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Gele Koorts lijkt onstuitbaar 
Residente verordent volkstelling 

 
DOOR JUSAN IKLI - De mysterieuze ziekte, al 
enige tijd in de volksmond bekend als “de 
gele koorts”, grijpt nog steeds in rap tempo 
om zich heen. Volgens de laatste 
prognoses zal vrijwel het gehele Keizerrijk 
met de ziekte in contact zijn gekomen op 
het moment dat deze periodiek verschijnt. 
In gebieden waar de ziekte al langer woedt, 
zoals in Umbrië, begint de koorts volgens 
de laatste berichten ergere vormen aan te 
nemen (zie berichten elders in deze 
periodiek), al kunnen wetenschappers 
slechts gissen naar de oorzaken. 
Sinds het bekend maken van het oprichten 
van het “Fonds ter Bestrijding van de 
Gevolgen van de Gele Koorts” (FBGGK) 
heeft residente Idelette de Biënhof geen 
rustig moment gekend. De post komt met 
zakkenvol binnen en meerdere mensen 
hebben er een dagtaak aan om de post te 
sorteren en een eerste schifting uit te 
voeren. “Het is erg moeilijk en onze 
klerken hebben het  soms erg  zwaar” 
volgens René Groenewege. “Ze verdelen 
de brieven in twee groepen, een groep die 
brieven betreft met verzoeken van hen die 
getroffen zijn door de gele koorts en een 
groep met mensen die financiële 
ondersteuning vragen voor hun werk in de 
bestrijding van de ziekte. In de tweede 
groep hebben we al enkele verzoeken 

ingewilligd, met als belangrijkste een 
stipendium aan Zacharias van den 
Kabargenbock en zijn nieuw op te richten 
Academie van het Noorden. 
Ook kleine projecten worden gehonoreerd; 
zo heeft druïde Jahkoekmo een bijdrage 
gekregen voor zijn studie naar de heilzame 
werking van Hedera-soorten en loken.” 
Berichten over vriendjespolitiek worden 
ten zeerste tegen gesproken. “Het is 
beschamend hoe weinig begrip mensen 
kunnen opbrengen. Er zijn nog steeds 
onrustkraaiers die zelfs de huidige situatie 
aangrijpen om hun eigen voordeel te doen. 
U mag van mij aannemen dat ieder 
verzoek op waarde wordt geschat en de 
meest belovende projecten zullen worden  
gehonoreerd”, aldus een duidelijk 
geagiteerde Groenewege. 
Verder liet hij weten dat verzoeken nog 
steeds welkom zijn, net als donaties van 
welwillenden. “We zullen niet rusten voor 
deze ziekte de wereld uit is. Lang leve 
Keizerin Leta en haar fantastische 
initiatief.” 
Na deze woorden is het weer terug aan het 
werk voor Groenewege, klaar voor weer 
meer zakken post en, niet te vergeten, 
audiënties bij de residente voor hen die 
hun claim graag willen toelichten. 

(Lees verder op pagina 2) 
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Naast de stapels post is er ook nog steeds 
een nimmer aflatende stroom bezoekers 
aan de poort van de residentie. 
Extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen 
om alles in goede banen te leiden. Helaas 
is niet iedereen het eens met de afwijzing 
van hun claim. Zo zijn er in de laatste 
week al 21 afgewezen claimanten 
opgepakt voor vernielingen en 
bedreigingen aan het adres van de 
residente. Alle betrokkenen hopen op een 
snelle oplossing zodat de situatie in 
Woudenberg weer tot normale proporties 
kan wederkeren. 
Om de invantarisatie van de zieken en hun 
huidige verblijfplaats te vergemakkelijken 
heeft de residente opdracht gegeven tot een 
provinciale volkstelling. Alle inwoners en 
op Umbrisch grondgebied aanwezige 
personen dienen zich te melden bij de 
daartoe opgerichte quarantaine-punten. De 
exacte lokaties worden op dit moment door 
verschillende herauten in de hele de 
provincie bekend gemaakt. Eenieder die 
zich aan deze volkstelling probeert te 
onttrekken riskeert een boete van ten 
minste vijf goudstukken. 
 

