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Kasteel Sonnema bestormd, Jonker overleden
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Bij de bestorming van zijn eigen kasteel is
de Jonker van Sonnema jammerlijk
overleden. Jonker Bjørn Ågain was net
daarvoor, na een lange omzwerving die
zelfs de onderwereld besloeg, in 'zijn'
Sonnema aangekomen.
Ter plekke bleek dat enkele ruwe lieden
zich in zijn kasteel ophielden. Dit was niet
de aanleiding van de bestorming; ze waren
door de Jonker zelf gevraagd om Sonnema
te beschermen.
Bij gebrek aan geschikt onderkomen
hadden ze dus maar hun kamp op geslagen
in het plaatselijke kasteel.
De dag na de aankomst van de Jonker,
werden de bewoners met een list uit het
kasteel verwijderd en namen enkele
duistere lieden het kasteel in. Over hun
motivatie lopen de meningen uiteen, maar
het was wel duidelijk dat ze niet zonder
slag of stoot zouden vertrekken.
De eerste pogingen liepen nog op niets uit
waarna besloten werd een heuse stormram
te constueren. Met vereende krachten werd
de hele nacht aan een stoer belegeringstuig
gewerkt waarmee de volgende ochtend de
aanval werd geopend. Enkele sterke lieden,
ondersteund door de woeste lieden die
hiervoor in het kasteel zaten, hebben
vervolgens de toegangspoort ingebeukt.

Hierna stroomden de aanvallers het kasteel
binnen en maakten korte metten met de
bezetters.
De Jonker ging voorop in de strijd en bij
het betreden van zijn woonstede werd hij
getroffen door een vuurbal. Zijn blinkende
pantser mocht niet meer helpen, en hij
blies hier zijn laatste adem uit.
Zijn collega Marandrax, die naast hem in
de strijd ging, werd helaas ook getroffen
door dezelfde vuurbal met, helaas,
hetzelfde resultaat.
Na de herovering, waarbij vrouwe Yor, de
geadopteerde dochter van de Jonker, haar
aanspraak op het kasteel deed gelden,
werden de helden van de belegering met
alle ceremonie begraven.
Tijdens zijn korte verblijf in zijn Sonnema,
heeft de Jonker een blijvende indruk achter
gelaten. Waren er bij zijn aankomst nog
kritische geluiden te horen, zo is er nu, na
zijn verscheiden, alleen een gevoel van
bewondering en groot verlies bij de
bewoners van Sonnema te bespeuren.
De orde in Sonnema is weer hersteld, maar
de Wilde Landen zijn helaas wat helden
armer.
Vanuit Woudenberg heeft Residente
Idelette de Biënhof haar medeleven
betuigd aan alle getroffenen en hun
nabestaanden.
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Werkzaamheden nog in volle gang:Jonker Bjørn ÅgainKinderhuis opent binnenkort
Van onze verslaggever ter plaatse

SONNEMA - Helaas kan Jonker Bjørn
Ågain het nu zelf niet meer meemaken,
maar in Sonnema wordt hard gewerkt aan
het verwezenlijken van zijn droom: een
kinderhuis voor de weeskinderen van zijn
landgoed. Zijn dochter Yor Spillinkra van
Sonnema vroeg Annesta en Fernando van
Klaveren om dit kinderhuis op te zetten.
En onder hun leiding wordt momenteel een
grote, leegstaande herenboerderij
verbouwd.“We willen zo efficiënt
mogelijk omgaan met de beschikbare
fondsen”, aldus de heer Van Klaveren.
“Daarom hebben we gekozen voor het
verbouwen van deze boerderij. Er staan
hier in de omgeving vrij veel boerderijen
leeg. Op de oude deel komen de
slaapzalen, in het woongedeelte komt de
eetzaal. En de oude stal wordt een grote
werkplaats. We kozen voor deze locatie,
omdat deze gebouwen ontzettend veel
mogelijkheden bieden.” “En vanwege de
appelboomgaard die erbij hoort”, vult zijn
vrouw aan. “Fruit is natuurlijk ontzettend
gezond en bovendien zijn het leuke
klimbomen voor de kinderen!” Hoewel het
kinderhuis nog lang niet klaar is, zijn de
eerste kinderen al gearriveerd. “Het is echt
verschrikkelijk wat die kinderen allemaal
hebben meegemaakt”, aldus Annesta van
Klaveren. “Je ziet ze hier gewoon helemaal
opbloeien. Ze kunnen nu naar hartelust
spelen en ’s avonds voor het slapengaan
vertel ik ze altijd een verhaaltje. En soms
is er poppenkast, dat is natuurlijk helemaal
feest!”
Het ambachtshuis Al Dente voert op
vakkundige wijze de verbouwingswerkzaamheden uit. Annesta: “Ze leveren
echt geweldig werk, en niet alleen bij de
slaapzalen en de meubels. Ze hebben ook
prachtige speeltoestellen gemaakt, een
schommel en allerlei speelgoed!”
Een korte rondleiding maakt duidelijk dat
hier al veel werk is verzet. De kinderen
vinden het duidelijk interessant om naar de

werkzaamheden te kijken. Een paar
kleutertjes timmeren mee met hun
speelgoedhamertjes. Op de vraag of ze
geen last hebben van de kinderen,
antwoorden Lotte en Nele al Dente “Nee
hoor, ze lopen helemaal niet in de weg. Ze
helpen juist heel goed!” De kleuters kijken
trots bij het horen van dit compliment.
Weer terug in de grote keuken leggen
Annesta en Fernando van Klaveren hun
plannen voor het kinderhuis uit. Ze zijn op
zoek naar mensen die op de lange termijn
de leiding van het kinderhuis over willen
nemen. “We vinden het bovendien
belangrijk dat de kinderen hier een vak
leren. Daarom willen we dat goede
ambachtslieden de kinderen hier gaan
opleiden. Vandaar dat er ook een grote
werkplaats komt”, aldus Fernando van
Klaveren. Het is duidelijk dat het Jonker
Bjørn Ågain Kinderhuis een bijzonder
project is, waar Jonker Bjørn trots op zou
zijn geweest. Giften blijven welkom.

