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Bericht uit Incendia! 
DOOR  AUTORO ESTERE 

 

Afgelopen week was baron Theodoor van 

Loogeren, ambassadeur te Incendia, voor 

een kort bezoek terug in de hoofdstad. De 

baron, die als ridder in de orde van de 

Zwarte Roos menig diplomatiek geschil 

wist te slechten, is aflopen zomer naar In-

cendia gestuurd om daar de ambassade van 

Elerion te leiden. Samen met een gevolg 

van twaalf man, voornamelijk gardisten en 

huispersoneel, woont baron Theodoor 

sindsdien in een fraaie villa, onder de rook 

van de vulkaan die het dagelijks leven te 

Incendia lijkt te beheersen. Nu kwam de 

baron persoonlijk verslag uitbrengen aan 

de Keizerin, wat op zich al voldoende was 

om allerlei geruchten de wereld in te hel-

pen. Een simpele postduif werd schijnbaar 

onbetrouwbaar geacht. Tijdens zijn bezoek 

aan de keizerin werd de baron afgeschermd 

van de media, maar in het voorbijgaan wist 

onze correspondent de baron toch enkele 

uitspraken te ontlokken. 

Op de vraag of de baron veel te doen had 

in Incendia,  moest de man zo hard lachen 

dat hij en zijn escorte even halt hielden. 

Volgens de baron laat Incendia vooralsnog 

geen inwoners van Elerion toe in hun land, 

anders dan ons corps diplomatique. Veel 

belangen vallen er daarom ook niet te be-

hartigen. Onderhandelingen over militaire 

bijstand verlopen via Elerion-Stad, niet via 

de ambassade. De baron verzuchtte dat hij 

in een half jaar genoeg tragedies had ge-

zien voor een mensenleven – allemaal in 

het hoofdstedelijk theater te Incendia. Ook 

de gladiatorengevechten (altijd door mis-

dadigers die zelf hiervoor kozen, in plaats 

van tewerkstelling) had hij ondertussen wel 

gezien.  

Of de baron zich onveilig voelde in Incen-

dia? Geenszins, was het antwoord. De Ele-

rianen werden met alle egards behandeld, 

hadden een flink aantal servi ter beschik-

king voor de bediening, en werden, als zij 

zich buiten de ambassade begaven, altijd 

voorzien van een ruime militaire begelei-

ding. Enkel de rokende en rommelende 

vulkaan op de achtergrond maakte onrus-

tig. 

Hoe de Incendianen zelf dachten over hun 

deelname aan de oorlog te Elsenia? Die 

vraag kwam schijnbaar te dicht bij de di-

plomatieke wens om ons niet te bemoeien 

met inlandse aangelegenheden, want de 

baron van Loogeren beëindigde het ge-

sprek. Hij wist nog wel te melden dat In-

cendia haar bondgenootschap zeer serieus 

nam: het land is geheel gemobilseerd, en 

de militaire parades die hij had mogen bij-

wonen, waren van een omvang en kwaliteit 
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‘waar de heer Trobbel ter Kro Terlep nog 

een puntje aan zou kunnen zuigen’, aldus 

de baron. 

 

 
 

Gekozen burgemeesterschap vertraagd 

in senaat, maar komt er toch 
DOOR JISAN IKLI 

 

