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Houtkap in Wold gestaakt
Onrechtmatigheden geconstateerd
DOOR JISAN IKLI

Met onmiddellijke ingang is de houtkap in
het noordelijke deel van het Wold
gestaakt. Kapitein Armand du Forret, door
resident Loyauté naar het Wold gezonden
om in overleg te treden met aartsdruïde
Mutaron naar aanleiding van een
verontrustend verslag vanuit een alhier
gelegen houthakkerskamp, heeft dit in
naam van de resident bekend gemaakt.
Bij nader onderzoek bleek er het nodige te
mankeren aan de houtkap-operatie in het
Wold. Zo werd de leider van het
houthakkerskamp, Jaden Hemelkeizerpriester D’Aiole, opgepakt wegens
valsmunterij, bleken de lokale gele
ordisten zich bezig te houden met illegale
experimenten, en werden er substantieel
meer bomen gekapt dan oorspronkelijk
was gepland. Bij nader onderzoek bleek er
geknoeid met de administratie van de kap,
waardoor het aantal gekapte bomen vele
malen lager leek dan de daadwerkelijke
productie; de hiervoor verantwoordelijke
monnik, een zekere Gerard Waterhuizen,
zou het houthakkerskamp bij nacht zijn
ontvlucht.
Luitenant
Smeenge,
de
Generaalspriester die de leiding in handen
nam na de arrestatie van kampleider
D’Aiole, treft geen enkele blaam en heeft
naar omstandigheden kordaat gehandeld,

aldus Du Forret : “het is duidelijk dat de
door de resident gestelde richtlijnen voor
houtkap,
aan
alle
kanten
zijn
overschreden. De opdracht tot kap op
beperkte schaal, in overleg met de lokale
bosbewoners, is in de wind geslagen.
Bovendien was men niet op de hoogte van
de levensgevaarlijke experimenten en de
dumping van grote hoeveelheden gif,
waaraan de Gele Orde zich hier schuldig
heeft gemaakt.”
Abt Talpa, de lokale leider van de Gele
Orde, gaf desgevraagd toe dat sommige
van zijn monniken wellicht wat ver waren
gegaan in hun experimenten. “We zijn op
de eerste plaats een orde van praktische
denkers,” aldus de abt. “Wellicht zijn we
wat doorgeschoten in onze drang naar het
vinden van oplossingen. Ik wil echter
voorop stellen dat wij dit alles enkel
hebben gedaan voor het goed van de
Wilde Landen.” Naar verluid is de abt
teruggeroepen naar het klooster der Gele
Orde te Demsterkloof, en zouden alle
monniken het Wold ondertussen onder
escorte van de Woldwachters hebben
verlaten. Ook de ingehuurde houthakkers
zouden ondertussen, in sommige gevallen
onder zachte dwang, het Wold achter zich
hebben gelaten.
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Keizerlijk handelshuis De Rand
steunt startende ambachtslieden !

Groots feest in Orcia
Tator keert terug

DOOR STERRE VAN WOUDENBURG

DOOR THEO KETS

Handelshuis De Rand, dat recentelijk
het predikaat “Keizerlijk” mocht gaan
voeren, doet wederom een genereus
aanbod
aan
alle
startende
ambachtslieden in Umbrië.

Langs de grenzen van de streek Orcia
in het zuiden der Wilde Landen, zijn
de vreugdevuren ontstoken. De “Tator”
van Orcia, Natuurpaladijne Uma
Guma, is teruggekeerd. De bekleedster
van de ceremoniële functie werd, na
een afwezigheid van ongeveer tien
jaar, met open armen, veel gejuich en
bier onthaald door de orkse
offersteenbewaker en een menigte
uitzinnige orks. De vele vragen die de
orken, ogers en aardmannetjes uit de
streek Orcia voor hun Tator hebben,
werden op uitdrukkelijk verzoek van
de opperdruïde der orken uitgesteld tot
na de festiviteiten. “Eerst groot feest,
Uma Tator terug !”, aldus de zichtbaar
opgeluchte ork.

