen 
handelaar, vindt het bestuur van 
Handelshuis Met Gullen Hand 
geen excuus. “Juist in tijden van 
schaarste is het van belang oude 
contacten te koesteren. Zo gaat 
men niet met ons om!” aldus de 
woordvoerder. 
 
Totdat de zaak tot op het kleinste 
detail is uitgezocht en de eventuele 
schuldigen zijn gestraft, staat het 
handelshuis niet toe dat er met 
andere organisaties dan Met Gul-
len Hand handel wordt gedreven. 

Waar dit eerder wel werd getole-
reerd, wordt nu strenge controle 
gevoerd. Langs alle uitvalswegen 
zijn controleposten geplaatst en al-
le binnenkomende karren, kisten 
en tassen worden van onder tot 
boven doorzocht.  
Bezoekers aan de kolonie mogen 
niet meer dan drie stuks van een 
categorie voorwerpen mee de kolo-
nie innemen met uitzondering van 
handelaars van Met Gullen Hand. 
Als de papieren echter niet in orde 
zijn, worden de handelaars zonder 
pardon de spreekwoordelijke deur 
gewezen. 
Jonker Gaston die dankbaar ge-
bruik maakt van de controleposten 
om deze gelijktijdig als tolhuisjes te 
laten fungeren, heeft hierdoor flink 
kunnen bezuinigen en was, zoals te 
verwachten viel, wederom niet be-
schikbaar voor commentaar. 
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Belastingen verhoogd! 
Door Jacobus Eierman 

 
Wegens de financiële crisis heeft 
jonker Gaston bekend gemaakt dat 
de belastingen per onmiddellijk 
worden verhoogd. Vrijwel alle be-
lastingen zijn met een tiende geste-
gen. Alleen de belasting op voe-
dingswaren blijft onaangetast. De 
jonker maakt deze uitzondering om 
de boeren, die de afgelopen maan-
den veel verliezen hebben geleden, 
tegemoet te komen, te stimuleren 
hun arbeid te blijven voortzetten en 
vooral niet een ander beroep te kie-
zen. 
De belasting op drank, anders dan 
pompwater, stijgt wel. De accijns 
op de import van dranken is zelfs 
met 40% gestegen, hetgeen smok-
kel in de hand werkt. Vannacht is 
een lading limonadesiroop onder-
schept, die vermomd als lampolie 
de kolonie werd binnengesmok-
keld. De misdadigers zijn opgepakt 
en worden voor ondervraging vast-
gehouden, maar willen vooralsnog 
niet de namen van hun afnemers 
prijsgeven. 
 

 

Bonatelli nieuwe uitbater 
herberg 
Door Watson de Klerk 

 
De herberg die voorheen bekend 
stond als ‘Handel en Wandel’ is 
wederom van eigenaar gewisseld! 
Het gebouw dat eigendom is van de 
jonker, werd verhuurd aan wijlen 
uitbater Jozef Riemersma en werd 
na diens overlijden nog een tijd 
lang gerund door zijn neefje Chris-
tiaan Siemens. Nu de belasting op 
drank zo is toegenomen en Gaston 
de huurprijs eveneens heeft ver-

hoogd, wist Christiaan niet meer 
rond te komen en heeft hij de huur 
opgezegd. 
Maar niet getreurd: al gauw deed 
zich een nieuwe huurder aan. 
Vanuit Dialodor is de charmante 
Lucia Bonatelli naar Nieuw-
Karnavon gekomen en heeft de 
eenvoudige herberg omgetoverd tot 
een luxe etablissement. Onder de 
nieuwe naam ‘In den Swarte Markt’ 
draait de gloednieuwe herberg 
sinds de feestelijke opening al 
goed, ondanks het feit dat de 
drankprijzen aanzienlijk hoger zijn 
dan onder de vorige uitbater.  
Uit alle windstreken komen bezoe-
kers af op het verwelkomende ka-
rakter van de herberg en de loven-
de vermelding in de reisgids ‘De 
Eenzame Woestijn. Volgens de lo-
cale bevolking is de nieuwe herberg 
beslist een bezoekje waard. 
 
