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Vaarwel Vluchtelingenkamp! 
Welkom Woonstede! 

DOOR  JACOBA KWAKKELMANS 

 

Vluchtelingenkamp Griffioen is niet meer. 
Met het eigenhandig afbreken van de laatste 
tent, waarbij het zeildoek netjes werd opge-
vouwen, door resident Maximiliaan Loyauté, 
is kamp Griffioen opgehouden te bestaan. De 
feestelijke gebeurtenis vond plaats in de aan-
wezigheid van een grote groep bekende per-
sonen. Zo waren daar de senatoren Zippolan-
tis en De Biënhof, helemaal uit Elerion-stad. 
Robin de Hoed van Keizerlijk handelshuis De 
Rand en Vrouwe Mulder van handelshuis 
Mulder waren beide aanwezig. Ook Leone 
Thijsse, succesvol rectrix van de DUH Zon-
nestein en de oud-Senator Basilius, die recen-
telijk het bestuur in Nieuw-Trollendam nog 
op orde bracht, waren ter plekke.  
Zoals bekend, is op de plek van het vluchte-
lingenkamp inmiddels een geheel dorp verre-
zen voor alle vluchtelingen die niet meer te-
rug konden naar hun oude woonplaats of die 
zich niet in een bestaande plaats wilden vesti-
gen. Hoewel de bouw van permanente wonin-
gen door gebrek aan bouwmaterialen langer 
op zich liet wachten dan oorspronkelijk ge-
dacht, is het omzetten van een tentenkamp 
voor ontheemde vluchtelingen naar een nieu-
we nederzetting voor Umbriërs gestaag ge-
vorderd de afgelopen maanden. Bestuurlijk 

zal het dorp Griffioen vooralsnog onder 
Nieuw-Woudenburg vallen. Lopende door het 
dorp ziet men voornamelijk uit hout bestaan-
de woonhuizen en werkplaatsen. Slechts en-
kele gebouwen, zoals de herberg, het wees-
huis, de kleine legerpost en de tempels van de 
Generaal en de Jaden Hemelkeizer zijn geheel 
of deels uit steen opgetrokken. De architec-
tuur is de bekende Umbrische mix van ele-
menten uit het gehele Keizerrijk. Nieuw is 
echter de bijna militaire aandoende straten-
structuur. Waardoor steegjes afwezig zijn, en 
de verdedigbaarheid van het dorp, ondanks de 
afwezigheid van een muur of palissade, opti-
maal is. 
De soms wat desolate sfeer die in vluchtelin-
genkamp Griffioen aanwezig was is in het 
dorp Griffioen in het geheel niet te vinden. De 
bewoners zijn zonder uitzondering verheugd 
met hun nieuw woonstede. De waard van her-
berg “De Gouden Haard” gaf aan dat hij nu al 
volop draaide omdat vele vluchtelingen fami-
lie van elders op bezoek krijgen, die ze niet 
altijd zelf kunnen huisvesten. Net zoals het 
vluchtelingenkamp het was, is ook dorp Grif-
fioen voor velen een kans om een nieuwe 
draai aan hun leven te geven. Zo is de voor-
malige zoutwinner Kloris Rotering nu boer in 
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Griffioen. “Ik heb altijd al boer willen wor-
den, maar er was in Zoutelande eenvoudig-
weg geen kans voor.” Aldus de stralende Klo-
ris. “De inwoners van Griffioen zijn mensen 
die de strijd des levens aankunnen” geeft 
priester der Generaal Ulrich Gankema aan, 
waaraan priester der Jaden Hemelkeizer Anto-
in Rontuille snel “En mensen die gesteld zijn 
op orde, rust en structuur.” toevoegt. 
Het heeft er alle schijn van dat geluk en wel-
vaart aan de horizon gloren voor Griffioen. 
 