Kira Lapluche, vertegenwoordiger van
het handelshuis De Rand in Umbrië
verklaard dat het handelshuis zich
bijzonder verbonden voelt met Umbrië
en alles in het werk stelt om Umbrië er
zo snel mogelijk weer bovenop te
krijgen. “Zoals wij aan het begin van
de alven oorlog verdedigingspakketten
voor
militia’s
aanboden
tegen
symbolische prijzen zo willen wij ook
nu weer ons steentje bijdragen”.
Handelshuis de Rand is bereidt
startende ambachtslieden een renteloos
krediet te verschaffen voor het bouwen
van een werk- en opslagplaats.
Daarnaast zal het handelshuis aanvoer
van grondstoffen en afvoer van
eindprodukten, indien gewenst, tegen
gereduceerd tarief aanbieden aan de
startende ambachtslieden.
Lapluche: “Wij hebben op dit moment
al een tiental ambachtslieden op weg
geholpen. Daaronder bevinden zich
wevers,
smeden,
houtbewerkers,
steenhouwers en nog veel andere
noeste ambachtslui”.
Eenieder die denkt ook in aanmerking
te komen kan contact opnemen met de
vestiging van handelshuis De Rand in
Nieuw-Woudenburg. Ook ambachtslieden uit andere provincies die zich
momenteel binnen de Wilde Landen
willen vestigen, komen in aanmerking.

Aardverschuiving binnen Inquisitie
DOOR MONTER HOES

Ophef binnen de Keizerlijke Inquisitie
te Elerion-Stad. Volgens geruchten zou
de top van de inquisitie recent besloten
hebben ook priesters en paladijnen van
andere geloven binnen de gelederen op
te nemen. Vooralsnog bestond de
Keizerlijke Inquisitie uitsluitend uit
gelovigen der Jaden Hemelkeizer. Een
anonieme bron wist ons te melden dat
momenteel actief wordt aangeworven
binnen
alle
officieel
erkende
staatsgeloven.
Kro Terlep stuurt hulptroepen
DOOR JAGO VAN WIJCK

Nu de alven definitief verslagen lijken
te zijn vindt ook de stadsheer van Kro
Terlep het tijd om zijn buurgebieden
bij te staan. Kro Terlep heeft zelf
weinig te lijden gehad van de
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alvenoorlog, teminste op materieel
vlak. Nu de stad zelf weer op orde is
heeft de stadsheer Bick Trobbel ruim
tweehonderd
manschappen
ter
beschikking gesteld aan Umbrië. Het
feit dat deze troepen een grote vracht
aan bouwhout begeleidden bij hun
aankomst
in Nieuw-Woudenburg
maakte de intocht vanzelfsprekend nog
vreugdevoller. Resident Layouté nam
het Kro Terlepse geschenk met dank
aan. Hij maakte daarnaast gewag van
bijzondere feit dat de Kro Terlepse
troepen werden aangevoerd door
Kolonel Alkinda Trobbel, dochter van
de stadsheer.
De militairen uit Kro Terlep, zonder
uitzondering
generaals-gelovigen,
zullen voornamelijk worden ingezet
om de magisch verontreinigde
gebieden
rond
geelvoorde
te
beveiligen. Zoals bekend wemelt het in
en om
dit
gebied
van
de
demonenknechten en door magie
gemuteerde wezens. Kolonel Navarre
Teslat
verklaarde
buitengewoon
verheugd te zijn de capabele strijders
uit Kro Terlep te kunnen gebruiken om
de moegestreden troepen uit Umbrië
wat rust te gunnen.
Dorpswachten krijgen subsidie
DOOR HARRY DEVRIEZE

Na overleg met de kapiteins der
Keizerlijke Legers heeft resident
Loyauté in samenspraak met kolonel
Navarre Teslat besloten extra gelden
vrij te maken voor het (her-)oprichten
van verschillende dorpswachten. De
Woudenburgse Wacht was vrij kort na
de oorlog reeds in ere hersteld om bij
nacht toezicht te houden op de grote
hoeveelheden bouwmaterialen die in
en rond de hoofdstad aanwezig zijn in
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het kader van de wederopbouw. Hun
takenpakket is inmiddels uitgebreid tot
het oorspronkelijke niveau van vóór de
oorlog.
In het noordelijke, grotendeels
verwoeste deel van de Wilde Landen,
is een nieuw contingent van
zogenaamde
“veldwachters”
in
oprichting. Deze zullen de streek
nauwlettend in het oog houden, en
wellicht in de toekomst toezien op
wederopbouwingswerkzaamheden.
Voor patrouillering rond de Paarse
Plassen zou een speciale eenheid in
training zijn, bestaande uit geharde
oorlogsveteranen
en
specialisten
opgeleid door Heer Heinrich van
Micken.
Huurlingenleider opgelucht
Strijdmakkers terecht
DOOR MONTER HOES

