
  
 
Jaargang 10 Anno Leta 8 
nummer 2 Pagina 1 
 

Gele Koorts genezen! 
 

VAN ONZE VERSLAGGEVER 
 

De gele koorts is geweken. Sinds enkele 
maanden lijkt het erop dat in geheel 
Elerion de gele koorts is verdwenen. 
Deskundigen geven aan dat van volledige 
genezing van alle lijders aan de gele koorts 
nog niet gesproken kan worden, maar dat 
alles erop wijst dat de gele koorts 
inderdaad is verdwenen uit Elerion. 
Namens de Academie van het Noorden 
merkt een blije Van Den Kabargenbock 
toch ietwat teleurgesteld op: “Wij zijn met 
alle andere inwoners van Umbrië verheugd 
dat de gele koorts is geweken. Het was een 
nare ziekte met veel maatschappelijke 
gevolgen. Wetenschappelijk gezien vinden 
wij van de AN het toch jammer dat we ons 
onderzoek naar de gele koorts niet hebben 
kunnen voltooien. Vooral omdat dat bij 
een mogelijke volgende uitbraak van de 
gele koorts een grote hulp had kunnen zijn. 
Maar voorop gesteld moet toch worden dat 
het verdwijnen van deze nare aandoening 
een heugelijk feit is”. 
De geruchten over hoe de gele koorts is 
verdreven kennen velerlei gedaanten. Maar 
één verhaal komt opvallend vaak voor. Het 
schijnt dat diep in ´t Wold een 
interreligieus ritueel gehouden is om de 
goden gunstig te stemmen. Bij de 
uitvoering schijnen zeven personen 

betrokken geweest te zijn. Namen die 
genoemd worden zijn Generaalspriesteres 
Kyra Kalliphon, Jaden Hemelkeizerpriester 
Isan Assul, Druïde Corvus de witte. 
Natuurpaladijn Uma Guma en 
Zonnepriester, Jonkvrouwe Yor van 
Sonnema. Daarnaast zouden nog twee 
personen aan het ritueel hebben 
deelgenomen. Eén van die twee is Nele Al 
Dente, die tevens de maakster is van een 
magisch altaar wat een belangrijke rol 
gespeeld heeft bij het ritueel. Een ander 
deelnemend persoon was gehuld in zwarte 
gewaden en kap en is tot dusver bij 
niemand bekend gebleken. 
Helaas is het geen van onze verslaggevers 
gelukt één van de genoemde personen te 
spreken te krijgen. De hint van luitenant 
Yannick Dubois naar dit onderwerp, in een 
ander artikel in deze Wilde Post kan gezien 
worden als een factor die het gehele 
gerucht wat meer gewicht geeft waar het 
om waarheidsgehalte gaat. 
Vanuit militaire hoek is als gevolg van de 
onverwachte genezing van de gele koorts 
een hernieuwd offensief ingezet tegen de 
alven. De gele koorts was een groot nadeel 
bij het doeltreffend tegenstand bieden 
tegen de paarse invasie. 
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(vervolg hoofdartikel) 
Maar ook uit allerlei andere hoeken van de 
maatschappij wordt de genezing van de 
gele koorts gezien als een kentering in de 
strijd tegen de alven. Het 
steenhouwersgilde is weer als vanouds aan 
de slag, en het smedengilde levert weer 
volop wapentuig voor het neerslaan van de 
puntorige horde.  
Residente Idelette de Biënhof heeft 
aangegeven dat wanneer onomstotelijk 
bewezen wordt dat bepaalde personen de 
gele koorts hebben overwonnen, dat deze 
personen een grote beloning kunnen 
verwachten vanuit keizerlijke hoek. Wel 
benadrukte zij, bij monde van haar 
woordvoerder, dat de financiële middelen 
nog steeds zeer beperkt zijn en dat de 
Umbrische leefgemeenschap grote 
verliezen heeft geleden als gevolg van de 
gele koorts, zodat alle beschikbare 
financiën aangewend zullen worden om 
Umbrië weer op gang te helpen. 
 

