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Alven rukken op
DOOR JAGO VAN WIJCK

Hoewel nog niet officieel bevestigd, kan
toch geconstateerd worden dat een deel
van Umbrië in handen van de alven is
gevallen. De dorpen Penjolstee, Kanol en
Tiendal zijn gevallen, uit Demsterkloof is
al lange tijd geen nieuws gekomen. Alle
gebieden ten noordenwesten van het Wold
en ten noorden van de lijn Kanol-Tiendal
tot aan de Demster zijn ingenomen door de
alven. De talrijke vluchtelingen uit deze
gebieden maken een officieel standpunt
vrijwel overbodig.
Het is voor het eerst dat de alven iets
anders ondernemen dan schijnbare
willekeurige aanvallen op allerlei plaatsen
in Umbrië.
Een militaire bron, die anoniem wenst te
blijven, stelt: “De bezetting van het
noordelijkste deel van Umbrië is nog maar
het begin. De Gele Koorts verzwakt de
strijdkrachten en de bevolking van Umbrië
dusdanig dat het bieden van weerstand
tegen alven steeds hopelozer wordt. Het
uitblijven van hulp uit de rest van Elerion
maakt de zaak niet bepaald hoopvoller.
Leta lijkt tot nu toe vooral de grenzen van
Umbrië dicht te spijkeren, en richt de
beschikbare militaire capaciteiten vooral
op het versterken van de overige delen van

Umbrië en het afslaan van de sporadische
alven-aanvallen aldaar.” Zoals
bovengenoemde anonieme militair
samenvatte: ”Leta mag dan wel aan de
macht gekomen zijn in Umbrië, dit
landsdeel is als laatste bij Elerion gevoegd,
en wordt als eerste weer losgelaten.”
De woordvoerder namens de militaire staf
van residente Idelette de Biënhof gaf het
volgende commentaar op de hierboven
geciteerde anonieme mening: “Al sinds het
begin van haar bewind is onze Keizerin
nauw betrokken bij de ontwikkelingen in
Umbrië. Niet alles wat zij doet is zichtbaar
voor de gewone burger. Maar niemand kan
ontkennen dat bijvoorbeeld de vijf
opgerichte commanderijen sterk hebben
bijgedragen aan de stabiliteit van Umbrië,
en aan de verdediging tegen de alven op dit
moment. Daarnaast is ongeveer een jaar
gelden een onafhankelijk legeronderdeel
samengesteld dat vrij inzetbaar is waar dat
ook maar nodig is. En dat zijn dan nog
maar twee van de vele maatregelen die
onze Keizerin heeft genomen ten behoeve
van het haar zo dierbare Umbrië!”
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Het onderwerp van de alveninvasie en het
handelen vanu het keizerlijke hof en haar
vertegenwoordigers blijft echter een heikel
punt wanneer men deskundigen om hun
mening vraagt. Een bekend polemoloog,
die ook anoniem wenst te blijven, gaf aan
dat het hem onwaarschijnlijk lijkt dat er
achter de schermen geen onderhandelingen
tussen het keizerrijk en de alvenleiders
plaats vinden. Volgens hem is het hoogst
ongebruikelijk dat een invasiemacht niets
aangeeft over zijn doelen, en enkel en
alleen met geweld probeert een gebied te
veroveren. Bij elke invasie van betekenis
zijn er, zegt hij, zowel voor de aanvallende
als de verdedigende macht momenten
waarop diplomatieke onderhandelingen
voor beiden winst kunnen opleveren. Zeker
nu de Gele Koorts zo huishoudt onder de
mensen lijkt het moment voor andere dan
militaire acties daar, analyseert hij.

