
 
 

Jaargang 21 

Nummer 3 

Anno Leta 19 

Pagina 1 
 

Groots Naoorlogs Overleg 
Resident nodigt divers gezelschap te Batori 

 

In het tweede weekeinde van de 

herfstmaand zullen de eerste naoorlogse 

besprekingen plaatsvinden, zo laat resident 

Loyauté bij monde van zijn secretaris 

Rudolph Tambourton weten. Op neutraal 

terrein, meer specifiek het jachtslot van 

Hertog Dragomir van Batori, gelegen in 

het noorden van het koninkrijk Pelinor, 

zullen het bestuur van Umbrië en diverse 

belangenbehartigers die hebben aan-

gegeven zaken te willen bespreken 

samenkomen tijdens het eerste officiële 

naoorlogse overleg. 
 

Vertegenwoordigers uit verschillende 

streken der Wilde Landen, gesprek-

partners uit de omliggende provincies en 

enkele geografisch minder duidbare 

partijen hebben volgens geruchten met 

wisselende mate van klem aangedrongen 

op een onderhoud met de resident. “Nu de 

alvenoorlog achter de rug lijkt en de 

wederopbouw van Umbrië vastere vorm 

begint aan te nemen, acht de resident de 

tijd rijp om met de verschillende partijen 

die op wat voor manier dan ook betrokken 

zijn bij, en naar wij hopen tevens mét het 

welzijn van de Wilde Landen, rond de 

tafel te zitten en duidelijke afspraken te 

maken richting de toekomst,” aldus 

secretaris Tambourton.  

Naast degenen die zelf een onderhoud 

hebben aangevraagd, zou de resident ook 

verschillende groeperingen en personen op 

persoonlijke titel hebben uitgenodigd de 

besprekingen en de daaraan gekoppelde 

festiviteiten bij te wonen. “Hoewel 

enigszins ongebruikelijk, stelt resident 

Loyauté er blijkbaar prijs op een 

dwarsdoorsnede van zowel de adel als de 

burgerbevolking te consulteren inzake de 

te varen koers,” aldus onze politieke 

correspondent Karel Blauwhutjes. 

“Hoewel men toch op z’n zachtst gezegd 

mag twijfelen aan het politieke inzicht van 

sommige genodigden, lijkt de resident elke 

vorm van achterkamertjespolitiek te 

mijden, en de gewone burger een 

openhartig kijkje in de onderhandeling-

keuken te willen geven.” 
 

Om het geheel in een niet al te formeel 

karakter te laten verlopen, worden diverse 

festiviteiten georganiseerd gedurende de 

besprekingen. Vooral tijdens de avonduren 

lijkt er tijd te zijn voor het nodige 

vermaak. Zo zal op de zaterdagavond 

volgens ingewijden een heus gemaskerd 

bal plaatsvinden, en zijn de diensten van 

de Heer Montagnes vermaarde 

Spektakelkaravaan ingehuurd om ook de 

omgeving van Hertog Dragomir’s jachtslot 

een feestelijk tintje te geven. 
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Zonderlinge Brandstichting 
VAN ONZE VERSLAGGEVER 

 

Boeren in de buurt van Ziftenstein zijn 

boos omdat hun dorpshuis afgebrand 

is. Het verhaal gaat dat er een blinde 

bedelaar langskwam, die op zich heel 

aardig was, maar erg in zichzelf 

gekeerd. “We hadden geen last van 

hem,” aldus Grelis, “en we lieten hem 

slapen in het dorpshuis, aangezien hij 

geen geld had om de herberg te kunnen 

betalen. 's Nachts maakte ik een 

wandeling, toen ik de bedelaar rond het 

dorpshuis zag sluipen. Op een gegeven 

moment richtte hij een oude stok naar 

het dak en plots stond het hele gebouw 

in lichterlaaie. De bedelaar kakelde 

nog iets over alven en rende toen het 

bos in.” De dorpsoudste heeft een 

zoektocht op touw gezet om de 

onverlaat voor het gerecht te slepen, 

maar de bedelaar uit het 

ooggetuigeverslag, lijkt van de aard-

bodem verdwenen. 

