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Keizerin bezoekt vluchtelingen in de 

Griffioen 
 

Door Jisan Ikli. Nieuw-Woudenburg –  

Hare Keizerlijke Majesteit Leta heeft per-

soonlijk een bezoek gebracht aan één van 

de vluchtelingenkampen in Umbrië. Zij 

verscheen clandestien, samen met haar ge-

volg, in de Griffioen om daar de Haribdi-

ers die de humanitaire ramp in hun thuis-

land ontvlucht zijn een hart onder de riem 

te steken. De Griffioen was ten tijde van 

de Alvenoorlog een thuis voor velen in 

Umbrië, en huist nu ook een kleine drie-

honderd vluchtelingen. Hare Keizerlijke 

Majesteit nam ruim de tijd en sprak met 

velen, waaronder kleine Samu van zeven 

die dankzij een brute aanval van een piraat 

tijdens zijn vlucht uit Haribdië beide benen 

moet missen. “Ze was heel lief en mooi! 

Ze leek wel een prinses!” aldus de kleine 

Haribdiaan. Leta prees Samu voor zijn 

volharding en deelde aan hem en de andere 

kinderen van het kamp snoepgoed uit. Te-

vens sprak zij ook met jonker Evert La-

vert-Den-Boo, beheerder van het kamp, 

om met hem te overleggen hoe de situatie 

verbeterd kon worden. Onze vorstin sprak 

ook direct met de journalist van deze 

krant. “Wij roepen al onze onderdanen op 

om gul te blijven geven, want deze onder-

danen zijn ook uw landgenoten. Zij dienen 

in deze crisis bijgestaan te worden. Dus 
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geeft gul, want samen vormen wij één 

rijk.”  

Ook sprak de keizerin lovende woorden 

over diverse lokale initiatieven die haar ter 

ore kwamen, zoals de oprichting van de 

Harbidische Vluchtelingen Orkbalvereni-

ging (HAVLOV), waar gevluchte kinderen 

zich bezig kunnen houden met orkbal spe-

len. Ook de inspanningen van de Haribdi-

sche tak van het Postbestellersgilde om 

een functionerende postbezorging tussen 

de diverse vluchtelingenkampen op te zet-

ten werd geprezen. “Dit zijn voorbeelden 

van compassie en gemeenschapszin die 

ons laten  zien dat eenieder een bijdrage 

kan leveren aan het verlichten van de las-

ten van onze medeburgers.” 

 
Gezamenlijke legeroefeningen succes 

 
Vina – De keizerlijke legerleiding, onder 

aanvoering van paladijn Rodwyn, heeft 

zijn goedkeuring geuit over het verloop 

van de legeroefeningen van de Oost-

Umbrische troepen. Deze legeroefeningen 

zijn bedoeld om het leger te stalen tegen 

de ondode dreiging die al jaren het keizer-

rijk teistert vanuit de regio Nieuw-

Karnavon en de woestijn van Redoban. 

Initieel werden deze legeroefeningen met 

scepsis ontvangen door de bewoners van 

Vina, waar de gezamenlijke garnizoenen 

van Helmhaven en Mawels waren neerge-

streken. Echter, uiteindelijk is de voltallige 

bevolking uitgetrokken om de imposante 

formatieoefeningen te aanschouwen. 

“Echt, een enorme opkikker voor ons al-

lemaal. En ook fijn om te weten dat de le-

gerleiding de lokale economie een zetje in 

de rug wil geven,” aldus Frederik Noord-

man, telg van de invloedrijke Noordman 

familie.   

 
Moord in Heemdal 

 
Heemdal is opgeschrikt door een moord. 

Een verminkt lichaam van een waarschijn-

lijk Haribdiaanse man is aan wal gespoeld 

aan de Noordoever van de Heem. De man 

lijkt met meerdere wapens en door meer-

dere daders te zijn aangevallen. Zijn ge-

zicht was onherkenbaar gemaakt. Er zijn 

flarden van een rood met zwart gewaad en 

leren handschoenen aangetroffen, maar 

niets wat de identiteit kan ophelderen. 