Residente geeft huurlingen vrije
opdracht
Volgens recente berichten heeft Idelette de
Biënhof, residente der Wilde Landen
(volgens geruchten in opdracht van
Keizerin Leta persoonlijk), enkele kleine
huurlingengroepen ingehuurd om, los van
het binnen de provincie aanwezige leger,
militaire opdrachten te vervullen. Zo zou
de bekende huurlingenleidster Sardonna
“De Wesp” Verdienteren, bekend van de
slag bij Plem, verzocht zijn enkele
getrouwen te verzamelen en “naar eigen
goeddunken” de alven waar mogelijk te
dwarsbomen. Ook de bekende
huurlingenleiders Peter “De Slachter”
Meulema (bekend van de campagne tegen
Ka Rashids troepen in Aa) en Jonathan
“De Zwarte Panter” Dubbeldam (de
voormalige rechterhand van de
gepensioneerde huurlingenleider Arnon
D’Uque - red.) zouden, tegen zeer ruime
vergoeding, een dergelijke opdracht van de
residente hebben ontvangen. Een officier
binnen de Garde, die anoniem wenst te
blijven, is niet bijzonder gelukkig met deze
stap: “Het blijven huurlingen, wie zegt dat
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ze wel iets doen, en niet alleen het geld
gaan verbrassen in de eerste de beste
kroeg? En daarnaast hebben ze veel te veel
vrijheid en bevoegdheden gekregen! Ze
staan totaal los van het leger, vallen niet
onder welke krijgswet dan ook, en kunnen
feitelijk doen waar ze zin in hebben,
zonder dat het leger daar iets tegenin te
brengen heeft.” Niet bevestigde geruchten
melden overigens dat de huurlingengroep
van Dubbeldam, ook wel bekend als “de
Compagnie”, ondertussen al enkele
kleinere alvenkampen zou hebben
aangevallen en vernietigd. Ook de
huurlingengroep van Verdienteren zou al
succes hebben geboekt en enkele
alventransporten hebben weten te
onderscheppen.

Rode Ridder is alven zat
Baron August van Desselaere, recent
ingetrokken in zijn nieuwe kasteel ten
noorden van Kro Terlep, is de
kleinschalige aanvallen van alven op zijn
nieuwe domein zat. “Ik heb besloten met
een honderdtal van mijn soldaten richting
westen te trekken, om die vuige alven voor
eens en voor altijd het zwijgen op te
leggen!”, aldus de Rode Ridder. De
voormalige hoge rechter zou overigens een
aanbod van extra soldaten om zijn
expeditie te versterken, verstrekt door de
residente de Biënhof persoonlijk, hebben
afgewimpeld met de woorden: “Zet die
maar ergens anders in, ik red het wel hier.”
De eerste resulaten van Van Desselaere’s
campagne, ten oosten van het Wold, zijn
overigens bemoedigend te noemen, zonder
zware verliezen wist de baron al zeker
vijftig alven te doden. Over
krijgsgevangenen wordt niets gemeld.
INGEZONDEN MEDEDELING
Kaarsenhouders van EMPORUM Pastielje zijn de beste!
Èn nu ook de goedkoopste!
Vanouds uw adres voor stormlampen, waskaarsen,
aardewerk en glaazen kandelaabers. Alle artikelen nu
tegen 10 pct. korting! EMPOREM Pastielje al XLII jaar
een begrip v oor toovenaars, oraakels en anderen die
verlichting zoeken.
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Hoe vorm ik een militia?
In 10 stappen
Vanuit de militaire staf van de Residente is
de volgende handleiding opgesteld voor
dorpsgemeenschappen die een militia
willen oprichten.
1. Stel een groep van 2 tot 5 personen aan
die het opzetten van de militia gaan
coördineren.
2. Inventariseer het aantal vrijwilligers
dat bereid is deel te nemen aan de
militia. Elke vrijwilliger, mits ouder
dan 12 jaar, is daarbij welkom. Niet
allen zullen geschikt zijn voor
vechtfuncties, maar binnen een goede
militia zijn meer taken dan
gevechtstaken. Denk daarbij aan
verkenners, boodschappers,
wapenherstellers etc. etc.
3. Inventariseer de competenties van alle
vrijwilligers. Het kan daarbij niet
alleen bij woorden blijven, alleen op in
de praktijk aangetoonde vaardigheden
kan een goede militia gebaseerd
worden.
4. Inventariseer welke activiteiten de
militia voor zijn rekening gaat nemen.
Welke locaties moeten verdedigd
worden, op welke routes moet
gepatrouilleerd worden, en welke
personen verdienen bijzondere
bescherming.
5. Stel een lijst op van de bevoegdheden
van alle leden van de militia. Denk
daarbij aan aanhoudingsrecht en recht
tot vordering. Het heeft de voorkeur de
bevoegdheden van de militia aan te
laten sluiten op de bestaande gang van
zaken.