Raadselachtige ontdekking buiten
Woudenberg
Op enige uren mars van Woudenberg,
nabij de weg naar Demsterkloof, is een
plaatselijke boer op enige zwaar
toegetakelde lijken gestoten. Boer Arie van
den Dool, op weg naar zijn stamkroeg,
stiet hedenmorgen op een wel zeer
macabere situatie. Toen hij zich wilde
ontlasten, op weg naar herberg "Het volle
vat", trof hij een viertal dode mannen aan.
Een snelle inspectie door de snel te hulp
geroepen militie leerde dat de mannen door
grof geweld om het leven waren gekomen.
Verwondingen van velerlei wapentuig was
aangetroffen, wat duidt op een
georganiseerde actie. Over de identiteit van
de mannen en de toedracht tast men nog in
het duister. Eenieder die inlichtingen kan
verschaffen wordt opgeroepen zich te
melden bij de plaatselijke commanderij.
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Heemerhaven in quarantaine!
Veer vaart niet meer
De inwoners van het handelsdorp
Heemerhaven hebben sinds kort te kampen
met een levensbedreigende ziekte. De ziekte
dook drie weken geleden voor het eerst op, ten
tijde van het grote Heemerhavense
kermisgebeuren.
Sindsdien zijn ettelijke mensen het slachtoffer
geworden van deze ziekte. Het ziektebeeld
luidt als volgt: allereerst voelt men zich wat
zwakjes, na enige tijd gaat dit verzwakte
gevoel gepaard met uitslag op de huid. Deze
uitslag uit zich bij veel, doch niet allen, als
blauwe stippen aan het gelaat. Het ziektebeeld
is verder zeer progressief, dat wil zeggen, de
zieken voelen zich elk dag ietwat zwakker en
krijgen meer last van de huiduitslag. Dit gaat
zo door totdat op een zeker moment de zieke
niet meer is dan slechts een levend lichaam,
dat functioneel niet meer kan doen dan een
grasspriet.
Geneesheren, alchemisten en zelfs het
Necromantiërsgilde hebben zich al met de zaak
beziggehouden, echter zonder meer resultaat
dan dat ook zij aan de ziekte ten onder zijn
gegaan.
Naar aanleiding van deze ziekte is er dan ook
een algehele quarantaine ingesteld voor het
dorp Heemerhaven en omgeving. Als direct
gevolg van deze maatregel vaart het veer over
de Heem in de richting Kro-Terlep niet meer
en is ook de vishandel in dit gebied zo goed als
stilgelegd. Kro-Terlep is nu slechts nog te
bereiken via de bergroute. Geruchten dat deze
ziekte te genezen zou zijn, ware het niet dat de
Gele Koorts de zaak compliceerd, worden
onderzocht.
Wij hopen u spoedig meer te kunnen vertellen
over Heemerhaven en deze mysterieuze
aandoening.

Ruzie in Bekenstein
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handelaars schenen een plotselinge niet te
onderdrukken jaloezie te voelen naar de drank
van andere handelaren en hebben geprobeerd
om die te bestelen. Daar werden andere
handelaren zo woedend over dat zij de vaten
drank van de stelende handelaren vernietigd
hebben. Ook zijn vele handelaren, waaronder
enkele zeer matige drinkers, zich geheel te
buiten gegaan aan hun eigen of andermans
handelswaar. De meeste handelaren deden er
daags daarna, kennelijk uit schaamte, het
zwijgen toe, of zeiden zich weinig te kunnen
herinneren van hun uitspattingen. De heer
Varsa, handelaar uit Metaxa, was wel bereid
commentaar te geven, waar echter niet veel
wijs uit te worden was: ‘Ik zat lekker op de
bank in het zonnetje van een glaasje te
genieten, toen het me opeens compleet groen
voor de ogen werd. Ik wist opeens zeker dat ik
de jenever van Berenburcht moest hebben.
Toen ik die had gepakt besloot ik ‘m eens te
proeven, om zeker te weten dat hij wel echt zo
lekker was, je moet natuurlijk wel weten wat je
je klanten voorzet. Na een half vat ben ik met
allerlei mensen op de vuist gegaan, zeggen ze,
maar dat weet ik niet meer, het was me zwart
voor ogen geworden. En ik geloof het ook niet,
ik ben een zeer vreedzaam persoon. Alleen
kennelijk iets gekker op jenever dan ik dacht.’
Bakker Graanstra, een lokale bewoner die na
een klap van de heer Varsa met een gebroken
been thuis zit, liet weten dat de heer Varsa
geheel door het dolle heen was geraakt en
sloeg op iedereen binnen zijn bereik. ‘Ik dacht
gewoon echt dat hij, met zijn agressieve
vrienden, het hele dorp kapot zou slaan! Maar
hij geeft ons de schuld van de vernielingen!’
Doordat meer dan de helft van de
drankvoorraad is vernietigd is de verwachting
dat de prijs van gedestilleerde dranken in de
hele Wilde Landen sterk zal stijgen. De
Weduwe was niet beschikbaar voor
commentaar, zij heeft door een onbekende
aandoening de hele dag het bed moeten
houden.