 
Advertentie 
 

 

Nieuw: 
Verzeker uzelf en uw dierbaren van 

een waardig graf! 
 

Nu te koop: Nu te koop: Nu te koop: Nu te koop:     
lege graven lege graven lege graven lege graven nnnnabijabijabijabij        
beroemdhberoemdhberoemdhberoemdheeeeden. den. den. den.     

 
Verkoop per opbod. 

 
Neem contact op met Jonker Gaston 
van Karnavon voor meer informatie. 
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Afnemende aanvallen stilte 
voor de storm?’ 
Door Jantine de Groot 

 
De duistere woestijnkrijgers die de 
kolonie al sinds jaar en dag teiste-
ren, houden zich de laatste tijd op-
vallend gedeisd. Locale pessimisten 
speculeren over de mogelijkheid 
dat de organisatie van de gevreesde 
Scarabee zich bezighoudt met 
grootscheepsere snoodheden dan 
het overvallen van reizigers. 
Na het mislukken van de tarwe-
oogst en de vele sterfgevallen onder 
kinderen en vee, worden de boeren 
erg onrustig. “Woat stoat ons nog 
mier te wacht’n?” vraagt Mien de 
Wolleknoper zich hardop af, met 
een weemoedige blik richting haar 
net gedekte kudde schapen.  
Ook knollenboer Henk Smeling 
maakt zich zorgen. “Ik moak me 
sorg’n over mien wortel’n en knol-
raep’n. Nu de tarwe de rot heb ge-
krieg’n, hoop ik nie dat dat door-
sloat op mien knoll’n. Die zwarte 
kriegers met die hoege stemm’n 
bennen vast de boosdoeners!” 
 
Handelaars in de omgeving van 
Nieuw-Karnavon zijn echter zicht-
baar opgelucht. “Nu die bende 
struikrovers zich koest houdt, durf 
ik eindelijk weer ’s avonds over 
straat. Van mij mogen ze wegblij-
ven.” Wolfgang McCain van De Ge-
neraal kijkt zeer tevreden wanneer 
we hem vragen om commentaar. 
“Ik ben blij dat de Abedah eindelijk 
inzien dat het een verloren strijd is. 
De manschappen van de Generaal 
zijn goed getraind en hebben al van 
menig Abedah het leven tot een 
vervroegd einde gebracht. De 

schrik zit er ogenschijnlijk goed 
in.” 
Jonker Gaston was niet beschik-
baar voor commentaar, maar was 
druk doende de weersveranderin-
gen gade te slaan. Uit zijn gebrui-
kelijke gemompel konden wij enkel 
opmaken: “Eén zwaluw maakt nog 
geen zomer” en “Zijn de muggen 
daar, dan dreigt gevaar”. 
 
 

Meer ziektes in Nieuw-
Karnavon 
Door Paules Robben 
 
Eerder berichtten wij u al dat onze 
lokale boeren getroffen werden 
door koeien die plots omvielen. 
Maar bleef het daar maar bij, den-
ken vele bewoners intussen. Zo is 
het nog niet lang geleden dat op-
vallend veel mensen last hadden 
van luizen en vliegen! Er werd wat 
afgekrabd en om zich heen gesla-
gen!  
De verwondingen die daarbij ont-
stonden waren vervolgens opval-
lend hardnekkig; de druïden, maar 
ook de mensen van de tempel van 
de Gever hadden hun handen vol 
om alle zieken te genezen. En wa-
ren appels en de hagedismannen 
eerder fel groen, nu zijn beide vaal, 
beschimmeld en bevlekt! Doordat 
de hagedismannen gevaarlijk blij-
ven lukt het de druïden niet ze te 
helpen... en zien we er vele krom 
van de pijn door de bossen trek-
ken.  
Uw nog gezonde verslaggever hoopt 
dat het einde van deze ziektes snel 
in zicht komt. 
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NieuwNieuwNieuwNieuw----Karnavon herdenktKarnavon herdenktKarnavon herdenktKarnavon herdenkt    

    

onze enige ware bestuurder,onze enige ware bestuurder,onze enige ware bestuurder,onze enige ware bestuurder,    

    

Baron Hendrik van KarnavonBaron Hendrik van KarnavonBaron Hendrik van KarnavonBaron Hendrik van Karnavon    
    

Al veel te lang uit ons zicht, Al veel te lang uit ons zicht, Al veel te lang uit ons zicht, Al veel te lang uit ons zicht,     

maar nog lang niet uit ons hart.maar nog lang niet uit ons hart.maar nog lang niet uit ons hart.maar nog lang niet uit ons hart.    