 

Orkbal Ontregeld 
VAN ONZE SPORTREDACTIE 

 

Om te vieren dat de opbouw-

werkzaamheden van Nieuw 

Woudenburg voorspoedig verlopen is 

een orkbalteam samengesteld. Als 

debuutwedstrijd was een 

vriendschappelijke wedstrijd met 

Zippo's Allstars geregeld. Er was een 

hele feestweek omheen geregeld om 

iedereen die aan de opbouw meewerkte 

extra in het zonnetje te zetten. Men 

vermoedt dat Zippos Allstars besloten 

hebben het de Orkanen makkelijk te 

maken ter ere van het debuut. Maar de 

fans van de Allstars hoopte op een 

eerlijke wedstrijd en werden woest 

toen De Orkanen wonnen.  

Een schermutseling was het gevolg.  

Ferme woorden werden gewisselt met 

de scheidsrechter en vreemde 

voorwerpen zoals preien, closet-rollen 

en bierflesjes vlogen over het veld. De 

burgervrouw Annette van Gommelen 

wist de gemoederen te sussen toen ze 

beloofde een preisoep te maken. 

 

Dinghoofd verkozen tot Senator 
DOOR JISAN IKLI 

 

Met het afscheid van de hoogbejaarde 

senator Walther Krumpjens was het 

aan de provincie Umbrië om een 

nieuwe senator af te vaardigen richting 

Elerion-Stad. Na ampel overleg is 

besloten dinghoofd Riekaard de Boer 

uit Nieuw-Woudenburg deze functie te 

gunnen. De voormalig burgemeester 

van de Umbrische hoofdstad vertrekt 

op korte termijn richting het 

zenuwcentrum van het Keizerrijk om 

zijn zetel in te nemen. Naar verluid zal 

de ex-agrariër gaandeweg zijn reis 

verschillende plaatsen aandoen om de 

lokale bevolking om advies te vragen 

betreffende zijn te varen koers binnen 

de senaat. 

 

Handelaar belaagd 
DOOR MONTER HOES 

 

De rondreizende handelaar Jan Zwols 

zou aangifte hebben gedaan van 

poging tot moord bij de stadwacht van 

de orkbalwijk te Helmhaven. Volgens 

de charismatische grootgrutter zou hij 

door een drietal ongure types zijn 

belaagd bij het verlaten van het 

stadion. Aangezien van de agressors 

slechts een hoopje as resteerde, kon de 

stadswacht niet veel anders dan de 

verklaring noteren. Hierin werd het 

handelen van heer Zwols als 

“noodweer” aangeduid. De 

betrokkenheid van handelshuis 

Mulder, door anonieme bronnen 
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gesuggereerd, wordt door de lokale 

onderzoeksrechter bevestigd noch 

ontkend. 

 

Keizerlijke Garde groeit gestaag 
DOOR BERT VOERT 

 

Na de grote verliezen gedurende de 

alvenoorlog begint de Keizerlijke 

Garde momenteel weer een “werkbare 

omvang” aan de te nemen, aldus 

Kolonel Ignatius van Brakel tot 

Steffelvoorde. “Tijdens de alvenoorlog 

zijn zware verliezen geleden,” aldus de 

militair. “Nu de situatie wat lijkt te 

stabiliseren en het leger niet langer 

synoniem staat aan een onzekere tijd in 

de frontlinie, beginnen vooral in de 

noordelijke provincies de aan-

meldingen weer binnen te stromen.” 

De recent op uitdrukkelijk verzoek van 

paladijn Rodwyn, opperbevelhebber 

der Keizerlijke Legers, wederom licht 

verhoogde soldij draagt hier 

waarschijnlijk ook in enige mate aan 

bij. “Hoewel geld niet de belangrijkste 

drijfveer zou moeten zijn voor onze 

militairen, wil ik benadrukken dat ook 

tegenover het verdedigen van de 

zwakkeren en steunen van hulp-

behoeftigen binnen ons Keizerrijk een 

geldelijk blijk van waardering dient te 

staan” aldus de legerleider.  