Oud-huurlingenleider Arnon D’Uque
is weer een zorg armer : zijn
voormalige officieren, enige tijd
opererend onder de vlag van
huurlingengroep “De Compagnie”, zijn
terecht. Ongeveer tien jaar terug
verdwenen de veteranen, bezig met een
opdracht voor toenmalig residente
Idelette de Biënhof, spoorloos nabij het
dorp Driehuizen. Gezien de gevorderde
leeftijd van de huurlingen, vreesde de
legertop dat de Compagnie in een
overmoedige bui het onderspit had
moeten delven tegen een overmacht
alven. Strijdmakker D’Uque sprak
deze theorie echter consequent tegen.
“Ik ken die gasten door en door, ze
mogen dan wel niet meer zo snel zijn
als veertig jaar terug, maar ervaring telt
dubbel met de jaren. Er is meer voor
nodig dan een batiljon alven om die
knakkers neer te krijgen !”, aldus de
bebaarde krijger.
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De huurlingen zouden via Kro Terlep
per boot naar Tovenaarseiland zijn
afgereisd. Geruchten over een zestal
bejaarde huurlingen die, volgens
ooggetuigen, een veelvoud beschonken
zeelui zouden hebben uitgeschakeld
tijdens een uit de hand gelopen
schermutseling in een louche bar aan
de waterkant, worden door de
Keizerlijke Garde bevestigd noch
ontkend.
Op Tovenaarseiland zouden de
huurlingen ondertussen hun intrek
hebben genomen in een speciaal voor
dit doel in opdracht van Arnon D’Uque
gebouwd landhuis. Huurling Arie
Jolstra zou op eigen verzoek een hutje
aan de kustlijn hebben betrokken, en
momenteel de mogelijkheden onderzoeken op termijn een Haribdiaanse
woonboot te laten afmeren.

Anno Leta 19
Pagina 4
vinding zou het aantal rondes per week
met de helft kunnen uitbreiden.
* Een afvaardiging van Tovenaarseiland zou uitvoerige gesprekken
hebben gevoerd met de verschillende
gildeleiders. Magister Zippolantis
onthield zich desgevraagd van
uitgebreid commentaar, maar wilde
wel kwijt dat de gesprekken “in een
amicale sfeer verliepen”.
* De verbouwing van de Keizerlijke
Arena is voltooid. Gebruik makend
van de nieuwste bouwmethoden is een
extra ring zitplaatsen rond de oude
arena gebouwd. Volgens geruchten zou
Keizerlijk Handelshuis De Rand het
grootste deel van de kosten voldaan
hebben.

Ingezonden brievenrubriek
Over belangenconflicten

Op de vraag of hij of zijn strijdmakkers
ooit nog op het strijdtoneel te vinden
zouden zijn, liet Arnon D’Uque, die
zich momenteel bezig houdt met de
bijenteelt, desgevraagd weten dat “de
kans daar op niet echt groot was”. “Of
er moet een belachelijk geldbedrag
tegenover staan,” aldus de veteraan.
“Wie weet doet iemand ons nog eens
een aanbod doet wat we niet kunnen
weigeren.”

Ik kom terug op wat ik eerder, vele
jaren geleden, via dit medium
vooropstelde na het aanschouwen van
oorlogsdrama’s in Muggenstein (heden
Zonnestein). Een ooggetuigenverslag
hoort helemaal niet neutraal te zijn!
Vertrekkende uit het Wold, blik ik
terug op woelige dagen. Het heeft geen
zin te pogen afstand te nemen. Dat kán
namelijk niet.

KORT NIEUWS UIT DE
HOOFDSTAD

Leta 19. Voor de meeste lezers van dit
tijdschrift vanzelfsprekend. Doch niet
voor iedereen. Tijd is relatief. Maar dat
is niet het enige dat relatief behoort te
zijn !