Onmenselijk regime 

ANNESTA VAN KLAVEREN – Met de genezing 
tegen de gele koorts is ook de dreiging van 
overheersing door de boosaardige alven 
sterk verminderd. De alven lijken een hand 
gehad te hebben in de verspreiding van de 
gele koorts, en ze maakten gebruik van de 
verzwakte tegenstand om hun positie te 
verstevigen. Zelf hadden ze geen last van 
de ziekte, en ook hun menselijke 
gevangengenomen dwangarbeiders konden 
ze van de ziekte genezen. 
Dat vooral in de werkkampen van de alven 
zich onbeschrijfelijke wreedheden 
afspeelden, weet ik helaas uit eigen 
ervaring. Martelingen – soms tot de dood 
toe – waren aan de orde van de dag. Naast 
de zware dwangarbeid heerste er een 
terreur van angst. Alven waren niet de 
enigen die wreed waren, vaak werden ze 
geholpen door mensen die in ruil voor hun 
medewerking een iets betere behandeling 
kregen. Ontsnappen was onmogelijk. Veel 
mensen bezweken aan de wrede 
behandeling. Deze werkkampen zijn een 
voorbode van hoe de wereld eruit zou zien 

als het de alven was gelukt om de macht te 
grijpen. 
Uiteindelijk is de gele koorts overwonnen 
door intensieve samenwerking van een 
groot aantal mensen. Het gaat hier te ver 
om alle namen te noemen van iedereen die 
daar aan bijgedragen heeft. Maar één naam 
mag mijns inziens niet onvermeld blijven. 
Nele al Dente heeft op wel zeer bijzondere 
wijze bijgedragen aan het ritueel. Het 
slagen van het benodigde ritueel is voor 
een groot deel te danken aan haar vakwerk, 
harde werken en coördinatie, en dat onder 
zeer bedreigende omstandigheden. 
Meerdere malen wist ze ternauwernood 
aan de dood te ontkomen. Hulde! 
 

Kro Terlep blijft dicht 

VAN ONZE PLAATSELIJKE VERSLAGGEVER –  Kro 
Terlep handhaaft haar geslotenheid ten 
opzichte van de buitenwereld ondanks het 
verdwijnen van de gele koorts. 
Commandant Bick Trobbel ziet geen 
enkele reden om de waakzaamheid te laten 
verslappen zolang de alven het naburige 
Umbrië nog in hun greep hebben en Kro 
Terlep nog herhaaldelijk belagen. De 
Terleppers zelf, zijn trots op hun stad als 
altijd, maar bovenal trots op hun weerstand 
tegen de alven. De verliezen als gevolg van 
aanvallen door alven zijn nihil en ze 
dragen hun commandant daarom op 
handen. Sinds Bick Trobbel de touwtjes in 
handen heeft gekregen in Kro Terlep is 
ook de criminaliteit sterk gedaald, iets wat 
vooral het handelsgilde sterk aanspreekt. 
Menig corrupt ambtenaar is al in de boeien 
geslagen of vaker nog, gewoonweg de stad 
uit gejaagd. De kerk van de Generaal kent 
dan ook een grote toestroom van nieuwe 
gelovigen. De kerk van de Jaden 
Hemelkeizer sputtert in de stadsraad dat 
vooral haar volgelingen door de 
commandant worden uitgezet, en dat haar 
belangen worden geschaad door het 
strenge regime van Trobbel. De raad kan 
echter niet anders dan naar haar bevolking 
luisteren die vooralsnog prima kunnen 
leven onder zijn leiding.
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Wold wordt wijkplaats 
DOOR JAGO VAN WIJCK 

Dankzij de woldwachters heeft Umbrië een 
bondgenoot verworven in de strijd tegen de 
alven. De woldwachters, de bijnaam van 
de militairen die dienen in de commandorij 
van kapitein Armand du Forrêt, hebben 
contacten weten te leggen met de 
aartsrdruïde van de Wilde Landen. Deze 
heeft zich bereid verklaard om gewonde en 
zieke mensen toe te laten tot ´t Wold. De 
woldwachters hebben daarvoor een nieuwe 
commandorij opgericht in ´t Wold. De 
exacte locatie daarvan blijft voorlopig een 
militair geheim. 
Daarnaast heeft de aartsdruïde de 
woldwachters toegestaan om de randen 
van ´t Wold te gebruiken in hun acties 
tegen de alven. Gezamenlijk met de 
woldwachters houdt hij ´t Wold vrij van 
Alven, waarmee een belangrijke logistieke 
route van de alven vanuit het zuiden naar 
het noorden is verbroken. De gevolgen van 
dit laatste zijn niet geheel duidelijk, maar 
vast staat dat het de alven in elk geval 
moeilijker maakt om hun greep op Umbrië 
te behouden. 
De leiding over de wijkplaats in ´t Wold is 
luitenant Yannick Dubois, de rechterhand 
van kapitein Armand du Forrêt. In 
antwoord op de vraag hoe dit allemaal zo 
gekomen is gaf hij het volgende relaas: 
“Luister vriend, ik heb simpelweg gedaan 
wat Armand vroeg. Eenmaal in ´t Wold 
aangekomen was contact met de 
aartsdruïde rap gelegd. Eerst was ik nog 
bang dat het hele zaakje in het honderd zou 
gaan lopen toen er een roedel burgers 
opdook midden in ´t Wold. Het was dat 
zooitje wat ze de onheilsprofeten noemen, 
dat schijnt een beetje hun ding te zijn. 