 

KORT NIEUWS UIT 

DE HOOFDSTAD 

 

* Naar aanleiding van een substantiële 

gift door een anonieme sponsor bekijkt 

een team architecten momenteel de 

mogelijkheden wederom een nieuwe 

ring zitplaatsen rond de Keizerlijke 

Arena te plaatsen. De wedstrijden zijn 

doorgaans weken op voorhand 

uitverkocht, tot groot ongenoegen van 

de immer groeiende schare fans. 

* Senator Hervelsma, zetelend namens 

de provincie Chem zou per direct op 

non-actief zijn gesteld. De politicus 

zou plannen hebben gesmeed om in 

zijn woorden “het gepeupel uit de 

senaat te verwijderen”. Een kleine 

groep senatoren, sommigen reeds 

zetelend sinds de regering-periode van 

Keizer Hakkim II, zou zich mateloos 

storen aan recenter aangestelde 

senatoren zonder adellijke bloedlijn. 

* Een petitie om resident Loyauté per 

direct te vervangen wegens wanbeleid 

is door Keizerin Leta resoluut 

afgewezen. Bij nader onderzoek naar 

de indieners van deze petitie kwamen 

bovendien dusdanige criminele feiten 

aan het licht, dat de voltallige delegatie 

in de boeien werd geslagen vóór ze het 

paleis konden ontvluchten. Naar 

verluid worden de lieden, een drietal 

priesters der Jaden Hemelkeizer, 

aangeklaagd wegens afpersing, 

verduistering van substantiële 

staatsgelden, bedreiging en groot-

schalige manipulatie. 

* Het gildehuis der magiërs barst uit 

haar voegen. Drommen potentiële 

tovenaars melden zich bij het gilde in 

de hoop les te krijgen van gildemeester 

Zippolantis. Hoewel de charismatische 

volksheld veel tijd kwijt is aan zijn 

taken als senator, probeert de magiër 

zo veel mogelijk tijd vrij te maken 

voor jonge, aanstormende talenten.  

Rectificatie 

In een vorige editie van de Wilde Post werd 

gewag gemaakt van de hulp van onze buren te 

Kro Terlep. Daarbij werd de naam van de 

dochter van de stadsheer, Alkinda Trobbel, 

genoemd. In tegenstelling tot wat in het artikel 

staat vermeld is haar militaire rang echter geen 

kolonel maar kapitein. Niet minder 

verdienstelijk natuurlijk. Echter de stadsheer van 

Kro Terlep, Bick Trobbel, heeft ons een 

persoonlijk schrijven doen toekomen waarin hij 

aangaf er op te staan dat dit misverstand 

duidelijk zou worden rechtgezet. Bij Deze. 
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Ingezonden Brieven 

 

Geloven in de Wilde Landen 

 

Religie zit velen hoog. Andermans 

religie, natuurlijk. Wat men zelf als 

“de waarheid” ziet, staat boven 

beoordeling. Alles wat daarbuiten valt 

en niet zonder inspanning in een 

oogwenk ten volle kan begrepen 

worden, is op zijn minst verdacht, zo 

niet erger. En andermans religie spant 

hierbij de kroon. Want religie drijft 

ons, en als we andermans drijfveren 

niet vatten, breekt het angstzweet ons 

uit... Tijd voor geweld? Laten we dat 

soort energie nou maar bewaren voor 

echte crisissituaties. Denken we liever 

even dieper na.  