Door onze verslaggever, Rondo Ruis

Is er een nieuw soort magie? Is er een nieuw
soort demon? Heeft iemand onze drank
vergiftigd? Door onbekende oorzaak is een
groot deel van de drankvoorraad in Bekenstein,
vlak voordat die naar kroegen en drankhandels
door de hele Wilde Landen gebracht zou
worden, door de lokale handelaars vernietigd.
De inwoners geven allen identieke doch
ongeloofwaardige verklaringen. Enkele

INGEZONDEN MEDEDELING
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Ongeïdentificeerde vliegende
monsters gesignaleerd!
Door Jago van Wijck

In zuidoostelijk Umbrië is de afgelopen
maanden herhaaldelijk melding gedaan van
onbekende vliegende monsters. In de plaatsjes
Duizendvoorn, Zoutelande en vooral Sonnema
slapen bewoners niet meer rustig.
In Duizendvoorn is onlangs de plaatselijke
bekendheid, Lou de Voornenboer,
onbeweeglijk en licht aangevreten voor zijn
visserswoning aangetroffen. Een geschrokken
voorbijganger bezwoer dat er pas na enige tijd
beweging in Lou was te krijgen. Zijn wonden
zijn ernstig maar niet dodelijk. Na enig
navragen van uw verslaggever bleken
meerdere dorpsbewoners stokstijf aangetroffen
in de buitenlucht. Verwondingen varieerden
van licht tot dodelijk.
In Zoutelande gaat het gerucht dat er
gevleugelde monsters rondzwerven die eerlijke
zoutwinners in zoutpilaren kunnen veranderen.
De zoutwinners bezweren dat het eten van veel
suiker een onfeilbare remedie is tegen dit
effect. Ook hier worden personen verwond of
zelfs dood aangetroffen op allerlei plaatsen in
de buitenlucht.
De bewoners van Sonnema hebben zo hun
eigen gedachten over het boven beschreven
fenomeen. Volgens de dorpsoudste heeft een
stel onverlaten een oude dichtgespijkerde grot
opengemaakt. In die grot schijnen enorme
vleerbeesten te hebben gezeten. Die zaaien nu
verstijving en verderf door het gehele
landgoed. De bezorgde dorpsleider mopperde
“dat rapaille komt maar aanwaaien, zet de boel
op stelten en vertrekt weer zodra het voldoende
rotzooi heeft gemaakt”. Hij wilde niet
toelichten of hij daarbij doelde op de
vleerbeesten had of op de groep avonturiers die
in het kielzog van, de pas overleden, Jonker
van Sonnema enige tijd geleden in het dorp
bivakkeerde. De plaatselijke jeneverproductie
ligt zo goed als stil omdat er niemand te vinden
is die nog bessen durft te gaan plukken.
Een combinatie van alle geruchten levert en
mogelijke beschrijving van de onbekende
wezens op. Ze hebben twee tot vier vleugels
met een spanwijdte van tussen de 1 en 9 meter.
Ze verstijven personen door ze aan te kijken,
ze te likken, dan wel luidruchtige winden te
laten. Verder worden slachtoffers deels
aangevreten, of er worden eieren
geïmplanteerd, of hun geheugen wordt deels
opgezogen.
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Enige navraag bij de naburige commandorij te
Timo Ardina leverde weinig op. Commandant
Ernst Vrijburg: “Wij weten hier niets van. En
bovendien heb ik orders niets over deze zaak te
zeggen.”.

Keizerin richt nieuw fonds op
Verleden week heeft Keizerin Leta bekend
gemaakt dat ze een fonds gaat oprichten i.v.m.
de gele koorts. Dit 'Fonds ter bestrijding van
de gevolgen van de gele koorts' is gericht op
het verlichten van de geleden schade van de
gele koorts voor patienten en de nabestaanden
van slachtoffers maar ook ter stimulering van
het onderzoek naar de oorzaken van en de
bestrijding van de gele koorts.
Om de hulp zo snel mogelijk ter plaatse te
krijgen zijn verschillende regio's ingericht
waar men terecht kan met verzoeken om
bijstand. De verschillende regio's hebben zelf
beslisrecht.De inwoners van de Wilde Landen
kunnen terecht in Woudenberg. Om haar
betrokkenheid te tonen, heeft de residente
gemeend de zware taak van het leiden van de
regio op zich te moeten nemen. Ze zal al de
verzoeken naar waarde inschatten en heeft
laten weten het fonds met eigen middelen te
ondersteunen.
Schriftelijke verzoeken kunnen worden gericht
aan de residente met vermelding van 'Fonds
gele koorts'. Voor hen die persoonlijk hun
verzoek willen indienen is een dagelijks te
bezoeken loket geopend op het plein voor
Idelette's residentie alwaar één of meerdere
van haar ambtenaren de petities registeren.
'Alle verzoeken zullen met zorg worden
behandeld', aldus René Groenewege,
woordvoerder van de residente in deze. Met
onze Keizerin en residente hoopt eenieder dat
dit fonds een positieve uitwerking heeft op de
getroffenen en dat het de oplossing van het
nijpende probleem zal bespoedigen.

