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Grote Geloofssynode belegd in Wold! 

Keizerin bevestigt “visioen van de goden” 

 

Elerion-Stad – Uit het hele keizerrijk zijn 

meldingen binnen gekomen van personen 

die in hun dromen een visioen hebben ge-

had. Het visioen, waarin onder andere 

wordt gemaand tot een bijeenkomst van de 

geloven, werd door willekeurige inwoners 

van het Keizerrijk ontvangen. De meeste 

meldingen komen uit de provincie Umbrië, 

maar uit alle delen van het rijk hebben 

mensen zich gemeld. Na spoedoverleg met 

haar religieuze adviseurs heeft Keizerin 

Leta laten weten dat het visioen inderdaad 

afkomstig is van de goden en dat er een 

geloofssynode georganiseerd zal worden 

in het Wold in Umbrië. Bij monde van 

kardinaal Govaert Liedeveer van de Kerk 

der Jaden Hemelkeizer roepen de Staatsge-

loven iedere gelovige die een visioen heeft 

gehad op om naar het Wold te reizen, “ge-

lijk de wil van de goden”. 

Opvallend is dat, zover bekend, het visioen 

willekeurige gelovigen heeft bereikt. Di-

verse bisschoppen hebben toegegeven 

geen visioen te hebben ontvangen. Een van 

hen heeft reeds aangekondigd in retraite te 

gaan om haar band met haar god te ver-

sterken. En in Alchimbra heeft een priester 

zich in zee gestort omdat zijn god hem 

geen visioen had geschonken. Kardinaal 

Liedeveer roept op tot “kalmte en ver-

trouwen in de wil van de goden.”  
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Verder is het opmerkelijk dat er sinds de 

aankondiging van een synode in het Wold 

taal noch teken is ontvangen van de aarts-

druïde Mutaron van de Wilde Landen. De 

persoonlijk secretaris van de keizerin, jon-

ker Pieter Drooglever-Fortuijn, laat weten 

dat dit de voorbereidingen voor de synode 

niet zal hinderen en dat lokale druïdes zul-

len blijven proberen contact te leggen met 

de aartsdruïde. 

 

 

Ambassadeur verdwenen? 
Eleriaanse ambassade geeft taal noch teken 

 
Door Paul Blanckeman 

Volgens goed ingelichte bronnen in de 

hoofdstad zou er al geruime tijd niets meer 

worden vernomen van de Eleriaanse am-

bassade in Incendia. Dit heeft geleid tot 

grote onrust in het paleis en er lijkt 

niemand te zijn die de vele vragen hierover 

kan of wil beantwoorden. 

Navraag leidde tot de hardhandige verwij-

dering van uw verslaggever die het “ad-

vies” meekreeg om hierover te zwijgen. 

De afdruk van de in maliën gehulde hand-

schoen is nog altijd zichtbaar. 

Het is duidelijk: er is iets mis, goed mis. 

Dat werd bevestigd toen de redactie een 

anonieme brief ontving met daarin de 

boodschap dat er sterke aanwijzingen zijn 

dat de Eleriaanse ambassadeur verdwenen 

is. 

Wij zullen u hopelijk binnenkort meer 

kunnen vertellen.  

 

 

Kalbe gered van overstromingen 

 

Servatie – In onze vorige uitgave spraken 

wij van grote overstromingen in de Elseni-

aanse provincie Kalbe. Zelfs zonder de 

spontaan aangeboden hulp uit Dal Aran 

kwam het niet tot de grote overstromingen 

waarvoor gevreesd werd. Op vele plaatsen 

in Kalbe stonden de rivieren aan de rand 

van de oevers maar nergens leidde dat tot 

grote problemen. Wat op een ramp leek uit 

te lopen bleek na een paar dagen aanhou-

dende droogte met een sisser af te lopen. 

