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`t Wold bloeit op!
DOOR FEMKE NEKEPA

Afgelopen maanden heeft verborgen rampspoed plaats gevonden in “t Wold. Ver van
de bewoonde wereld, diep in wat men het
hart van de natuur van Umbrië zou kunnen
noemen is veel gebeurd wat de gehele provincie zou hebben kunnen veranderen.
Maar gelukkig voor de Umbriërs is dit gevaar bezworen voordat het invloed kon
hebben op hun dagelijkse leven. Door diverse boze krachten is geprobeerd de natuurlijk loop van ’t Wold te ontwrichten.
Gebruik makend van demonische krachten
wilde men Umbrië in haar hart treffen. De
aartsdruïde mag dan voor vele burgers van
Umbrië een vrijwel onbekende persoon
zijn, maar eenieder die tijdens de paarse
oorlog een vluchtplek heeft gehad in ’t
Wold zal met warmte in het hart terugdenken aan wat de toenmalige aartsdruïde
voor hen heeft betekend. De huidige aartsdruïde en zijn secondanten bleken ernstig
ziek gemaakt door kwade demonische
krachten. Nog erger was dat ook gewone
inwoners van ’t Wold, zowel planten als
dieren, zich vreemd en verontrustend gedroegen. Hulp van buitenaf heeft echter
tijdig het kwaad weten te keren. De bron
van alle problemen bleek te liggen bij de
eeuwenoude levensboom in het hart van ’t
Wold. Door onjuiste rituelen door orken

en dryaden en demonische krachten van
onbekende oorsprong, was deze bron van
leven vervormd tot een put van kwaadaardigheid. Als snel bleek dat krachtige daden
vereist waren om dit te veranderen. Met
hulp van een bonte groep aanwezigen,
waaronder diverse druïden en natuurgelovigen maar ook Incendianen, veteranen uit
de Elsenia-oorlog en een groep Generaalsgelovigen, werden de problemen één voor
één aangepakt en opgelost. Nadat zowel
aartsdruïde Mutaron als zijn secondant
Lioon weer volledig aanspreekbaar waren
‘gemaakt’ kon begonnen worden met het
verdrijven van de kwade invloeden rondom
de levensboom. Na een zware nacht waarin
duistere krachten bevochten èn verslagen
werden kon op de daarop volgende zonnige ochtend een nieuwe levensboom geplant
worden. Met name, maar zeker niet uitsluitend, de druïden Artesia, Distel, Linea en
Ruig en natuurpaladijne Malthenniël waren
bereid hun leven te geven voor ’t Wold.
Tijdens het planten van de nieuwe levensboom probeerden alle in ’t Wold aanwezige kwade wezens en krachten nog eenmaal
hun boosaardige doel te bereiken. Een
bloedige strijd volgde waarbij alles wat
nog vuig en duister was zich op de aanwezige redders wierp. Hoewel enkele van de
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aanwezige dapperen, zoals de aanvoerder
van de groep veteranen uit de Elseniaoorlog, stierven heeft uiteindelijk de natuur
overwonnen. Een nieuwe levensboom is
geplant en groeit als de spreekwoordelijke
kool. Door het gehele Wold is te merken
dan de natuur weer zijn beloop neemt en
dat onnatuurlijke invloeden zijn verdwenen.
Een waarschuwing voor de burgers die
minder bekend zijn met de natuurlijke omgeving van onze mooie provincie, ’t Wold
is nog steeds een zeer gevaarlijke plek,
waar wolven en beren huizen. Denk niet
dat u welkom bent om er een aangename
wandeling te maken. Maar wees wel gerust
dat daar, het hart van de natuur dat Umbrië
mooi en welvarend maakt, wordt beschermd.

Aanslag in Kro Terlep
DOOR JAGO VAN WIJCK

Kro Terlep is al enige dagen in rep en roer.
Recentelijk werd een aanslag gepleegd op
stadsheer Trobbel. Tijdens een rondgang
lang de bouwwerkzaamheden aan de nieuwe havenpier in de Terlepse haven, werd
de stadsheer geschampt door een vallende
lading huiden vanuit het land van Aa. De
stadsheer heeft gelukkig zeer beperkt letsel
opgelopen, zijn schouder bleek uit de kom.
Zijn echtgenote werd eveneens geraakt, en
zij raakte ernstiger gewond, haar rechterarm bleek gebroken. Een oplettende onderofficier, Robin Smeenge, de broer van
de in Umbrië vermaarde Richard Smeenge,
joeg gelijk een kruisboogpijl door de hals
van dokwerker die de laadkraan bediende.
Nadat vrouwe Trobbel naar een genezer
was gebracht en de dochter van de stadsheer haar vaders schouder weer in de kom
had geduwd, vervolgde de stadsheer zijn
tocht met de woorden “Laat me niet gek
maken.”. De verdere middag verliep zonder incidenten.
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De identiteit van de aanslagpleger is nog
niet achterhaald, hij bleek al enige maanden geleden, onder de naam Grad Balteseer
,te zijn aangenomen bij handelshuis de
Rand. Opvallend was de vondst van een
druppelvormige tatoeage op het rechterschouderblad van de aanslagpleger. Er is
nog niet vastgesteld waar dit op zou kunnen duiden.