Meer orkbal?
Van onze sportverslaggever

De orkbalfans zullen er zeker blij mee zijn: het
is onze sportverslaggever ter ore gekomen dat
er plannen zijn voor een tweede
orkbalcompetitie in de Wilde Landen. Deze,
tot nu toe nog onbevestigde, geruchten spreken
van een tweede competitie die 'minstens zo
groot zal zijn als die die momenteel in
oprichting is'. Bij navraag werden we
verwezen naar ene Brian die zei te spreken
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namens een goed-georganiseerde organisatie
met vestigingen in heel de Wilde Landen en
daarbuiten. Over het hoe en waarom wilde hij
kwijt dat de nieuwe competitie 'een integere
basis zou hebben en niet geassocieerd wenst te
worden met dat corrupte zootje dat nu het geld
uit de zakken van de arme orkbalfans wil
kloppen.' Ook na enig aandringen wilde de
heer Brian niet toelichten wat hij met deze
uitspraak bedoelde. Na nog enig aandringen
besloot Brian dat het wel lang genoeg geduurd
had en hij liet onze verslaggever met meer
vragen dan antwoorden achter.
Het luisterend oor in het geruchtencircuit heeft
inmiddels vernomen dat meerdere teams uit de
nieuw op te richten competitie zijn benaderd
door 'één of meerdere lieden' die link met de
geldbuidel hebben gerammeld. In hoeverre dit
effekt heeft gehad valt voor als nog niet op te
maken. Ook of dit nog van invloed is op de
aanvangsdatum van de nieuwe competitie, valt
op dit moment niet in te schatten. We houden u
op de hoogte.

Kort nieuws uit de hoofdstad
* In de modehuizenvan Elerion-stad is een run
uitgebroken op de creaties van de nieuwe ster aan
het hedendaagse mode-firmament. Had enige
maanden nog niemand gehoord van de Umbrische
couturier Paul Hermani, dan is dat nu wel anders.
De beter gesitueerde families van de hoofdstad zijn
nu regelmatig aan te treffen in de modehuizen die
zijn lijn verkopen en de omzet is onverwacht hoog.
* Tijdens de verbouwing van het riool in de straat
naast de keizerlijke stallen is een partij keizerlijk
tafelzilver ontdekt. Het gaat hier waarschijnlijk
over achter gelaten buit van een inbraak. Het is niet
precies bekend wanneer het is ontvreemd en door
wie maar de keizerlijke huishouding was zeer te
spreken over deze onverwachte gebeurtenis.
* Op de universiteit van Elerion is rumoer
uitgebroken omdat een student Polemologie uit
Elsinea de colleges slechts gekleed in een
peniskoker bezocht. Pogingen om hem aan te zetten
tot verhullender kledij strandden op zijn bewering
dat de traditionele kledij van zijn volk “tot zijn
cultuur behoorde”. Sindsdien is de belangstelling
voor de studie Polemologie verdrievoudigd. Vooral
gegoede dames schrijven zich in.

* Na een korte ziekteperiode heeft paladijn Sjoerd
Vrijburg zijn taken in de commanderij weer
volledig opgepakt.
* Nu naar het schijnt de vermiste personen weer
teruggekeerd zijn richt de welbekende
abominatiejager Heer Heinrich von Micken zijn
schreden richting Smoorenburcht, aangezien dat
vroeger zo levenslustige plaatsje al meer dan een
jaar nauwelijks contact met de buitenwereld gehad
schijnt te hebben. Heer von Micken vertrouwt erop
dit mysterie snel op te kunnen lossen.
* Boerderij uitgemoord in de omgeving van
Duizendvoorn. Bewoners en vee zijn het slachtoffer
geworden van een bijzonder brute aanval. Mensen
en dieren zijn uit elkaar gereten, schijnbaar door
wezens met grote klauwen. De lokale schout voert
een onderzoek uit.
* Met de verdwijning van enkele kernfiguren uit
het omkoopschandaal lijkt er niets de start van de
hoofdstedelijke orkbalcompetitie meer in de weg te
staan. Een, lichtelijk aangepast, spelschema wordt
binnenkort verwacht zodat de stadions weer vol
kunnen lopen en de vele fans weer aan hun trekken
kunnen komen. Ook de gokhuizen kijken
halsreikend uit naar het nieuwe seizoen.
* De tempel van de Jaden Hemelkeizer aan het
HakimII-plein organiseert volgende week een
biddag voor de slachtoffers van de gele koorts. Een
tempelwoordvoerder hoopt dat dit initiatief ook
door anderen zal worden over genomen. Ook hoopt
hij dat de opkomst hoog zal zijn.
* Een geheimzinnig ziekte is uitgebroken onder de
ganzen van de noordelijke buitenwijken van onze
hoofdstad. Over de reden tast men nog in het
duister maar onder aanvoering van Erasmo Medina,
een kapitein van een van de plaatselijke
garnizoenen, is men begonnen met het ruimen van
de dieren. Boze boeren klagen bij Leta.
INGEZONDEN MEDEDELING

Sedert drie weken wordt vermist, na een bijzonder
zware onweersbui, de heer Luther van der
Spijkerpoorte. De heer van der Spijkerpoorte werd
laatst gezien te Geelvoorde. Hij droeg toen een
bruin colbertje met zwarte pantalon. De heer van
der Spijkervoorde is een lichtbesnorde man van 28
jaar, hij is ruim zes voet lang en weegt daarbij zo’n
140 pond. Donkerbruin haar, minachtende glimlach
en een spitse neus zijn verdere kenmerken waaraan
dit heerschap te herkennen valt.
Mocht u hem tegenkomen, wilt u hem er dan
alstublieft van verwittegen dat zijn familie met
smart op hem zit te wachten in Geelvoorde.