Het door resident Loyauté ingediende ver-

zoek om de burgemeestersposten binnen de 

provincie Umbrië van op heden te laten 

verkiezen door de bewoners van de pro-

vincie zelf, heeft enige vertraging opgelo-

pen in de senaat. Een kleine groep, voor-

namelijk traditionele senatoren, heeft ge-

poogd het voorstel te blokkeren door aan te 

voeren dat het om geheel nieuwe wetge-

ving gaat, waarvoor eerst het volledige ju-

ridische traject moet worden doorlopen. In 

een uitgebreide reactie heeft resident Loy-

auté ondertussen uiteen gezet dat het hier 

echter om voortzetting van een eeuwenou-

de traditie gaat, die na de inlijving van de 

provincie Umbrië bij het Keizerrijk Elerion 

integraal over is genomen en derhalve 

reeds rechtsgeldig is: de kernoen-

verkiezing. “Aangezien de functie van 

dinghoofd in grote lijnen te vergelijken 

valt met de het burgemeesterschap, en de 

functie van kernoen in de huidige vorm 

met het residentschap, kan er van een pre-

cedent gesproken worden, op basis waar-

van het gehele juridische traject niet op-

nieuw gevolgd hoeft te worden,” aldus se-

cretaris Tambourton. Senator Fragilforte 

reageerde verbolgen : “een beroep doen op 

dergelijke obscure tradities is verre van 

chique; ik had beter verwacht van de heer 

Loyauté”. De resident laat in een korte re-

actie optekenen dat hij “enigszins verbaasd 

is dat een senator die normaliter zo prat 

gaat op het naleven van regeltjes, dit blijk-

baar enkel wenst te willen doen zolang dit 

hem goed uitkomt”. De verwachting is dat 

het verzoek bij de volgende samenkomst 

van de senaat met ruimte meerderheid zal 

worden aangenomen. 

Legerdienst in trek 
DOOR HARMEN DIAAN 

 

Het Keizerlijke Leger heeft de laatste tijd 

niet te klagen over aanmeldingen; onder-

dak, een vast inkomen en een, gezien de 

vredestijd, niet bijzonder gevaarlijke baan 

brengt velen ertoe voor één of meerdere 

jaren dienst te tekenen. Vooral de com-

manderijen in het westen en noorden van 

de provincie werden tijdens de alvenoorlog 

zwaar getroffen of zelfs volledig wegge-

vaagd. Kolonel Navarre Teslat, opperbe-

velhebber der Keizerlijke Legers binnen de 

provincie Umbrië, benadrukt tevreden te 

zijn met de aanwas van troepen. “Nu de 

verschillende commanderijen, inclusief de 

recent gerealiseerde posten, op sterkte be-

ginnen te komen, neemt de dreiging van 

rabauwen en ander gespuis zichtbaar af, tot 

het punt waarop we de gehele provincie 

wederom tot veilig gebied kunnen uitroe-

pen,” aldus de militair. Ook commanderij 

De Woldwachters zou een groot aantal 

aanmeldingen te verwerken krijgen, al 

noopt het specifieke takenpakket van de ze 

militairen tot een wat strengere selectie. 

 

 
 

Umbrische Hogeschool krijgt  

meer subsidie 
DOOR KAREL NEUTJES 

 

In een nieuwe subsidie-ronde werd de 

Umbrische Hogeschool onlangs een aan-

zienlijk grotere subsidie toegewezen ten 

opzichte van voorgaande jaren. Naar ver-

luid zou de nieuwe rector van de Keizerlij-

ke Academie hiertoe hebben verzocht na 

de ontvangst van enkele zeer boeiende 

werken, vervaardigd door Umbrische leer-

lingen die, in de woorden van de rector “in 

het verleden niet in staat waren geweest 

een opleiding op dergelijk academisch ni-

veau te volgen zo ver verwijderd van de 

hoofdstad”. Een deel van de gelden zou 

reeds zijn aangewend om de dependances 

te Zonnestein, Sonnema en Timo Ardina te 
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voorzien van een uitgebreidere bibliotheek. 

Daarnaast lopen momenteel sollicitatiepro-

cedures teneinde een aantal nieuwe docen-

ten aan het lerarenbestand toe te voegen. 

 

 
 

Problemen Elsenia nog niet voorbij 
DOOR  JAGO VAN WIJCK 

 