Verslag commissie Muggenstein
DOOR JUSAN IKLI

In Elerion-stad heeft de invloedrijke senator Piek onlangs het rapport van de commissie Muggenstein overhandigd aan de
keizerin. De inhoud van het rapport is geheim maar volgens ingewijden komen de
bestuurders van het graafschap met de
schrik vrij. Op het punt van de belangrijkste aanklachten worden de door graaf Elric
aangestelde bestuurders weliswaar verantwoordelijk maar desondanks niet strafbaar
geacht. Vanuit kringen rondom de fanatieke corruptiebestrijdende senator Saul Damast wordt geroepen om een aanvullend
onderzoek. Uit de geheime verslagen van
de commissie, waarvan senator Damast
zegt delen te bezitten, zou blijken dat senator Piek het onderzoek bewust beperkt zou
hebben gehouden. Of het aanvullende onderzoek er komt is nog niet bekend.

Rust in het Wold weergekeerd
DOOR JACOBA KWAKKELMANS

In het Wold hebben zich de afgelopen tijden dramatische taferelen voorgedaan.
Woeste menigten verwilderde orken en
trollen vielen de bewoners van de oude
woldwachtersvestiging aan. Bezeten door
een demonische macht en geleid door een
verzilverde dryade oefenden zij een waar
schrikbewind uit dat op zijn hoogtepunt
een belangrijk deel van het Wold praktisch
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ontoegankelijk maakte. Slecht met behulp
van een grote groep vrijwilligers konden
de woldwachters de controle over het
Wold terugkrijgen. Wat de humanoïde bewoners van Umbrië heeft aangezet tot deze
uitbarsting is tot op heden onduidelijk.
Het door de resident ingestelde nieuwe bestuur heeft, na de nodige kinderziektes, de
zaken stevig onder controle. Luitenant Sato
van de woldwachters was tegen onze correspondent zeer te spreken over het optreden van de vertegenwoordigers van de Jaden Hemelkeizer. “Ze hebben geen verstand van het leven in een natuurlijke omgeving maar dat kun je ze niet kwalijk nemen, ze weten de zaken wel op een rijtje te
krijgen.”, aldus de luitenant.
Ook Lucy Bruin, gastvrouw van de in ’t
Wold gelegen uitspanning Boschlust, bleek
zeer gelukkig met het daadkrachtig bestuur. Ze liet weten dat de in het ontspanningsoord aanwezige gasten nauwelijks
iets hadden gemerkt van de perikelen diep
in de wouden. Wel lieten de meeste betrokken blijken enigszins sceptisch te staan
over het vervolg. "Je weet nooit wie de resident en de kerk hierna weer naar voren
schuiven, maar we zullen hem of haar als
een vorst ontvangen!" aldus een enthousiaste Lucy.
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in Kro Terlep. Hoewel de stadsheer, als
boegbeeld van het Generaalsgeloof, altijd
duidelijk heeft gemaakt dat alle toegestane
geloven vrij beleden kunnen worden in zijn
stad, is zijn populariteit nog steeds dusdanig dat vrijwel geen enkele inwoner er over
peinst om iets anders dan de Generaal aan
te hangen. De woordvoerder van de delegatie van de Jaden Hemelkeizer die zich in
Kro Terlep gaat vestigen gaf als antwoord
op de vraag wat men kwam doen in Kro
Terlep waar geen gelovigen van de Hemelkeizer zijn: “Daar gaat het helemaal
niet om.”.

Kort nieuws uit Umbrië:
•

•

•

Jaden Hemelkeizer keert
terug in Kro Terlep
DOOR JAGO VAN WIJCK

De Jaden Hemelkeizer heeft haar tempel in
Kro Terlep weer bemenst. Na een afwezigheid van bijna een decennium keert het geloof van de Hemelkeizer weer terug in de
zo Generaalsgezinde stad. Zoals bekend
hebben, uitgezonderd de Generaal, de
staats- en volksgeloven vrijwel geen enkele
aanhanger in Kro Terlep. Dat was destijds
dan ook de reden om de stad geheel te verlaten. Na een periode van politieke strijd
op senaatsniveau over deze ontwikkelingen
is het al weer jaren rustig op geloofsgebied

•

•

De handel met de katmensen in
Mgrauw is sinds enige weken enorm
gestegen. De katmensen bieden hun
waren tegen veel lagere prijzen aan dan
voorheen.
Een brouwer in Appelhoeve zal binnenkort perencider op de markt brengen. Roddels in het dorp suggereren dat
zelfs pruimencider deze nieuwlichter
niet te ver zal gaan.
Diverse houthakkers in Kasperwolde
hebben het plan opgevat bomen te gaan
verbouwen. Ze hebben een stuk land
gepacht en al diverse boomsoorten geplant. Volgens hun woordvoerder willen ze het inkomen en werk van hun
kleinkinderen veiligstellen.
Handelshuis de Rand heeft aangekondigd alle gildeleden, mits het een erkend gilde betreft, dertig tot vijftig procent korting te bieden op al hun beroepsgerelateerde aankopen. Diverse
gildes hebben verheugd gereageerd.
Umbrië krijgt een kiepeltongilde.
Hoewel nog niet bevestigd door bestuurlijke woordvoerders, zal ook Umbrië, te beginnen met NieuwWoudenburg voorzien worden van een
kiepeltonvoorziening.
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Kort nieuws uit Elerion:
•