Maar eerlijk is eerlijk, vriend, ze hebben 
best aardig geholpen met het halen van een 
wit voetje bij de aartsdruïde. Zelfs een 
groepje generaalsaanhangers bleek zich 
aardig te kunnen redden in ´t Wold, wat 
houterig maar toch best aardig. Dat viel me 
niet tegen van die schuinsmarcheerders. Er 
schijnt een hoge rechter tussen te zitten 
maar die vent heb ik niet gehoord of 
gezien. Een stuk of tien burgers hebben 
zich nog wel aangemeld als rekruut, maar 
ik moet nog zien of dat wat wordt. Toch 
ben ik nu wel weer blij dat ze vertrokken 
zijn, want ze laten zich niet sturen die lui, 
en manieren heb ze ook voor geen meter. 
Laat ik het zo zeggen, dat groepje is een 
soort ongeleid projectiel wat door Umbrië 
zwerft. Ze kunnen veel voor elkaar krijgen 
maar net zoveel verkloten, maar ja, het is 
wat zij willen vriend. Wel moet ik het ze 
nageven dat ze die gele koorts mooi de 
wereld uit hebben geholpen. Je wil niet 
weten wat ze er voor gedaan hebben, maar 
de gele koorts is weg, dat is een feit. Mijn 
manschappen voelen zich weer top en 
kunnen er weer vol tegen aan om de alven 
uit Umbrië te vegen.” 
Het heeft op dit moment geen zin voor 
vluchtelingen om ´t Wold in te trekken 
omdat de aartsdruïde slecht gewonde en 
zieke mensen onder begeleiding van 
woldwachters of betrouwbare druïden 
toegang tot ´t Wold verleend. Voor alle 
anderen is ´t Wold nog steeds een 
levensgevaarlijke plaats. Het transport van 
en naar de wijkplaats in ´t Wold is op dit 
moment nog niet structureel geregeld. Een 
woordvoerder van de residente gaf aan dat 
dit op korte termijn plaats zal vinden. 

 
INGEZONDEN MEDEDELING  
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Stroom vluchtelingen houdt aan 

Als gevolg van de situatie elders in de 
Wilde Landen is er een dagelijkse instroom 
van vluchtelingen in Woudenberg. 
Verdreven van huis en haard zoekt menig 
Umbriër zijn of haar toevlucht in de 
hoofdstad. Het is een gestage stroom die 
vooralsnog geen einde lijkt te kennen. De 
vluchtelingen worden tijdelijk opgevangen 
in kampen rond de hoofdstad. Er wordt 
gevreesd voor ernstige ziektes daar de 
omstandigheden verre van optimaal zijn. 
Verschillende kerkgenootschappen hebben 
zich over de mensen ontfermt en een kamp 
‘geadopteerd’. Zo bevindt kamp 
“Hemelkeizer” zich ten zuidoosten van de 
stad, kamp “Natuur” is ten westen van de 
stad gelokaliseerd en is kamp “Generaal” 
naast het hoofdkwartier van de militie 
opgeslagen. Op initiatief van de 
Zonnegelovigen is een programma opgezet 
om de mensen enig vermaak te bieden. Zo 
is er rond het middaguur een blijspel te 
zien of worden er opbeurende liederen 
gezongen onder muzikale begeleiding. 
De Woudenbergers doen ook hun best om 
de situatie zo dragelijk mogelijk te maken. 
Toch heeft de residente laten weten van 
zins te zijn om de vluchtelingen naar 
andere delen van de Wilde Landen te laten 
reizen. “Het zijn hectische tijden en dan 
moet je soms harde beslissingen nemen”, 
aldus René Groenewegen, woordvoerder 
voor Idelette de Biënhof. “Als men 
enigszins op adem is gekomen zullen we 
pogen hen naar veiliger oorden te sturen 
zodat we al onze energie kunnen steken in 
het bevrijden van de bezette gebieden. Het 
is onze belangrijkste taak het land weer 
vrij te maken van alven. Daarna kan 
iedereen weer naar huis”.  
Er is nog niet bekend gemaakt waar de 
vluchtelingen heen kunnen; de situatie in 
grote delen van Umbrië is verre van 
stabiel. Menig vluchteling is ook niet van 
zins weer te vertrekken, of het moet 
huiswaarts zijn. Voorals nog is de situatie 
amicaal maar het is maar de vraag of dit, 
gezien de plannen en het steeds groeiende 
aantal vluchtelingen, zo blijft. 