De oorlog in Elsenia is voorbij, de opmars 

van de Condotiere Magistri gestuit, hun 

troepen zijn verslagen. Het leven in de 

provincie zou langzamerhand weer zijn 

normale gang moeten gaan. Dat die ge-

dachte wellicht iets te optimistisch is, bleek 

toen een boodschapper uit Elsenia audien-

tie zocht bij legeraanvoerder Rodwyn. Een 

doorgaans welingelichte bron uit de hoog-

ste militaire kring liet onze correspondent 

weten dat de kleine garnizoenen die Keize-

rin Leta heeft achtergelaten, hun taak nau-

welijks aankunnen. De lokale nederzettin-

gen waar ze gelegerd zijn, worden goed 

bewaakt, en zijn inmiddels vrij van Condo-

tieri en collaborateurs. De omliggende lan-

derijen zijn redelijk veilig, tot binnen een 

dagreis. Daarbuiten zijn er grote gebieden 

zonder toezicht. Onze bron liet weten erg 

ongerust te zijn. De Condotieri Magistri 

hebben dan wel hun leger ontbonden, maar 

het is onduidelijk waar de kopstukken toe-

vlucht hebben gezocht. Nu ook de Incendi-

anen huiswaarts keren, en de gerenom-

meerde groepen huurlingen elders emplooi 

zoeken, lijkt Elsenia er weer alleen voor te 

staan. Paladijn Rodwyn, gevraagd om een 

reactie, liet op ongebruikelijk geïrriteerde 

toon weten dat Leta geen enkel stukje van 

haar Keizerrijk in de steek laat, en zeker 

Elsenia niet. 

 

 
 

Van Velzen stopt ermee 
VAN ONZE CORRESPONDENT 

 

Naar aanleiding van aanhoudende geruch-

ten dat senator van Velzen uit Chem con-

tacten zou onderhouden met een niet nader 

genoemde demon heeft de senator zijn 

functie neergelegd. Van Velzen was als 

senator een pleitbezorger voor het toeken-

nen van burgerrechten aan de niet mense-

lijke bewoners van het keizerrijk. Deze 

zaak heeft met het terugtreden van Van 

Velzen een belangrijk en invloedrijke 

voorvechter verloren. De herkomst van de 

geruchten is niet met zekerheid vast te stel-

len maar een bron in het senaatgebouw 

lijkt waarschijnlijk. 

 

 
 

Protest uiteengeslagen. 
VAN ONZE CORRESPONDENT 

 

In Elerion Stad is een betoging voor het 

afschaffen van de slavernij in Redoban uit-

eengeslagen door een aantal raddraaiers. 

Op het moment dat de vreedzame betoging 

de Botermarkt opkwam verschenen vanuit 

de Stoeldraaierstraat een groep Redobane-

zen die hard op de betogers insloegen. 

Voordat de vertegenwoordigers van het 

gezag konden ingrijpen waren de Redoba-

nezen weer verdwenen. Er konden geen 

aanhoudingen worden verricht. 

 

 
 

Senaat Onderzoekt “Muggenstein” 
VAN ONZE CORRESPONDENT 

 

Uit doorgaans betrouwbare bronnen binnen 

de senaat is het onze redacteur ter ore ge-

komen dat er een onderzoek gestart zou 

zijn naar de gebeurtenissen in het burg-

graafschap Muggenstein in de periode tus-

sen het vertrek van de graaf naar onze 

hoofdstad, volgende op zijn eervolle aan-

stelling als senator, en het optreden van de 

inquisitie, nu alweer een jaar geleden. Naar 

aanleiding van de verslagen die de inquisi-

tie van haar optreden in Muggenstein (of 

Zonnestein zoals de bewoners zelf het 

burggraafschap aanduidden) heeft opgele-



 
Jaargang 24 Anno Leta 22 

Nummer 1 Pagina 4 

 
verd schijnt door de senaat de commissie 

“Muggenstein” ingesteld te zijn. 

De commissie schijnt te onderzoeken of de 

door de burggraaf bij zijn vertrek aange-

stelde locale gezagsdragers verwijtbaar na-

latig zijn geweest ten opzichte van de door 

de inquisitie geconstateerde ontsporingen. 

Volgens onze bronnen richt het onderzoek 

op een drietal specifiek gemelde zaken: 

·      De toedracht rondom de moord op een 

belangrijke diplomatieke vertegen-

woordiger van de bevriende natie In-

cendia, en de juridische afhandeling 

daarvan. 

·      Het ontstaan van diverse ketterijen en 

demonenvereringen en de bestrijding 

daarvan. 

·      Het gehanteerde beleid ten aanzien 

van het gebruiken van, niet toegestane, 

renegate magie. 

De werkzaamheden van de commissie 

schijnen zich te bevinden in een afronden-

de fase. De voorzitter van de commissie, 

naar verluid de ervaren senator Piek, zal de 

conclusies van de commissie vastleggen in 

een geheim rapport dat hij zal aanbieden 

aan de keizerin. 