 
 

Rampen teisteren noordelijk Elerion 
DOOR JUSAN IKLI 

  
Na de diverse rampzalige phenomen in het 
voorjaar, die in de voorgaande editie van de 
Wilde Post zijn beschreven, schijnt de natuur 
nog steeds niet tot rust te zijn gekomen. De 
afgelopen maanden heeft vergelijkbare ramp-
spoed vooral in noordelijk Elerion plaats ge-
vonden.  Zo hebben zware maar ook vooral 
omvangrijke, hagelbuien de volledige oogst in 
geheel Chem vernietigd, hongersnood is na-
bij. De handel in zowel Umbrië als Pelinor 
heeft een gevoelige klap gekregen doordat 
alle verbindende bergpassen vrijwel volledig 
ontoegankelijk zijn geworden door lawines. 
Kro Terlep is getroffen door een regen van 
bloed. Grote druppels bloed vielen bijna een 
etmaal lang over de gehele stad.  
En ook Umbrië is niet gevrijwaard gebleven 
van soortgelijk gebeurtenissen. Midden Um-
brië is al herhaaldelijk getroffen door ernstige 
bodemtrillingen. Materiële schade is nog niet 
gemeld maar diverse boeren hebben al wel 
gemeld dat hun dieren ernstig van slag zijn.  
Basilica, één van de assistenten van de Um-
brische aartsdruïde Mutaron, stelde bij na-
vraag, dat het niet om natuurlijke rampen zou 
gaan. “Natuurlijk zijn de Almoeder en Alva-
der niet vies van een grote schoonmaak zo nu 
en dan, soms moet de natuur even worden op-
geschud om dingen weer op orde te krijgen, 
maar de dingen die nu gebeuren zijn zeker 
niet natuurlijk.” 

Louis den Jongen, bekend van de rubriek 
“Waar was u toen….” In de Wilde Post, gaf 
desgevraagd aan dat al deze schijnbaar niet 
natuurlijke rampen hem deden denken aan de 
beschrijvingen van een gebeurtenis eeuwen 
terug toen men dacht het natuurgeloof te kun-
nen verbieden. “De machthebbers destijds 
verboden elke activiteit die met het geloof der 
natuur in verband gebracht kon worden en 
strafte overtreders met harde hand. Na nog 
geen jaar braken toen op talrijke gebieden 
grootschalige natuurrampen uit, sommigen 
nog bizarder dan nu worden beschreven. Hoe 
dan ook, men was er ook weer snel vanaf toen 
men eenmaal het geloof der natuur weer toe-
stand haar zo belangrijke activiteiten uit te 
voeren.” Den Jongen gaf echter aan dat zijn 
vergelijking deels onterecht was aangezien 
het geloof der Natuur op dit moment naar har-
tenlust kan worden beleden. 
Ondertussen heeft resident Loyauté opdracht 
gegeven om plannen te maken zodat, in geval 
Umbrië wordt getroffen door rampspoed, snel 
gehandeld kan worden. Toen hem werd ge-
vraagd of er niet meer informatie aan de bur-
gers moest worden verstrekt, stelde de resi-
dent nuchter “Wij Umbriërs zijn niet geheel 
onbekend met rampen.” 
 

 
 

Zonnestein, rust of rellen? 
DOOR FEMKE NEKEPA 

  
Zonnestein was een jaar geleden nog het to-
neel van talrijke tumultueuze gebeurtenissen. 
Zo was daar de inquisitie die grootscheeps 
ketters en soortgelijke sujetten aanpakte. En 
natuurlijk de vestiging van een ambassade 
van Incendia gepaard met het in bruikleen ge-
ven van het centrale meertje van Zonnestein 
aan datzelfde land. 
Sindsdien is het rustig, uitgezonderd de inge-
zonden brieven van enkel verontruste burgers. 
Maar ook daar is weinig meer van vernomen. 
Of is de rust slechts schijn? 
Gedurende enige tijd werd Zonnestein, in 
naam van Senator Bruggraaf Elric de Wel-
doener, bestuurd door een schout, een militia-