Als door een wonder bleek het waterpeil 

van de rivieren in Kalbe razendsnel te da-

len waardoor de hulp vanuit Dal Aran niet 

meer nodig bleek. De dankbare bewoners 

van Kalbe hebben de helpers uit Dal Aran 

beloond met een traditioneel winterfeest, 

wat volgens niet te achterhalen gebruik uit 

Kalbe altijd in de herfst gevierd wordt. 
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Handelsoorlog voorkomen! 

Onderhandelingen positief afgesloten 

 

Door Fritz Ooster 

In de vorige editie van de Wilde Post be-

richtten wij u over een naderende handels-

oorlog met als inzet de beschikbaarheid 

van waardevolle goederen. De gewone 

burger en ook het leger leken de dupe te 

gaan worden van de hooghartige houding 

van onder meer handelshuis De Rand. 

 

Nadat de handelshuizen elkaar verbaal be-

stookten met dreigende taal en zelfs ge-

weld niet werd geschuwd, greep de senaat 

in. Er werd een onafhankelijke gespreks-

leider gestuurd om de boel te sussen en de 

zaak op te lossen zodat de onderhandelin-

gen konden worden voortgezet. Critici 

meenden dat dit tot niets zou leiden, maar 

het tegendeel is bewezen. Na een gesprek 

achter gesloten deuren konden alle partijen 

ineens weer constructief aan de slag. De 

gespreksleider fungeerde als bemiddelaar 

en er is afgesproken dat de prijzen dit jaar 

niet verder stijgen. Ook zal de productie 

door elk huis worden verhoogd zodat 

niemand hoeft te lijden onder eventuele 

schaarste. 

 

Opmerkelijk was de plotselinge aanwezig-

heid van de heer Lucius Frost, de eigenaar 

van het handelshuis met dezelfde naam. 

Doorgaans komt hij niet buiten de deur, 

maar blijkbaar ging de hele zaak hem zo 

aan het hart dat hij persoonlijk polshoogte 

kwam nemen. Zijn neef, de heer Olivier 

Frost, was met hem meegekomen en nadat 

de deuren weer opengingen, kwamen zij 

zeer opgewekt naar buiten. Zonder com-

mentaar vertrokken zij echter. 

 

Een afgevaardigde van handelshuis De 

Rand was spraakzamer, zij het erg voor-

zichtig in zijn woordkeuze. „Wij zijn erg 

blij met de uitkomst van het overleg en na-

tuurlijk wil De Rand alle medewerking 

geven aan een positief resultaat. Van enige 

belemmering van onze kant is absoluut 

geen sprake, ook al waren we eerst wat 

moeilijk aan het doen.‟ 

Op de vraag of hij die laatste opmerkingen 

wilde verduidelijken, kregen we een on-

verstaanbaar gemompel als antwoord 

waarbij de goede man bleek wegtrok en 

met grote haast vertrok. 

 

Hoe dan ook, de gewone burger kan opge-

lucht ademhalen, de handel heeft de im-

puls gekregen die ze nodig had. 

 

 

- Ingezonden bericht - 

op een witte wolk 

drijven mijn gedachten rond 

zuiver, ongeremd 
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Feest nabij Appelhoeve 

 

door Jonker Geert Biggen (junior) 

Recentelijk werd in Appelhoeve de plaat-

selijke gendarme op pad gestuurd omdat 

de Appelhoefse bevolking enig hinderlijk 

geluid meende waar te nemen in de bossen 

nabij. Eenmaal ter plekke ontwaarde de 

diender een heus nomadikamp alwaar eni-

ge festiviteiten onderhevig waren. Een 

grondige inspectie kon echter geen strafba-

re feiten aantonen en daarnaast bleek het 

georganiseerde uiterst aangenaam te zijn. 

Het hoogtepunt van het geheel bleek een 

talentenjacht te zijn georganiseerd door de 

familie Zogolli (wiens kampementje dit 

blijkens de alom aanwezige papieren was). 