Kro Terlep sluit de poorten 
 
VAN ONZE VERSLAGGEVER - Kro Terlep sluit 
haar poorten voor alle reizigers van buiten. 
Alleen personen met een vergunning 
mogen nog in of uit de stad. Aldus de 
eerste actie van Commandant Bick 
Trobbel, die afgelopen dinsdag unaniem 
van De Poorterraad een volmacht kreeg om 
Kro Terlep te behoeden voor meer onheil 
uit Umbrië. 
De Poorterraad was in haar vergadering 
van afgelopen week van mening dat de 
oorsprong van de gele koorts in Umbrië 
gezocht moet worden. Nu de gevolgen van 
de verspreiding van deze ziekte steeds 
duidelijker worden, besloot de poorterraad 
alles op alles te zetten om Kro Terlep door 
deze crisis te slepen. De eerste stap daarin 
was de al genoemde volmachtverlening 
aan Commandant Trobbel. 
Een vergunning om Kro Terlep te mogen 
verlaten of betreden is schriftelijk aan te 

vragen bij het secretariaat van de 
Poorterraad. In een kort vraaggesprek 
nadat het besluit aan de Kro Terlepse 
poorters was medegedeeld gaf 
Poorterraadslid  Weidennebos het 
volgende commentaar: 
“De Poorterraad begrijpt dat deze stap een 
klap zal zijn voor de handelsactiviteiten in 
onze stad. Maar het moge duidelijk zijn dat 
zieke mensen weinig geld verdienen en dus 
ook weinig kunnen kopen. We hebben 
door dit besluit voor een lange termijn 
aanpak gekozen. Handel zal zeer wel nog 
mogelijk zijn, maar het handelsproces zal 
zeker langzamer verlopen als normaal. Aan 
de andere kant zal de afgenomen im- en 
export, het interne handelsverkeer van 
onze mooie stad zeker ten goede komen. 
Zo ziet u, er zit een voordeel aan elk 
nadeel.” 
De stadsraad van Heemdal heeft 
ondertussen furieus protest aangetekend bij 
zowel de Poorterraad als bij Residente de 
Biënhof. Dit stadje is voor haar inkomsten 
zeer afhankelijk van de handel met Kro 
Terlep, en ziet zich geconfronteerd met een 
enorme werkloosheid van het grote deel 
van haar bevolking. 
Ondertussen hebben de troepen van 
Commandant Trobbel de hele stad, 
inclusief de haven hermetisch afgesloten. 
Eenieder die de stad nadert wordt op 
afstand gehouden, waarna slechts een 
enkeling na een lange wachttijd, 
toestemming krijgt de stad te betreden. 
Navraag bij de Universiteit Kro Terlep 
leverde op dat alle wetenschappelijke en 
magische faculteiten al hun reguliere 
onderzoeksprogramma's hebben stopgezet 
en zich volledig richtten op het vinden van 
een gele-koorts-test, om te achterhalen wie 
er drager is, en op een geneesmiddel voor 
de gele koorts. 
 
Verdere berichtgeving over de situatie in 
Kro Terlep zal volgen, mits de geruchten 
dat Commandant Bick Trobbel ook alle 
postduifverkeer wil verbieden, en alle 
postduiven boven Kro Terleps grondgebied 
uit de lucht zal laten schieten, niet waar 
zijn. 
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Situatie rond Heemerhaven 
grimmig 

 
In en rond Heemerhaven worden dagelijks 
mensen opgepakt die de quarantaine 
proberen te omzeilen. Het betreft hier 
zowel mensen die de stad in als uit willen. 
In kleine bootjes proberen sommige 
bewoners de stad te ontvluchten nu de 
afgrendeling van de stad aan de landzijde 
is verscherpt. Volgens schout Stuijfzand is 
het op zich wel heel begrijpelijk dat de 
bewoners de nog steeds onder quarantaine 
liggende stad willen verlaten maar in het 
kader van de volksgezondheid kan dit niet 
worden toegestaan. Ook de smokkel van 
goederen de stad in is een gevaar. 
Smokkelaars die worden betrapt wacht een 
lang verblijf in het plaatselijk cachot. Een 
standvastig optreden van de militie moet er 
op toezien dat de regels worden nageleefd. 
Door de grote hoeveelheid 
smokkelactiviteiten heeft de militie twee, 
inmiddels leeggeruimde, pakhuizen 
gecommandeerd om de overtreders in op te 
sluiten. 
De sfeer in Heemerhaven is grimmig te 
noemen en een groot aantal Heemerhavers 
heeft de hoop opgegeven dat er snel een 
verbetering zal optreden in de situatie. 
Geruchten over relletjes en plunderingen 
kunnen bevestigd noch ontkend worden. 
Idelette heeft vanuit Woudenberg laten 
weten zeer bezorgd te zijn over de situatie 
in Heemerhaven. 
 