De autoriteiten tasten in het duister over de 

identiteit van de man en daders. 

 
Debutant renkip boekt record 

 
De regionale hoenderlopen voor junioren 

kenden een verrassende uitkomst toen een 

debutant er met de eerste prijs vandoor 

ging. Renkip Hadewij Hanepoot, een Trol-

lendamse Boerenhoen, maakte in haar eer-

ste wedstrijd direct grote indruk met haar 



 
Jaargang 33                         Anno Leta 31 
Nummer 1                            Pagina 3 

 

 
 

lange poten en tredtechniek, en leek vrij-

wel terloops ook nog eens twee ademtellen 

van het baanrecord af te halen. Eigenaar 

Pim de Pluimveehouder was door het dolle 

heen en bedankte uitdrukkelijk ook de 

sponsor en naamgever van zijn prijskip: 

Geraldine van over de Gaa. “Zeg maar 

Gea,” voegde Pim hieraan toe net voor hij 

de eerste prijs, een verzameling romige 

kazen van Kaasema, in ontvangst nam. 

 
Grote diamant gevonden te Penjolstee 

 
De diamantkoorts is toegeslagen in het al-

tijd industriële Penjolstee. Gelukszoekers 

van heinde en ver snellen naar het mijn-

werkerstadje in de hoop op een betere toe-

komst sinds er een maand geleden een 

vuistgrote diamant is gevonden, met de 

bijnaam de Gretige Grote. De geschatte 

waarde van de Gretige Grote staat op dit 

moment op ruim twintig Aerieten.  

Vele tentjes, huifkarren en andere proviso-

rische verblijfplaatsen verzamelen zich 

rondom de waarschijnlijke vindplek van 

dit juweel. De gelukszoekers hopen dat 

deze diamant de eerste is van velen. “Ik 

keek mijn vrouw aan, en ik zei tegen haar 

‘We kunnen wel ons hele leven bakker 

blijven, maar laten we eens het er op wa-

gen, want wie niet waagt, wie niet wint.’” 

aldus Joost Witteveen (41), voormalig uit 

’t Wold. Hij is één van de velen die zich 

hebben verzameld rondom een klein win-

keltje wat mijnwerkgereedschap verkoopt. 

Uitbaatster Eva van de Zon vertelt: “Het 

gaat mij echt voor de wind. Penjolstee is 

altijd al een mijnwerkstadje geweest na-

tuurlijk, maar ik heb al niet meer zo veel 

enthousiaste mensen hier gezien sinds het 

begin. Ik zit voorlopig wel droog.” De 

verkoopprijs van het geschikte gereed-

schap is in de afgelopen weken al vervijf-

voudigd.   

 
Leerstoel Enthousiasmeren vrijgekomen 

bij DUHZ 

 
Zonnestein – De felbegeerde leerstoel En-

thousiasmeren is vrijgekomen bij de De-

pendance Umbrische Hogeschool te Zon-

nestein (de DUHZ). Deze leerstoel wordt 

meestal toegewezen aan een bijzonder 

hoogleraar of professor die zich inzet voor 

het bestuderen van de beste manier om an-

dere enthousiast te maken. “Normaalgesp-

roken is deze leerstoel een zaak waar men 

een leven lang mee bezig kan zijn, maar 

helaas is de vorige bekleder van deze posi-

tie met de noorderzon vertrokken,” aldus 

Eduard Hoogstorm, woordvoerder van de 

DUH. “Daarom zijn we op zoek naar een 

nieuwe kandidaat voor deze positie, die 

bereid is om wat standvastiger te zijn dan 

zijn, of haar, voorganger. We zijn op zoek 

naar lieden die een passie hebben voor het 
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vak en in staat zijn om brandhout te ver-

kopen in Incendia en ijsklontjes in het Ho-

ge Noorden.” Kandidaten voor de Leer-

stoel kunnen zich melden bij de DUH te 

Zonnestein.  

