
 

 
Jaargang 22 

Nummer 3 

Anno Leta 20 

Pagina 1 

 

Elsenia verloren? 
DOOR  AUTORO ESTERE 

 

De in een oorlog verwikkelde provincie 

Elsenia lijkt voorlopig niet op bevrijding te 

kunnen rekenen. De uit drie delen bestaan-

de provincie, Kalbe, Dal Aran en Elfstam-

menland lijkt steeds vaster in de grip van 

de, tot voor kort onbekende invasiemacht, 

te geraken. Kalbe is al geen strijdtoneel 

meer en in Dal Aran en Elfstammenland 

moet het keizerlijke leger nog steeds ter-

rein prijsgeven aan de bezetters. 

 

Ondertussen is er al wel meer bekend over 

de bezettende macht. Het gaat om een 

groepering genaamd Condotieri Magistri, 

een naam die gekoppeld is aan de legenda-

rische en beruchte heerser Bru, uit het ver-

re verleden. Het belangrijkste aspect van 

deze organisatie is dat zij de zo zinnige 

gildewetten der magie niet wensen te res-

pecteren. In tegenstelling tot de regels die 

gelden voor de legale tovers, gebruiken de 

leden van de Condotieri Magistri elke ma-

giesoort die hen goeddunkt. Dat dit in het 

verleden tot rampen heeft geleid, en dat dat 

weer de terechtheid van de gilderegels be-

vestigd, kan hen klaarblijkelijk niet sche-

len. 

 

Deze invasiemacht wordt verder onder-

steund door enkele tientallen magische 

constructen, die schier onverwoestbaar lij-

ken voor zowel wapen als magie. De her-

komst van deze constructen is onbekend 

evenals de werking. Het schijnt dat in 

Zonnestein een half jaar geleden een der-

gelijk construct heeft rondgelopen. Door 

diverse hooggeleerden wordt op dit mo-

ment vermoedelijk onderzoek gedaan naar 

de werking van het construct, dit in sa-

menwerking met de in Zonnestein geves-

tigde DUH. Rectrix Leone Thijse gaf ech-

ter aan deze veronderstelling nog niet te 

kunnen bevestigen. 

 

Een woordvoerder van Maarschalk Rod-

wyn gaf aan dat het keizerlijke leger druk 

bezig is een nieuwe strategie te ontwerpen 

om de bezette provincie Elsenia weer in te 

nemen. Verdere details konden niet gege-

ven worden om de vijand niet in de kaart te 

spelen. Keizerin Leta zal komende maand 

de nabij Elsenia gelegerde troepen bezoe-

ken om hen een hart onder de riem te ste-

ken en de noodzaak van hun taak te bena-

drukken. 

 

De Keizerin liet weten alles op alles te zet-

ten om de onderdrukte bevolking van ge-

heel Elsenia zo snel mogelijk te bevrijden. 
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Wold in handen van de natuur 
DOOR JACOBA KWAKKELMANS 

 

Resident Loyauté heeft recentelijk besloten 

het gehele gebied ’t Wold aan het natuur-

geloof te schenken. ’t Wold maakte for-

meel nog deel uit van het grondgebied van 

diverse edellieden, maar in de praktijk al 

decennia niet meer. De resident heeft daar-

om recentelijk juridisch laten vastleggen 

dat ’t Wold bezit is van het natuurgeloof. 

Diverse edellieden die hierdoor, juridisch 

gezien landerijen verloren zijn schadeloos 

gesteld door grondruil. De alvenoorlog 

heeft immers diverse gebieden heerloos 

gemaakt. 

Aartsdruïde Mutaron die aanwezig was bij 

de overdracht stelde dat het hem lood om 

oud ijzer was, maar als hij de Resident 

hiermee blij kon maken dat hij dat best 

wilde doen. “De natuur is van niemand, 

ook niet van haar gelovigen”. 

Rudolph Tambourton, stelde namens de 

resident dat het juridisch regelen van deze 

zaak een belangrijke wens van de resident 

was. ’t Wold en haar bewoners hebben tij-

dens en na de alvenoorlog veel voor Um-

brië gedaan. Deze stap was niet meer dan 

logisch en rechtvaardig. 