 
Jaargang 24 Anno Leta 22 
Nummer 3 Pagina 3 

 
leider en een geloofs- en magieprefect. Dit 
waren door Elric aangestelde vrijwilligers die 
diverse bestuurstaken voor hun rekening na-
men. Deze uitzonderlijke situatie is omstreeks 
de tijd van de bovenbeschreven gebeurtenis-
sen omgezet in een meer reguliere, en juri-
disch juistere, bestuursvorm. Het bestuur 
wordt nu waargenomen namens Burggraaf 
Elric door priester van de Jaden Hemelkeizer 
Mefiance. Zij stelt: “De inquisitie heeft haar 
onderzoek vrijwel afgerond en de resultaten 
worden op dit moment in bestuurlijke kringen 
op Keizerrijk niveau behandeld. De door Elric 
gecreëerde tolerante en vrije omstandigheden 
in Zonnestein bleken een aantrekkingskracht 
uit te oefenen op diverse types die hier mis-
bruik van wilden maken, door onwettige za-
ken uit te oefenen. De inquisitie heeft daar 
korte metten mee gemaakt en Zonnestein is 
nu het dorp zoals Elric dat graag zelf geleid 
zou hebben. De Ambassade van Incendia is 
daar een lichtend voorbeeld van, waar elders 
in Umbrië, zelfs Elerion, gaan buren zo har-
monisch met elkaar om? De handel in Zonne-
stein kent sinds de vestiging van de ambassa-
de een forse stijging in omzet en winst door 
de vele Incendianen die Zonnestein bezoeken. 
Het centrale meer in het dorp is een bede-
vaartsoort voor het Incendiaanse geloof. De 
enkele turfstekers en kikkervangers die een 
deel van hun broodwinning zagen verdwijnen 
omdat het centrale meer in bruikleen van In-
cendia is gegeven zijn meer dan ruimschoots 
gecompenseerd door de Incendianen. Sinds 
het vertrek van veel van de, laat ik ze maar 
niet oorspronkelijke dorpelingen noemen, is 
er nog maar één incident geweest: een dron-
ken kikkervanger meende in het centrale meer 
te moeten urineren. Aangezien dit op dit mo-
ment juridisch gezien Incendiaans grondge-
bied is, is hij door enkele van hun wachters 
gegrepen. Daarop is hij, volledig conform de 
afspraken, aan Elerion uitgeleverd en heb ik 
hem een gepaste straf gegeven, zoals door on-
ze wet wordt voorgeschreven. U kunt dus wel 
stellen dat Zonnestein inmiddels een voor-
beeld dorp is.”  
Een rondgang door het dorp gaf geen reden 
om aan de woorden van Mefiance te twijfe-

len. Dorpelingen zijn positief over de gang 
van zaken, al stelde een kleermaakster dat ze 
het jammer vond dat ze geen toestemming 
had gekregen de patronen van de typisch In-
cendiaanse mantels met hoge kragen te bestu-
deren.  De vertegenwoordigers van Incendia 
waren niet bereid tot een vraaggesprek en 
verwezen naar hun Ambassadeur in Elerion-
stad. 
Het lijkt erop dat Zonnestein is geworden zo-
als haar heer, Senator Burggraaf Elric de 
Weldoener: rustig en bedaard. 
 

 
 