6. Zet een organisatievorm op waarbij
elke vrijwilliger zijn plaats kent binnen
de organisatie van de militia. Beperkt
de aanvoerders van de militia tot
maximaal drie (3) personen. Eén (1)
aanvoerder heeft echter de voorkeur,
mits hij of zij het vertrouwen van de
gehele militia heeft.
7. Stel een schema op waarin wordt
aangegeven welke taken van de militia,
wanneer en door wie gedaan worden.
Zorg daarbij voor voldoende rust voor
de leden van de militia. Zorg bij
voorkeur dat militia leden ook hun
eigen bezigheden in beperkte mate
kunnen voortzetten. Ruim ook tijd in
voor een oefenprogramma
8. Zet een oefenprogramma op. Train
militialeden in hun taken en zorg dat
ervaren leden hun kennis kunnen
overdragen aan minder ervaren leden.
9. Een militia is iets anders dan soldaatje
spelen. Laat militialeden vechten met
middelen waar zij goed in zijn. Een
smid met een smidsetang die hij goed
kan hanteren is gevaarlijker dan een
smid met een hellebaard die hij pas
drie dagen geleden in zijn handen heeft
gekregen. Hetzelfde geldt voor het
dragen van bepantsering, laat alleen
militialeden die bekwaam zijn in
vechten in bepantsering dit doen.
10. Zorg dat de gehele dorpsgemeenschap
op de hoogte is van de samenstelling
van de militia, de bevoegdheden van de
militia en de taken van de militia.
Wanneer in uw dorpsgemeenschap nog
geen militair adviseur is gearriveerd, stuur
dan zo snel mogelijk bericht naar de
militaire staf van de Residente in
Woudenburg of naar de dichtstbijzijnde
commanderij.

I NGEZONDEN MEDEDELING
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Orcia weer aangevallen
Opnieuw is de streek Orcia (in het zuiden der Wilde
Landen) aangevallen door groepen alven. Vreemd
genoeg lijken de aanvallen zich te concentreren op
het gebied rond de bekende offersteen in het
centrum van Orcia, hoewel inmiddels toch bekend
zou moeten zijn dat de imposante bewaker daarvan
van geen wijken weet. Ook de opperdruïde van
Orcia zou zich met zijn lijfwachten in de gevechten
hebben gemengd. Volgens de laatste berichten
zouden ook deze aanvallen met succes zijn
afgeslagen.

Overtreders leveren extra slagkracht
De garde van Umbrie, die recent de alven nog een
zware slag toebracht, blijkt dit met name ook te
danken hebben gehad aan de eerder ingestelde
scherpe controle op het dragen van niet toegestane
wapens – langzwaarden en tweehands zwaarden.
"De extra mankracht die dat opleverde heeft zeker
bijgedragen aan onze overwinning", aldus
woordvoerder Van Cauda. Hij bedankte de
schouten uit de omliggende dorpen. Schout
Perthuus van Demsterhuig: "Nu we de
noodtoestand hebben is iedereen die wat kan onder
de wapens gesteld. Veel belangrijker is echter dat
de meesten ook WILLEN. Het voorbeeld van hun
dorpsgenoten in het grote gevecht tegen de alven
heeft menigeen geinspireerd". Het eerdere gemor
onder de bevolking over de wapencontroles door de
schouten is volledig verstomd.

Steenhouwersgilde houdt er mee op
Het steenhouwersgilde heeft namens haar leden een
productiestop van steen afgekondigd. De leden van
het gilde hebben bij het uitvoeren van hun
lichamelijk zware beroep ernstig last van de Gele
Koorts. Net al de meeste inwoners van Umbrië
lijden de meeste leden van het steenhouwersgilde
aan de Gele Koorts, wat de bekende lichamelijke
verzwakking tot gevolg heeft. Het blijkt voor
vrijwel alle gildeleden ondoenlijk om nog steen te
houwen nu zij zo ernstig verzwakt zijn.
Woordvoerders van onder andere het smedengilde
en het houthakkersgilde hebben aangegeven dat het
ook voor hun gildeleden steeds lastiger wordt om
hun werkzaamheden naar behoren te verrichten. De
beperkte productie van steen, hout en metaal is een
van de ergste indirecte gevolgen van de
alveninvasie voor de bevolking van Umbrië.