 
Geen reden tot paniek, aldus  

Magiërsgilde te Plem 

 
Het is hoogst uitzonderlijk dat een tover-

gilde de publiciteit zoekt. Echter telepor-

teerde magister Peranius Edelhart, gilde-

meester der Magiërs in Chem, zichzelf gis-

teren naar de redactie van deze krant om te 

verklaren dat er “absoluut niets aan de 

hand was en geen reden tot paniek.” In re-

actie op de vragen waarom er geen reden 

tot paniek was verklaarde de magister 

“Niets. Niets,” terwijl hij rood aanliep en 

al snel weer de woorden mompelde om 

zichzelf over een lange afstand te telepor-

teren. De redactie wacht op een nadere 

verklaring.  

 
Vuist-tovenaar veroordeeld tot  

onhoofding 

 
Lid van de voormalige Vuist der Gerech-

tigheid, Evert Ansom, is veroordeeld tot 

onthoofding voor zijn aandeel in het regi-

me van de usurpatorr Ka-Rashied. De nu 

94-jarige Noriaan werkte tussen de jaren 

Ka-Rashied 1 en Leta 0 mee aan het on-

derdrukken van de bevolking in het Kei-

zerrijk.  

De uiterst renegate tovenaar Evert Ansom 

werd vorige week opgepakt nadat hij al 

ruim dertig jaar ondergedoken heeft geze-

ten te M’Grauw. Ansom heeft altijd be-

weert onschuldig te zijn, maar werd door 

rechter De Valois binnen een uiterst korte 

rechtszaak van slechts vijftien minuten 

veroordeeld tot de dood. Ridder in de Orde 

van de Zwarte Roos Thomas de Valois gaf 

aan dat Ansom verantwoordelijk was voor 

een gruwelijk regime en vele misdaden, en 

dat bewijs daarom onderschikt was aan de 

schuldbevinding. Ondertussen zijn vele 

tovenaars van het duizend man sterke eli-

te-leger van Ka Rashied nog altijd spoor-

loos en zonder vervolging. De executie 

van Evert Ansom zal plaatsvinden op de 2e 

zaterdag van de Grasmaand te Nieuw 

Woudenburg.  

 
Advertentie 

Gezocht, handlanger (m/v) 

Miskent genie zoekt huurlingen die bij willen dra-

gen aan poging om de wereld te verbeteren. Moe-

ten bereid zijn tot het opvolgen van bevelen. Geen 

werkervaring vereist. Kennis van ichtiologie en 

magiërsstaven is een pré. Moet bereid zijn tot rei-

zen. Loon conform markt, goede uitvaartverzeke-

ring.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met de redactie.  
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Huwelijk Waeterweelde groots ingezet 

 
Voorbereidingen voor het huwelijk tussen 

Wilhelm “Willem” Zilvermos en Jonk-

vrouwe Valentina Waeterweelde zijn in 

volle gang. Kosten noch moeite lijken ge-

spaard te worden voor het feest. Mensen 

van allerlei pluimage bevolken momenteel 

Duivenvoorde; onder hen opvallend veel 

Haribdiaanse vluchtelingen. Hoewel de 

lokale bevolking wat onwennig lijkt te zijn 

met al deze extra gasten, is de jonkvrouwe 

juist helemaal in haar element tussen alle 

bedrijvigheid.  

“Het is bijna therapeutisch,” aldus de stra-

lende aanstaande bruid, die bijna constant 

wordt geflankeerd door George Armanus – 

de bekende ontwerper uit Elerion-stad.  

Dame Satoyo Momoko, een lokale kle-

dingmagnaat en naar eigen zeggen een be-

kende van het aanstaande bruidspaar, heeft 

al aangeboden om de jurk te laten maken 

in een van haar vele ateliers.  

Er zijn geruchten dat noch het landgoed 

van de Waeterweeldes, noch Duivenvoor-

de het toneel zullen zijn voor het huwelijk. 

In plaats daarvan zou er uitgeweken wor-

den naar een ‘nog veel exotischere loca-

tie’. 