Geïntrigeerd door dit curieus gebeuren is 

de diender niet tot actie overgegaan maar 

heeft hij zich bij het feestgedruis aangeslo-

ten. Volgens de nomadi-traditie werd hij 

gastvrij onthaald. 

De talentenjacht was van een dusdanig 

hoog kaliber dat menig tempel van de Zon 

hier stikjaloers van zou raken. Zoals het de 

rondtrekkende lieden betaamt werd er veel 

gezongen, er werden verhalen verteld, de 

vaardigheid met de kruisboog werd gede-

monstreerd en, geheel onverwacht, werd 

de Haribdiaanse dichtvorm, de haiku, door 

twee verschillende (!!) lieden te berde ge-

bracht. Het geheel werd gepresenteerd 

door de "koenstkenner" Firel Zogolli. Het 

was dan ook niet verwonderlijk dat de 

winnaar van het geheel de leider van de 

Zogolli familie was, Ashna Zogolli, met 

een wonderschoon lied over een "mama". 

Menigeen was tot tranen toe bewogen tij-

dens de uitvoering dus geheel onverdiend 

was het niet. 

Het feest ging hierna door tot in de kleine 

uurtjes en waar menigeen wellicht had 

verwacht dat de lieden zich overmatig te 

buiten zouden gaan aan de alcoholische 

versnaperingen (waar echter niets van ap-

pel gemaakt aanwezig bleek te zijn) bleek 

het tegendeel waar. De barman, Armin 

Zogolli, beschreef zijn clientèle als "cola-

muilen". Er is dan ook niemand beboet 

voor overlast of wildplassen.  Al met al 

een zeer geslaagd feest met enthousiaste 

lui en zonder enige onvertogen woord. 

Toen de gendarme de volgende dag terug-

keerde in Appelhoeve had hij veel uit te 

leggen aan de plaatselijke notabelen.  

 

 

Gouden papieren 

 

Door Lukas van Heemdal 

Recentelijk is er veel beweging in het 

klooster in Demsterkloof.  Een paar gei-

tenherders uit de bergen konden mij vertel-

len dat het een komen en gaan is van kar-

ren. Uit nader onderzoek bleek dat het hier 

gaat om karren vol met papier. Ik sprak 
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meester Weustenraad, van de abdij, die 

toeziet op de productie van papier. “Het is 

een gekkenhuis,” aldus de drukke Weus-

tenraad. “Sommige noemen het Monni-

kenwerk om zoveel papier te moeten ma-

ken, maar daar draaien wij onze hand niet 

voor om. Aan de andere kant, het levert 

een aardig zakcentje op.” Dat dit het geval 

is was te zien. Tijdens mijn eigen bezoek 

zag ik nog een kist met daarop het stads-

zegel van Wezembeek staan met een aan-

vraag voor duizend vellen papier. Op de 

vraag waarvoor ze zoveel papier nodig 

hadden moest meester Weustenraad mij 

het antwoord verschuldigd blijven. 

 

 

Herberg Boschlust in nieuwe handen 

 

De bekende herberg Boschlust in het Wold 

heeft een nieuwe eigenaar. Een verrassing 

was het zeker, want de vorige eigenaar 

was een bekende voor vele reizigers en 

had met niemand gesproken over stoppen 

of vervroegd met pensioen gaan. 

Toch staan er sinds een maand of twee 

nieuwe gezichten achter de bar in herberg 

Boschlust. Helaas hadden de beide dames 

en het heerschap geen tijd voor een vraag-

gesprek, want het was zoals gebruikelijk 

erg druk met klandizie. 

De afwezigheid van de vorige eigenaar 

lijkt geen vragen op te roepen bij de vaste 

klanten, die vinden het allemaal wel best 

zolang ze hun drankje maar krijgen. Het 

lijkt erop dat herberg Boschlust kan rusten 

op een uitstekende reputatie en dat het niet 

uitmaakt wie er achter de toog staat. 

 

 

Kermis in Wezembeek: nu voor altijd? 