 

 
 

Lasteraar opgepakt 
DOOR JUSAN IKLI 

 

Reeds enkele weken circuleerden hardnek-

kige geruchten betreffende het mogelijke 

lidmaatschap van resident Loyauté binnen 

een “obscure sekte”. Tijdens het wekelijk-

se openlijk toegankelijke broedermaal in 

de kathedraal der Jaden Hemelkeizer te 

Elerion-Stad heeft kardinaal Contraverre 

deze geruchten echter nadrukkelijk ont-

kracht. “Binnen een eeuwenoud staatsge-

loof als dat van de Jaden Hemelkeizer ont-

staan in de loop der jaren onherroepelijk al 

dan niet publiekelijk bekende stromingen 

met een specifiek geloofsdoel voor ogen. 

Resident Loyauté maakt inderdaad deel uit 

van een niet algemeen bekende orde van 

paladijnen. Deze orde omschrijven als 

“sekte” zou ik persoonlijk bijna als heilig-

schennis willen aanmerken,” aldus de kar-

dinaal. De verspreider van het gerucht, een 

priester der Jaden Hemelkeizer uit Nieuw-

Woudenburg, is inmiddels getraceerd en 

opgepakt. Een persoonlijke wrok jegens de 

resident in verband met een misgelopen 

promotie lijkt de oorzaak van diens acties 

te zijn. Hoewel de oorsprong en doelen van 

de orde waartoe resident Loyauté zou be-

horen, in nevelen lijken gehuld, zou de or-

de bijzondere waarde hechten aan orde en 

recht. Bovendien zouden de leden sterk 

gekant zijn tegen corruptie. 

 

 
 

Umbrische Hogeschool Nieuws 
DOOR RIA PROCURES 

 

Nieuw-Woudenburg. Op de Umbrische 

Hogeschool en haar dependances zijn de 

eerste studenten afgestudeerd. In Nieuw-

Woudenburg, Zonnestein, Sonnema en 

Demsterkloof ging massaal de vlag uit bij 

deze feestelijke gelegenheid. Opvallend 

was het aantal afgestudeerden in de depen-

dance Zonnestein, dat aanmerkelijk hoger 

lag dan bij de andere dependances. “Het 

aantal afgestudeerden heeft ook te maken 

met het aantal vakken dat wij in Zonnest-

ein aan onze leerlingen kunnen aanbie-

den.” liet een zichtbaar tevreden Rectrix L. 

Thijse onze correspondent ter plaatse we-

ten.  

Zonnestein. Rectrix L. Thijse laat weten 

bijzonder verheugd te zijn met een aantal 

gastcolleges en mogelijke promovendi aan 

haar onderwijsinstelling. Met de colleges 

van bisschop J. Assul en Dr. Dangliuks 

geeft Zonnestein de andere dependances 

opnieuw het nakijken. “Hoe krijgt ze het 

voor elkaar zoveel lessen te verzorgen?” 

vraagt Rector A. Bos van de dependance 

Demsterkloof zich vertwijfelt af. 

Nieuw-Woudenburg. Handelshuis Mulder 

heeft haar voormalige opslagplaats in 
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Nieuw-Woudenburg voor een symbolisch 

bedrag aan de Umbrische Hogeschool ge-

schonken. De ruimte is zeer geschikt om te 

dienen als praktijklokaal voor diverse am-

bachtelijke vakken. 

 

 
 

Jaden Hemelkeizerpriesters misbruikt 
DOOR YVETTE D’ABUSI 

 

Een speciale legereenheid heeft enkele da-

gen geleden een groep priesters van de Ja-

den Hemelkeizer diep uit bezet gebied in 

Elsenia gered. De priesters bleken ont-

voerd te zijn door de bezettende macht, de 

Condotieri Magistri. De groep van drie 

priesters bleek de enige overlevenden van 

een groep van twintig. De priesters bleken 

onder druk gezet te zijn om zoveel moge-

lijk heilig water te produceren door continu 

geloofsdiensten te houden. Een van de 

overlevenden gaf aan dat alle priesters hun 

gijzelnemers herhaaldelijk vertelden dat 

heilig water niet èn masse kan worden ge-

produceerd, dat de Jaden Hemelkeizer dit 

eenvoudig weg niet toestaat. Echter telkens 

als de priesters na een dienst niet voldoen-

de heilig water konden overhandigen, werd 

één van hen geëxecuteerd. De gijzelnemers 

weigerden te geloven dat de priesters geen 

sabotage toepasten van het geloofsritueel. 