* Het gilde der kiepeltonlegers
experimenteert volgens geruchten met
een nieuw soort ton, die met behulp
van een door de Gele Orde
ontwikkelde constructie makkelijker en
sneller geleegd kan worden. De nieuwe

Vluchtelingen hebben behoefte aan
voedselvoorraden en beschutting tegen
de elementen, neerslag, temperatuurschommelingen. Vanzelfsprekend.
Moet daarom echter een compleet
woud, inclusief bewoners, verdwijnen?
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Zijn er geen andere oplossingen dan
het in een minimum van tijd herstellen
van wat is vernietigd, heropbouwen
van wat is teloor gegaan? Herinnert
zich dan niemand dat wat ten prooi is
gevallen aan het alvengeweld, de
vrucht was van vele jaren, zo niet
eeuwen, vreedzame ontwikkeling? Kan
er niet een nieuwe evenwicht, een
nieuwe
oplossing
voor
oude
problemen, worden betracht? Ja!
In het Wold, tot voor kort ten prooi aan
slachtingen zonder weerga ten gevolge
ondoordachte
hulpverlening
aan
oorlogsvluchtelingen, toonde vooral
Meester Nordman, zijn eed aan de
Jaden Hemelkeizer getrouw, zich een
meester in de diplomatie.
Tot verbazing van velen werden echter
ook door de locale aartsdruïde Mutaron
en Richard Smeenge, luitenant van de
Generaal, bovenmenselijke inspanningen geleverd tot het handhaven van
een gespannen vrede. Enkel op winst
beluste handelaren, door honger
gedreven houthakkers en door
wetenschap verblindde gekken bleven
volharden in de boosheid. Dat derden
dit vanuit de schaduwen in de hand
werkten, zoniet stuurden, is wel
duidelijk.
In een spiraal van gruwel en geweld
werd het Wold overspoeld door
ondoden en vreemde monsters, wilde
elementalen maakten jacht op alles wat
bewoog,
een
poort
naar
de
Onderwereld
dreigde
onwelkom
bezoek te spuien, grafschennis was aan
de orde van de dag, bomen in de bloei
van hun leven werden genadeloos
gemaaid aan een schrikbarend tempo
en aardmannen gooiden bommen naar
hartelust. Niet onmiddellijk een ideale
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voedingsbodem voor het ontluiken van
de Vredesbloem. Nadat echter de
onnatuurlijke Generaalsboom door
toedoen van getrouwen van de
Generaal zelf naar het rijk der
sprookjes was verwezen, viel alles
netjes in de plooi. Dit hoogtepunt van
zelfopoffering (voorafgegaan door vele
voorbeelden
van
onbaatzuchtige
samenwerking tussen lieden van wel
erg diverse achtergronden) en de
duidelijke blijk van bereidheid tot
relativering van het eigen “groot
gelijk”
en
samenwerking
met
andersdenkenden,
betekende
de
doorbraak.
Vrede is weer een feit in het Wold.
Nieuwe oplossingen voor het helpen
van de vluchtelingen zijn in de maak.
Eerder dan platgebrande dorpen weer
in rotvaart uit de grond te willen
stampen ten koste van andere zwaar
gehavende leefomgevingen, zullen
vluchtelingen
aanvankelijk
in
tentenkampen de zomer tegemoet zien.
Spreiding van deze dapperen, die have
en goed offerden in de strijd tegen de
onderwereldinvasie, over een groter
gebied zal hun last verlichten. In alle
steden van Elerion zullen mensen
bereid gevonden worden onderdak te
verlenen aan de getroffenen.
Alle weldenkenden die, ver van het
front, minder te lijden hadden onder de
jarenlange alvenplaag, zullen nu op
hun beurt een helpende hand reiken
aan de frontlijnbewoners die even tijd
nodig hebben om, als gemeenschap.
weer op eigen benen te kunnen staan.
Het bewijs is eens te meer geleverd.
Belangenconflicten
kunnen
door
overleg en wederzijds begrip worden
omgevormd tot samenwerking.
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Wij zijn geen alven. Elerion kan, met
respect voor ál haar bewoners,
ongeacht ras, afkomst, woonplaats en
geloof, weer groots oprijzen uit het
puin. Dát is vanzelfsprekend.

Getuige L.
Aangezien wij dit schrijven ruim op
tijd ontvingen, heeft de redactie van
deze periodiek de stoute schoenen
aangetrokken, en de resident der Wilde
Landen om een reactie verzocht. Tot
onze vreugde ontvingen wij per
kerende post een schrijven van resident
Loyauté persoonlijk.
Geachte Heer/Mevrouw L.
Om te beginnen, ben ik verheugd te
vernemen dat inwoners van onze
provincie, ik durf de Wilde Landen,
ofwel Umbrië, ondertussen een streek
te noemen waar ook ik mij bijzonder
thuis voel, de schrijfveer ter hand
nemen om hun gedachten op
perkament te zetten. Een teken dat men
de dialoog met het lokale bestuur wil
aangaan, en niet enkel vanaf de zijlijn
wil toekijken. Door dit soort brieven,
laat u het lokale bestuur weten hoe u
over de huidige gang van zaken denkt.
Blijft u, en vele burgers met u, dit ook
vooral doen !
In reactie op
volgende :