Start Umbrische orkbal-
competitie uitgesteld 

 
Van onze sportverslaggever - Hedenmorgen 
heeft de organisator van de eerste 
Umbrische orkbal-competitie bekend laten 
maken dat de start van de competitie 
voorlopig is uitgesteld. “Gezien de situatie 
rond de gele koorts en de risico’s van 
verspreiding van deze vreselijke ziekte, is 
het in ieders belang dat de aanvang van 
onze nieuwe competitie op het huidige 
moment geen aanvang kan vinden”, aldus 
Pjötr die namens handelshuis “De Rand” 

deze aankondiging maakte. “Het betekent 
niet dat de competitie wordt afgeblazen, op 
een later tijdstip zal, met veel ceremonie, 
de eerste Umbrische orkbal-competitie 
worden gestart.” Op vragen over de 
opmerkingen van de woordvoerder Brian, 
die zei te spreken namens een rivaliserende 
organisatie, wilde Pjötr niets kwijt. “Aan 
zulk soort loze verhalen ga ik geen 
woorden vuil maken. Daden spreken luider 
dan woorden en hoewel tijdelijk op een 
laag pitje, zullen de supporters 
waarschijnlijk binnenkort de stadions in 
kunnen stromen.” 
De aanwezige orkbalfans lieten weten 
teleurgesteld te zijn maar de meesten 
hadden wel begrip voor de situatie. “Wel 
spelen zou veel te gevaarlijk wezen”, 
volgens Hansje Bijdam een fervent fan van 
de plaatselijke OC. Zelfs vanuit Orcia is 
positief gereageerd. Met U wachten wij bij 
de Wilde Post de start van de competitie in 
spanning af. 
 

Wonderen in Sonnema? 
 
Er schijnen wonderbaarlijke genezingen 
plaats te vinden in Sonnema. Kreupele 
Nelis zegt: “Mirakels! Na het kussen van 
de voeten van de beeltenis van Bjørn 
Ågain kan ik weer lopen!” 
 

Wilde Post getroffen door 
uitbraak van infectie na 

personeelsfeest 
Tot ons leedwezen moeten wij u meedelen dat 
tijdens het laatste personeelsfeest van de Wilde 
Post een groot deel van het personeel met een 
mysterieuze ziekte, waarschijnlijk de beruchte 
Gele Koorts, besmet is geraakt. Diverse 
redacteuren en bezorgers, en zelfs de 
advertentie-aquisiteur raakten hierbij besmet. 
Degenen die niet door ziekte geveld raakten 
werden door bezorgde autoriteiten gedwongen 
geruime tijd in afzondering door te brengen om 
verdere verspreiding van de ziekte te 
voorkomen. 
 
Hierdoor is de levering van de laatste editie 
helaas ernstig vertraagd geraakt. Wij bieden u 
hiervoor onze excuses aan. 
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Academie van het noorden 
verwerft toelage 