 

Wat wij anderen zien doen, anderen 

horen zeggen, is niet noodzakelijk de 

kern van de religie die deze lieden 

voorstaan aan te hangen. Ook 

gelovigen zijn feilbaar. Zo wordt flink 

wat verprutst ten gevolge 

onwetendheid. Of mogelijk weet 

iemand wel best wat hij zou behoren te 

doen, als trouw volgeling van een 

specifieke kerk, maar doet hij het niet, 

uit luiheid, vergeetachtigheid, 

domheid. Mogelijk weet iemand best 

wel wat haar kerk inzake specifieke 

onderwerpen vooropstelt, maar zegt 

zij, door persoonlijke motieven, 

onbegrip of emoties, heel wat anders 

als haar mening gevraagd wordt. Als 

oeroude structuren, zoals religieuze 

fundamenten of de daaruit ont-

spruitende kerken, echter beoordeeld 

worden op basis van woorden en acties 

van individuele lieden die mogelijk 

wel ernstig tot die structuren (denken 

te) behoren, en niet op de basis van 

diezelfde religie of de kerkstructuur, 

dan loopt het echter fout. Maak de 

mens los van de geest. Kijk en luister 

met je hart, als geloven een punt wordt. 

Zie het grote geheel, in plaats van 

enkel maar jezelf en wat rond jou 

gebeurt. 

 

In het recente verleden was ik in de 

Wilde Landen vanuit het groen 

onvrijwillig getuige van een stijgende 

spanning tussen aanhangers van 

diverse geloven, en dit (door 

omstandigheden) over een lange 

periode. Erger nog: ook goedmenende 

lieden die hetzelfde geloof aanhingen 

in woord, daad en klederdracht, bleken 

plots onderling van mening te 

verschillen over de invulling van hun 

spirituale weg. Toch is er hoop. De 

aard van het beestje ten spijt, zijn deze 

beide conflictsituaties echter niet in 

bloedvergieten ontaard. In beide 

gevallen hebben betrokkenen hun 

meningsverschillen als beschaafde 

lieden uitgepraat, hierbij respect 

opbrengend voor wat de tegen-

partij(en) aanbrachten én voor het 

onzegbare, dat ons steeds na is. Wij 

zien niet altijd alles. Meer nog: erg 

veel ontsnapt aan ons blikveld. 

Individuele offers die in de schaduwen 

gebracht worden ten goede van de 

gemeenschap. Zwaar werk dat dag na 

dag, nacht na nacht, in stilte wordt 

verricht door kleine lieden zonder 

stem, zonder maatschappelijk status, 

zonder “macht”. Is het daarom minder 

waardevol? Is de boom midden in het 

bos minder mooi dan die aan de 

bosrand, enkel en alleen omdat de 

stedeling hem op zijn middag-

wandeling niet kan zien? 

 

Het voortijdige overlijden van diverse 

vooraanstaande gelovigen in de Wilde 

Landen laat velen verweesd achter. 

Eens te meer is het tijd om de vele 
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misverstanden uit het verleden te 

overstijgen. Hierbij wil ik een oproep 

doen aan allen die geestelijke steun 

vonden bij wijlen Amber en wijlen 

Kyra van der Boeggeeste-Kaliphon. 

Treurt niet. Rouwt doch herdenkt met 

vreugde het volle leven dat beide 

helden van de Wilde Landen hebben 

gehad. Huldig hun nagedachtenis niet 

met kleffe gelegenheidsritueeltjes, 

maar beleef intenser dan ooit hun 

bezieling en inzet voor de gelovige (en 

ongelovige) medeburger, bruine orc of 

bleke mens, aardig snuitbeest of 

domme aardman, sapgeile ent of 

ruisend struikgewas. Richt uw blik niet 

op de leegte die de afgestorvenen 

achterlieten. Kijk om u heen en zie hoe 

rijk de Wilde Landen zijn, net dankzij 

het offer van deze bekende en vele 

onbekende gevallenen. En vervoeg 

eens te meer opnieuw uw res-

pectievelijke geloofsgemeenschap, die 

sterker is dan u kan vermoeden en 

dieper gaat dan individueel leider-

schap.  

 

De priester is dood. Leve de priester. 

In uw rangen zullen nieuwe leiders 

opstaan, bezield door het voorbeeld 

van Amber, het voorbeeld van Kyra, 

de voorbeelden van zovele anderen die 

hen zijn voorgegaan. Zoek niet 

verbitterd naar verantwoordelijken. 