uw schrijven,

het

In tegenstelling tot wat links en rechts
wordt beweerd, heb ik geen opdracht
gegeven het gehele Wold te kappen ten
bate van de wederopbouw, in
tegendeel zelfs. Na ampel overleg met
mijn
adviseurs,
waaronder
Natuurpaladijn Armand du Forret, die
zeer goed bekend is in het Wold als

kapitein van de Woldwachters, heb ik
de opdracht gegeven op beperkte
schaal hout te laten kappen in het
noordelijke deel van het Wold,
uiteraard in overleg met de lokale
bosbewoners. Naar nu blijkt, zijn deze
orders
ter
plaatse
anders
geïnterpreteerd en foutief tot uitvoer
gebracht. Na verontrustende berichten
vanuit het Wold, is de houtkap
tenslotte definitief gestaakt.
Ik wil bij deze nogmaals duidelijk
stellen dat het geenszins de bedoeling
is specifiek de bewoners van het Wold,
of de aanhangers van het Natuurgeloof
in het bijzonder, te grieven. De
homogene samenwerking tussen de
verschillende geloven, is en blijft één
van de pijlers waarop wij onze schone
provincie weer in haar oude glorie
kunnen herstellen. Het Natuurgeloof
speelt hierin, als dominant geloof
binnen de provincie, een vooraanstaande rol.
Wat de wederopbouw van verwoeste
dorpen betreft, kan ik uw stelling dat
haastige spoed zelden goed is, slechts
gedeeltelijk delen. Het vluchtelingenkamp Griffioen barst uit haar voegen,
en adequaat onderdak is nodig teneinde
de talloze ontheemden een stabiele
omgeving te bieden om trauma’s te
verwerken en een nieuw bestaan op te
bouwen. De omliggende provincies
zijn
ingeschakeld
om
tijdelijk
onderdak voor deze oorlogsslachtoffers
te verschaffen; tot op heden met
relatief weinig resultaat. Ook de
omliggende gebieden kampen met de
naweeën van omvangrijke strijd, en de
bereidwilligheid om naast de eigen
besognes ook de lasten van anderen op
zich te nemen is, tot mijn spijt, vaak
ver te zoeken.
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Aangezien bestuurlijke dwang eerder
averechts werkt in dergelijke situaties,
zie
ik
momenteel
weinig
mogelijkheden om een dergelijke
manier
van
vluchtelingenopvang
verder vorm te geven. Dat neemt niet
weg, dat ik mijn uiterste best zal
blijven doen om, in samenspraak met
de verschillende gilden en geloven, het
leed van de getroffen bevolking zo snel
en adequaat mogelijk te verlichten.

Hier komen we aan bij het einde van
uw betoog : de onderlinge samenwerking. De noodzaak hiervan kan ik
enkel onderstrepen. Daarom wil ik
deze reactie afsluiten met de woorden
die mijn voorgangster Idelette vóór in
de mond lagen : samen voor de Wilde
Landen, samen voor Umbrië !

Maximiliaan Loyauté, resident

Overlijdensadvertenties
De kosten verbonden aan de plaatsing van overlijdensadvertenties worden tot nader
order voldaan door het lokale bestuur te Nieuw Woudenburg.

De vrede in het Wold is
duur betaald

Gedenken wij

Amber
Bij leven één met alles
Heden één met de natuur

Araan

Amber Al Dente
Jong en onbezonnen
Nog maar net aan
het leven begonnen
Vol goede wil en kracht
Door vijanden
van het leven omgebracht

Feron Mutaron

Zijn lach ontnomen
aan de Zon
Volledig in de
minderheid heeft hij
zijn leven gegeven
in de strijd tegen
de ondoden

Uit volle borst
Zong hij zijn laatste lied

Willem Willems

Moge Salacia u met open
armen ontvangen

We zullen je missen kerel

De lieden van de Zon

Handelshuis Mulder
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Met veel verdriet deel ik u mede dat mijn broer abrupt van ons is weggenomen.
Hij heeft niet eens de kans gekregen om zich te verdedigen.
Rust zacht. Wij rusten pas als de zaak is opgelost!