Zoals u van ons gewend bent, zullen wij u 

op de hoogte houden van alle nieuwe ont-

wikkelingen. Altijd tot uw dienst, Ever-

hard Zand Ter Goed. 

Toename illegale handel in Barda in 

Umbrië en aangrenzende streken 

 
Criminelen lijken hun slag te slaan, nu de 

Oost-Umbrische garnizoenen hun aandacht 

elders vestigen en de Haribdische vluchte-

lingenstroom niet afneemt. Rapporten 

vanuit Kro Terlep, Helmhaven en Nieuw 

Woudenburg geven aan dat bendes hun 

slag hebben geslagen om het uiterst geest-

verslavend middel barda te verkopen aan 

de ongelukkigen die hun heil zoeken in dat 

soort zaken. De schouten van verschillen-

de dorpen hebben de handen ineen gesla-

gen om weerstand te bieden aan de toena-

me aan verkopers, maar helaas blijft resul-

taat tot nu toe uit. “Het is echter slechts 

een kwestie van tijd tot wij deze uitbuiters 

van de onfortuinlijken te pakken krijgen,” 

aldus de woordvoerders van deze verenig-

de groep wetsbewakers. Indien u het ver-

moeden heeft dat iemand handelt in deze 

substantie, dan wordt u verzocht om dit te 

melden aan het lokale gezag.  

 
BELONING 

 
2 goud, 1 zilver, 1 koper 

voor de informatie die direct leidt tot het 

vinden van 

 
Hertog Dragomir  

 
(contacteer Iago Tierlantino) 
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Adelijke familie uitgemoord in Dialodor 

 

In Dialodor is in adelijke kringen geschokt 

gereageerd op de gruwelijke moord op 

burggraaf Verasco en diens gehele gezin. 

De burggraaf genoot met zijn familie van 

een valkenjacht toen ze werden aangeval-

len door een bende rabauwen. De huis-

wacht van de familie was niet opgewassen 

tegen de grote en goedbewapende groep 

bandieten, en zowel de burggraaf als zijn 

gehele familie zijn ongekomen, aldus een 

van de weinige overlevende wachters. 

De naburrige adel was ontsteld door het zo 

bruut wegvallen van hun buren en vrien-

den. Baron Dimodée verklaarde: “Het was 

geen geheim dat Verasco en ik geen vrien-

den waren, maar dit is van een geheel an-

dere orde. Hoog tijd dat er wordt opgetre-

den tegen dergelijke rovers. Ik zweer dat 

degene die dit op zijn geweten heeft zijn 

verdiende loon zal krijgen!” 

 
Lieve Marietje 

 
"Lieve Marietje, 

Al jaren ben ik een tweedegraads gelovige 

van de Generaal. Ik werk heel hard aan de 

weg voor mijn derde graad. Laatst is een 

vriend van mij gepromoveerd tot de derde 

graad, dat terwijl hij al veel korter bij het 

geloof zit. En nu ben ik de wanhoop nabij 

en twijfel ik aan mijn toekomst in het rood 

met zwart. Ik heb het gevoel dat ik de Ge-

neraal onwaardig ben en voel mij gepas-

seerd. Wat moet ik doen?  

Wachtend op uw antwoord,  

 

Voor-de-bijl"  

 

"Lieve wanhopige Generaalsgelovige, 

 

Het leven is een eeuwige strijd met jezelf. 

De uitdaging is niet om beter te worden 

dan de anderen, maar om beter te worden 

dan wie je nu bent. Als we onszelf verge-

lijken met anderen, zoals jij doet met jouw 

derdegraads ingewijde vriend, dan kijken 

we meestal alleen naar de oppervlakkige 

zaken: hoeveel succes iemand heeft. Maar 

je vergelijkt zelden hoe goed iemand zijn 

mindere behandelt of hoe vrijgevig die an-

der is. Wat je ziet van de ander, en waar-

mee je jezelf vergelijkt, is niet hetgeen er-

toe doet. De status, de titel, de macht, de 

mooie tabberd, dat zijn niet de dingen die 

echt belangrijk zijn. Maar het kan wel lij-

ken alsof die zaken ertoe doen en als dat 

zo is dan moet je je iets anders afvragen: 

wat drijft jou werkelijk als gelovige van de 

Generaal? Als ambitie hetgeen is dat je 

drijft, dan moet je wellicht afwegen of je 

wel bij het juiste geloof bent aangesloten. 