Geloven melden toenadering
Niemand had ooit gedacht dat het mogelijk was,
maar de Umbrische geloofsgemeenschappen van de
Jaden Hemelkeizer en de Generaal zouden zich met
elkasar verzoend hebben.
“Dit is het begin van een glorieuze samenwerking,”
aldus Kyra Kalliphon, die sinds het vertrek van de
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charismatische geloofsleider Lotov Trobbel de
scepter zwaait over de reizende
geloofsgemeenschap van de Generaal.
Tijdens hun verblijf in het dorp Moordenaarsgat
zouden de afgevaardigden van beide kampen voor
het eerst sedert tijden met elkaar in overleg zijn
getreden en , volgens enkele aanwezigen, tot een
consensus zijn gekomen. Beide partijen lieten
weten blij verrast te zijn om op één lijn te staan.
Kalliphon: “Het was een productief gesprek. Dit
belooft veel goeds voor de toekomst.” “Het is
bijzonder voortvarend verlopen. We zijn eindelijk
weer op weg naar een uitgebreide en duurzame
samenwerking,” aldus Armand la Kwaq de Beijl,
woordvoerder van de Jaden Hemelkeizer.
Het verbond hoopt blijkbaar vurig dat andere
geloven geïnspireerd zullen raken door deze
verzoening en bereid zijn om zich aan te sluiten.
Kalliphon: “Om de Gele Koorts te bestrijden is een
goede samenwerking onontbeerlijk. Wij hebben
met dit verbond een eerste stap gezet in de juiste
richting. Moge velen ons voorbeeld volgen!”
“In hoeverre het hier oprechte intenties betreft of
we eerder moeten spreken van een charme-offensief
valt nog te bezien”, aldus de heer Pontifix,
rondreizend Druïde. “Ik heb ondertussen al genoeg
hoogdravend geblaat zien passeren om enige
terughoudendheid in acht te nemen op dit punt.” De
druïde schijnt momenteel bezig te zijn met het
verenigen van enkele kleine in onmin levende
orken- en ogerfamilies in Orcia.

Orcbalcompetities in heel Elerion
gestaakt
Van onze sportverslaggever - In heel Elerion zijn
vanwege de problemen met alven de
orcbalcompetities gestaakt. De autoriteiten hebben
besloten dat overvolle stadions te gemakkelijke
doelwitten vormen voor eventuele acties van alven.
Het gerucht gaat zelfs dat diverse teams uit Umbrië
inmiddels zijn toegevoegd aan het leger. Dit omdat
de onderlinge samenwerking en de fysieke conditie
van de orcbalspelers zeer goed ontwikkeld zijn.
In Elerionstad heeft senator Zippolantis zijn team
ingezet om de rust en orde in met name de armere
wijken te waarborgen. Dit alles natuurlijk in
overleg met het verantwoordelijke gezag. De leden
van Zippo’s All Stars genieten veel faam in de
armere wijken van Elerion-stad en zijn vaak in staat
om met enkele handtekeningen en een korte
demonstratie hele groepen verontruste burgers tot
bedaren te brengen.
INGEZONDEN MEDEDELING
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Sekte achter de tralies
Door onze verslaggever - In Elerionstad is

onlangs een omvangrijke groep mensen
opgepakt. Zij zouden allen deel uitmaken
van een obscure cultus. De ware leer die
deze cultus verkondigde is nog onbekend,
maar wel duidelijk is dat alle leden hun
oren, kunstmatig door een chirurgijn,
puntig hadden laten maken. Vermoedelijk
had de cultus iets van doen met de verering
van alven, of tenminste met het zien van
alven als het grote voorbeeld voor de
mensheid. Onder de cultusleden zaten
personen uit vele lagen van de bevolking.
Saillant is echter de aanwezigheid binnen
de cultus van enkele hogere ambtenaren uit
Hemelkeizerkringen, enkele
vooraanstaande leden van de Academie en
meerdere gildeleden van zowel het
magiërs- als bezweerdergilde.
De aanklacht tegen de cultusleden is nog
niet duidelijk, ook over de rechtsgang is
nog geen informatie vrijgegeven. De aard
van de gearresteerde personen is echter
dusdanig dat dit alles niet in de doofpot
kan verdwijnen.