Raeboo Banck
Spoorzoeker van de Generaal
Namens zijn familie en zijn mede gelovigen.
A.

Ingezonden Mededelingen

Oproep
Wie heeft taal of teken vernomen van Luitenant Lotov Trobbel ?
Elke informatie die bijdraagt aan zijn opsporing zal
gul beloond worden.
Mocht u iets weten neem dan contact op met Abita Trobbel
te Nieuw-Woudenburg

Oproep voor alle Tovenaars
Alle personen dewelke over magische
capaciteiten beschikken, en niet van
zins zijn de provincie Umbrië op korte
termijn te verlaten, wordt vriendelijk
verzocht hun aanwezigheid en gilde
kenbaar te maken bij Magister Mustafa
te Nieuw Woudenburg, dit alles in
verband met een inventarisatie van het
magisch
potentieel
binnen
de
provincie.
Personen beschikkende over didactische vaardigheid eveneens welkom.

De Keizerlijke Garde zoekt jou !
Iedere inwoner van de provincie
Umbrië die zich in wil zetten voor de
veiligheid van diens mede-bewoners,
wordt opgeroepen zich te melden bij
de dichtstbijzijnde Commanderij der
Keizerlijke Garde. Verschillende
dienstverbanden, van langlopende
contracten tot dienst voor onbepaalde
tijd, zijn mogelijk. Prima soldij,
gedegen opleiding.
Herberg “De Lachende Eenhoorn”
Herbouwd, op zoek naar nieuw
Enthousiast personeel !
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Gildeberichten

Ingezonden Mededeling

Met veel spijt en verdiet melden wij,
Het postbestellersgilde te Elerion stad
Het overlijden van,

Simon Van Duuvenveurde
Postbesteller te Umbrië
Gestorven tijdens zijn werk in ‘t Wold
Een groot verlies
Simon,
Jij was onze vriend
En hebt onze eerbied verdient.
Overleden als Martens
Was jij een postbode met passie
We zullen je missen
Rust in vrede met onze nagedachtenis
aan jou.

Voor Simon is er een postume
onderscheiding verleend voor zijn
werk de afgelopen jaren in Umbrië.

Met vreugde wil ik mededelen dat de
aardmannenstam ten noorden van
Mawels door de garde van Vossenstein
is verjaagd naar zuidelijke gebieden.
Maandenlang hebben zij de gebieden
rondom Mawels, Appelhoeve en het
Wold onveilig gemaakt met hun
bomaanslagen. En nu niet meer !
De lokale garde heeft de gronden van
deze aardmannen overwonnen en hun
stam verdreven.
Hun leider Dewit heeft de laatste
overlevenden naar het zuiden geleid.
Op zijn hoofd stellen wij als Mawelsers nog steeds een prijs van vijf
goudstukken. Laat allen weten dat de
handelsweg naar Mawels weer veilig
en bewaakt is. Wij zijn blij van dit
gespuis af te zijn. Hun bommen
hebben genoeg levens gekost !
Namens Mawels,
Jonker Frank Jan Mawels

Advertentie
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Historische Rubriek
Met enige trots presenteren u met
ingang van deze periodiek een
schrijven van de bekende historicus
Louis den Jongen. Het licht in de
bedoeling op regelmatige basis een
rubriek met de pakkende titel “Waar
was u toen ...” te publiceren. In dit
nummer de eerste aflevering :
Waar was u toen ……..
Domela Troelstra werd vermoord?
DOOR LOUIS DEN JONGEN