De overlevenden zijn overgebracht naar 

Elerion-stad om aan te sterken 

 

 
 

Gildemeesters aan dood ontsnapt 
DOOR AUTORO ESTERE 

 

De bekende gildemeester der Magiërs te 

Elerion-Stad, tevens senator voor Umbrië, 

Zippolantis, zou volgens ooggetuigen aan 

de dood zijn ontsnapt bij het verlaten van 

het Keizerlijke paleis. Na afloop van een 

besloten diner werd de beroemde tovenaar 

op straat belaagd door een tweetal met to-

verstaven bewapende vakgenoten. De lijf-

wacht van de senator raakte bij dit voorval 

zwaar gewond nadat hij zich in de baan 

van een op de magister gerichte bliksem-

straal wist te werpen. Deze onbaatzuchtige 

actie zou diens broodheer vervolgens wel 

de kans hebben geboden een vernietigende 

vuurzee op de belagers los te laten. Direct 

na het voorval werd de directe omgeving 

van het Keizerlijk paleis hermetisch afge-

sloten door de Keizerlijk wacht, die bo-

vendien de aanwezigen dringend zou heb-

ben verzocht te zwijgen over het voorval. 

Een anonieme bron, die geen verdere de-

tails wenst prijs te geven, bevestigd een 

substantieel geldbedrag te hebben ontvan-

gen in ruil voor diens zwijgplicht. 

Een andere ooggetuige wist deze periodiek 

in ruil voor een bescheidener geldbedrag te 

melden dat hij in staat geweest was een 

blik te werpen op het enige niet door ma-

gister Zippolantis veraste voorwerp ter 

plaatse : een amulet wat van de nek van 

één der belagers gevallen zou zijn voor de 

schermutseling plaatsvond, waarop een 

goudkleurige pootafdruk zou staan. Het 

amulet zou door opperbevelhebber der 

Keizerlijke Legers paladijn Rodwyn, die 

persoonlijk polshoogte kwam nemen na het 

voorval, in beslag zijn genomen. De oog-

getuige wist tevens te melden dat de pala-

dijn “zichtbaar geschokt geweest zou zijn” 

na het aanschouwen van de beeltenis. 

Rond dezelfde tijd was de gildemeester der 

Bezweerders te Kro Terlep, magister Cir-

conflex, het doelwit van een soortgelijke 

aanval. Hier wisten een tweetal eveneens 

met toverstaven bewapende lieden ieder 

een vuurstraal op de magister af te vuren, 

volgens omstanders zonder de magister 

ook maar enige schade te berokkenen. 

Toegesnelde troepen wisten de onverlaten 

hierna te overmeesteren. Waar senator-

magister Zippolantis ieder commentaar be-

treffende het voorval afwimpelt, is magis-

ter Circonflex minder terughoudend : “een 

bezweerder in mijn positie gaat in deze tij-

den niet van huis zonder zich vooraleerst 

afdoende te beschermen tegen magie,” al-

dus de magister. Op de vraag of hij de re-

den voor de op hem gerichte aanslag kon 
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plaatsen, antwoordde de heer Circonflex 

cryptisch : “laat ik het er op houden dat 

bepaalde gestoorde lieden, naar ik begre-

pen heb, recent een troef in handen hebben 

gekregen die hun zelfvertrouwen dusdanig 

heeft doen toenemen dat ze zich nu actief 

tegen hun “vijanden” keren, ergo : iedereen 

behalve zijzelf. Ik kan niet ontkennen dat 

het mijn ego streelt blijkbaar een gevaar of 

op zijn minst een probleem voor ze te 

zijn.” 

  

 
 

Legerstructuur verder op papier 
DOOR JAGO VAN WIJCK 

 

Met het voltooien van een standaardwerk 

over de legerstructuur en de daarbinnen 

opererende onderdelen hoopt kolonel Van 

Brakel tot Steffelvoorde, lid van de per-

soonlijke staf van paladijn Rodwyn, een 

einde te maken aan onduidelijkheden op 

het gebied van lid zijn van keizerlijke le-

geronderdelen. “Via verscheidende wegen 

bereikten ons geruchten over de onvrede 

die zou leven binnen enkele onderdelen 

van ons leger, voornamelijk op het gebied 

van soldijuitkering”, aldus de kolonel. En-

kele jaren voor, tijdens en kort na de al-

venoorlog zijn veel mensen toegetreden tot 

het keizerlijke leger. Op basis van talrijke 

soorten dienstverband, wat gezien de situa-

tie destijds begrijpelijk was. Het is nu tijd 

om schoon schip te maken en alle militai-

ren weer onderdeel te maken van de vast-

gestelde legeronderdelen. De diverse nog 

lopende dienstverbanden die afwijken van 

de vastgestelde vorm, zullen niet verlengd 

worden. Militairen van het keizerlijke leger 

zullen dienst doen in een regionale com-

mandorij of in een lokale militaire post. 