Onschuldig man gedood  

door dorpelingen 
DOOR ERNO VINCENIUS 

  
Dat er misdaden zijn die mensen tot een blin-
de woede kunnen vervoeren was ons al langer 
duidelijk. Een oplettend lezer hoeft deze krant 
slechts open te slaan om te lezen over de on-
menselijkheden die begaan zijn in Elsenië. 
Dat hierbij af en toe onschuldige slachtoffers 
vallen is helaas altijd een treurige zaak. Als 
daarbij ook nog de daders als slachtoffer aan 
te rekenen zijn is echter zeer zeldzaam. 
 Helaas is dit vorige week gebeurd in Driewe-
gen, een dorpje ten zuidwesten van Nieuw 
Woudenburg. De bevolking aldaar, opgeruid 
door een vrouw die zich 'weduwe van Venne-
hove' noemde en aangezet tot het lynchen van 
de 35 jarige Reinhart von Rosenritter, is ten 
tijden van dit schrijven gedompeld in een diep 
gevoel van schaamte. 
 De enige persoon in Driewegen die ons te 
woord wilde staan was Modestus Takema, 
acoliet in de lokale parochie van de Jaden 
Hemelkeizer. Modestus beschrijft een situatie 
waarbij twee dagen voordat de onfortuinlijke 
heer von Rosenritter in Driewegen aankwam, 
zich een jonge vrouw in de lokale taveerne 
beweende over de dood van haar dochtertje 
dat, naar haar eigen zeggen op monsterlijke 
wijze was omgebracht door dhr. Von Rosen-
ritter, en hoe haar gemaal de hand aan zich-
zelf geslagen had omdat hij, zoals Modestus 
ons wist mede te delen, hij geen gehoor kreeg 
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bij het lokale gezag om dit “monster” voor het 
gerecht te krijgen. Twijfel over haar verhaal 
werd weggenomen door de krantenknipsels 
die zij liet zien waarin een hoge beloning 
werd beloofd voor deze mans gevangenname. 
Geroerd door het lot van de vrouw en door de 
rijkelijk vloeiende alcohol liepen de gemoede-
ren hoog op en besloten een paar rondtrek-
kende avonturiers deze Von Rosenritter op te 
wachten buiten het dorp. 
 De situatie die zich daarna heeft afgespeeld 
in Driewegen wensen wij uit respect voor de 
nabestaanden niet te beschrijven. Modestus is 
zichtbaar aangeslagen als hij de details van 
wat zich hierna heeft afgespeeld moet be-
schrijven. Met bibberende stem probeert hij 
begrip te kweken voor de bevolking van 
Driewegen en hoe hij de leiders van de meute 
heeft weten te bewegen om zelfs een zondaar 
zoals von Rosenritter duidelijk was, het recht 
had tot een laatste afscheidswoord en een 
maal. De geblakerde grond in het midden van 
het dorp is al wat rest van wat er die ver-
schrikkelijke nacht gebeurt is. 
Dhr. Von Rosenritter, lekenbroeder en tax-
meester in de orde van de Jaden hand te Peli-
nor, was volgens wel ingelichte bronnen on-
derweg naar zijn ouderlijk huis te Pelinor stad 
alwaar zijn zieke vader, kort na het horen van 
het droevige nieuws eveneens zijn laatste 
adem heeft uitgeblazen. 
 De vrouw die aan de voet stond van deze tra-
gedie is kort na de gebeurtenis spoorloos ver-
dwenen, achterlatend een dorp dat nu met 
zichzelf zal moeten leren leven. Van haar 
ontbreekt op dit moment nog elk spoor... On-
getwijfeld zal dit alles nog de nodige rechts-
gevolgen hebben. 
 

 
 

Renkippenbevrijdingsfront  

betrapt in Nieuw-Trollendam 
DOOR JACOBA KWAKKELMANS 

 

Tijdens de laatste nieuwe maan heeft een 
groep van enkele verbolgen Hoenderlopers 
een poging gedaan om Nieuw-Trollendam 
binnen te dringen. Het doel van deze actie 

was om de baardkrielkippen van boer Baard 
te bevrijden. De groep, zich renkippenbevrij-
dingsfront noemend, werd echter effectief te-
gengehouden door waarnemend schout Swen-
tibold Hoen en zijn neef Gérar die op dat 
moment een wandeling door het bos maakten. 
Een groep toegesnelde generaalsgelovigen 
waren juist op tijd om de Hoenderlopers naar 
hun tijdelijke plek van bewaring te escorteren. 
De burgemeester van Nieuw-Trollendam, 
mevrouw Helmi Lichtvoet, die juist een heer-
lijk mals kippetje had verorberd, zat zeer met 
deze kwestie in haar maag. Daar de renkip-
penbevrijders opgepakt waren voordat er eni-
ge strafbare feiten waren gepleegd, was een 
rechtzaak weinig zinvol. Er moest echter wel 
voorkomen worden dat de oude bloedige vete 
tussen Trollendam en Hoenderloop weer op-
laaide. Een oplossing werd gesuggereerd door 
de wakkere jongeling Gérar Hoen en zijn oom 
Swentibold. Hun voorstel was om de baard-
krielen te Trollendam te testen op rencapaci-
teiten. De beste kippen zullen  getraind wor-
den voor een leven als renkip en uitkomen 
voor Nieuw-Trollendam tijdens een jaarlijkse 
wedstrijd, ieder najaar, tussen Hoenderloop en 
Nieuw-Trollendam. Andere dorpen in de om-
geving zullen worden aangespoord om ook 
deel te nemen aan dit evenement, dat ieder 
jaar door het winnende dorp van het voor-
gaande jaar georganiseerd zal worden, om de 
vriendschappelijke banden en handel tussen 
de dorpen te bevorderen. De overige kippen 
zullen, net als dat voor de alvenoorlog ge-
bruikelijk was in Hoenderloop, worden ge-
bruikt voor de consumptie en eierproductie. 
De waarnemend schout en zijn neef hebben al 
aangeboden om het Nieuw-Trollendamse 
team te ondersteunen voor het komende jaar. 
De oplossing werd na enige twijfel door de 
Hoenderlopers aanvaard. Burgemeester Helmi 
Lichtvoet van Nieuw-Trollendam liet weten 
dat dit een impuls was die haar dorp goed kon 
gebruiken. “Nu de populatie van Trollendam 
zo gegroeid is afgelopen jaren, en nu het dorp 
gezuiverd is van de plaag van afgelopen jaren, 
waren de bewoners op zoek naar een tijdver-
drijf voor na het werk. Ik zal dan ook snel 
contact opnemen met de bewoners van Hoen-
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derloop, om een datum voor deze prachtige, 
sportieve, wedstrijd te plannen.” Boer Vos uit 
Nieuw-Trollendam liet weten dat hij verbaast 
was dat de waarnemend Schout zo daadkrach-
tig had opgetreden tegen zijn plaatsgenoten. 
Zijn commentaar was dan ook: “Niet alle 
Hoenderlopers zijn schurken”. Een van de le-
den van de renkippenbevrijders, Bernard van 
Barneveld, liet weten vrede te hebben met het 
compromis, al snapt hij niet dat een Hoender-
loper in Nieuw-Trollendam zou willen wo-
nen. “In Nieuw-Trollendam wonen alleen 
maar kippenhaters, maar misschien zal het 
hen op deze manier lukken om de edele sport 
van het Kippenrennen te waarderen.”  
 