 
De Academie van het Noorden begint nu 
langzaam maar zeker een echte instelling 
te worden. Ondanks dat de heer Zacharias 
van den Kabargenbock wegens familiaire 
omstandigheden weinig tijd heeft kunnen 
steken in het opzetten van deze instelling 
voor hogere educatie,  heeft het werk niet 
stil gestaan. Aangetrokken door de goede 
naam van de heer van den Kabargenbock, 
heeft zich in Koeterwolde, nabij het 
jachtslot van  hertog Dragomir van Batori, 
een groep onderzoekers verzameld die de 
academie op de kaart gaat zetten. Ze 
hebben een laboratorium opgezet alwaar ze 
werken aan een oplossing voor de gele 
koorts. Dit werk wordt voor een deel 
gefinancierd door een stipendium dat is 
verleend door de residente in het kader van 
het ‘Fonds ter bestrijding van de gevolgen 
van de gele koorts’. De zaken worden nog 
bespoedigd omdat enige vooraanstaande 
Umbriërs zich kosteloos ter beschikking 
stellen aan het project. Ook zijn 
particuliere giften gedaan die dit nobele 
werk ondersteunen. 
De heer van den Kabargenbock ziet het 
nieuwe laboratorium als één van de peilers 
waarop de nieuw op te richten 
studierichting ‘alchemie’ in de toekomst 
zal komen te rusten. Ook zal hij er zelf in 
de toekomst gebruik van gaan maken in 
zijn hoedanigheid als hoogleraar 
Teratologie. “Het werk dat wordt verricht 
in dit laboratorium zal van de hoogste 
kwaliteit zijn en ik ben er van overtuigd 
dat we binnenkort een doorbraak mogen 
verwachten”, aldus Zacharias., “ook  met 
het oog op de gele koorts.”  “Het is U allen 
vast niet ontgaan dat de ons omringende 
dieren niet getroffen worden door de gele 
koorts.” “Daar moet een goede reden voor 
zijn en die hoop ik te vinden.” “In dat 
kader heb  ik momenteel een experiment 
gestart om uit te vinden of ziekte kan 
worden overgebracht door duiven.”  
Met de heer van den Kabargenbock hopen 
wij dat het nieuwe laboratorium bij kan 
dragen aan het overwinnen van de gele 

koorts. Aan het enthousiasme van de 
onderzoekers zal het althans niet liggen. 
 

Petitie aangeboden 
 
De bewoners van Nezbit zijn hedenmorgen 
in Woudenberg aangekomen om de 
residente een petitie te overhandigen. 
Hierin vragen ze  steun voor Ava, de 
weduwe van de onlangs heroïsch 
overleden burggraaf Marandrax, in haar 
poging om het burggraafschap van haar 
man over te nemen. Reeds enige dagen na 
het overlijden van de burggraaf, meldden 
zich lieden die de positie op kwamen eisen 
onder het overleggen van indrukwekkende 
stukken perkament. Een onderzoek heeft 
echter uitgewezen dat het hier om 
vervalsingen gaat. Desalniettemin, de 
lieden hebben gezworen om hun 
‘rechtmatig bezit’ op te komen eisen. De 
indruk werd gewekt dat dit niet 
noodzakelijkerwijs op een vreedzame 
wijze hoefde te gebeuren. In een poging 
om dit af te wenden heeft de burggravin 
enige onderdanen naar de hoofdstad doen 
afreizen. “Iedere steun die we van de 
residente kunnen krijgen is zeer welkom”, 
aldus Jantiene vandenAbeele. “Het wordt 
hoog tijd dat het eens en te meer duidelijk 
wordt dat de Wilde Landen een deel uit 
maken van het keizerrijk en dat Leta’s 
wetten ook voor de Umbriërs gelden. 
Laten we ze nu eens in ons voordeel 
spreken. De toestand rond de gele koorts 
maakt echter mogelijk een grootscheeps 
ingrijpen onmogelijk daar er nu een inzet 
op allerlei andere gebieden is gewenst. 
Hier heeft Janna alle begrip voor. Toch 
hopen we op een goede afloop.”  De 
goedgemutste delegatie heeft vanmiddag 
een audiëntie bij Idelette. 
 