Militaire groeperingen die van deze struc-

tuur afwijken zullen enkel en alleen door 

het hoogste bevel in Elerion-stad worden 

samengesteld en aangestuurd. Dit in tegen-

stelling tot het verleden toen speciale groe-

peringen regelmatiger voorkwamen. 

Het blijkt dat het gros van de militairen 

ook veel waarde hecht aan stabiele structu-

ren voor wat betreft voorraden en soldij. 

Militairen die gesteld zijn op het zelf bepa-

len van hun doen en laten worden door de 

kolonel geadviseerd het huurlingen bestaan 

op te zoeken.  

 

 
 

Tovenaarseiland hermetisch afgesloten 
VAN ONZE CORRESPONDENT 

 

De  veiligheidsmaatregelen op het illustere 

Tovenaarseiland zijn drastisch aange-

scherpt. Volgens ooggetuigenverslagen en 

zouden alle bewoners van het eiland gron-

dig zijn gecontroleerd en ondervraagd, 

waarna het gros van de niet-tovenaars 

vriendelijk doch dringend werd verzocht 

het eiland per direct te verlaten. Ook on-

dergetekende zal het eiland op zeer korte 

termijn moeten verlaten, en de situatie ter 

plaatseis “uiterst grimmig”. Niet bevestig-

de geruchten spreken over een nieuwe or-

dedienst op het eiland, bestaande uit tove-

naars, die tevens verantwoordelijk zou zijn 

voor diverse standrechtelijke executies! De 

bejaarde huurlingenleider Arnon “Papa” 

D’Uque zou met zijn voormalige officie-

ren, ook wel bekend als de huurlingen-

groep “De Compagnie” verantwoordelijk 

zijn voor de opleiding van deze ordemacht, 

in ruil voor hun gecontinueerde pensioen 

aan de kust van het eiland. De grootmees-

ters weigeren ieder commentaar. 

 

 
 

Nieuws uit Elerion-stad 

 

- De kersverse Umbrische senator 

Elric blijkt een sterke ondersteu-

ning voor deze provincie te zijn. In 

tegenstelling tot de meeste senato-

ren heeft hij weinig behoefte zich te 

profileren en ondersteunt zonder 

uitzondering de voorstellen van 

medesenatoren Zippolantis en De 
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Biënhof. Daar waar diverse provin-

cies vertegenwoordigd worden door 

Senatoren die elkaar de loef probe-

ren af te steken, vormt Umbrië in 

de senaat een hechte eenheid. 

- Prinses Shagar zal komende week 

haar verjaardag groots vieren. Het 

is in het keizerlijk paleis een komen 

en gaan van ambachtslieden van 

divers pluimage. Het feest is het 

gespreksonderwerp in menig adel-

lijk gezin in en nabij Elerion-stad. 

Zeker omdat de teruggetrokken le-

vende prinses tot nu toe haar ver-

jaardag nimmer publiekelijk vierde. 

- De ambassadeur van Incendia, En-

guis Captiosis, heeft Keizerin Leta 

uitgenodigd voor een bezoek aan 

zijn thuisland. De keizerin heeft 

aangegeven hier graag op in te gaan 

zodra de omstandigheden dit toela-

ten. In politieke kringen wordt al 

druk onderhandeld over deelname 

aan de delegatie voor deze reis. 

- De senaat heeft besloten alle slop-

penwijken van Elerion-stad aan te 

pakken. Alle woningen zullen stel-

selmatig gesloopt worden en ver-

vangen door een woning die vol-

doet aan de minimale veiligheidsei-

sen van het bouwersgilde. Bewo-

ners krijgen de keuze te vertrekken 

of arbeid te accepteren waarmee de 

gemaakte kosten betaald kunnen 

worden. 

- Het toneelstuk “Shagar en de drie 

beren” is van de planken gehaald. 