Ludieke actie in Woudenberg 

DOOR SEVERINA HINKLAAR – Plaatselijke 
boeren hebben in Woudenberg gratis 
voedsel en andere agrarische producten 
uitgedeeld aan de slachtoffers van de gele 
koorts. Met het wegvallen van een groot 
deel van hun afzetgebied, in verband met 
de gele koorts en de alvenactiviteit, kunnen 
de boeren hun producten niet kwijt. “Om 
het toch nog voor een goed doel te 
gebruiken, hopen we iets bij te kunnen 
dragen aan het verzachten van het leed”, 
zegt boer Wessel. Het uitdelen geschiedt 
op het plein voor de residentie van Idelette 
de Biënhof, een plek van grote 
bedrijvigheid tijdens deze crisis. De 
residente heeft via haar woordvoerder 
René Groenewegen laten weten deze actie 
ten zeerste toe te juichen. Om alles in 
goede banen te leiden heeft ze mensen uit 
haar staf opgedragen aan de uitreiking deel 
te nemen. 
De gulle giften worden warm onthaald 
door de vluchtelingen uit heel Umbrië die 
in Woudenberg zijn samengestroomd. “Dit 
toont maar weer eens aan dat de 
saamhorigheid in ons schone Umbrië nog 
altijd leeft. En daar hebben we geen hulp 
uit de hoofdstad voor nodig”, aldus een 
vluchtelinge die anoniem wenst te blijven. 
Volgens boer Wessel zal, afhankelijk van 
het aanhouden van de crisis, het uitdelen 
van agrarische producten nog wel vaker 
voor komen. “We doen het graag”, volgens 
een goedlachse Wessel. Toch hoopt hij dat 
het niet meer nodig is in de toekomst. Dat 
hopen wij met hem. 
 

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.  
 
 
Wie geen geheimen kan bewaren, verdient niet te leven. 

- K.
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Nieuws uit Elerion 
VAN UW PLAATSELIJKE CORRESPONDENT 

 
Puntorencultus 

De enkele maanden geleden ontdekte cultus die 
alven vereert blijkt verder in de leefgemeenschap 
van Elerion-stad te zijn doorgedrongen dan 
oorspronkelijk vermoed werd. Diverse keizerlijke 
gebouwen zijn besmeurd met het paarse 
herkenningsteken van de cultus. Daarnaast zijn er 
enkele keizerlijke ambtenaren laf ontvoerd om na 
enkele uren in een achteraf steeg weer bij 
bewustzijn te komen met twee slordig aangenaaide 
punten aan hun oren! 
 

Veiligheidsbeleid 

Er gaan binnen de senaat stemmen op om de 
beveiligingsmethodieken die zo succesvol zijn in 
Kro Terlep ook in Elerion-stad toe te passen. 
Tegenstanders van dergelijke vergaande 
maatregelen geven aan dat er weinig verschil is 
tussen overheersing door alven of het strakke 
regime van de Generaal in Kro Terlep. 
 

Dienstplicht 
Er gaan geruchten dat de militaire top er over denkt 
om in deze barre tijden de dienstplicht in te voeren. 
Anonieme informanten geven aan dat dit zou 
betekenen dat in geheel Elerion, van elke 4 burgers 
er één verplicht de wapenen zou moeten opnemen. 
Maarschalk Rodwyn gaf na vragen in de senaat aan, 
dat dit gerucht nergens op gebaseerd is. 
 

Diplomatieke wegen 
Het notenkrakersgilde heeft officieel het standpunt 
ingenomen dat er naast militaire stappen tegen de 
alven ook diplomatieke stappen gewenst zijn. De 
gildewoordvoerder stelde dat zijn gilde het 
onverantwoord acht om het pad der diplomatie 
onbewandeld te laten. 
 