Secretaris gewond bij aanval
De persoonlijke secretaris van Keizerin
Leta, Jonker Pieter Drooglever-Fortuyn,
zou licht gewond zijn geraakt bij een
mysterieuze aanval op het Keizerlijke
Paleis. Dit is bevestigd door de Keizerlijke
Paleiswacht. Om wat voor aanval het
precies ging blijft onduidelijk, maar er
zouden verschillende leden van de
Keizerlijke Elite-wacht om het leven zijn
gekomen. Waarom de secretaris zich in het
strijdgewoel begaf blijft overigens een
raadsel; “Wellicht is hij in een verstrooide
bui de verkeerde gang ingewandeld en zo
per ongeluk in het strijdgewoel beland”,
oppert een lid van de paleiswacht. Het feit
dat de poorten van het Keizerlijk Paleis
vlak na het voorval angstvallig werden
afgeschermd roept eveneens vragen op, al
doet de woordvoerder van de Keizerlijke
Garde dit voorval af als “normale
procedure”.
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Volop geloof in de Natuur
DOOR JUSAN IKLI - Het geloof der Natuur groeit
en bloeit. Sinds de komst van de Gele Koorts
en het uitblijven van een geneesmiddel
daarvoor kent het geloof der Natuur een grote
aanwas van nieuwe leden. Velen wenden zich
tot dit geloof in hoop op een genezing. Zeker is
dat Druïdes in staat zijn om personen tijdelijk
van de Gele Koorts te genezen, maar al snel
hebben de genezen personen daarna de ziekte
weer te pakken. Alleen het totaal afzien van
contact met andere mensen zorgt dat iemand
definitief van de Gele Koorts verschoond blijft.
maar in deze zware tijden is het niet verstandig
om alleen in de wereld te staan.
Het regelmatig genezen van de Gele Koorts
zorgt er wel voor dat men weinig last heeft van
lichamelijk verzwakking. Helaas is de
hoeveelheid componenten die daar per persoon
voor nodig zijn enorm, zodat zelfs de meeste
Druïdes er niet in slagen om zichzelf op
krachten te houden. Laat staan dat ze een heel
dorp op deze wijze in min of meer goede
gezondheid kunnen houden. Daarvoor zou de
legendarische grote componentenroof welhaast
wekelijks plaats moeten vinden.
Dit alles verhoedt echter niet dat velen zich
wenden tot het geloof van de Natuur. Enerzijds
zijn de Druïdes daar oprecht verheugd over,
anderzijds twijfelen zij aan de motivatie van
veel van de nieuwe gelovigen.
Binnen Druïdenkringen is men het nog niet
eens, en dat zal men waarschijnlijk ook nooit
worden, over de aard van de Gele Koorts. Is
het een straf van de natuur die geaccepteerd
moet worden, of is het een onnatuurlijke ziekte
die koste wat kost bestreden dient te worden?
Vast staat dat de aanwas van nieuwe gelovigen
er voor heeft gezorgd dat vele Druïdes
overwerkt zijn, en dat sommigen zich zelfs,
totaal van slag, van hun gelovigen hebben
afgekeerd en zich in de natuur hebben
teruggetrokken in de hoop op raad van de
Alvader of Almoeder zelf.
I NGEZONDEN MEDEDELING
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Kort nieuws uit de hoofdstad
o Senator Bertrand Verwaert heeft zijn
populariteit in bepaalde kringen weer danig doen
slinken door een tweetal leden uit de staf van
senator Dubrusavel te ontmaskeren als voormalige
aanhangers van dictator Ka Rashid. De
vernieuwingsgezinde senator bekostigde uit eigen
zak een onderzoek om het verleden van de twee te
onthullen. Volgens geruchten zou Keizerin Leta
persoonlijk hem na de onthulling de
onderzoekskosten dubbel hebben terugbetaald.
o De muntenset voor verzamelaars “rariteiten uit
het verleden” wordt nog steeds zeer goed verkocht,
zo goed zelfs dat de muntslagers de productie
amper op peil kunnen houden. Vreemd genoeg
werden onlangs in een steeg achter het
Kiepeltonlegersgilde vele tientallen weggeworpen
verzamelmappen gevonden waaruit slechts één
munt leek te ontbreken. Hangende het onderzoek
wenst de Keizerlijke Garde niet bekend te maken
om welke munt het zou gaan.
o Enkele kleine Keizerlijke Domeinen ten
noorden en westen van Elerion-Stad zijn volgens
geruchten te koop. De Keizerin zou met de verkoop
van de domeinen extra fondsen willen genereren
om de Gele Koorts en de alven te bestrijden
o Het postbestellersgilde is naarstig op zoek naar
nieuwe leden. Een aantal van de leden is de laatste
maanden spoorloos verdwenen. Wellicht speelt de
recente alvendreiging hierin een rol.
o In de gildebuurt zouden opnieuw enkele kleine
magische duels, of wellicht één magisch duel van
gigantische omvang, hebben plaatsgevonden. Een
in de buurt bivakerende zwerver verklaarde dat ‘de
bliksemschichten en vuurballen hem om de oren
vlogen’toen hij zich ’s nachts naar zijn slaapplaats
in de steeg achter het gildehuis der Zakkenwassers
wilde begeven. De Garde neemt de verklaring met
een korreltje zout omdat “de Gardist die deze
zwerver ondervroeg daarna niet meer rechtuit kon
lopen door meneer’s kegel”, aldus een plaatselijke
correspondent.
o Bij een verrassingsinval in een aan de zuidelijke
sloppenwijken grenzend badhuis stuitte de
Keizerlijke Garde op een obscure ruimte,
mogelijkerwijs een tempel gewijd aan een
onbekend geloof. De Keizerlijke Inquisitie
onderzoekt de zaak, maar wil vooralsnog geen
uitspraken doen over de kwestie. De eigenaar van
het pand, een vooraanstaande orkbalscheidsrechter,
is aangehouden, maar enkele uren later weer in
vrijheid gesteld.