Het in taveerne De Gulden Kanteel 

al enkele dagen uitverkochte spek-

takel, is vanwege majesteitsschen-

nis gestopt. De Senaat sprak schan-

de van dit zogenaamde persifleren-

de toneelspel. 

- Een vijftal tovers, schuldig bevon-

den aan renegatie, is op de trappen 

van het keizerlijke gerechtshof te-

recht gesteld. Onder luid gejuich 

van de toegestroomde menigte 

werden de vijf onthoofd. Een 

woordvoerder van het gerechtshof 

wilde op de vraag of er enige con-

nectie met de groepering Condotie-

ri Magistri was geen commentaar 

geven. 

 

 
 

Oproep: 

Bekendmaking Kippenrennen. 

 

De vierde van de wijnmaand is het traditi-

onele wereld kippendag. Sinds mens, ork 

en trollenheugenis werd het eerste week-

end na de 4
e
 dag van de wijnmaand de tra-

ditionele kippenrennen gehouden te Hoen-

derlopen. Uit heel Umbrië en omstreken 

kwamen toeschouwers naar het gallodroom 

om daar te wedden op de beste renkippen. 

Fortuinen werden gemaakt en verloren, en 

zij die niet konden betalen werden het dorp 

uitgejaagd besmeurd met pek en veren. 

Een soort tweederangs kippenrennen dus.  

De Alvenoorlog heeft deze prachtige tradi-

tie op gruwelijke wijze gestopt. Hoender-

lopen is platgebrand evenals het gallo-

droom en tot nu toe niet meer opgebouwd. 

Edele renkippen met eeuwenoude stam-

bomen werden gruwelijk afgeslacht en op-

gegeten door de wrede alven. Nu is Hoen-

derlopen weliswaar verdwenen maar niet 

alle Hoenderlopers zijn verdwenen. De ou-

de traditie wordt weer opgepakt en Zonne-

stein wil de eerste naoorlogse kippenren-

wedstrijd op poten zetten. Meester kippen-

boer (beter bekend als gildemeester van het 

strijdersgilde) Swentibold Hoen is bereid 

gevonden als kippenkeurmeester de ren-

deelnemers te keuren. In Umbrië worden 

vele vreemde kippenrassen gehouden, 

maar het moge duidelijk zijn dat eenden, 

duiven, ganzen en draken niet mogen deel-

nemen. Het oordeel van de keurmeester is 

bindend.  De zaterdag ochtend zullen voor-

ronden worden gerend en een eventuele 

finale in de avond voor het eten. (Traditio-

neel wordt er geen kip gegeten die avond!) 

Inschrijven kan bij de Hoendeloper Gérar 

Hoen. Voor de gelegenheid is het traditio-
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nele inschrijfgeld van 10 goudstukken ver-

laagd naar 10 koper. Een gedeelte van de 

opbrengst zal worden besteed aan de bouw 

van een nieuw gallodroom in Hoenderlo-

pen. De winnaar zal een prijs in ontvangst 

mogen nemen. Weddenschappen worden 

aangemoedigd.  

 

 
 

Gezocht: 

Mus 

 

Sinds wij vorig jaar zijn teruggekeerd in de 

Wilde Landen zijn wij het contact verloren 

met onze pleegdochter Mus. Uit betrouw-

bare bron hebben we vernomen dat zij bij-

na een jaar geleden is gezien in vluchtelin-

genkamp Griffioen, maar sindsdien ont-

breekt van haar elk spoor. Ze is een jong 

meisje van ongeveer 12 jaar oud, met lang 

bruin haar en donkere ogen. Meestal is ze 

behangen met uiteenlopende hangers en 

medaillons. Ze is een aanhanger van het 

zonnegeloof en versiert zich vaak met zon-

nebloemen en veertjes. Ze is vrij naïef en 

we vrezen dan ook dat ze wellicht met ver-

keerde personen in aanraking is gekomen. 

Indien u informatie hebt over haar huidige 

verblijfplaats, laat dit dan weten aan Kilian 

Quigley of Val'Drah, te Zonnestein. De 

gouden tip wordt beloond. 

 

 
 

Oproep: 

Onderzoek Paarse Plassen 

 

Zoals u hebt kunnen lezen in de vorige 

Wilde Post wordt er momenteel in Zonne-

stein met vereende krachten gewerkt aan 

een oplossing voor het probleem van de 

Paarse Plassen. 