De doelen die jij nastreeft in je leven zijn 

uniek voor jou. Iemand anders is mis-

schien beter in één ding dat jij doet, maar 



 
Jaargang 33                         Anno Leta 31 
Nummer 1                            Pagina 7 

 

 
 

waarschijnlijk minder goed in veel andere 

aspecten. Het lijkt er echter op dat je je 

vooral druk maakt over hoe er naar je ge-

keken wordt. Dat je jezelf als onwaardig 

ziet als gelovige van de Generaal, omdat je 

niet aan de top van de hiërarchie staat. Be-

sef dat de hiërarchie iets is dat door men-

sen is bedacht. En wat de mensen van je 

vinden, dat is niet relevant. Waar het om 

draait is wat je god van je vindt. Dáár is al 

je harde werk voor, daarvoor kom je iedere 

dag je bed uit en ga je tot het uiterste. Als 

jij je erop richt om jouw god zo goed mo-

gelijk te dienen, dan volgt de beloning 

vanzelf wel. De grootste beloning die je 

als gelovige kunt ontvangen is immers de 

erkenning door je god, niet die door de 

stervelingen. Richt je dáárop. Wend al 

jouw geweldige vaardigheden en talenten 

aan voor wat jouw god van je verlangt. Ga 

terug naar de basis en stel jezelf de vraag: 

wat is voor mijn god nu écht belangrijk? 

En streef dat dan na. Wees de beste Gene-

raalsgelovige die Robin zich maar kan in-

denken en vind je geluk daarin. Die vriend 

gaat zijn eigen pad, jij gaat het jouwe. Als 

je tevreden bent met jezelf en met je leven, 

dan ben je gelukkig. Dan voel je dank-

baarheid voor alle dingen die goed zijn in 

plaats van de wanhoop en de twijfel die je 

nu ervaart. Dan voel je je compleet. Door 

je leven constant te vergelijken met dat 

van anderen koester je ontevredenheid. Je 

was dolgelukkig met je tweede graad van 

inwijding, totdat die andere gelovige de 

derde graad ontving. Nu voel je je ineens 

ontevreden, en zwelg je daarin en twijfel je 

zelfs aan je geloof. Terwijl je al iets fantas-

tisch hebt bereikt! Jouw god beloont je ie-

dere dag maar jij ziet het niet. Hij laat zijn 

goddelijke kracht door jou heen stromen, 

hij erkent je als de zijne en beschermt je 

iedere dag. Dat alleen is al iets om ongelo-

felijk trots, gelukkig en tevreden om te 

zijn. Besef ook dat een gevoel van onte-

vredenheid onmogelijk te bevredigen is. 

Stel dat je die derde graad van inwijding 

ontvangt en de mysteriën, die bij die status 

horen, worden aan je ontsloten. Dan zal er 

altijd weer iets hogers, iets beters, iets gro-

ters zijn dat je nastreeft. Je hele leven wijd 

je dan aan hard werken voor een beloning, 

terwijl je niet meer kunt genieten van de 

vorige beloning. Als je je nu laat verleiden, 

dan zul je dat blijven doen. Je tevreden-

heid zal net zolang voortduren totdat je 

iemand ontmoet die het beter heeft. En dat 

is een eindeloze strijd. Een zinloze strijd. 

 

Liefs, Marietje" 

 
Ingezonden bericht 

 

"Ik heb zijn organisatie aanschouwd, en mijn 
achtervang geniet niet meer mijn vertrouwen. 