o Het arresteren van de ‘profeet’Alekzander
blijkt een moeilijker karwei dan voorheen was
ingeschat. De man is nog steeds op vrije voeten,
ondanks verwoedde pogingen van de ordedienst om
hem op te pakken. De aanzienlijke som gelds die op
zijn hoofd is gezet heeft vooralsnog geen resultaat
opgeleverd.
o Ondanks berichten van het tegendeel staat de
onthulling van het beeld van Hakim II nog steeds
op de agenda. Wel zijn er extra
veiligheidsmaatregelen getroffen om een mogelijke
aanslag op Keizerin Leta te verijdelen.
o De voile is weer helemaal in opkomst in de
voorjaarsmode in de hoofdstad. Dit heeft de
hoofdstedelijke couturiers helemaal verrast. Prijzen
stijgen enorm nu ook de aanvoer van stoffen, zoals
bijvoorbeeld de Haribdiaanse zijde, aanzienlijk is
afgenomen.
o Het gerucht dat paladijn Rodwyn incognito
orkbalwedstrijden bezoekt wordt steeds
hardnekkiger. Er wordt gefluisterd dat hij in
vermomming menig wedstrijd bezoekt. Over welk
team hij aanhangt lopen de meningen uiteen.

Rectificatie
De redactie biedt haar excuses aan aan Emporium
Pastielje. In onze vorige editie hebben heeft het
zetduiveltje toegeslagen, waardoor wij per abuis
vermeld dat dit handelshuis 17 (XVII) jaar bestaat.
Dat moest natuurlijk 42 (XLII) jaar zijn. Onze
excuses hiervoor! Wij zullen er vanaf nu extra
aandacht aan besteden dat teksten van advertenties
af gedrukt worden zoals ze worden aangeleverd.

I NGEZONDEN MEDEDELINGEN

Lina Hendriksdochter is gevangen
genomen door de alven bij
Moordenaarsgat. Wie wil ons helpen om
haar (en de anderen die gevangen genomen
zijn) terug te vinden of te bevrijden?
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Kilian Quigley of Val-Drah.
Genootschap de Witte Salamander