  

 
 

Hildebrand rector UH 
DOOR JACOBA KWAKKELMANS 

 

De aanstelling van Bart Hildebrand als 

nieuwe rector van de Umbrische Hoge-

school in Nieuw-Woudenburg komt als een 

verrassing. Hildebrand, tot voor kort werk-

zaam als rector van de Dependance Son-

nema, verslaat hiermee verrassend zijn 

,door ingewijden hoger aangeschreven, 

collega Thijse van de Dependance Mug-

genstein. Rectrix Leone Thijse werd mede 

dankzij het voortreffelijke onderzoek naar 

de Paarse Plassen vanuit haar DUH als de 

grote kanshebber genoemd. Thijse was niet 

bereikbaar voor commentaar. 

 

 

 

Nieuw boek Millars op komst 
DOOR SJAAK GROEN 

 

De bekende ontdekkingsreiziger Nevada 

Millars werkt momenteel vanuit zijn berg-

hut nabij Penjolstee aan zijn nieuwe boek 

“Mijn tocht door de bergen”. Ter promotie 

van zijn recente pennenvruchten, doet de 

veel gelezen auteur al enkele onderwerpen 

uit de doeken. Zo zal hij in zijn nieuwe 

boek vertellen over zijn bezoek aan de kat-

mensen (“handschoenen meenemen”), zijn 

filosofische gesprekken met de abt van het 

klooster der Gele Orde in Demsterkloof 

(“zeer verhelderend”), en een onverwachte 

ontmoeting met ondoden in de noordelijke 

bergen. Vooral dit laatste voorval heeft 

veel indruk gemaakt op Millars. “Plotse-

ling stond ik oog in oog met een viertal be-

pantserde en gewapende ondoden in for-

matie, die me de doorgaan versperden. Ze 

vielen niet aan, maar hieven wel dreigend 

hun wapens als ik probeerde me verder 

omhoog op het pad te begeven,” aldus de 

avonturier.  

 
 

Wederom presenteren wij u met enige trots 

een artikel, alweer het vierde,  van de be-

kende historicus Louis den Jongen.  

  

Waar was u toen ……..  

De Zon opkwam? 
DOOR LOUIS DEN JONGEN 

  

Het ontstaan der dingen is het best be-

schermde geheim der geschiedenis. Niet 

omdat het ingewikkelde materie is, inte-

gendeel doorgaans zijn het simpele zaken. 

Het is het slechte geheugen van de mens, 

en de veronachtzaming van de kunst van 

het vastleggen van dat wat geschied, ge-

schiedenis, die maakt dat dingen die ooit 

simpel waren al snel, met het verstrijken 

der jaren, geheimzinnige of zelfs mythi-

sche vormen aannemen. Toegegeven, het is 

voor een leek lastig in te schatten welke 

van de alledaagse gebeurtenissen in 

zijn leven, de bron zullen zijn voor veel-
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omvattende gebeurtenissen die rijken zul-

len veranderen. Echter, zoals met alles, oe-

fening baart kunst. En de oefening begint 

met het vastleggen van zaken, het docu-

menteren en archiveren van dat wat ge-

schied. Vanzelfsprekend kan niet van elke 

individuele burger verlangd worden dat hij 

tijd steekt in het bijhouden van de geschie-

denis, zelfs al zou iedereen daar de capaci-

teiten voor hebben. Maar het mag van 

machthebbers, wereldlijk of religieus, ver-

wacht worden dat zij er voor zorgen dat 

capabele wetenschappers dit voor hun re-

kening nemen. Zodat men kan leren uit het 

verleden. Het is toch opmerkelijk om te 

constateren dat mensen continue met hun 

toekomst bezig zijn maar daarbij volstrekt 

vergeten achterom te kijken naar wat ge-

beurd is. Toekomst is niet anders dan nog 

te gebeuren geschiedenis. De Umbriër zou 

er goed aandoen meer belangstelling te to-

nen voor de vergane jaren van zijn omge-

ving. Deze provincie is rijk aan tradities en 

gewoonten die echter door de snel veran-

derende omstandigheden nogal al eens 

dreigen ten onder te gaan aan cultuurin-

vloeden van buitenaf. Een tumultueuze re-

gio zoals Umbrië zou meer dan stabielere 

delen van het keizerrijk Elerion zijn ge-

schiedenis moeten koesteren, documente-

ren en archiveren. Opdat me onthoudt en 

opdat men leert. Wie van u weet nog wan-

neer voor het eerst alven werden gezien 

voordat de paarse oorlog begon (lees daar-

voor mijn kronieken “De puinhopen na 

acht jaar paars”.) ? Wie van u kan de na-

men opnoemen van de laatste vijf residen-

ten van Umbrië, laat staan hun daden? Wie 

van u weet nog hoe het inmiddels erkende 

Zonnegeloof opkwam in Umbrië? 