Vergeet die (inmiddels gevallen) 

vijand, de falende strijdmakkers, de 

overmoedige plannen (of het gebrek 

hieraan), de afwezigen die mogelijk dit 

drama hadden kunnen voorkomen.  

 

Denk vooruit. Put kracht uit uw geloof 

en sta sterk aan de zijde, of zo u zich 

geroepen voelt, aan het hoofd van 

gelijkdenkenden om samen met hen de 

Wilde Landen weer naar betere tijden 

toe te brengen. In vrede en voorspoed, 

met respect voor andersdenkenden, hoe 

hard ze ook roepen of hoe stil ze ook 

zijn. Moge de Wilde Landen op deze 

manier er weer gauw bovenop komen. 

 

CdW 

 
 

De boom 

 

Menige mensen weten niet meer wat 

een boom inhoud. Ik heb een halve dag 

in een boom meegemaakt en weet wat 

er in speelt 

 

Wist u dat een boom in een uur 

ongeveer 23 keer meer energie rond 

stroomt dan een mens ? En dat de 

boom 2200 keer minder energie 

verbruikt in een dag dan een mens ? 

En verder dat een boom 20.000 keer 

langzamer groeit dan een mens ? 

 

Mathematica wijst duidelijk dat een 

boom veel langer leeft dan een mens 

als men het leven van de mens 

vergelijkt met de levensduur van de 

boom. Logica wijst erop dat de mens 

langer leeft, met de kennis hoeveel 

bomen er omgehakt worden ! 

 

Voor de wetenschap wil ik weten hoe 

we de levensduur van mensen en 

bomen kunnen verbeteren. Bomen zijn 

ondergewaardeerd en verdienen meer 

respect. De mens neemt zoals het hoort 

maar de mens hoort ook te geven wat 

er moet en dat is het probleem. 

 

In het Wold in de wilde landen heb ik 

gezien, gevoeld en leren weten hoe een 

boom of bos zich voelt van binnenin. 

De vernietigingen die jaren lang 

hebben volgehouden hebben de bomen 

en natuur zware schade aangericht. 

Hier moeten we iets aan doen ! 
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Ik zoek mensen wie de bescherming 

van het bos en de natuur ten harte ligt 

en willen strijden voor het behoud van 

de bossen, de bomen en de natuur 

 

Dit is niet mijn strijd! 

Dit is de strijd van de natuur, 

En hier zoek ik mijn kameraden 

 

Vigo Latendonius Vida Vaccelli 

Tovenaarseiland 

Lid van Onderzoeksteam Alpha 

 
 

Het strijdersgilde 

 

De beste manier om te vertellen wat 

het strijdersgilde is, is door te vertellen 

waarom ik er lid van ben geworden. 

Toen mijn man is gestorven aan de 

gele koorts, heb ik lang door Umbrië 

gezworven zonder doel. Misschien lijkt 

dat triest, maar het gaf mij ook een 

zekere vrijheid. Ik vond er mezelf door 

terug. Niet langer maakte mijn 

omgeving uit wie ik was, maar ik was 

gewoon mijzelf. Atalanta Frost. Maar 

ja, je raakt betrokken bij de strijd en je 

raakt gewond. Dan moet je op zoek 

naar genezing. En een van de plekken 

waar genezing te vinden is, is een 

geloof. Dus heb ik bij verschillende 

geloven mijn oor te luisteren gelegd, 

en soms hoorde ik best dingen die mij 

aantrekkelijk leken. Maar geen enkele 

keer had ik het gevoel dat een bepaald 

geloof echt iets voor mij was. Dus ik 

bleef op zoek, bang om mezelf weer te 

verliezen en te worden als “iemand van 

de generaal”, “iemand van de zon” of 

“iemand van de natuur”. Nee, ik wilde 

mezelf niet opnieuw binden. 