Benefietwedstrijd 

In Elerionstad wordt een benefiet-orcbalwedstrijd 
georganiseerd tussen het team Zippo’s Allstars en 
een selectie van leden uit Keizerin Leta’s 
hofhouding. De opbrengsten van deze wedstrijd 
zullen geheel ten goede komen aan het fonds ter 
ondersteuning van gele koorts slachtoffers. De 
geruchten gaan dat zelfs senator Zippolantis mee 
zal doen aan de zijde van Leta´s Hofhouding. De 
spanning omtrent de samenstelling van het 
keizerlijke team lopen zelfs zo hoog op dat er nog 
nauwelijks op andere zaken wordt gewed in de 
hoofdstad. De weddenschap op deelname van 
Paladijn Rodwyn wordt ingezet op 230:1. 
 
 

 
Kort nieuws uit de hoofdstad 

 
o De gezagsdragers in de hoofdstad hebben nog 
geen reden kunnen ontdekken voor de recente 
diefstal van openbare prullenbakken. Er zijn ook 
nog geen aanhoudingen verricht. Er is ondertussen 
opdracht gegeven de verdwenen bakken te 
vervangen door nieuwe. 
o De tempel van de Jaden Hemelkeizer aan het 
Hakim II plein organiseert overmorgen weer een 
dankdag. Dit succesvolle evenement lijkt een 
terugkerend punt op de hoofdstedelijke agenda te 
worden. Het succes is zo groot dat de tempel de 
grote toeloop niet kan bevatten. 
o Er wordt hard gewerkt om de orkbalcompetitie 
weer op gang te krijgen. Enige clubs kunnen alweer 
genoeg spelers op de been krijgen en zijn met de 
eerste, lichte, training begonnen. De hoop is dat het 
seizoen alsnog kan worden afgemaakt. Volgens 
onbevestigde bronnen ziet ook paladijn Rodwin uit 
naar de hervatting van de wedstrijden. 
o Een nieuwe verontrustende trend heeft zich 
voorgedaan in de hoofdstad: het aantal 
alcoholvergiftigingen is recentelijk zeer gestegen. 
Door het beperkte vervoer van goederen is ook de 
aanvoer van drank naar de hoofdstad sterk 
verminderd. Vele burgers zijn er daarom maar toe 
overgegaan zelf hun drank te fabriceren. De 
kwaliteit laat zeer te wensen over en regelmatig is 
het ethanolgehalte gevaarlijk hoog. 
 

INGEZONDEN MEDEDELING 

 
 

ZOEKEN EN VINDEN 
 

Gesocht: Skripent 
 
Voor rondrijsent Prister te ondersteunen met briven 
Seer goede omstandigheden (Heel feel Son) 
 
Reacties onder vermelding van nummer 322 ten 
burele van dit blad. 
 
ps.: ik ben ook Bizschop 
 
Iek zoek familie. Als jai weet waar familie 
Janzkauskaz is, stoer beriecht  
aan Joseb Janzkauskaz. 
P/a de woldwachters, het Wold 
 
Ik geel dankbaar voor ieder nieuws. 
 
Joseb 
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Ingezonden brieven 
De onderstaande ingezonden brieven zijn 
onbewerkt door de redactie geplaatst. De redactie 
is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het 
geschrevene en onthoudt zich van inname van welk 
standpunt dan ook ten aanzien van de aangeroerde 
onderwerpen. De Wilde Post blijft echter openstaan 
voor alle meningen mits zijn niet tornen aan de 
directe belangen van Elerion. 
 
Officieel communicé 
Ingezonden mededeling 
Door: Sgt. Vennendaal, Marius; woordvoerder 
commanderij Heemdal 
Betreft: Oorlogsvoering, methodes van 
 
Recentelijk hebben mij berichten bereikt als zouden 
wij van de commanderijen oneigenlijke methodes 
van oorlogsvoering gebruiken. Sommigen van deze 
verhalen reppen zelfs over het gebruik van (al dan 
niet ingehuurde) demonische wezens.  
Welnu, laat mij duidelijk zijn en deze kwestie voor 
eens en voor altijd uit de weg helpen:  
- Wij, de commanderijen der Wilde Landen, maken 
geen gebruik van dit soort creaturen, noch hebben 
wij deze in enig verleden gebruikt. 
- Wij, de commanderijen der Wilde Landen, zetten 
geen wapens in die bij conventie verboden zijn. 
Hardnekkige geruchten betreffende 3 meter grote 
vogels met paralyserende en demoraliserende 
krachten, zogenaamde Makielfaas, die wij zouden 
inzetten tegen de tegenstander, kunnen dan ook 
zonder twijfel naar het rijk der fabelen verwezen 
worden. 
 