Vandaar dat ik u vraag: “Waar was u 

toen….. De Zon opkwam ?” 

 

 
 

Kunst: 

 

De redactie heeft wederom de hand weten 

te leggen op enkele vers geschreven rijme-

larijen van de vermaarde dichter Kwesmar 

Ebottonroebot. Het lijkt erop dat deze Um-

brische spotdichter op alle fronten weer 

terug van weggeweest is. 

  
Een aanzienlijke waard hield niet van rare kwasten 

In zijn ‘laatste linie’ kwamen enkel beschaafde gasten 

Zijn deurbeleid was strikt 

En het werd ook gepikt 

Tot enkele doorslaggevende Incendianen ervoor pasten 

  
In Trollendam heb je ratten in allerlei soorten en maten 

Ook als we niet over de menselijke soort praten 

Maar waar we naar gisten 

En tot nu niet zeker wisten 

Is dat de post altijd aankomt, als ragskalo geen postbodes 

aten 

  

Bij een oude molen hield een eenzame sergeant de wacht 

Altijd op zijn post, in weer en wind, bij dag en nacht 

Zijn wapen was geen mes 

Wel de inhoud van menig fles 

Zodat in elk opzicht ‘geestrijk vocht’ zijn einde bracht 

  

De bisschop klaagde dat er met geld was gesmeten 

De behoefte van het volk ten onrechte was vergeten 

Aan meubels werd zilver verspild 

In plaats van volkshonger gestild 

Sprak hij met zijn achterwerk op de heerlijke stoelen 

gezeten 

 

 
 

Kort nieuws uit Umbrie: 

 

• In Reutelpaal heeft een woedende me-

nigte een ondergedoken alf gelyncht. 

De alf, die al jaren aan de rand van het 

dorp woonde en de kost verdiende als 

jager, had zijn identiteit verborgen we-

ten te houden door al die tijd een ka-

proen te dragen. Een bezoek aan de 

lokale herberg werd de alf fataal. Een 

blinde magiër op doorreis vroeg aan-

wezigen om hun hoofddeksel af te 

nemen bij een toost op de gevallenen 

in de oorlog. Toen de alf weigerde, 

werden omstanders achterdochtig. 

Volgens de instanties is de opge-

knoopte alf er nog genadig afgeko-

men, in vergelijk met de dorpelingen 

die in de oorlog op soms gruwelijke 

wijze zijn gedood. 

• De stadswacht van Nieuw-

Woudenburg is recentelijk uitgebreid 
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met een hond. De hond genaamd Par-

cifal is gespecialiseerd in het opsporen 

van Barda. 

• In Hoenderlopen is dan toch begonnen 

met de bouw van het Galliformo-

droom, het nieuwe stadion voor de 

kippenrennen. De bouw is indertijd 

vertraagd, omdat bouwmeester Soeters 

moest worden vervangen. Sindsdien 

heeft bouwmeester Gradus van Loo-

genen puik werk geleverd, door een 

plan op te stellen waarin zowel de 

wensen van de bevolking, als het bud-

get van de provincie verenigd werden. 

Spreekstalmeester Joachil Frosters, in-

derdaad kleinzoon van de beroemde 

Janus Frosters, was buiten zichzelf van 

vreugde. ‘Ach had mijn opa dit nog 

kunnen meemaken’ waren zijn woor-

den bij het leggen van de eerste steen. 

• Meer kippennieuws uit onze provincie. 

Benjamin Ennema, woordvoerder voor 

burgemeester Ligtvoet van Nieuw 

Trollendam, stuurde een officieel 

communique over de onrust die ont-

staan is te Hoenderlopen. Daar was de 

bevolking in rep en roer na de over-

name van een fokkerij met Hoense 

Baardkriel renkippen. De heer Ennema 

laat weten dat de beesten zeker niet 

voor menselijk consumptie zijn be-

doeld. 