I NGEZONDEN MEDEDELING
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Trobbel keert de Umbrië de rug
toe
Door Jago van Wijck

Na het debacle van Sonnema, alwaar
Jonker Bjørn Ågain de dood vond en
meerdere gruwelen de wereld in zijn
gelaten, heeft Lotov Trobbel besloten
Umbrië zijn rug toe te keren. In een
vraaggesprek komt de eens zo ambitieuze
Generaalspriester vermoeid en cynisch
over. De geruchten rond zijn persoon en
het verlies van dierbare vrienden hebben
klaarblijkelijk hun tol geëist.
U geeft het op, Luitenant Trobbel?
Zeker niet, een Generaalsgelovige geeft
nooit op. Zie het maar als een periode van
herbezinning.
Dus u keert terug naar Umbrië?
Dat bepaalt enkel de militaire leiding en de
Goddelijke Generaal.
Het gerucht gaat dat u een gevaar voor
Elerion zult zijn in een eventuele toekomst.
Elke mens kan een gevaar zijn voor het
keizerrijk. Maar ik niet meer dan anderen.
U gelooft toch niet dat de Maarschalk der
Keizerlijke legers mij zijn steun betuigt als
hij denkt dat ik ook maar één moment een
gevaar voor het voortbestaan van Elerion
oplever? U zou er goed aan doen de bron
van dit soort geruchten eens op te sporen
en te controleren op betrouwbaarheid.
Welke rol ziet u voor de Generaal in
Umbrië?
Onze rol blijft dezelfde als altijd. We
strijden voor zaken die het waard zijn om
voor te strijden. En als u een concreter
antwoord wenst, zult u een concretere
vraag moeten stellen.
Is het waar dat u de moordpoging op
Bisschop Klauw niet wenst te wreken, en is
dit een nieuwe gedragsrichting voor de
Generaal in Umbrië?
Daarover heb ik weinig te zeggen.
Misschien moet u het Convivax eens
vragen. Hij is het komende jaar te vinden
op de commandorij die geleid wordt door
Kapitein Du Forret. En voor de
gedragsrichting van de Generaal verwijs ik
u naar personen als de Paladijnen Navarre
Teslat en Ivan Ignatius.
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Wie zal de Rode Klauw, zoals uw groep
zich noemt, gaan leiden?
Over die naam is al meer dan genoeg
gezegd. Verder is het niet ‘mijn’groep. De
reizende geloofsgemeenschap der Generaal
in Umbrië wordt geleid door Priesteres van
der Boeggeeste-Kalliphon, ingewijde
tweede graad. Het onafhankelijk
opererende legeronderdeel staat op dit
moment onder leiding van korporaals
Lazur en Beau van Lodor. Dit totdat de
militaire leiding anders beslist. Verder heb
ik het volste vertrouwen in Kyra van der
Boeggeeste-Kalliphon. Deze groep mensen
is misschien niet de meest ervaren groep
maar ze schrikken voor niets of niemand
terug wanneer dingen gedaan moeten
worden. En zoals in Sonnema is getoond
weten we waar de prioriteiten liggen,
namelijk bij de bevolking van Umbrië.
Kunt u bevestigen dat Maarschalk der
keizerlijke legers u en u manschappen inzet
als begeleiding van de groep avonturiers
die sinds enkele tijd ‘de onheilsprofeten’
wordt genoemd?
Dat kunt u beter aan Paladijn Rodwyn zelf
vragen, dunkt me. Ik wil wel kwijt dat het
me opvalt hoe mensen in posities met
verantwoordelijkheid, zoals bijvoorbeeld
vrouwe Mithras, Hogerechter burggraaf
Elric en de Bisschop van de Jaden
Hemelkeizer in Umbrië zich afzijdig
houden en passief toekijken wanneer er
weer een vreemd fenomeen plaats vindt of
een obscure monstruositeit opduikt.
Uw keuze voor overplaatsing is KroTerlep, u zoekt de veilige thuishaven op?
Kro-Terlep is inderdaad de stad waar ik
geboren en getogen ben. Het is een
welvarende vredige stad, iets wat van maar
weinig plaatsen in Elerion gezegd kan
worden. Maar wees gerust, ik zal
terugkeren naar Umbrië.
I NGEZONDEN MEDEDELING
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.
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LEZERS SCHRIJVEN
(N.B. De redactie is niet verantwoordelijk of
aansprakelijk voor de inhoud van lezersbrieven.)
Generaal versus Sonnema
Zoals een ieder die in Sonnema is geweest wel heeft
gemerkt, heeft de reizende geloofsgemeenschap van
de Generaal zich tijdelijk afgesloten van de rest van
de avonturiers. Velen begrijpen niet waarom en om
wat duidelijkheid en begrip in de zaak te scheppen,
heb ik mij er toe gezet één en ander op te helderen.
Het begon allemaal met een postduifbericht van
wijlen Bjørn Ågain, jonker van Sonnema, aan
Lotov Trobbel, toenmalig leider van de
geloofsgemeenschap, waarin de heer Ågain Trobbel
verzocht met spoed naar Sonnema te komen in
gezelschap van zo veel mogelijk manschappen om
hem te helpen met de plaatselijke problemen in zijn
domein. Aangezien wij op dat moment op goede
voet stonden met Bjørn en omdat zijn
postduifbericht tamelijk wanhopig klonk, besloot
Lotov zijn troepen bijeen te roepen en naar
Sonnema af te reizen. Hier ter plaatse bleek
inderdaad heel wat aan de hand te zijn, waar ik
verder niet diep op in wil gaan, omdat de
aanwezigen dit zelf aan den lijve hebben
ondervonden.
Kennelijk had Bjørn het nogal druk in zijn nieuwe
ambt als jonker, want een degelijke ontvangst kon
er niet af. Dit is het begin van een reeks irritaties
die zijn ontstaan tijdens het verblijf in Sonnema. De
besluiteloosheid en de onkunde van Jonker Ågain
hebben voor de nodige problemen gezorgd. De vers
benoemde schout bij nacht, Olaf, deed het geen
haar beter.
De ellende begon pas goed bij een door Bjørn
“geleide” patrouille naar de locale crypte, die in
totale chaos verzandde en waarbij twee doden zijn
gevallen. Te weten, sergeant Magnus Magnificus en
mijn echtgenoot sergeant Arnoud van de
Boeggeeste, beiden tweedegraads ingewijde
paladijnen van de Generaal en van onschatbare
waarde voor de reizende geloofsgemeenschap in
Umbrië. Dit heeft alleen kunnen gebeuren doordat
het overzicht op de zaak zoek was en door het
werkeloos toekijken of zelfs in de weg staan van
vele nodeloos aanwezige avonturiers. Hierbij
verwijt ik allen die daarbij aanwezig waren van
collectieve schuld aan de dood dezer onmisbare en
onvervangbare helden, met uitzondering van mijn
eigen mensen en de familie Al Dente, die als enigen
respect toonden tijdens de ter plaatse uitgevoerde