In de hoop hiermee duidelijkheid verschaft te 
hebben verblijf ik, 

Sgt. Vennendaal, Marius 
Heemdal 

 
Het rode gevaar! 
Wee zij die zich laten leiden door de waan van de 
dag. Kijkt om u heen en ziet hoe de rode 
vernietiging om zich heen grijpt. Voorwaar, de rode 
vernietiging is wat onze zo teer beminde 
maatschappij bedreigt. Niet de paarse indringers 
van een wereld onder ons, zij zijn slechts pionnen 
in de verwikkelingen op goddelijk niveau. Hoeveel 
leed zij ons allen ook berokkenen, hen zal 
toekomen wat de almachtige Hemelkeizer beschikt. 
Neen, het zijn zij die beweren de bijlgod aan te 
hangen die de werkelijke doem der wereld 
voorbereiden. Valse priesters zijn het, die op de 

vloed van strijd en geweld argeloze zielen aan hun 
zaak binden. Ziek is hun bloedige magie, 
onrechtvaardig hun scherpe wapens en verachtelijk 
hun verering van geweld.  
Zie wat er om u heen gebeurt en wapent u tegen 
hun bloedige overredingen. Sterf liever dan u aan te 
sluiten bij hun duistere religie, want uw ziel zal 
nimmer meer de verlossing kunnen bereiken. Kro 
Terlep is reeds gevallen onder de wrede tred van de 
bijldragers. Hordes van deze volgelingen hebben 
hun rode klauwen al onlosmakelijk in de 
leefgemeenschap van Elerion geslagen. En diep in 
de droge dorre woestenij broeden hun leiders op 
nieuwe zetten om de rechtvaardigheid uit Elerion te 
verdrijven. Zie hoe zij het Keizerlijke nageslacht 
hebben beïnvloed, tot een punt waarop geweld zich 
keer op keer went tot alles wat door haar aangeraakt 
is. 
Maar er is verlossing! De Hemelse Keizer zal 
zegevieren! Hij zal eenieder die de pressie van de 
bloedaanhangers weerstaat en elk die zich afwendt 
van deze valse bijlzwaaiers, belonen met een 
verblijf aan zijn zijde. De aardse 
vertegenwoordigers van de zalige Hemelkeizer 
zullen zijn woord tot allen brengen. Volg en steun 
hen zodat de dreiging van de rode vernietiging 
afgeslagen kan worden en dat vrede weder kan 
keren onder ons allen. 
 
Moge de Hemelkeizer uw pad verlichten. 
 

Horatius Allami Du Toutons 
Zielsverbondene der Jaden Hemelkeizer 

 
INGEZONDEN MEDEDELINGEN 

 
Kent u iemand ...? 
Die 10 tot 25 zilver wil verdienen, 
per week, part-time 
zonder dat het zijn / haar huidige baan 
beïnvloed? 
Werk in uw vrije tijd vanuit huis, bent u eigen baas, 
en bepaalt u zelf uw werktijden 
Bent u ondernemend en heeft interesse in de 
gezondheid en welzijn? 
Geef die persoon dan aub deze advertentie en laat 
hem / haar z.s.m. met ons contact opnemen! 
Kom langs voor een afspraak!  
H. Linter, Woudenburg 
 
Annesta van Klaveren 
Verhalen voor elke gelegenheid: 
romantisch, strijdbaar, griezelig 
Ook leuk voor personeelsfeestjes of vergaderingen! 

 
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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WETENSCHAP 
 