 

 

Ingezonden bericht: 

Naar aanleiding van onze bruusk afgebro-

ken discussie doe ik u mijn laatste vraag 

maar via deze manier toekomen. We had-

den een discussie over het gebruik van me-

talen in de heraldiek. Waarom is het dat 

woorden als staal en ijzer nooit worden ge-

combineerd met worden als kathedraal of 

fort? 

Hoogachtend  

Jisan Assul 

Oproep: 

 

Boschlust zoekt personeel 

 

In de lommerrijke omgeving van het Wold, 

niet ver ten noorden van Trollendam, ligt 

ontspanningsoord Boschlust. De lokatie is 

zeer veilig te noemen, door de aanwezig-

heid van het commandorij der Woldwach-

ters, en is de ultieme lokatie om u terug te 

trekken van de beslommeringen van het 

dagelijks leven. Boschlust is voorzien van 

alle diensten en gemakken die u zich kunt 

wensen, inclusief een gerenommeerd res-

taurant. Chefkok Blazi, en enkele van haar 

medewerkers, waren voor de alvenoorlog 

werkzaam in de legendarische gasterij 

Heuvelpark te Woudenburg. 

 

Het restaurant van ontspanningsoord Bo-

schlust is op zoek naar nieuw personeel. 

Ervaring is gewenst, doch niet noodzake-

lijk. Een verlangen om uit te willen blinken 

in uw gekozen professie, is wel degelijk 

een vereiste. 

 

Reakties naar Boschlust, ten name van dhr 

van den Burg, uitbater, of mevr Blazi, 

chefkok 

 

 
 

 

Te vroeg van ons weggerukt 

Als een bloem die nog voor het ontluiken 

Is vertrapt en geplukt 

Nog voor je lekker ging ruiken 

 

 

Miesje van Vennenhove 
 

 

 

Voor altijd ons kleine meisje 

 

Papa en Mama 

 



 
Jaargang 24 Anno Leta 22 

Nummer 1 Pagina 7 

 
 

 
 

 

 
Gezocht: 

Tegen hoge beloning 

 

Verdacht in zake de brute ontering 

en moord op Miesje van Vennehove, 

de persoon die zich uit gaf als: 

 

‘Richard von die Rodehanden’ 
 

Verdachte is lang van postuur, heeft blond tot 

lichtbruin haar en spreekt met een merkwaar-

dig accent. Typerend kenmerk is het ooglapje 

voor zijn linkeroog. Voorts draagt hij door-

gaans een helm en gaat hij gekleed in de kleu-

ren lichtblauw en groen.  

Naar aanleiding van het stoffelijk overschot 

kunnen we stellen dat het moordwapen een 

plat vlak had, als een hamer, met daarop het 

reliëf van een driehoek. 

 

Heeft u deze uiterst gevaarlijke man gezien, 

neem dan contact op met de plaatselijke auto-

riteiten.  

 

 

 

De Rode Klauw herdenkt  

 

Rogier Buysing 

 

Priester van de Generaal  

2
e
 graads gelovige van de Generaal 

Korporaal  

Orkbal speler voor “Het Hardt van Zonnenstein” 

 

Zijn strijd is gestreden 

Uit ons midden gehaald. 

Geen gevaar is gemeden. 

Met bloed is betaald. 

 

Van de ratten besnuffelt, 

En de dood in geknuppeld. 

Een Generaals gelovige in hart en nieren.  

Zijn ziel zal zegen vieren! 

 

 

Zij die heldhaftig in de strijd sneuvelen, 

scharen zich aan Zijn zijde  

en zien neer op onze verrichtingen.  

Wij zullen hen niet teleur stellen 

 

Wij zijn rein! 

 

“Leve Robin, Leve De Ware Generaal!” 

 

Namens De Rode Klauw  

Ian Gee Banck Priester van De Generaal.  

 

 

 

En er komt een dag 

Dat wij elkaar weer zullen zien 

 

En er komt een dag 

Dat wij weer zullen lachen 

 

En er komt een dag 

Dat je gewroken wordt 

 

En die dag komt naderbij 

 

 

 

Je liefhebbende L. 

 