rouwplechtigheid.
Het gebrek aan ontzag voor de twee dappere
strijders die hun leven gaven voor dat van een stel
incompetente onverlaten, en de ondankbare
houding van de meeste van hen, heeft
vanzelfsprekend tot ernstige verontwaardiging
geleid bij de Generaalsaanhangers.
Dit is het punt waar wij unaniem hebben besloten
dat het leger noch de Generaal nog bereid was te
vechten voor Bjørn Ågain. Niet omdat hij ons als
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persoon niet aanstond, maar zuiver omdat wij hem
incapabel achtten in zijn ambt als jonker. Hierbij
laat ik niet onvermeld dat wij tot het moment van
ons vertrek wel degelijk in de buurt zijn gebleven,
zij het op gepaste afstand, en een oogje in het zeil
hebben gehouden om eventueel in te grijpen, mocht
de toestand gevaarlijk worden voor de onschuldige
plaatselijke bevolking.
Hopende dat met dit schrijven de huidige situatie
verklaard is, verblijf ik.
Kyra van de Boeggeeste-Kalliphon, tweedegraads
ingewijde priesteres der Generaal, leider van de
Rode Klauw.
PS: Mijn condoleance gaat uit naar Yor Spillinkra,
dochter van wijlen jonker Björn Ågain van
Sonnema. Ik weet hoe het voelt om een dierbare te
verliezen.
Snelrecht of lynchpartij?
Terwijl velen het steeds beter functionerende
legerapparaat de hemel in roemen, maakt mijns
inziens ditzelfde leger meer en meer misbruik van
de hen toevertrouwde macht. Het wordt ronduit
gevaarlijk je negatief of aggresief uit te laten over
het leger of erger nog de Generaal. Zijne Majesteit
de aardmankoning had in Batori zeer goede
argumenten in handen. Hij werd slecht en onbeleefd
behandeld en de strijd was verre van eerlijk. Het
woord discriminatie was in zijn geval geheel op zijn
plaats! Zijn grote fout was om zijn zaak te
bediscussieren met zijn hand op het zwaard.
Blijkbaar is gevangennemen niet langer een optie,
het leger jaagt gewoon iedereen over de kling.
Ziedaar mijn persoonlijke reden om dit gevecht stil
te zetten. En mogelijk met gevaar voor eigen leven
heb ik nu de pen opgenomen. Was het incident met
de aardmannen het enige in de laatste tijd had ik
mischien niet dit artikel geschreven. Maar vers in
mijn geheugen staat de moordpartij van een grote
groep Generalen op Grimilda van het Hoogerhuijs
lid van het von Trox gilde. Zij heeft het gewaagd
om de Generaal openlijk te beledigen en een
lynchpartij was het antwoord. Zelfs als de dood een
terecht antwoord was geweesd op haar fouten dan
zie ik geen EER in het doden van een vrouw in de
RUG door een grote groep stoere kerels die
pretenderen Elerion te vertegenwoordigen! Let
there be no misunderstanding... Ik prijs het leger om
zijn betere organisatiegraad die ze de laatste jaren
bereikt hebben. De legerleiding verdient een pluim
voor het werk dat ze hebben gedaan. Maar waar is
het eergevoel en het geweten gebleven? Elerion is
lang een rijk geweest waar rechtvaardigheid hoog in
het vaandel stond, met deze zogenaamde snelrecht
acties blijft daar weinig van over. In Batori liepen
een aantal doemprofeten rond die een zeer sombere
toekomst voor Elerion voorspelden. Mijns inziens
zijn we hard op weg om de profetie van de bloedige
bisschop of de killer kardinaal waarheid te zien
worden.
Salutarum Mortuorii,
Luca Al Dente
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De Wilde post aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor geestelijke schade als gevolg van het
onderstaande ingezonden artikel. Wij achten het
van het grootste belang uiting te geven aan diverse
signalen uit de jonge Umbrische leefgemeenschap,
zelfs aan omstreden geluiden als de nu volgende.
Goden en religies, het blijft bijgeloven
Wat zijn de religies in Elerion nog waard? Waarop
zijn ze gebaseerd ? En wat zijn de werkelijke
verschillen?
Nu keizerin Leta, door de erkenning van het
zonnegeloof, ook openlijk blijkt geeft van haar
politieke motieven bij de omgang met religies, kan
de vraag over de waarde en waarheid ervan niet
meer onbeantwoord blijven. In de onderstaande
verhandeling zal ik een analyse van dit vraagstuk
beschrijven. Ik beperk me daarbij tot de erkende
religies. Diverse andere cultussen die in opkomst
zijn laat ik onbesproken, maar de strekking van
mijn studie is ook op hen van toepassing, voor
zover ze zichzelf als religie beschouwen.
Stelling 1: het bestaan van welke godheid dan
ook is nooit bewezen.
Het belangrijkste kenmerk van een religie is dat er
sprake is van één of meerdere godheden.
Volgelingen van een religie zien een godheid als de
centrale persoon van hun activiteiten. Ze
rechtvaardigen zichzelf op basis van de godheid en
dragen activiteiten aan de godheid op. Het bestaan
van de godheid wordt doorgaans beargumenteerd
door de magische krachten die bepaalde
volgelingen, degenen die zich in het algemeen
priester noemen, hanteren. De herkomst van de
krachten wordt aan de godheid toegekend. Geen
enkel feit echter, onderscheidt deze krachten van de
krachten die een tover heeft. De zogenaamde
priesters zijn slechts een afwijkend type tover dat
bij het gebruik en de ontwikkeling van zijn
krachten, vertrouwd op intuïtie en aangeboren
talent. Dit in tegenstelling tot tovers, die door
oefening , onderzoek en analyse een grotere
betrouwbaarheid van hun magische krachten weten
te bewerkstelligen. In dat licht wordt de inwijding
van een paladijn, geen goddelijke aangelegenheid,
maar een slechts het uitspreken van een magische
spreuk met extreem lange werking.
Stelling 2: Alle religies zijn in essentie gelijk.
Alle religies zijn opgebouwd uit dezelfde
bouwstenen.
? Er wordt onderscheid gemaakt tussen
gelovigen en ongelovigen.
? Er zijn duidelijk identificeerbare leiders en
volgers binnen de religieuze structuur. De
leiders hebben toegang tot zogenaamde
goddelijke kracht.
? Elke religie kent gedragsregels om de
gelovigen in gewenste banen te leiden. Er zijn
uitgesproken gewenste en dito ongewenste
activiteiten, waaraan een gelovige zich dient te
houden.