•

•

•

Uit de Twaalf Provinciën komen onheilspellende berichten over een pestepidemie die huishoudt onder de veestapel. Vooral geiten en runderen
schijnen het slachtoffer te worden van
de ziekte, die volgens lokale shamanen
en druïden volstrekt natuurlijk is, maar
ondertussen wel levensbedreigend voor
enkele stammen die geheel van hun
dieren afhankelijk zijn. In Elerion-Stad
is een delegatie broeders van de Jaden
Hemelkeizer scheep gegaan, in de hoop
op tijd aan te komen om tenminste een
deel van de dieren te kunnen redden.
De prijs van geel zout, schijnbaar een
onontbeerlijk component in de strijd
tegen deze ziekte, is in korte tijd zo gestegen dat de gezamenlijke stamhoofden over een prijsplafond overleggen.
Voor zover bekend is daar nog geen
beslissing genomen.
Meer extreme krachten van de Natuur.
De voorjaarsstormen hebben op de Haribdische eilanden Ichi, Nichi en Sanchi tientallen visserdorpen volledig
weggevaagd. De meeste inwoners, bekend met de nukken van hun klimaat,
waren op tijd landinwaarts getrokken.
De materiele schade is dit voorjaar echter groter dan ooit.
Problemen in Dialodor. Door het uitblijven van regen in de westelijke regio
nabij Redoban, wordt gevreesd voor de
jonge aanplant van vooral rogge en
graan. Onze correspondent, net terug in
Lodor, meldde dat de Dialodorezen
zich nog geen ernstige zorgen maken.
De meeste vorsten zijn rijk genoeg om
voedsel voor hun inwoners te importeren. Wel wordt er hardgrondig gemopperd, vooral over naburige vorsten die
de prijzen opdrijven.
Helms Rak, de zeilrace tussen Kro Terlep en Helmshaven, is gewonnen door
Eirik "Koudhand" Cronström, een
Fjinnan die met enige goede wil inwo-
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ner van Umbrië genoemd kan worden.
Eirik woonde de laatste jaren in Sonnema, en trok daar de aandacht door
geregeld de Drievliet af te varen om
daarna weer terug te peddelen. Ander
zeilers roemen Eiriks snelheid, vooral
als er geen wind is, of de golfslag te
heftig om de zeilen bij te zetten. Vooral
dat laatste leek deze race de doorslag te
geven. Eiriks commentaar: "Løk".

Mededeling:
Joseb, grote paardeloel, laat hierbij weten
dat zijn familie vanaf heden bekend zal
staan als de familie Zogolli.
Tevens maakt hij bekend open te staan
voor nieuwe aanmeldingen van aspirant-Zogolli’s. Geïnteresseerden kunnen zich bij hem persoonlijk melden.
Joseb Zogolli (voorheen Joseb Janzkauskaz)

Advertentie:
Voor handelsreizigers, avonturiers of
voor een korte vakantie:
Herberg In De Lachende Zon
te Steenwolde
Met Umbrische keuken
en drank van Singe
Een goed verhaal bij het haardvuur
Jachtexcursies op aanvraag
Annesta en Fernando van Klaveren
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Overlijdensbericht

In oorlog geboren
In vrede gestorven

Na vele jaren trouwe dienst moeten we onze
collega, vriend, drinkebroeder en scherpschutter missen.
Robert Gesink
Sergeant-fourageur bij de Woldwachters
Zelfs zwaargewond bleef hij het Wold
beschermen tot hij werd neergeslagen met
verraderlijke magie. We hebben jouw laatste
rustplaats gemarkeerd met jouw persoonlijke
wapen als teken van erkenning en herinnering.
Het gebied in de directe omgeving van de
bosbar heeft een nieuwe toegewijde
beschermer nodig.
Aan de familie, de Sater en de vrienden wil ik
mijn oprechte deelneming betuigen en veel
sterkte in de komende periode bij het verwerken van dit verlies.

Felix Mollema
Nieuw-Woudenburg
Agnes Mollema
Nieuw-Trollendam
Florien Mollema
Aagje
Felix jr.
Dirkje
Geboren:
Roline en Ritsaard
Wij zijn blij met allebei!

Sato Sirahadjama
Luitenant bij de Wold wachters

Wolbert en Raveline van den Bosse
Nieuw- Woudenburg

oorlog beroert ons allen
op een wijze voordien nooit mogelijk geacht
sommige slachtoffers sneuvelen lang
nadat de strijd vergeten is

Machteloos en droef heb ik afscheid moeten nemen van mijn broers,
Dirk Verkerke † 34 jaar
Gert Verkerke † 32 jaar
Frans Verkerke, Baron van Brochel
Ridder in de Orde van de Rode Roos