Enige belangrijke aspecten van de Paarse 

Plassen die tot nu toe aan het licht zijn ge-

komen zijn de volgende: 

− De dampen van de Paarse Plassen 

kunnen tijdelijke hallucinaties en 

waanbeelden veroorzaken. Mensen die 

deze dampen hebben ingeademd 

kunnen zeer vreemd verdrag gaan 

vertonen. 

− In hogere concentraties blijken deze 

dampen giftig te zijn. Slachtoffers van 

deze giftige dampen zijn volledig te 

genezen, maar alleen indien zij bijtijds 

worden behandeld. 

− Het 'paarse water' zelf heeft een zeer 

potente animerende werking op 

restanten van vernietigde ondoden en 

mogelijk ook op andere soorten 

kadavers. Ondoden die met paars water 

worden geanimeerd lijken zelfs 

krachtiger te zijn dan zij oorspronkelijk 

waren voordat zij werden vernietigd 

Deze waarnemingen hebben geleid tot een 

voorlopige theorie over de herkomst van 

de abominaties van de Paarse Plassen: 

mensen en andere wezens die het gebied 

van de plassen betreden worden bedwelmd 

door de dampen, waardoor zij in verwarde 

toestand dieper het gebied ingaan en uit-

eindelijk ten prooi vallen aan het gif. Een-

maal gestorven worden zij door de magie 

van het paarse water gereanimeerd tot de 

wezens die wij nu als 'abominaties' kennen. 

Er zijn echter nog zeer vele vragen open: 

Hoe komt het dat de abominaties die tot nu 

toe zijn gezien opgebouwd lijken uit on-

derdelen van verschillende wezens? Is het 

ontstaan van de abominaties louter een al-

chemisch proces of zit er een kwaadaardi-

ge intelligentie achter? En natuurlijk de 

belangrijkste vraag: hoe kunnen de Paarse 

Plassen geneutraliseerd worden? 

Indien u informatie hebt over een oplos-

sing of een bijdrage meent te kunnen leve-

ren aan het onderzoek, dan kunt u zich 

melden bij Kilian Quigley, hoofdonder-

zoeker van de Verenigde Abominatie Ver-

delgers (VAV) te Zonnestein. Ook kunt u 

een bijdrage leveren als proefpersoon in de 

experimenten die in het kader van dit on-

derzoek worden verricht. Al deze experi-

menten staan onder toezicht van een ethi-

sche commissie van druïden van het Na-

tuurgeloof. Uiteraard zullen nuttige bijdra-
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gen toepasselijk worden beloond door de 

VAV. 

 

 
 

Oproep: 

Aan alle inwoners van Umbrie 

 

In de afgelopen jaren van oorlog heeft ons 

schone land veel geleden en met haar, haar 

inwoners. Deze situatie vraagt om aan-

dacht van ons allen zodat ons land en volk 

weer kunnen bloeien. Ik zie het als mijn 

taak om als  Bisschop van de Kerk der Ja-

den Hemelkeizer mijn steentje hier aan bij 

te dragen. Door de rust die nu enigszins in 

ons land is wedergekeerd kunnen wij de 

handen ineenslaan om onze gebrandschatte 

provincie te herstellen en te beschermen 

tegen de aasgieren die haar willen plunde-

ren en onze toch al beperkte middelen mis-

bruiken om hun eigen zakken te vullen zo-

dat ze kunnen baden in luxe en weelde ten 

koste van de toekomst van onze natuur en 

onze kinderen. 

 

Gelukkig sta ik hierin niet alleen. Onze 

Resident maakt korte metten met corruptie 

binnen ons bestuurlijk systeem en waakt 

over onze natuurschatten waar deze het 

dreigen te moeten ontgelden door de heb-

zucht van handelshuizen en minder ver-

lichte plaatselijke bestuurders. 

 

Maar om onze provincie weer terug te 

brengen tot haar volle glorie heeft zij ook u 

nodig. Ik roep u op, burgers van Umbrie, 

om de handen ineen te slaan en samen met 

de gerechtelijke macht diegene die onze 

toekomst bedreigen een halt toe te roepen. 