Pagina 8
Anno Leta 7
?

Elke religie kent een hiërarchische verdeling
van kennisdeling. Naarmate men in de
hiërarchie stijgt, krijgt men bepaalde kennis die
personen lager in de rangorde niet hebben.
? Alle religies steunen op het principe van blind
vertrouwen. Beargumenteren of verantwoorden
op basis van feiten is ongebruikelijk.
? De verschillen tussen de religies blijven in
principe beperkt tot uiterlijkheden en
procedurevorm die niets essentieels bijdragen
aan de basismotivatie van gelovigen.
Stelling 3: Religies zijn gemystificeerde
varianten op basale menselijke
gevoelsmechanismen.
Dat wat gelovigen kenmerkend vinden voor hun
religie is in feite iets wat in talloze andere vormen
ook voorkomt wanneer mensen samen leven. De
onderlinge band, het gevoel van een groter doel, de
inspiratie en sterking zijn veelgenoemde aspecten
die gelovigen noemen. Exact dezelfde termen
worden ook genoemd binnen militaire
commanderijen orcbal-supporters, jaargroepen van
tovenaarseiland en ambachtsgildes.
Historisch gezien zijn religies waarschijnlijk
ontwikkeld om de leiders van groeperingen een
instrument te geven waarmee de groep kan worden
aangestuurd. Religie voorkomt een boel lastige
vragen en rechtvaardigt veel betwistbare
beslissingen. Zo is de Generaalscultus duidelijk, en
nog steeds, gericht op militairen. De Jaden
Hemelkeizer ontwikkeld voor de leden en dienaren
van het bestuurlijke systeem. Het natuurgeloof voor
de landarbeiders en het geloof van de zon voor hen
die vrijheid en autonomiteit nastreven. En dan zal ik
niet nalaten de cultus voor personen met
oncontroleerbare duistere driften en die voor hen
met tomeloze ambitie te noemen.
Stelling 4: Religies zijn instrumenten om de
heersende klasse te faciliteren.
Gezien de verdeling van lusten en lasten binnen de
religies kan gesteld worden dat religies vooral de
heersende klasse macht geven. Religieuze en
wereldlijke macht zijn tot het extreme verweven.
De lagere klassen in de maatschappij betalen
dubbel.
Luther van der Spijkerpoorte
I NGEZONDEN MEDEDELINGEN

Hebben G en H gevonden, wachten op verdere
instructies.
J

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!
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Kunsthoekje
Dichtkundige recepten
In de serie ‘dichtkundige recepten’zijn we nu
helaas al weer toe aan het zesde en laatste deel. De
redactie wil de zeer deskundige J. van Oosterwijk
Bruyn van harte bedanken voor zijn inspirerende
lessen. Dankzij zijn niet aflaatbare inzet kon de
dichtkunst in de Wilde Landen een hoger niveau
bereiken.
6. Voor een nieuwjaarsvers
Zeg, dat dit plechtig uur elk’ Dichter dwingt tot
zingen;
Spreek van de snelle tijd en ’s werelds wisselingen;
Gebruik daarbij een beeld, dat kracht en klem
bevat,
Een voortgerolde steen, of slingrend wandelpad;
Zing, hoe ’t verleden jaar genot of leed kon baren;
Herhaal de wensen weer, herhaald sinds duizend
jaren;
En is wellicht uw vers nog niet genoegzaam lang,
Plaats dan een droomgezicht aan ’t slot van uw
zang.