Goud redt mogelijk de mensheid 

VAN ONZE WETENSCHAPPELIJK REDACTEUR 

Wetenschappelijk onderzoek aan de Academie van 
het Noorden heeft aangetoond dat Alven dodelijk 
ziek raken van goud. Dit onderzoek kan een enorme 
stap voorwaarts zijn in de strijd tegen de Alven. 
Twee onderzoekers van de AN hebben na veel 
theoretisch vooronderzoek hun bevindingen in de 
praktijk laten toetsen door een geselecteerde eenheid 
militairen. 
Oude geschriften hebben informatie geleverd voor de 
eerste stap in dit onderzoek.  
Zoals alom bekend heeft zilver een pijnlijke werking 
op weerbeesten. Zeer oude geschriften suggereerden 
echter dat voor alle edelmetalen geldt dat ze een 
afweerreactie oproepen bij bepaalde levensvormen. 
De vraag is natuurlijk welk metaal invloed heeft op 
welk wezen. De relatie tussen zilver en weerbeesten 
is, dankzij oude volksverhalen, alom bekend. Maar 
van de overige metalen is een vergelijkbare legende 
nog nooit gevonden.  
Na talloze, soms erg kostbare, experimenten hebben 
de onderzoekers de relatie tussen alven en goud 
gelegd. De essentie van goud tast het zenuwstelsel 
van alven aan. Nu is zuiver goud een bijna 
onvindbaar materiaal, maar een bijna puur gouden 
wapen is door een geoefend smid wel te produceren. 
De in omloop zijnde gouden betalingsmiddelen zijn 
te onzuiver om alven werkelijk schade te doen. Het 
was voor de onderzoekers dan ook erg bewerkelijk 
om een zo zuiver mogelijke goudsamenstelling te 
krijgen die ook nog bruikbaar was als wapen. 
Zuiverheid van het goud blijkt de factor die bepaald 
in welke mate alven onder het metaal lijden. Een 
gewone gouden munt zal een alf slecht op de lange 
termijn ziek maken. Een steek van een zuiver gouden 
zwaard zal een alf binnen enkele minuten ter aarde 
doen storten. 

 
INGEZONDEN MEDEDELING 

Elke derde woensdag van de maand ABC op de 
bekende locatie te Woudenburg.  
Kom voor uw gebruik uit, en praat erover met 
medegebruikers. De Anonieme Bardagebruikers Club 
garandeert u een veilige prettige sfeer om over uw 
ervaringen te verhalen. 
De barda-deskundige Dik Haeras zal de komende 
sessie enkele interessante feiten over de werking van 
barda uit de doeken doen. 
 
Wij zoeken nog gesprekleiders voor onze afdeling in 
Duivenvoorde! 
 
Zoals mijn oude tante Alie altijd zei: over 
sommige dingen kun je maar beter zwijgen, je 
weet nooit of je iemand boos maakt. 

Sato’s sterrenhoekje 

De redactie van de Wilde Post is blij en trots dat 
voortaan weer op regelmatige basis een horoscoop 
geplaatst kan worden. De deskundige astroloog Sato 
heeft zijn medewerking toegezegd. “De sterren staan 
bijzonder gunstig voor een astrologische rubriek in 
de Wilde Post”, is zijn commentaar. We zijn blij dat 
te horen, om zo onze lezers in deze roerige tijden een 
blik in de toekomst te kunnen bieden! 
 

Stier: 21e grasmaand - 20 e bloeimaand 
Een geschikte tijd om schoonschip te maken. 
 

Tweelingen: 21 e  bloeimaand - 21 e zomermaand 
Zorg dat u geen agressie in uw relatie brengt. 
 

Kreeft: 22e zomermaand - 22 e hooimaand 
U ontmoet iemand die heel belangrijk kan worden 
voor u. Zorg dus dat die ontmoeting goed verloopt. 
 

Leeuw: 23 e hooimaand - 23 e oogstmaand 
U heeft prima werk geleverd en mag daar best trots 
op zijn! 
 

Maagd: 24 e oogstmaand - 23 e herfstmaand 
Werk eens samen, ga eens delen en kijk dan is hoe 
ver je komt. 
 

Weegschaal: 24 e herfstmaand - 23 e wijnmaand 
Er zal komende tijd heel wat op u afkomen. 
 

Schorpioen: 24 e wijnmaand - 22 e slachtmaand 
Laat u niet ontmoedigen als de dingen niet zo goed 
gaan als u had verwacht of had gehoopt. 
 

Boogschutter: 23 e slachtmaand - 21 e wintermaand 
Komende tijd staat in het teken van uw grenzen. 
 

Steenbok: 22 e wintermaand - 20 e louwmaand 
Laat u zo niet door uw gevoelens meeslepen! 
 

Waterman: 21 e louwmaand - 19 e sprokkelmaand 
Blijf niet zo verveeld zitten kijken, maar neem het 
initiatief om tot actie over te gaan. 
 

Vissen: 20 e sprokkelmaand - 20 e lentemaand 
Scherp uw zwaard. Er is er één gevallen, maar hulp is 
nabij. 
 

Ram: 21 e lentemaand - 20 e grasmaand 
Het is klote, daar zijn geen andere woorden voor. 
 