INGEZONDEN MEDEDELING

Genootschap van de Witte Salamander
Voor al uw wereldse en magische zaken
Neem contact op met Kilian of Val-Drah
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Ingezonden Brieven
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van ingezonden stukken!
Alven vallen voor het gewone volk best mee
Hallo,
Ik kom uit Kanol en dat is net vorige week
overvallen door Alven. Nou moet ik zeggen dat ik
dat helemaal niet leuk vond en ik ben maar
gevlucht toen ik de kans kreeg. Maar nou zit ik al
een tijdje in Woudenburg en dan moet ik zeggen
dat al die verhalen over de alven en wat ze doen,
toch niet echt helemaal waar zijn. Het is niet dat ik
voor alven ben of zo, maar het is toch allemaal echt
niet zo erg als ze zeggen, als u begrijpt wat ik
bedoel. Ik kan niet anders zeggen dat dat die alven
ons best wel goed hebben behandeld, behalve dan
dat een paar van ons weg moesten en zo. Maar het
is toch echt niet waar dat ze allemaal mensen
hebben vermoord of zo. Ja, er zijn wel wat mensen
dood gegaan maar die probeerden ook zelf de alven
dood te slaan en dat moet je niet doen als ze toch
sterker zijn. Dat doe je toch ook niet als die
soldaten van Leta langs komen en wat te eten
vorderen of hoe ze dat ook noemen. Nee, ik kan
niet anders zeggen dat ik best begrijp dat een
heleboel mensen gewoon in Kanol zijn gebleven,
daar deden die alven helemaal niet moeilijk over.
Alleen had ik gewoon net pech, dat ze mijn huis
nodig hadden en zo. Eerlijk gezegd vind ik
Woudenburg ook niet alles, nou ik er zo een paar
dagen ben. Ik denk er echt over om maar eens terug
te gaan naar Kanol en de alven te vragen of ze nog
plek voor me hebben of zo. Ik schrijf deze brief
alleen maar om de mensen die het toch niet zo
breed hebben een hart onder de riem te steken. Als
de alven aanvallen is het echt niet iets om blij om te
zijn, dat zeg ik nou ook weer niet. Maar je moet
ook weer niet denken dat het einde van de wereld is
gekomen en zo. Ik wil maar zeggen dat Leta ook
niet veel op heeft met ons gewone mensen hier
helemaal in de Wilde Landen, of hoe noemen ze dat
nou tegenwoordig, oh ja, Umbrië. Ze komt nooit
eens langs of zo. Dus als die alven er toch zijn dan
kun je toch net zo goed het beste er van maken. We
zijn toch ook geen soldaten, die worden betaald om
tegen alven te vechten, en die kunnen er ook wel
een beetje van. Maar ik zou tegen alle gewone
mensen willen zeggen om maar niet teveel ophef te
maken en dan kun je de meeste tijd gewoon
doorgaan met leven.
Moge de almoeder jullie bijstaan
Willie Vanderstraevel
Noot: De redactie heeft de vrijheid genomen de
oorspronkelijke ingezonden brief voor publicatie
qua spelling en grammatica enigzins aan te passen.
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Barda, wat is het?
VAN ONZE WETENSCHAPPELIJK REDACTEUR - De Academie
van het Noorden is nog steeds volop bezig met haar
onderzoek naar de oorzaak en genezing van de Gele
Koorts. Daarnaast is er echter af en toe, min of meer ter
ontspanning, tijd voor ander onderzoek.
Eén van de zaken die daarbij aandacht heeft gekregen is
het recent in Umbrië opgedoken middel Barda. Het was
al bekend dat Barda een geneeskrachtige werking heeft
en zorgt voor een goed gevoel bij de gebruiker. Maar het
heeft zo nu en dan ook vervelende hallucinatoire
bijwerkingen.
Herkomst en samenstelling van deze stof zijn tot nu toe
onbekend. Barda is nog niet als illegaal gekenmerkt,
vooral dankzij haar genezende krachten die, in deze
tijden van Gele Koorts, zeer welkom zijn.
De vermaarde wetenschapper Van den Kabargenbock
heeft samen met zijn medeonderzoekers van de A.N. een
aantal resultaten weten te bereiken. Uitgebreide testen op
proefpersonen hebben aangetoond dat Barda geen
lichamelijke of geestelijke verslavende werking heeft.
Zoals de heer Van den Kabargenbock stelt: “De positieve
effecten van Barda maken dat een gebruiker het middel
graag tot zich neemt, zolang hij daar behoefte aan heeft,
dus als de proefpersoon lichamelijk ziek is, of zich
geestelijk wat minder wel voelt. Maar van verslavende
werking kan niet worden gesproken, de behoefte is meer
te vergelijken met wat voedsel betekent voor iemand die
hongerig is, en wat water betekent voor iemand die
dorstig is. Wanneer een proefpersoon gezond van
lichaam is, en zich geestelijk wél voelt, dan is er geen
enkele behoefte aan Barda te constateren”.
Wel heeft het onderzoek uitgewezen dat voor sommige
personen met een lage geestelijke weerbaarheid, of een
voorkeur voor ongebruikelijke ervaringen, de soms
optredende hallucinatoire bijwerkingen een reden kunnen
zijn om het middel tot zich te nemen.
Het is voor de onderzoekers nog onduidelijk in hoeverre
de hallucinatoire bijwerking een inherent effect of een
toevallig bijeffect van Barda is. Het zijn juist deze
bijwerkingen die de militaire leiding doen twijfelen over
het toestaan van het gebruik van Barda door militairen.
Uitgebreide alchemistische analyses geven volgens Van
den Kabargenbock nog weinig uitsluitsel over de
samenstelling van Barda. Volgens hem veranderen de
grondstoffen overduidelijk sterk bij het produceren van
de werkzame stof; dit maakt herkenning van de
ingrediënten vrijwel ontraceerbaar. Wel lijkt het zo dat
Barda bestaat uit een basisstof die lang houdbaar is, maar
geen enkel effect op de gebruiker heeft, en een
zogenaamde katalysatiestof, die na toevoeging zorgt dat
middel zijn min of meer bekende werking krijgt. Echter,
tegelijkertijd wordt de stof door toevoeging van deze
katalysatiestof extreem kort houdbaar. De onderzoekers
van de AN hebben als langste houdbaarheid van
werkende Barda een tijdsduur van 35 seconden gemeten.
Na die tijd lijkt de katalysatiestof weer uit te Barda te
verdwijnen en heeft gebruik geen enkel effect. Van den
Kabargenbock stelt nog wel: “De onderzoeksresultaten
omtrent de basis- en katalysatiestof zijn nog onvoldoende
getoetste hypothesen, wat zoveel zeggen wil als: we
weten het nog niet zeker.”
De A.N. blijft proberen de opbouw van Barda en de
oorzaak van de hallucinatoire bijeffecten te achterhalen.
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INGEZONDEN MEDEDELING