 

Toen raakte ik toevallig bij een 

bosexpeditie betrokken met enkele 

leden van het strijdersgilde.  

We kwamen op een plek waar ik al 

eerder geweest was, en de laatste keer 

in een hinderlaag was gelopen. Ik was 

toen zwaar gewond geraakt, en dankzij 

twee behulpzame necromantiërs ben ik 

uiteindelijk niet gestorven. Toen ik met 

de bosexpeditie meeging, had ik dus 

serieuze twijfels of ik nog wel het bos 

in durfde. En wat ik vreesde, gebeurde: 

op precies dezelfde plek werden we 

weer overvallen. Dit keer had ik echter 

goed geluisterd naar de tips van mijn 

medestrijders, en dit keer wisten we 

direct korte metten te maken met onze 

tegenstanders en kwam ik met nog 

geen schrammetje uit de strijd. Op dat 

moment zijn mij de ogen opengegaan. 

Dit zijn makkers die ik naast mij wil in 

de strijd. En op dat moment heb ik 

besloten lid te worden van het 

strijdersgilde. Intussen heb ik veel 

geleerd, zoals wanneer ik wel en 

wanneer ik niet moet vechten, een 

moeilijkere les dan ik dacht. 

 

Het strijdersgilde is al heel oud. Het 

bestond al in de tijd van het verzet 

tegen Bru. Het is geen strak 

georganiseerd leger, zoals de troepen 

van de generaal. Iedereen heeft erin 

een plaats, afhankelijk van zijn of haar 

eigen vaardigheden, en iedereen is vrij 

om te besluiten wel of niet met een 

bepaald gevecht mee te doen. Maar als 

je besluit er te zijn, dan moet je er ook 

zijn. Op het slagveld hebben we 

meestal een leider die instructies geeft, 

maar buiten het slagveld zijn we allen 

gelijk en heeft ieder lid zijn inbreng. 

We hopen hiermee een alternatief te 

bieden voor strak georganiseerde 

legereenheden, zoals die van de 

Generaal. Verder proberen we met 

onze verschillende vaardigheden elkaar 

ook aan te vullen, zodat we weten wat 

we aan elkaar hebben, zowel in de 
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strijd als daarbuiten. Iedereen kan lid 

worden van het strijdersgilde, als je 

maar wilt strijden. Het is dus geen 

krijgersgilde. Verder houden we ook 

geen exercities, maar wel tactische 

besprekingen, het liefst bij het 

kampvuur of bij een goed glas bier. 

Soms oefenen we, maar wel meestal in 

de praktijk, zoals tijdens verkenning-

tochten door de bossen. 

 

Sommigen zien ons als een 

huurlingengilde, maar dat zijn we niet. 

We nemen wel opdrachten aan tegen 

betaling, maar niet zo maar elke 

opdracht. Hier geldt namelijk ons 

motto: “eer en geweten”. Met eer en 

geweten bedoelen we dat je zelf bij je 

geweten te raden moet gaan of je een 

bepaalde opdracht wel of niet wilt 

aannemen. Maar als je hem aanneemt, 

voer je hem ook uit. 

 

Ook zijn we geen vrijheidsstrijders of 

een rebellenleger. Als Umbrië gevaar 

loopt, zullen we er staan. Je vindt ons 

dan vooraan op het slagveld. Ieder lid 

van het strijdersgilde heeft echter zijn 

eigen idealen, en is daarin vrij. Dit 

wordt door de anderen gerespecteerd. 

Het is dus mogelijk dat leden van het 

strijdersgilde in een bepaalde strijd 

tegenover elkaar komen te staan. Ook 

dat wordt geaccepteerd. Even goede 

vrienden… 

 

Y viva ! 

 

Atalanta Frost 

 

Ingezonden mededelingen 
 

 

Herberg “De Lachende Eenhoorn” 

Herbouwd, op zoek naar nieuw 

Enthousiast personeel ! 
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Familieberichten 

 

Overlijdensberichten 

 

 

Op vuige wijze van ons ontnomen: 

Raeboo  Banck  

Tweedegraads spoorzoeker der Generaal 
Sergeant Majoor in het leger van Leta. 