    

De herdenking zal plaatsvinden op De herdenking zal plaatsvinden op De herdenking zal plaatsvinden op De herdenking zal plaatsvinden op     

de gebruikelijke tijd, op de gebruikelijke plaats.de gebruikelijke tijd, op de gebruikelijke plaats.de gebruikelijke tijd, op de gebruikelijke plaats.de gebruikelijke tijd, op de gebruikelijke plaats.    

    

Alle burgers die onze kAlle burgers die onze kAlle burgers die onze kAlle burgers die onze kolonie olonie olonie olonie     

een warm hart toeeen warm hart toeeen warm hart toeeen warm hart toedrdrdrdraaaagen,gen,gen,gen,    

worden genodigd en verzocht worden genodigd en verzocht worden genodigd en verzocht worden genodigd en verzocht om om om om     

hierbij aanwezig te zijn.hierbij aanwezig te zijn.hierbij aanwezig te zijn.hierbij aanwezig te zijn.    

 

 
 
Locale held redt boerin van 
koe 
Door Jantine de Groot 
 
Leen van Emmerick uit Nieuw-
Karnavon heeft zich een ware held 
bewezen. Boerin Marieke van de 
Polder dreigde vorige week in een 
moment van onoplettendheid ver-
pletterd te raken door één van haar 
eigen koeien.  
De koe Bertha 4 zeeg onder het 
melken plots ineen en viel bovenop 
Marieke, die geheel door het dode 
dier bedolven werd. Haar gesmoor-
de kreten werden gelukkig gehoord 
door Van Emmerick, die toevallig 
een wandeling langs de velden 
maakte. Deze schoot direct te hulp 
en wist Marieke op tijd onder het 
koeienlichaam te bevrijden.  

Tot ons verdriet is Marieke enkele 
dagen later alsnog overleden. De 
dorpsarts vermoed door besmetting 
met het raadselachtige virus dat 
Nieuw-Karnavon nu al zo’n groot 
aandeel van de veestapel heeft ge-
kost. 
 
 

Goum keert niet terug! 
Door Nova Reseau 

 
Heden trof ons het verdrietige 
nieuws dat onze geliefde Goum on-
der leiding van Abu Gannab dit 
voorjaar niet zal terugkeren. De 
rondtrekkende karavaan pakte en-
kele maanden gelden haar biezen 
om andere gebieden aan te doen, 
zoals zij dit ieder jaar doet. Van-
zelfsprekend rekende een ieder op 
haar terugkeer in het lenteseizoen, 
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maar onze verslaggever ving van-
morgen op dat Abu heeft laten we-
ten Nieuw-Karnavon dit jaar niet te 
bezoeken. 
Geruchten gaan dat de reden een 
financiële aard heeft. Na het heffen 
van grafrechten heeft Jonker Gas-
ton de belastingen verhoogd en is 
hij tolgeld gaan vragen voor de ver-
harde paden die van en naar de 
kolonie gaan. “Nog even en je moet 
toegangsgeld gaan betalen voor de 
publieke toiletten!” moppert bo-
nenpikster Mariska Tengelgras. 
Boze tongen beweren dat Gaston 
de Goum huur heeft opgelegd voor 
het gebruik van de grond waarop 
jaarlijks hun tent staat. Wie Abu 
kent, weet dat hij een meester is in 
het onderhandelen, maar kennelijk 
zijn Gaston en Abu het niet eens 
geworden over de prijs en heeft 
Abu besloten dat het niet lucratief 
genoeg is om in Leta 23 Nieuw-
Karnavon aan te doen. Zeker niet 
nu er schaarste heerst en de men-
sen wat meer op hun centjes zijn 
gaan zitten. 
Hoe lang de zuinige mentaliteit van 
onze jonker nog stand houdt, is 
onduidelijk. 
 