 

INGEZONDEN MEDEDELING 
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Activiteiten in Orcia 
 
Van de expedities van orken vanuit Orcia, 
die in het begin van het jaar zo talrijk 
waren, is op dit moment geen sprake. 
Ongezien door buitenstaanders schijnt er 
echter een grote bedrijvigheid gaande te 
zijn, zo heeft de Wilde Post mogen 
vernemen. Over de reden hiervan en wat er 
dan werkelijk wordt uitgevoerd, tast 
eenieder buiten Orcia in het duister. De 
orken zelf zijn niet mededeelzaam. Gezant 
Pulsar houdt zich, des gevraagds, op de 
vlakte. “Het betreft hier een orkse 
aangelegenheid waar de bewoners van de 
Wilde Landen zich geen zorgen over 
hoeven te maken”, aldus de heer Pulsar die 
zich al aardig heeft aangepast aan het leven 
in Orcia. Ook volgens Sjoerd Vrijburg, 
commandant van de commanderij van 
Timo Ardina, de meest nabij gelegen 
commanderij, hebben we niets te vrezen. 
Hij is weer helemaal de oude, na zijn 
kortstondige ziekbed, en verzekert de 
bewoners van de Wilde Landen dat hij een 
extra oogje in het zeil zal houden.  De 
lokale bevolking is echter niet zo positief 
gestemd en er zou sprake van zijn dat er 
lokale milities worden opgericht om de 
dorpen tegen de naderende orken te 
wapenen. 
 

Natuurgelovigen naar 
hoofdstad gedirigeerd 

 
De lokale tempel der Natuur te Elerion-
stad heeft een grote hoeveelheid priesters 
en paladijnen opgeroepen zich richting 
hoofdstad te begeven. Volgens de 

geruchten zal een groep van zeker tien 
druïden en paladijnen zich voltijds bezig 
gaan houden met de begeleiding van 
Keizerin Leta en haar gevolg in verband 
met de dreiging der Gele Koorts. 
 

Legioen der Wilde Landen 
zwelt in omvang 

 
De laatste maanden is het aantal soldaten 
in dienst bij de commanderij De Garde van 
Umbrië fors toegenomen. Debet hieraan is 
de verscherpte controle van de schouten 
van het omliggende gebied op het gebruik 
van illegaal wapentuig. Schout Perthuus 
van Demsterhuig: “als je illegaal met een 
langzwaard of tweehandig zwaard 
rondloopt is het vast je wens om bij het 
leger te mogen horen. Dat privilege 
gunnen we je dan van harte!” 
 

Schout Sonnema spreekt klare 
taal 

Van onze verslaggever Pjotr de Vriesch - Volgens 
Olaf, de kersverse Schout van het landgoed 
Sonnema, hoeft Lotov Trobbel zijn neus 
daar niet meer te laten zien. “Als ik die 
hier zie, klaag ik hem aan wegens 
medeplichtigheid aan moord op Jonker 
Bjørn Ågain.”  
Vrouwe Yor, de opvolgster van de Jonker, 
distantieert zich van deze felle uitspraak en 
zegt dat ze eerst van de aanhangers van de 
Generaal wil horen waarom ze werkeloos 
zijn blijven toekijken bij de veldslag om 
het kasteel. “Daarna zal ik mijn standpunt 
bepalen. En als Lotov zijn excuses wil 
aanbieden, zou dat al een stuk schelen.” 

 
INGEZONDEN MEDEDELING  
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Archeologen stuiten op 
raadsel 

 
De opgravingen in de omgeving van 
Trollendam stellen de verzamelde 
oudheidsdeskundigen voor nieuwe raadsel. 
Volgens de geschriften zou de laatste 
rustplaats van een oud-Umbrisch 
legeronderdeel in de streek te vinden zijn, 
maar de onderzoekers vonden enkel een 
lege grafheuvel. “Wellicht is het 
grafmonument reeds vóór de dood van de 
militairen gebouwd, en werd later besloten 
ze elders te begraven, maar het blijft 
giswerk”, aldus expeditie-leider Grevelaar. 
 

Commanderij verder 
versterkt 

 
De Keizerlijke Commanderij “De 
Woldwachters” in de bossen bij 
Woudenberg is verder versterkt met een 
(extra) aantal ervaren natuurpaladijnen. 
Kapitein Armand Du Forret had het 
volgens zijn luitenants “veel te druk” om 
onze correspondent verdere tekst en uitleg 
te geven. 
 

INGEZONDEN MEDEDELINGEN 
 
Nieuw! Nu in de betere boekhandel: 
 

Hadrianus Beverland’s 
De Fornicatione 

 
Alles wat U altijd al wilde weten maar wat u niet 
door uw ouders werd verteld. Slechts 7 zilver! 
 