 

De Nomadikermis in Wezembeek lijkt niet 

meer te stoppen en heeft een permanent 

karakter gekregen. De kermis die door de 

rondreizende Nomadifamilie Zogolli werd 

georganiseerd was slechts enkele dagen 

gepland, maar is inmiddels uitgelopen op 

een heus festival dat alle verwachtingen 

ver te boven gaat en nog steeds door gaat 

vandaag de dag. 

In eerste instantie hadden alleen de 

Nomadi hadden zich behoorlijk opgedoft. 

Echter andere feestgangers namen deze 

trend over; ze beschilderde hun gezichten 

en doste zich uit met papieren hoedjes en 

andere accessoires, zoals kettingen 

gemaakt van kippenveren om de nek. Ook 

hingen overal vlaggetjes in alle kleuren 

van de regenboog. Onder de bezoekers 

was oranje de meest gedragen kleur. Zelfs 

baron Berend-Jan van Galen is gezien met 

een oranje hoedje op toen hij deelnam aan 

het hoefijzer werpen. 

De hoeveelheid reizigers die op de kermis 

afkwam was in eerste instantie gigantisch; 
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het inwonerstal van het dorp Wezembeek 

is gedurende deze weken tijdelijk 

fenomenaal geweest. Werkelijk alle 

mogelijke ruimten zijn gebruikt om al deze 

gasten te herbergen; geen achterkamer of 

hooistal is leeg gebleven en de omgeving 

is geteisterd door de kamperende 

feestgangers. 

Al snel kwamen de dorpsbewoners er 

achter dat alle reizigers die voor de kermis 

naar hun dorpje waren afgereisd het niet 

gingen houden bij een evenement van een 

paar dagen. Door de massale proportie van 

de kermis was er zoveel vertier, dat een 

paar dagen niet genoeg waren om alles te 

bezichtigen. Wekenlang heeft de kermis op 

volle toeren gedraaid en heeft in die tijd 

zijn hoogte en dieptepunten gehad. Zo 

ontstond er op een gegeven moment de 

angst dat de voedselvoorraad tekort zou 

schieten en dat de drank gewoonweg een 

keer op zou zijn, waardoor het feesten van 

sommige feestgangers in relschoppen zou 

kunnen eindigen. Gelukkig konden er op 

korte termijn toch genoeg voorraden 

worden ingeslagen bij omliggende boeren. 

Ook kwamen er met regelmaat karavanen 

aan van diverse andere Nomadifamilies die 

naast nieuwe voedsel- en drankvoorraden, 

ook de nodige verse feestgangers met zich 

meebrachten. 

Opmerkelijk; een hooischuur ontplofte met 

een gigantische knal en terwijl de 

feestgangers zich verbaasden over de 

ronddwarrelende confetti die uit een paarse 

paddenstoelvormige wolk naar beneden 

kwam, stond een beteuterde boer te kijken 

naar de metersgrote krater waar voorheen 

zijn hooischuur had gestaan. 

Na enige navraag bleek een rondreizende 

dame geprobeerd te hebben om de kermis 

op te luisteren met vuurwerk waar confetti 

in was verwerkt. Helaas ging er iets mis 

tijdens de fabricage, waardoor de eerder  

beschreven paarse wolk ontstond. Uw 

plaatselijke verslaggever ving nog de zin 

op "Normaal gebeurt dit mij noooooit. 

Gelukkig valt de schade wel mee." 

Enkele boeren in de nabije omgeving 

melden dat hun kippen van de leg zijn en 

dat sommige koeien zure melk geven. Er 

schijnt al een procedure in het leven 

geroepen te zijn waarbij gedupeerden hun 

onkosten vergoed kunnen krijgen. Verdere 

details zijn echter tot dusver niet bekend 

bij uw verslaggever. 