Historie, het is bepalend voor de
toekomst. Ik zeg vrijwel elke dag tegen
mijn leergierige assistent Kylian
Quigley, “als mensen hun verleden
beter zouden bekijken zou hun
toekomst er een stuk zonniger uitzien.”
Historie, de wetenschap waarvan
iedereen wat denkt te weten. Het is
tenslotte niet meer dan het onthouden
en opschrijven van dat wat gebeurd is
toch? Fout! Fout! Fout!
Want wat is het geval? De menselijke
geest is zeer selectief in wat zij
onthoud. Het is dus per definitie zo dat
de herinneringen van de persoon die
iets direct meegemaakt heeft, niet de
werkelijkheid weergeven. Het is juist
de onafhankelijke objectieve historicus
die voor de taak staat om vanuit
meerdere bronnen over eenzelfde
gebeurtenis de feiten te destilleren die
de historie weergeven zoals die
daadwerkelijk heeft plaats gevonden.
Tijd voor een voorbeeld:
De alvenoorlog
Eenieder weet dat de alvenoorlog
Umbrië het zwaarst getroffen heeft van
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alle provinciën van het Keizerrijk
Elerion. De maatschappelijke en
sociale structuren van voor Leta 9 zijn
vrijwel geheel verwoest. Dit wordt
collectief geheel aan de alvenoorlog
geweten. Maar is dit zo?
Was het niet een combinatie van de
toestand van Umbrië voor de
alvenoorlog en de daadwerkelijke
acties van de alven zelf? Zou het niet
zo kunnen zijn dat de alven al vooraf
Umbrië vanwege haar volksaard en
bestuursopbouw uitkozen als meest
geschikte
doelwit
om
hun
onderwerping van het menselijke ras te
starten? En al mijn onderzoek maakt
inmiddels duidelijk dat de inwoners
van Umbrië en de machthebbers in het
gehele keizerrijk, al dan niet
moedwillig, de alven flink hebben
geholpen in hun activiteiten. Hoe
verklaart men anders de opleving van
alvenstrijd na Leta 9. Hoe konden de
alven de keizerlijke militaire acties
altijd één stap voor zijn?
Een objectieve analyse van de historie
leert dat de kommer en kwel van het
heden, het verleden romantiseert. De
overvolle vluchtelingenkampen in
geheel Umbrië maken dat men wil
geloven in de eigen onschuld. Dat men
wil geloven in de positieve insteek van
de nieuwe resident om Umbrië weer
eendrachtig op te bouwen tot een
welvarend deel van het Keizerrijk. En
als historicus begrijp ik al te goed de
onwenselijkheid om op dit moment de
wetenschappelijke vinger op de
pijnlijke plek te leggen. Maar het is
mijn plicht als wetenschapper om het
werkelijke verloop der historie vast te
stellen, want alleen dan kan de
mensheid leren van haar fouten en er
beter uitkomen.

Jaargang 21
Nummer 2
Dus zie ik het als mijn taak om te
wijzen op het ontstaan van de paarse
plassen nabij het vroegere Geelvoorde.
Op het ontstaan van de alliantie met
het katmensvolk en historische
voorbeelden van soortgelijke gebeurtenissen binnen het Keizerrijk.
En ook bij de opbouw van Umbrië
leert de historie wat werkt en wat niet
werkt. Vergeet niet dat Umbrië vaker
het strijdtoneel van Elerion is geweest.
Dat de alvenoorlog niet de eerste keer
is geweest dat vrijwel alle permanente
nederzettingen van de kaart zijn
geveegd. En ook de huidige schaarste
aan grondstoffen en voedsel kent zelfs
in de recente historie van het keizerrijk
vele vergelijkbare voorbeelden. Ook
die zijn op een bepaalde wijze
opgelost, dus niets is nieuw, als de
feiten maar duidelijk zijn.
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Ik vraag u dan ook om wanneer u mij
of mijn assistent ontmoet mee te
werken aan ons onderzoek. Alleen dan
zal ik in staat gesteld worden om de
historie vast te leggen en daarmee een
betere toekomst te bewerkstelligen. Ik
hoop de eerste resultaten van mijn
onderzoek spoedig in het eerste deel
van mijn historische kroniek “De
puinhopen van acht jaar paars” met u
allen te delen.
Het belangrijkste blijft echter om vast
te stellen wat er werkelijk is gebeurd.
Historie is niet iets om selectief te
onthouden, dan kan men het net zo
goed helemaal vergeten. Want is het
niet vreemd dat niemand precies weet
hoe de huidige situatie in Umbrië is
ontstaan? En dat vrijwel iedereen weet
waar men was als ik vraag: “Waar was
u toen Domela Troelstra werd
vermoord?

Algemene Oproep Daklozenopvang
Via deze weg roept het bestuur van onze
schone provincie wederom haar bewoners op
zich vrijwillig te melden voor hulp bij de
daklozenopvang. Indien u over de middelen
beschikt om een of meerdere daklozen tijdelijk
onderdak te bieden, vragen wij u dit zo spoedig
mogelijk lokaal te melden.
Aangezien de eerste oproep hiertoe helaas geen
enkele reactie opleverde, heeft het regionale
bestuur besloten een vergoeding van
drie zilverstukken per opgevangen dakloze
per week beschikbaar te stellen.