INGEZONDEN MEDEDELING 
 

Garod  
 
Voorbij, de tijden van het samenzijn, 
het samen smeden, zij aan zij. 
Zóveel gemaakt, maar té veel pijn…  
Uitgestreden, de strijd gestaakt. 
 
Vrede, 

Lotte en Giuseppe 
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Kunst & cultuur 
Kwesmars Kwinkslagen 

Ondanks de zware tijden, voor met name de 
postduiven, heeft de dichter Kwesmar 
Ebbottonroebot weer kans gezien enkele van zijn 
prikkelende schrijfsels bij de redactie van de Wilde 
Post te doen komen. De redactie is, als altijd, niet 
aansprakelijk voor, noch aanspreekbaar op, de 
inhoud. 
 

Een opstandig en ambiteus priesteres van de Generaal 
Vond haar roodzwarte bijlbladen geloof het helemaal 
Toen zag ze haar zonnige broer 
En ze deed wel heel stoer 
Maar toch ging hij, een verlicht paladijn, zeker niet 
aan de haal 
 

Een rechtskennend en gedreven paladijne van de 
Natuur 
Houdt zich bezig met alles en iedereen, immer vol 
vuur 
Ze rent van hot naar haar 
Ontloopt nooit het gevaar 
Maar wordt wel altijd achtervolgd door haar 
wispeltuur 
 

Door zeven personen werd de gele koorts gedoofd 
Elk van die zeven heeft daarbij in wat anders geloofd 
Het ritueel lukte maar 
Ik vind het toch raar 
Want dat cijfer zeven gaat mij ver boven het hoofd 
 

Een klein jarig meisje, pas net tien jaar oud 
Liep alleen door een donker wold zielig en koud 
Ondanks haar stok met banaan 
Gaf de oude beer aan 
Dat ze heel snel moest optiefen uit zijn woud 
 

Een eeuwigdurende paarse prins residerend in 
Hoenderlo 
Vond de ambiance in de Wilde Landen maar zo zo 
Hij deed er wat aan 
En van toen af aan 
Reist elk rondorig persoon in Umbrië beter incognito 
 

De bezetting maakt de poëet in menig Umbriër los. 
Tenminste dat concludeert de redactie, gezien het 
aantal ingezonden gedichten. Het kan ook zijn dat 
onze publicaties Kwesmars kwinkslagen bij enkele 
personen de gedachte heeft losgemaakt: “dat kan ik 
ook”. Oordeelt u zelf. Alle onderstaande gedichten 
zijn anoniem bij ons bezorgd. 
 

Jonkvrouwe Yor van Sonnema  
doet veel en denkt niet na  
probeert de gele koorts te promoten,  
helpt Elerion bijna naar de kloten  
en legt het aan met de mafia. 
 

Er was eens een jonkvrouw ten velde, 
wiens kraagje behoorlijk hard knelde. 
Zij joeg de Zon na, 
geen daden, veel bla, 
zonder een geweten dat kwelde. 

Die Alven zijn best fijne buren, 
vooral als ze mijn diensten huren 
Ze hebben zat goud 
dus laat het me koud 
wie dat later ooit moet bezuren 
 

De Meester is gul met talenten, 
dat laat ik me steeds weer inprenten 
‘k vergeet wie ik was, 
en spuug op mijn ras 
in dienst van die puntooralfventen 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

ketenen konden je niet houden 
goed en kwaad te beschouwen 
zwart en wit en haat 
voor zachtheid nauwelijks hart 
worstelend om je plaats 
te zoeken... 
te vinden misschien 
 
Geschokt en diep bedroeft zijn wij vanwege de 
plotselinge verdwijning en waarschijnlijke dood van 
onze steun, vriend en metgezel 
 

Garod al Dente 
 
Hij werd alsnog slachtoffer van de wrede 
behandeling van de alven tijdens zijn gevangenschap 
 
We wensen zijn vrouw Lotte al Dente en zijn zoontje 
Guiseppe veel sterkte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guy Vandersmissen 
 

Moge je laatste inspanningen niet tevergeefs 
zijn 
 

Olga Rastoli 
 

Hulde aan de helden! 
 

Luitenant 1e klasse Raisha Galihl 
Sergeant Rufus Tegenspoor 

Soldaat 2e klasse Kniertje Snipsma 
Soldaat 2e klasse Joram Van Dam 

Soldaat 3e klasse Ikeas Banck 
 

Commandorij Duivenvoorde 

Jacob Walraven 
 

zijn levensweg is voltooid 
wij zullen hem node missen 

 
Umbrisch Spoorzoekersgilde 