De ordebewakers van het lokale gezag 

slaakten een zucht van verlichting toen na 

weken van deze enorme drukte het gros 

van alle feestgangers eindelijk naar huis 

vertrok. De kermis is vervolgens in een 

kleinere variant heropgezet aan de rand 

van Wezembeek op het erf van boer 

Postjes. Bij deze nieuwe trekpleister 

kunnen de festiviteiten op een iets lager 

pitje gewoon blijven doorgaan en door 
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diverse Nomadigroeperingen die komen en 

gaan, blijft de kermis zich constant 

vernieuwen in het aanbod van 

voorstellingen en activiteiten. 

Als het aan de Nomadi en de feestgangers 

ligt dan is het duidelijk; die kermis, ook al 

is die klein, die blijft! Permanent! 

 

 

Het laatste roversnest opgeruimd? 

Gezochte criminelen herkend 

 

Onlangs berichtten wij over gestaakte mili-

taire acties in de omgeving van Nieuw-

Trollendam tegen roversbendes die daar in 

de buurt huisden. Door het plotselinge 

overlijden van burgeradviseur Muntang, 

die een belangrijke rol speelde bij het op-

pakken van vele criminelen, werd de mis-

sie afgebroken. Er was niemand waarmee 

de heer Muntang zijn kennis had gedeeld, 

dus verdere acties zouden niets opleveren, 

behalve verspilling van tijd en energie. 

De meeste bendes zaten zo goed verstopt, 

dat alleen iemand met kennis van zaken 

hen kon vinden en bovendien, de inzet van 

het leger bij deze acties kost de belasting-

betaler ook nog eens een flinke duit en dat 

was niet langer te verantwoorden. 

Er bestaat nu wat onduidelijkheid over en-

kele laatste bevelen die wel of niet zouden 

zijn uitgevoerd. De heer Muntang was ver-

trokken op een persoonlijke missie met 

slechts één lijfwacht en de rest van zijn 

compagnie lag in stelling rond enkele heu-

vels die dienden als basis voor enkele van 

‟s lands meest gezochte criminelen. In 

principe zou dit oord worden aangevallen 

als de burgeradviseur niet binnen bepaalde 

tijd zou terugkeren, maar dit is vooralsnog 

niet gebeurd.  

In de keizerlijke senaat zijn nu vragen ge-

steld over de bevoegdheid van wijlen de 

heer Muntang, omdat het niet gebruikelijk 

is dat iemand met zijn status dit soort be-

velen geeft. Graaf Floris van Troostwijck, 

kapitein van de keizerlijke garde, heeft een 

verklaring afgelegd en enkele adviezen 

gegeven voor de toekomst. Zijn gedegen 

kennis over de gang van zaken binnen het 

keizerlijke leger wordt alom gerespecteerd 

en daarmee lijkt de boel gesust. 

Wat er van de rovers in de heuvels is ge-

worden weet niemand, maar het schijnt dat 

zij in de nacht zijn gevlucht naar onbeken-

de oorden.  

 

 

Oogstfeest in Appelhoeve vooral een te-

leurstelling 

 

Door Henricus Antonius Schoneveld van 

der Cloet   

Hoewel de oogst dit jaar niets te klagen 

overliet in Appelhoeve, kan dat niet ge-

zegd worden over het jaarlijkse oogstfeest. 
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Het feest, dat al vroeg verstoord werd door 

het onverwachte bezoek van de zelfbe-

noemde kunstcriticus Firel Zogolli, moest 

het later ook nog eens zonder een van haar 

publiekstrekkers stellen door het ontbreken 

van de workshop punniken onder leiding 

van de bekende Freule van Veurst tot 

Veurst.  

De lezing over lakzegels verzamelen kon 

gelukkig wel doorgang vinden. De spreker, 

Stimpilli Sáfnar uit Helmhaven, is in het 

dagelijks leven handelaar in zegelwas. 

Daarnaast verzamelt hij de lakzegels die 

gebruikt worden om brieven te verzegelen. 