Olaf’s Escørte, Relåx en Sauna 
Als uw problaemen u aeven te zwaar 

worden 
 

 
Kaarsenhouders van   Pastielje zijn de beste! 

Èn nu ook de goedkoopste! 
 

Vanouds uw adres voor stormlampen, waskaarsen, 
aardewerk en glazen kandelabers. Alle artikelen nu 
tegen 10 pct. korting! Pastielje al eennenvertig jaar een 
begrip v oor tovenaars, oorakels en anderen die 
verlichting zoeken.  
 
Medestanders: K14 naar P32. Einde Bericht. Zegt het voort! 
 

Kort nieuws uit de hoofdstad 
* De troupe van de vermaarde Luigi Pizzoferrato 
zal komend weekeinde een benefietvoorstelling 
houden in het keizerlijk theater. De opbrengsten 
van de avond worden gedoneerd aan het ‘Fonds ter 
Bestrijding van de Gevolgen van de Gele Koorts’. 
Het belooft een leuke avond te worden. Een hoge 
opkomst wordt verwacht. Er zijn ook plannen voor 
een tournee door het keizerrijk. 
* De golf van aanslagen op 
hoogwaardigheidsbekleders in de hoofdstad lijkt 
geen eind te kennen. Zowel paladijn Rodwyn als 
senator Bertrand Verwaert zijn opnieuw ontsnapt 
aan een aanslag op hun leven. De legeraanvoerder 
wist zijn belagers na een kort zwaardgevecht uit te 
schakelen, de senator dankt zijn leven aan het snelle 
ingrijpen van zijn persoonlijke lijfwacht. 
* Ook deze week zal de tempel van de Jaden 
Hemelkeizer aan het Hakim II-plein weer een 
gebedsdienst houden voor de slachtoffers van de 
Gele Koorts. Het aantal deelnemers stijgt de laatste 
weken weer, nu de ziekte snel om zich heen grijpt 
en de gevolgen steeds duidelijker worden. 
* De organisatie van het jaarlijkse krotenkokersbal 
heeft laten weten de volledige opbrengst, na aftrek 
van gemaakte kosten, te schenken aan het door 
Keizerin Leta opgezette “Fonds ter Bestrijding van 
de Gevolgen van de Gele Koorts” (FBGGK). 
* Ook rond de hoofdstad zijn quarantaineposten 
opgezet, in een poging de verspreiding van de Gele 
Koorts te bemoeilijken. Vooral reizigers uit het 
noorden des keizerrijks worden verwacht zich daar 
te melden. Ook kunnen verdachte goederen worden 
geconfisceerd en eventueel vernietigd. Extra 
manschappen zullen moeten worden aangesteld om 
deze posten te bemannen. 
* Het jaarlijkse zomerfeest van “La Sociéte des 
Bon-vivants” kan dit jaar noodgedwongen een 
soberder karakter hebben. Dit wordt geweten aan de 
gele koorts maar ongeverifieerde bronnen beweren 
dat de geringe aanvoer van jenever uit Umbrië ook 
een rol speelt. 
 

INGEZONDEN MEDEDELINGEN 

Gezocht: Betrouwbare lijfwacht(en) voor 
onbepaalde tijd, goede verdiensten 
 
Inlichtingen te bekomen te Woudenberg, 
vraag naar scribente Eva Bork. 
 
De lucht is blauw, de koorts is geel, wie Hem 
ontrieft, valt rampspoed deel! 
Toon berouw voor het te laat is! 
 
Verzocht: 
Een gebed voor arme tante Ali in Sonnema 
 
Boerenland gezocht? In Sonnema kan 
gepacht worden tegen redelijke tarieven 
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Kwesmars Kwinkslagen 
 
Hij blijkt nog te leven! De vermaarde Kwesmar 
Ebottonroebot is, na een jarenlang verblijf in 
onbekende oorden, wederom in de Wilde Landen. 
Hij deed ons enkele van zijn beruchte kortrijmen 
toekomen. Wij publiceren ze hier voor de in deze 
tijden zo nodige lichtere toets. 
 