In het leven kon hij alles vinden. 

In de dood is hij spoorloos verdwenen.  

Edoch wees verzekerd dat wij het spoor 
zullen volgen. 
 

Namens De Rode Klauw, Ward 
Rothshijer 

Gestorven in de strijd: 

Ficus  

Gelovige strijder der Generaal. 

Zijn overtuiging en loyaliteit zullen als 
voorbeeld voor ons dienen. 

Namens De Rode Klauw,  

Ward Rothshijer 

Achter gebleven in de strijd: 

Amat ie l  Enoch ian 

Gelovige strijder der Generaal 

Zowel vaardig in de diplomatiek als in de 
strijd. Altijd de Generaal uitdragend in 
woord en daad.  

Vol eer is hij gestorven, zijn leven geofferd 
zodat andere voort konden. 

Namens De Rode Klauw,  

Ward Rothshijer 

Met een zwaar hart moeten wij meedelen 
dat, 
 

Kyra van den  Boeggeeste -
Kall iphon,  

Derdegraads priesteres der Generaal 
Vaandrig in het leger van Leta 
Leider van De Rode Klauw. 

 
Niet is terug gekomen van het strijdveld. 
Tijdens haar leven heeft ze zich te allen 
tijde een waardig Generaals gelovige 
getoond. Moge haar Generaal zich over 
haar ontfermen. 

Namens De Rode Klauw, 
Ward Rothshijer ,  

eerstegraads priester der Generaal 

Iek ben weer trug en iek soek nogsteeds familie. Als jai weet waar ies familie 

Janzkauskaz dan hoor iek dat graag. Kent oe familie Janzkauskaz of oe kent iemant 

die familie kent, naim contak op met Joseb Janzkauskaz (mai). 

 

Als iemant van familie dit lees (of andere nomadi): iek ben weer trug en wiel 

contak. Maak ein nomadi blai; stoer bericht naar: Joseb Janzkauskaz in 'T Wold. 

Alle nieuws sal met de bekende nomadi-gulhaid worden beloon. 

 

Joseb Janzkauskaz 
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Achter gebleven in de strijd: 

Anton ius  Opdam 

eerste graad priester der Generaal 

Gesneuveld in den tijde van Bru 625 
Zijn standvastigheid is tot fundament 
geworden van de Generaal. 

Namens De Rode Klauw,  

Ward Rothshijer 

In het hart van de strijd woede een orkaan 
en plots is het stil geworden… 

 
Kyra van de Boeggeeste-

Kall iphon,  
Mijn dierbare vriend en leider. 

 
Falco Looier eerste graad ingewijde 

 

Gestorven in de strijd: 

Flu ister  

Gelovige strijder der Generaal. 

Gesneuveld in den tijde van Bru 625. Een 
man van weinig woorden, zijn acties snel en 
effectief. 

Namens De Rode Klauw, Ward Rothshijer 

Uit Dankbaarheid voor zijn leiding 

en dapperheid herdenken wij 

 

 

Jonker Cicero 

Mandrake 
 

 

Van 

De bewoners en overlevenden van 

Nasbit, Nezbit en Shasbat 

Met eerbied gedenken wij 

Onze dappere grootvader 

Als leider en als vriend 

Tegen alven was zijn wrake 

Gedenken wij met eerbied 

 

Paladijn Cicero 

Mandrake 

 
Moge uw reis door de kringloop 

voorspoedig zijn 

 

Kleinzoon Quintus Mandrake 

Schoondochter Druenda Verlour 

Vrienden en geloofgenoten 

 

Helaas, het mocht niet zo zijn 

 

Veel te vroeg heengegaan 

 

Kyra van de 

Boeggeeste-Kalliphon 
 

Rust zacht vrouwe 

 

Leonard van Welzwake 

Gestorven voor de vrijheid van Umbrië, herdenken wij 
 

De militairen der Keizerlijke Garde 
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