Door zijn uitgebreide contacten heeft hij 

een hele diverse collectie, met als topstuk 

een envelop met het zegel van Saboed, de 

voormalige broer van onze keizerin Leta. 

Mede vanwege zijn onfortuinlijke en vroe-

ge dood zijn deze erg zeldzaam en zeer 

gewild bij verzamelaars. Ook was hij in 

staat om zijn verhaal te illustreren met lak-

zegels uit Encique en De Haribische Ei-

landen. Hoewel het verhaal soms als een 

tikkeltje eentonig werd ervaren, werden 

enkele bezoekers wel geboeid door het 

verhaal van de heer Sáfnar. 

 

 

Groot aantal slachtoffers in Encique 

 

Melchibar – Het lijkt in Encique tot een 

bloedig gelijkspel te zijn gekomen. De op-

standelingen hebben een deel van de zui-

delijke oerwouden in handen en koning 

Dassa bin-Zifah lijkt deze streek voorlopig 

niet onder controle te kunnen krijgen. In 

voorgaande berichten werd gemeld dat 

Dassa bin-Zifah niet veel meer dan de 

hoofdstad onder controle heeft maar dat 

blijkt erg mee te vallen. Slechts een kleine 

strook oerwoud zonder significante infra-

structuur is in handen van de rebellen. Ge-

ruchten dat vuurballen veel slachtoffers 

hebben gemaakt in de door de rebellen 

overheerste streek worden onderzocht. 

“Mochten deze geruchten op waarheid be-

rusten zal Alchimbra in de Senaat aandrin-

gen op een krachtig protest richting koning 

Dassa bin-Zifah.” Aldus de senator van 

Alchimbra, de heer Ketoembar. “Hoewel 

wij begrip hebben voor de interne proble-

men die in Encique heersen kan het niet zo 

zijn dat een grote groep onschuldige bur-

gers het slachtoffer wordt van magische 

aanvallen.” 

 

 

EPOB oproep succesvol 

 

De oproep van de EPOB om meer vriend-

schappelijke wedstrijden te spelen in Um-

brië heeft verschillende lokale teams weer 

nieuw leven in geblazen. Ook buitenlandse 

teams hebben zich in Umbrië laten zien, 

zoals het Incendiaanse team Vuur en Vic-
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torie, dat op bezoek kwam op de (toen nog 

aanwezige) ambassade in Zonnestein. Ook 

in Steenwolde, Driehuizen, Wezembeek en 

Nieuw-Trollendam zijn recentelijk wed-

strijden gespeeld, terwijl in Pelinor het lo-

kale team “Hersenschade” een grote schare 

fans weet te verzamelen. Hoewel het weer 

tijdens de Umbrische wedstrijden niet al-

tijd even goed was, was bij elke wedstrijd 

veel publiek op de been.  

Naast de vele vriendschappelijke wedstrij-

den, merkt de EPOB op dat er ook weer 

regelmatig geoefend wordt op straat of op 

een plein door de lokale jeugd. Dit doet de 

bond zeer veel deugd en zij roept daarom 

ook de aan haar verbonden coaches, trai-

ners, spelers en scheidsrechters op om tips 

en aanwijzingen te verstrekken wanneer zij 

dit tegenkomen. 

 

 

Wezembeek zoals vanouds 

 

Door Jan Bakkerszoon 

De wederopbouw van Wezembeek ver-

loopt voorspoedig. De haven, en de huizen 

aan de overkant van de haven, zijn her-

steld. De verbouwingen aan het weeshuis 

lijken ook afgerond te zijn en De Generaal 

heeft als laatste geloof ook een gedenk-

plaats verkregen in de vorm van een kapel. 

De bevolking heeft het oude aantal bijna 

overstegen, momenteel worden een aantal 

bestuurlijke en prestigieuze posities inge-

vuld door de baron. Na enige wanordelijk-

heden is ook de aanwezige kermis buiten 

het dorp genormaliseerd. 