 
 

Oproep: 

 
De beste strijder van Umbrie 
 
Wapenmeester Swentibold Hoen van het 
strijdersgilde zal komend najaar te Trollen-
dam starten met competitie voor alle strijders 
in Umbrie. Strijders willen zich graag meten 
met anderen en een competitie zal de kwaliteit 
van strijders alleen maar verbeteren.  
De competie zal in de vorm van een ladder-
competitie plaatsvinden. Inschrijfgeld aan de-
ze competitie is eenmalig 1 goudstuk waarna 
men in de jaren daarna mee kan doen. 
Tijdens de gevechten zal er gestreden worden 
onder leiding van een wapenmeester van het 
strijdersgilde. De ranglijst zal openbaar zijn 
en halfjaarlijks worden gepubliceerd in de 
Wilde Post. Halfjaarlijks zal de aanvoerder 
van de ranglijst een geldprijs worden toege-
kend. Er wordt nog naar extra sponsors van 
dit initiatief gezocht. Weddenschappen wor-
den aangemoedigd. 
 

 
 

Gezocht: 

  
Notariskantoor Koppelstok te Pelinor stad 
doet een beroep aan: 
  

Jonkvrouwe Yria von Rosenritter, 
  
Zich te melden bij het plaatselijk gezag in 
Umbrië of zich zo snel mogelijk te melden bij 
haar ouderlijk huis op heerlijkheid de Rosen-
burg, in overeenstemming de laatste wensen, 
opgetekend in de testamenten van Ritter H. 
Von Rosenritter en Lekenbroeder R. von Ro-
senritter. 
  
Verder verzoeken wij eenieder die dit leest en 
bekend is met de jonkvrouwe haar deze mel-
ding kenbaar te maken. Frau von Rosenritter 
reist soms onder de meisjesnaam van haar 
moeder, van Rooyen en is het laatst gesigna-
leerd in de buurt van Nieuw Trollendam. 
 

 
 

Oproep: 

 
De Rode Klauw geïnteresseerd naar informa-
tie omtrent de huidige verblijfplaats van  

Beau van Lodor 

Voormalig korporaal in het leger van Leta. 

 

Beau van Lodor is het laatst gesignaleerd 
Herfstmaand Leta 7 Moordenaarsgat.Mocht u 
over informatie beschikken went u zich dan 
tot uw lokale priester van De Generaal of tot 
de Rode Klauw. Nuttige informatie wordt be-
loond.  
 
Namens De Rode Klauw  
Ian Gee Banck Priester van De Generaal.  
 

 
 

Oproep: 

 
Herberg ‘De Gouden Haard’ te Griffioen is 
met spoed op zoek naar twee koks, een ser-
veerster en één staljongen. Verdiensten af-
hankelijk van talent en inzet.  
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij 
waard Fedor van Dendermonde. 
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Het strijdersgilde feliciteerd 

 

Ridder Heron van Ramsteen 
 

Met zijn ridderslag. 
 