Nog geen etmaal na ons feestelijke huwelijk is mijn
echtgenoot tot Hem geroepen.
Mijn innig geliefde wederhelft

Arnoud van de Boeggeeste
Paladijn van de Generaal
is op eerbiedwaarde wijze heengegaan in het heetst
van de strijd.
Velen danken hun leven aan de moedige daden van
deze Adonis.
Vaarwel, mijn lief.
Kyra van de Boeggeeste-Kalliphon
Priesteres van de Generaal
Gevallen in de strijd:

Arnoud van den Boeggeeste
en

Magnus Magnificus

J. van Oosterwijk Bruyn

Paladijnen van de Generaal

FAMILIEBERICHTEN
Tot mijn grote verdriet is tijdens een laffe aanval
gestorven mijn geliefde echtgenote

Ons respect voor Kyra en hun kameraden.
Familie Al’Dente

Vrouwe Theodora van Vreede, beminde
echtgenote van Hertog Dragomir van Batori

In al hun glorie en heldenmoed zijn

Moge de Goddelijke Generaal haar ziel voor
eeuwig koesteren. Haar grafschrift is het gedicht
waarmee zij mijn hart veroverde.
Een donderslag dan hellelicht
Een flakkering van kaarsenlicht
Ik lees de kennis in uw gezicht
Wat U mij biedt dat bied ik U aan
Een volgende levenstap hebben wij te gaan
Duisternis maakt plaats voor nieuwe maan
Zonder vragen leeg en stil
Uw stilte opheffen is wat ik wil
Mijn keuze bent U, zeker doch pril
Hertog Dragomir van Batori
Gevallen in de hitte van de strijd:

Mardouc

Arnoud van de Boeggeeste,
Tweedegraads ingewijde paladijn en sergeant in het
leger van Leta
en

Magnus Magnificus,
Tweedegraads ingewijde paladijn en sergeant in het
leger van Leta
tot de Generaal geroepen, lentemaand anno Leta 7
in Sonnema.

Zij scharen zich aan Zijn zijde en zien neer op onze
verrichtingen.
Wij zullen er alles aan doen om hen niet teleur te
stellen.
Zij zijn rein!
Namens de Rode Klauw

We zullen hem missen.
Familie Al’Dente
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Er was strijd, en er was vuur...
Toen was er stilte.

Eindelijk gearriveerd in Sonnema, om
nooit meer te vertrekken:

Marandrax heeft de Alvader gevonden.
Gelovigen van de natuur.

Wanneer het bliksemt en dondert
Wanneer het land overstroomt
Wanneer de aarde schudt
Wanneer de bergen vuur spugen
Zal ik jouw glimlach herkennen
In een zee van vuur
Onder een regen van zwaardslagen
Werd in de kringloop opgenomen:

Marandrax
Burggraaf van Nesbit

Uma Guma
Terug in de Kringloop van de natuur:

Björn Agûn de Lapin Agûn de Larij
Rooymans van den Sterken Arm
voorheen Nilfisk,
Jonker van Sonnema,
Paladijn van de Zon
Wij wensen Jorn succes met het
voortzetten van haar vaders werk.
Familie Al’Dente
Na een bewogen leven, is onze paladijn moedig
gestorven in de strijd voor Sonnema.

Björn Agåin de Lapin Again
Rooymans de Larij van den
Sterken Arm
Jonker van Sonnema
Voorheen bekend als Nilfisk
De zon zal voor je schijnen
aan de andere kant.
Salacia kwam je halen
wees vrij en laat je leiden
door Haar hand.

Meester Marandrax
We wensen Janna, familie en vrienden het
allerbeste.
Familie Al’Dente
Het laatste spoor gevonden

Marandrax

Wij zullen je missen.
Namens je medegelovigen.
ADVENIAT SOLARUS TUUM

Rouw bericht voor Shirasaki Okura
Wij rouwen allen,allen om jouw,
jij was zo dapper, bescheiden en trouw.
Alle geloofs genoten die rouwen,
we hebben zo veel vertrouwen.
Jij was Paladijn van de Jaden Hemelkeizer,
je leerde mij luisteren, nu ben ik wijzer.
Ik ben nu ook een paladijn,
toch voel ik mij vergeleken met jouw nog klein.
Met de woorden die ik zal spreken,
zal ik jouw dood doen wreken.
Geen wapen, maar het woord is sterk,
dat was altijd jouw levens werk.
Ga maar vredig heen mijn goede vriend,
jij hebt die mooie plaats echt verdiend.
Jouw vriend Ferdinand Heraldius

Verzadig mij, O grote zon,
Met uw ontzaglijk licht
En trek mij U nabij!

Vuleer, in vulle wapenuitrusting, op een grote
fallus ging vlammend ten onder, mijn heer:

Bjørn Ågain
de Lapin Rooymans de la Rey
van den Sterken Arm,
Paladijn van de Zon,
Jonkheer van Sonnema,
Voorheen bekend als

Nilfisk de Noorman uit Hûskfarna
In Memoriam Shirasaki: een haiku
Stevige bamboe
niet door wind geknakte staf
altijd fier rechtop

Het enige draaglijke licht in mijn leven.
Uma Guma