 

Aan de overkant van de rivier de Boo ver-

eist Duivenvoorde uit haar ruïnes. In ons 

vorige berichtgeving werd aandacht gege-

ven aan het Castellum, deze lijkt in verge-

vorderd stadium te zijn al heeft het steeds 

meer weg van een gewone commanderij. 

Het meest spannend is de wederopbouw 

van de duiventil. Dit prestigieus plan is 

gewaagd, zal het ooit weer haar oude ni-

veau krijgen? De verwachtingen van de 

bevolking zijn hoog en blijkbaar is dit on-

derkend, het lijkt alsof er veel budget hier-

voor is vrij gemaakt. 

 

 

 Ingezonden brief 

 

Waar een wil is, is een wet 

 

Beste inwoners van Umbrië,  

ik bracht enige tijd in uw midden door en 

besloot na aanleiding van mijn ervaringen 

wat zinnen te wijden aan bovenstaand ge-

zegde. Want, laat dit duidelijk zijn, som-

migen van u gaan wat al te lichtzinnig om 

met de ons door Keizerin Leta gegeven 

Wetten.  

 

We definiëren wat wij bedoelen: 
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De wil: het bewuste vermogen van de 

mens om van een gedachte of een geheel 

van gedachten, een plan, over te gaan naar 

een handeling om een toestand te besten-

digen, te veranderen of te doen ingaan. Al-

gemeen wordt aangenomen dat enkel intel-

ligente wezens met bewustzijn van het 

zelf, een wil hebben. 

Wetten: Wetten zijn geschreven rechtsre-

gels. Elke wet is onderdeel van het recht, 

maar het recht is breder dan enkel wetten. 

Ook de rechtspraak (jurisprudentie), de 

rechtsleer, algemene rechtsbeginselen en 

de gewoonten kunnen rechtsbronnen zijn. 

 

Bovenstaande zijn algemeen geaccepteer-

de definities.  

 

Het bevreemdt mij dan ook, dat sommigen 

onder u de mening zijn toegedaan, dat als 

men maar iets heel sterk wilt, men deze 

wil dan ook direct kan en mag uitvoeren, 

zonder de daar van toepassing zijnde wet-

ten in acht te nemen.   

Natuurlijk ontstaan er soms wetten als ge-

volg van de wil van een aantal personen, 

als onderdeel van het wordingsproces; 

wetten die uiteindelijk dan sensu stricto 

worden vastgelegd door de Senaat en be-

krachtigd door onze Keizerin Leta. Dit is 

echter een proces waar een grote groep 

mensen bij betrokken is, mensen die onaf-

hankelijk in zijn, en geen emotionele ge-

voelens hebben bij het onderwerp sub cu-

ratio.  

 

Wanneer men echter in een oprisping van 

sterke wil besluit over te gaan tot het ei-

genhandig berechten van een vermeend 

misdadiger, zonder rechtspraak, dan maakt 

men zich schuldig aan een misdaad.  

Een misdaad waarover men altijd verant-

woording moet afleggen tegenover een 

rechter.  

 

Dit geldt ook, als er een dienaar van de 

staat aanwezig is tijdens het incident van 

eigenrichting. Een dergelijke dienaar is 

evenzeer verantwoording schuldig. 

 

Léon Convaìn, Elerion stad 
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Met verdriet en onmacht kijken wij 
terug op het overlijden van onze lieve 

broer en schoonzus, oom en tante 
 

Krelis Uitterwaerd 
 

en 
 

Marietje Uitterwaerd 
 

Na de ziekte van Marietje was het le-
ven voor jullie zo ondraaglijk gewor-

den dat jullie besloten samen verder te 
gaan in een volgend leven. 

Wij blijven achter met de warme her-
innering aan jullie. 

 
Wezembeek:  

Govert en Jantine Uitterwaerd 
  Simone 
  Jantje 
 Adriaan Uitterwaerd 