Jammer dat je het gilde moet verlaten,  
je was een goed strijdmakker. 

Dat je nog vele jaren eervol mag strijden. 
Y viva! 

 
Swentibold Hoen 
David van de Zon 

Alexis 
Baldur van Zilverbeek 

Lochlainn 
Elric van de Generaal 
Alexander Groeneveld 
Sedracus de Zwijger 

Reinhart von Rosenritter 
 

Leden in ruste: 

Fernando van Klaveren 
Malthenniel van het Wold 

Ralph den Jager 
Jonathan Zwerfkei 
Gunnar BjØrnfast 

Samsung van Haribdie 
Klaas de Veteraan  

Jan met de Kap 
 

 

“Je was m’n beste vriend 
Nooit zal ik je lach vergeten 
Dit had je niet verdient 
Die plant hád al ontbeten” 

 
Door een tragisch ongeval 
is om het leven gekomen: 
 
 

Deehne van Genewoude 

 

 

  Zonder jou…  
Veerle de Rooie 

 

De Rode Klauw herdenkt 
 

Lucius Salacius Petraeus 
Priester van de Generaal 

1e Graads ingewijde 
Quinturio 

 

Al 15 jaar leidde hij zijn manschappen.  

Door elk gevaar, wist hij te stappen.   

Waarlijk een strateeg.  

 

Een flits ging door hem heen.  

In het donker stonden wij alleen. 

 

Zij die heldhaftig in de strijd sneuvelen, 

scharen zich aan Zijn zijde 

en zien neer op onze verrichtingen. 

Wij zullen hen niet teleur stellen 

 

Wij zijn rein! 
 

“Leve Robin,  

Leve De Ware Generaal!” 
 

Namens De Rode Klauw 
Ian Gee Banck Priester van De Generaal 

 

 
 

De Rode Klauw herdenkt 

 

Horatio Blok 
Gelovige Priester van de Generaal 

Soldaat 2
e
 klasse 

 

 

Door een haperende hamerzwaai.  

Gesneuveld voor het aanbeeld.  

 

“Leve Robin, Leve De Ware Generaal!” 

 
Namens De Rode Klauw 

Ian Gee Banck Priester van De Generaal. 
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De Rode Klauw herdenkt 

 

Robin von Cassa 
Gelovige Strijder van de Generaal 

 

 

Met één doel stond hij fier in het leven. 

 

Het dienen van zijn God.  
 

Mochten wij zo rein zijn! 
 

“Leve Robin, Leve De Ware Generaal!” 

 
Namens De Rode Klauw 

Ian Gee Banck Priester van De Generaal. 
 

 

 

De Rode Klauw condoleert de familie 

Bestevaer met het overlijden van 

 

Ramon Bestevaer 

 
 

Met plichtsbesef,  

zich bewust van het gevaar. 

Snelde hij doelgericht op de vijand af  

En gaf het grootst mogelijke offer daar. 

 
 

Namens De Rode Klauw 
Ian Gee Banck Priester van De Generaal. 

 

 

Weggetrokken bij ons vandaan 
Maar dapper tegenover de orc gestaan 
Nu op de eeuwige velden der natuur 
Rust zacht mijn broer, ik denk aan je, elk 
uur 
 
 
Ter nagedachtenis aan Ramon Bestevaer 

Tavor Bestevaer 

 

De Rode Klauw condoleert de familie 

Buysing met het overlijden van 

 

 

Mark Buysing 

 
 

Sterk van geest en vol strijdlust. 

Veel te overhaast volgt hij 

 in de voetstappen van zijn broer. 

 

“Leve Robin, Leve De Ware Generaal!” 

 
Namens De Rode Klauw 

Ian Gee Banck Priester van De Generaal. 
 

 
 

Hoera zij gaan trouwen! 

 

Rudolf Vrijmoedt 
Fien Goedegebuure 

 

Moge de almoeder hen veel nageslacht  

bezorgen! 

 

Opoe Vrijmoedt 

 

En weer een jaar voorbij 
Het doel komt dichterbij 
Het pad is helder echter traag 
Soms omhoog dan omlaag 
Maar nooit zal ik versagen 
Noch worden verslagen 
 
De vraag is niet of maar wanneer… 

L. 

 

Geboren te Nieuw-Trollendam: 
 

Charlotte-Louise 

 

Jalor en Titia van Felleweg 

 