 
Karnavonse Bode verliest 
verslaggever 
Door Jacobus Eierman 

 
Eerder en ook nog in deze bode, 
trof u met regelmaat een artikel 
van onze verslaggeefster Nova Re-
seau. Zij maakte groot naam voor 
zichzelf door het interviewen van 
de moordenaar van Barones Anna 
Pentalé van Karnavon en dat is 
niet onopgemerkt gebleven...  

“De Semafoor”, “Loyaal”, “De Belof-
te”, “De Nieuwe Reutelpaalsche 
Courant”, “Vox”, iedereen benader-
de haar met aantrekkelijke con-
tracten. Uiteindelijk hebben wij 
mogen vernemen dat zij voor de 
grootste krant van Pelinor zal gaan 
schrijven. Houd “Het Generaal 
Weekblad” in de gaten! 
 
 

Oproepen 
 

 

OPROEP 
 

Voor degene die mij de gouden tip 
kan bezorgen die zal leiden tot het 
terugvinden van mijn geliefde man, 

 

Hendrik van Karnavon 
 

stel ik een beloning van driehonderd  
aqualieten ter beschikking.  

 
Meldt u hiervoor bij Ridder van 

Donck in de handelspost van  
Nieuw-Karnavon. 

 
Barones Sachelle van Karnavon 

 

 
 

Vermist: Voster Silvas 
 

Hij ging een boswandeling maken en is daarna niet 

meer teruggezien. Als u meer informatie heeft, kunt 

u zich melden bij de wacht van Nieuw-Karnavon. 
 

 
    

Getuigen gGetuigen gGetuigen gGetuigen geeeezochtzochtzochtzocht    
Kapitein Alkinda Trobbel is op zoek naar getui-
gen van de moord op Sterre van Woudenburg. 
Iedereen die inlichtingen heeft dan wel tips, of 
weet wie er getuige van is geweest, kan zich mel-
den bij de kapitein.    Tips die leiden tot de arresta-
tie, zullen ruimhartig worden beloond.    
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Oma Kalima’s Verhalen-
hoekje 
 
Oma Kalima’s Verhalenhoekje 
komt dit keer te vervallen wegens 
ziekte. De redactie van de Kar-
navonse Bode wenst oma Kalima 
veel beterschap toe. 
 
 

Ingezonden brieven 
De meningen in deze brieven komen 
niet noodzakelijk overeen met die 
van de redactie. 
 
Waarschuwing 

Waarlijk, ik heb het licht aan-
schouwd en zie! Daar waar ik eer-
der blind was, zijn nu mijn ogen 
open. Zie wat ik zie en volg mij... 
want mijn pijn is minder en dat 
gun ik een ieder. De schildpad 
volgt hetzelfde pad als de raaf, 
maar de eekhoorn is de waarlijke 
winnaar. Het zand ontneemt mij  
de dorst, het water ontneemt mij 
de gedachten, de lucht ontneemt 
mij de zinnen. Zonnestralen, pijnig 
mij! Duister, ontnuchter mij! Wind, 
schaad mij! 
 
Volg mij naar de einder! Zie mij op 
de noen. Laat ons samenwerken! 
 
P. S. 
 

 
 
 
 
 
 

Familieberichten 
 
Overlijden 

 
 

Mijn allerliefste grootvader 

is overleden, ik gedenk hem 

met grote waardigheid en vol 

van liefde 

 

Dalath Thalas 
De 17e dag van de Louwmaand 

 

sergeant in het leger 

gelovige van de generaal 

 

Cirdan Tasadur 

 
 

 
 

Een groot strijder is niet meer, 

 

Dalath Thalas 
Sergeant 

Overleden de 17e dag van de louwmaand 

 
De Hemelse Generaal heeft deze dappere 

strijder bij zich geroepen. 
 

Namens de Generaal en het leger, 
Karitas Ascia 

 

 
 

Ze was boerin in hart en nieren, 
Marieke 

 
We missen ons mam en zullen altijd aan 

haar denken. 
 

Teun, Jansje en Marietje 
 
 

 
 
 
 

 
 