Merkt u dat de vruchten van uw arbeid 

worden aangewend om een lokaal bestuur-

der te verrijken in plaats van om uw stad of 

dorpje te herbouwen,  aarzel dan niet dit te 

melden aan de resident of betrouwbare 

priesters van de Jaden Hemelkeizer of on-

dergetekende want zonder uw ogen en oren 

hebben deze lui te veel plekken om zich te 

verbergen. Niemand heeft het recht, onge-

acht diens stand of functie, deze toekomst 

te bedreigen.  

 

Moge wij gezamenlijk de wijsheid vinden 

om de toekomst van Umbrië voor onze 

kinderen te waarborgen! 

 

Jisan Assul 

Bisschop der Jaden Hemelkeizer 

 

 
 

Ingezonden brief: 

Umbrië in verval 

 

Geachte redactie, 

Umbrië raakt in verval. Onze ooit zo pure 

provincie waar het keizerrijk functioneerde 

zoals het ooit bedoeld was, dreigt samen 

met de rest van het keizerrijk de afgrond in 

te glijden. Waar zijn de tijden dat men nog 

één van de staatsgeloven aanhing en daar 

trots op was! Overal om mij heen zie ik 

mensen geen geloof aanhangen of hun ge-

loof belijden als het hen uit komt. Sommi-

gen geloven allerlei obscure andere lerin-

gen, leringen gebaseerd op onzuivere ge-

dachten.  

Resident, zo vol van tolerantie, laat ook 

ons, de trouwe volgelingen van dat wat de 

wet voorschrijft, niet in de steek. Wij zijn 

degenen die de Wilde Landen introkken 

om van dit door het keizerrijk in de steek 

gelaten gebied wederom een volwaardig 

deel van het keizerrijk te maken. En dat is 

gelukt, met vereende krachten hebben 

godsvruchtige, hardwerkende kolonisten 

Umbrië gemaakt tot wat het is. Of tot wat 

het was? 

Inwoners van Umbrië laat u niet in de lu-

ren leggen door mooipraters die uw gou-

den bergen beloven. Hard werken is de 

enige manier om u en uw land een dienst te 

bewijzen. Geloven in één van de vier 

staatsgeloven is de enige manier om uw 

ziel en die van Umbrië te redden. 

 

Simon De Fiduci 

Voormalig secretaris bisschop Basilius
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Argile Rusnak 
 

Zijn levensweg is voltooid, 
wij zullen hem node missen. 

 
Umbrisch Spoorzoekersgilde 

 

 

 
 

Wij herdenken en brengen eer aan 
 

Argile Rusnak 
 

een gewaardeerde vriend 
van de Drakenkamer en het Am-

bachtshuis 
lid van het spoorzoekersgilde 
lid van het houtwerkersgilde 
lid van het leerwerkersgilde 

trouw aanhanger der Generaal 
 

Al Dente 

 
In het aangezicht van de dood kent men zijn 

vrienden 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vak F zal stiller zijn 
 
 

Jacob TjepkemaJacob TjepkemaJacob TjepkemaJacob Tjepkema    
 
Gestorven tijdens de benefiet wedstrijd 
Oldstars – Woudenburg Walsers 

 
 

Je vrienden van Vak F 

HoeraHoeraHoeraHoera    
    
Willem en HermienWillem en HermienWillem en HermienWillem en Hermien    
gaan trouwengaan trouwengaan trouwengaan trouwen    

    
    
Moge de almoeder hunMoge de almoeder hunMoge de almoeder hunMoge de almoeder hun    
leven vol vrucht lleven vol vrucht lleven vol vrucht lleven vol vrucht laaaaten ten ten ten 

zijnzijnzijnzijn    
    
Ma, Pa, Karel en Krisje,  Ma, Pa, Karel en Krisje,  Ma, Pa, Karel en Krisje,  Ma, Pa, Karel en Krisje,  
Ome GertOme GertOme GertOme Gert    

Heengegaan deze maand in vluchtelingenkamp Griffioen: 
 
Ab, Adelbrecht, Alexander, Alphons, Amalia, Anna, Aurea, Bartholus, Benjamin, Boris, 
Charles, Claus, Cornelia, Eveline, Ferdinand, Georg, Hademar, Halloma, Helga, Jaap, 
Julia, Koert, Leone, Lideweij, Norbert, Petra, Pieter, Ricahrd, Rinus, Roderick, Sander, 
Sietse, Simon, Thamaron, Theidesinda, Vanni, Victor.  
Bastiaan, Carolijn, Ederic, Janus, Joan, Merien. 
 
Zij worden betreurd 