Het Zwaard" 
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Prijsgeit Witje zoekt een baasje 

 
Ter adoptie aangeboden vanwege het over-

leiden van de vorige eigenaar. Heeft u ook 

altijd al een lief geitje willen hebben met 

een illuster verleden? Dan is Witje het 

geitje voor u! Ook al is ze op leeftijd, het 

is een diva met sterallures die velen jaren 

heeft meegedraaid in het Umbrische prijs-

geiten circuit. Ze vereist daarom een inten-

sieve verzorging, maar zal u in ruil daar-

voor belonen met liefde en affectie.  

 

De aanbieder is bekend bij de redactie.   

 

Steekspeer’s  
Theater Gezelschap  

kondigt aan 
Een Poppenkast 

 
“Toos en haar Toverdoos” 

 
Binnenkort te zien in: 

Waaigat 
 

Kort nieuws uit de hoofdstad 

- De Hertogin van Helmhaven heeft 

een kort bezoek gebracht aan de 

keizerin. Details zijn niet bekend 

gemaakt, maar een bron aan het hof 

meldt dat de hoogadelijke dames 

“gezusterlijk” met elkaar om zou-

den zijn gegaan.. 

- Geruchten dat jonker Quintijn 

Zuyderhuyzen zijn vrouw zou heb-

ben verlaten blijven rondzingen in 

Elerion-Stad. Saillant detail is dat 

de jonker tot paladijn van de Jaden 

Hemelkeizer was gewijd. Zowel 

zijn vrouw als zijn schoonvader, 

senator Joachim Zuyderhuyzen, 

waren niet bereikbaar voor com-

mentaar. De Kerk van de Jaden 

Hemelkeizer noemt het een “per-

soonlijke kwestie”. 

- De Kerk van de Zon heeft een gro-

te inzamelingsactie aangekondigd 

om speelgoed, boeken en ander 

vermaak aan de vluchtelingen uit 

Harbidië te doneren. De opbrengst 

zal verspreid worden over de diver-

se vluchtelingenkampen. 

- Een amateurwedstrijd orkbal in 

Elerion-Zuid is uitgelopen op een 

massale knokpartij toen de scheids-

rechter, ondanks protest van een 

van de ploegen, vasthield aan het 

hanteren van de recent gewijzigde 

spelregels. De stadswacht heeft 12 

arrestaties verricht. 

- Wijnhandelaar Nicodemus Paarde-

kooper is dood aangetroffen in zijn 

winkel, temidden van een dozijn 

lege flessen. De stadswacht con-

cludeerde dat hij zich had doodge-

dronken, hetgeen opmerkelijk mag 

heten voor de befaamde geheelont-

houder. 
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Gezocht 

 
 
Artiesten die een vernieuwende en spAnnende show 
 kunnen opvoeren ter opluisterinG vAn een  
huwelijkse ceremonie, eender welke discipline. ook  
meer risque Acts worden vAn hArte uitGenodiGd zich  
te melden. 
 
BetAlinG in overleG. GrAtis voedsel en drAnk tijdens 
 de festiviteiten zijn GeGArAndeerd.  
 
Geïnteresseerden kunnen zich melden in duivenvoorde 
 voor een Auditie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Met een zwaar hart moeten wij berusten in het heengaan van  
 

Oicho Kabu 
 

Hij werd aangetroffen na het plegen van het traditionele Haribdische zelfdodingsritueel. 
De plechtigheid is in besloten kring uitgevoerd. 

 
Velen hebben in zijn leven mogen kennismaken met zijn barmhartigheid en medeleven, en 
zijn oprechtheid en geloof in gelijkwaardigheid van alle mensen zal worden gemist. Hij 
heeft zich niet kunnen verenigen met de veranderingen die nodig waren om in de huidige 

wereld verder te gaan. 
 

Jigaku Hisoka heeft zich opgeworpen om de nagedachtenis van de Oicho familie ver-
der te besturen. Hij belooft dat, behalve de treurnis om het verlies van het hoofd van de 

familie, de zaken door zullen gaan zoals de trouwe klanten het gewend zijn geraakt. 
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