Nu gebruikte wapens in de aanbieding!
Twee wapens halen 1 betalen
Handelshuis Mulder
Schilden en zwaarden in diverse maten.
Pijlen, slecht 1 keer gebruikt.
Alles zo goed als nieuw en op is op.
Bij afname van minimaal 20 stuks leveren
wij bij u thuis af
FAMILIEBERICHTEN

Geboren:
Lola van Reycksteen
Ze was wat vroeg maar dat maakt ons niet minder blij!
Lola hoopt dat haar vader snel terugkeert naar
Moordenaarsgat
Mama Isella van Reycksteen rust tussen 12.00 en 17.00
Namens de familie: Herder van Reycksteen
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Diep bedroefd zijn wij om de dood van

Jacob Verten
Hij stierf om anderen het leven te geven bij de inval
van Tiendal
Vluchtelingenkamp Woudenburg
Kerne Verten-Vandennabije
Samoed
Iwan
Vluchtelingekamp Schuddewoude
Herm Seisma
Lionie Seisma-Verten
Heikje
Fappe
Vluchtelingenkamp Duivenvoorde
Peteris Verten
Gea Verten-Delewee
Karel
Krelis
Koert
Korné
Kivan

Met innig deelnemen rouwen wij om deze gevallen
strijders in de strijd tegen de boosaardige bezetters
van Umbrië

Vluchtelingenkamp Timo Ardina
Holger Verten

Dirk, Olga, Onno, Dalina, Allegonde, Arie,
Nicolinus, Loram, Eeverhard, Titus, Archibald

Triest maar niet onverwacht is heengegaan

Paulus Kartens
Leven is sterven, sterven maakt ruimte voor nieuw
leven.
Door in de strijd te sneuvelen, hebben zij een
nieuwe generatie kansen gegeven.
Wij nemen afscheid van Tibo en Fly Dante
Zij hebben dit lichaam niet meer nodig bij hun
verdere tocht door de kringloop
“Pleite maken hier, sukkels!”
Commanderij Duivenvoorde herdenkt

Bart Kulderga
Hij gaf zijn leven om talloze vluchtelingen en zijn
strijdmakkers te redden
Bart is posthuum onderscheiden in het Legioen van
Moed en Glorie en tevens bevorderd tot soldaat der
1e klasse

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte :
Igor, Karel, Bertus, Eefje, Gerard, Rudolp, Onno,
Eduard, Fientje, Peter, Arthur, Ulricke, Lidewij,
Ungar, Simon
Jonas Lennens

Django
Jij was overal en je wist altijd alles

Indriël Rayizhen
Altijd vrolijk ging je je eigen weg

Django en Indriël zijn gestorven in de strijd
tegen de alven.
Ze zijn onmisbaar en onvervangbaar als leden

Je strijdmakkers – Commanderij Duivenvoorde “De Garde van Umbrië”

van het Genootschap van de Witte Salamander