 
De zonnige hogerechter in de Wilde Landen 
Legt niet graag mensen aan banden 
Daarom liet hij heel blij 
Wat gevangenen vrij 
Zodat die weer kunnen beroven en aanranden. 
 
 
De verse jonker die op Sonnema moest passen 
Bleek een vriend van alle volken en rassen 
Hij deed het best goed 
En was vol van moed 
Totdat hij zich door een vuurbal liet ver-assen. 
 
 
Een luitenant-priester der Generaal, beroemd en 
berucht 
Beschouwde elke tegenstander als één grote klucht 
Het was meer woord dan daad 
In Sonnema bleek inderdaad 
Dat als het ernst wordt, hij toch naar Kro Terlep 
terugvlucht. 
 
 
Een breedsprakig magiër van de familie Al Dente 
Waant zich werkelijk het gehele jaar in de lente 
Een vreemde vogel is hij 
En al legt hij geen ei 
Toch wil hij een nestje bouwen met een Residente. 
 
Gezocht: 
Alchimist(en) met uitgebreid laboratorium 

(tegen ruime vergoeding) 
 
Reacties te Reutelpaal, vraag naar Pjötr 
 
 
Gezocht : 
betrouwbare huurlingen met werkervaring 
 
Reacties te Moordenaarsgat, vraag naar 
Dubbeldam 
 
Komt naar Sonnema, waar de zon helder 
schijnt. 
 
 

L, ik mis je! Kom alsjeblieft terug! 

Gezocht: 
 

Knappe koppen M/V 
 
die bereid zijn hun hele kunnen in het 
bestrijden van de gele koorts te steken. 
Niet alleen alchemisten, chirurgijnen, 
kruidenkenners en teratologen gewenst 
maar eenieder die mee wil helpen het 
keizerrijk van deze vreselijke ziekte te 
bevrijden. Goede beloning. 
Wilt U in aanmerking komen, vervoeg U 
bij Zacharias van den Kabargenbock te 
Koeterwolde. 

Lang leve Leta ! 
 

 
FAMILIEBERICHTEN 

 

Helaas is komen te overlijden: 
 

Garrison Lasola 
 

Moge Salacia je begeleiden. 
 

Namens je medegelovigen. 
 
 

 
Veel te jong uit ons midden 

weggerukt, mijn zoon 
 

Harold “junior” Blauwtand 
 

Harold Blauwtand Sr. 
Hilde 
 
 

Marieken, Pat en Wim 
 

Familie Duizenddraad 
 

Voor mijn geliefden. 
Woorden schieten te kort 
Ferdinand Fyn van Draat 
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Olaf Knudson Skeggjöld 
 

Gedenkt 
 

Zijn goede vrienden 
 

Nilfisk, Heer Björn Again van 
Sonnema 

en 
Meester Marandrax 

 
Zij zijn Völeer gestorven in de strijd 
 
 

 
 

Met pijn in ons hart herdenken wij 
de slachtoffers van de Gele Koorts : 

 
Leo, Edwin, Veronique, Els, Karel, 

Astrid, Rudolf, André, Simon, 
Hannelore, Ivo, Dorus, Liedewei, 

Eric, Victor, Emanuel, Dirk, Ernst, 
Vanessa, Ulricke, Ingrid, Sandor en 

Tinus. 
 

Tijdens een laatste mis in herberg 
“Den Bonten Os” te Toenibar op de 

29e van de Oogstmaand 
 

De nabestaanden 
 

 

In memoriam 
 

 
 

Knier Spekslager-Tuut 
Ursula Anders 

Dries van Mient 
 

Weer en wind, zon en regen, pest en koorts, opstanden en oorlogen 
hebben jullie voor de Wilde Post getrotseerd, in het belang van de 
vrije nieuwsgaring en –verkondiging. Jullie zijn uiteindelijk “in het 

harnas” gestorven. 
Het klinkt misschien minder glorieus, maar jullie werk was van enorm 
belang voor de Wilde Landen en hun bewoners. Onze dank hiervoor! 

 
Ons medeleven gaat ook uit naar de nabestaanden. 

 
Redactie en medewerkers van de Wilde Post 


