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Groots feest in Berenburght 
 

 

Door Jisan Ikli – Na langdurige voorberei-

dingen en meermaals uitstel is er op de 9e 

van de Wijnmaand alsnog een groots feest 

gevierd in Berenburght. Het afgelegen 

dorpje was door de Keizerlijke kringen ver-

kozen om een grote groep avonturiers en lo-

kale helden te ontvangen en hen te vergas-

ten op een plezierig verblijf en een lieder-

lijke feestavond, als dank vanuit de keizerin 

persoonlijk. 

Om de feestvreugde te verhogen had Tove-

naarseiland kosten noch moeite gespaard 

om het via een lokale magische contraptie 

mogelijk te maken dat de aanwezigen beel-

den konden zien van verafgelegen oorden. 

Hoogtepunt van deze spectaculaire magi-

sche prestatie was een toespraak van Hare 

Majesteit en de mogelijkheid om vragen be-

antwoord te krijgen door de keizerin zelf. 

Onder de genodigden waren verder diverse 

hoogwaardigheidsbekleders te vinden, zo-

als hertog Dragomir van Batori, de graaf en 

gravin Van Zuyderhuyzen en de kinderen 

van wijlen stadsheer Bick Trobbel. Ook de 

befaamde archeoloog Vermont Glenlivet 

werd gesignaleerd. 

Geruchten dat er sprake zou zijn van ge-

welddadigheden in de nasleep van het feest 

worden met klem ontkend door burgervader 

Archimedes van der Burght: “Het was een 

prachtig feest, iedereen is nu weer ver-

trokken. Er is geen enkele reden om hier 

nog naartoe te komen, we zijn een heel saai 

dorp, dank u wel.” 
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Mysterie voor Tovenaarseiland:  

Magische schokgolven waargenomen 

 

De tovenaars van Tovenaarseiland hebben 

recent meermaals een fluctuatie waargeno-

men in het aard-aurisch veld, zo meldt een 

woordvoerder. De waarnemingen vonden 

al plaats in de wijnmaand, maar er was be-

sloten om te wachten met het naar buiten 

brengen van de vondst tot meerdere bron-

nen het hadden bevestigd.   

 

Het is bijzonder dat dit soort schokgolven 

voorkomen, en de toedracht is tot nu toe 

nog niet bekend. “We hebben de bron niet 

kunnen vinden, maar het waren hevige 

schokgolven die ontstonden in de buurt van 

de Palobar en voelbaar waren door het hele 

keizerrijk, mits je de juiste apparatuur 

hebt,” aldus doctor Willemse van Tove-

naarseiland, die de ontdekking deed. “Op 

dit moment komen de schokgolven niet 

meer voor, en we weten niet meer waarom. 

Dit soort verstoring zou de constante van 

Mabelis (red: de hoeveelheid magie die een 

persoon bij zich kan dragen) kunnen heb-

ben geraakt, of allerlei andere catastrofes 

kunnen hebben veroorzaakt voor de regio 

als ze in intensiteit waren blijven groeien. 

Het was allemaal zeer spannend! Dus we 

hopen snel het te kunnen repliceren in een 

laboratorium. Dit zou ons namelijk veel 

antwoorden kunnen geven in de puzzel hoe 

magie daadwerkelijk werkt!” aldus de en-

thousiaste doctor Willemse.   

 

Noorden wacht zware winter 

 

Rond de tijd dat in Elerion-Stad de eerste 

sneeuw valt, is het zaak voor de volkeren in 

het hoge noorden om hun voorraden op peil 

te hebben, klaar voor de lange koude win-

ter. Het is maar de vraag of dat iedereen op 

tijd gelukt is. De keizerlijke vloot melde dat 

er weinig meer over is van Trolhaven, een 

van de noordelijkste dorpen aan de kust, 

waar Fjinnan naar toe komen om te hande-

len en voorraden in te slaan. 

 

Zoals helaas vaak voorkomt aan deze kust, 

was er geen levende ziel meer te bekennen. 

Maar nu waren ook alle gebouwen in het 

dorp afgebrand, en in de as werden enkele 

lijken gevonden. Iets wat later ook in een 

klein gehucht meer landinwaarts werd ge-

zien. Door de dikke laag sneeuw was niet 

meer te achterhalen wat er gebeurd was. 

Waarschijnlijk waren de bewoners onder 

invloed van de recente aanvallen wegge-

trokken of gestorven, net als op veel andere 

plekken langs de kust. Wat de branden had 

veroorzaakt bleef een mysterie. 

 

Ook aan de grens met Incendia zijn er inci-

denten geweest met de onfortuinlijke noor-

derlingen. De Incendianen lieten weten dat 

meer dan eens een bezoek van Fjinnan op 
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een handgemeen is uitgelopen, met zelfs 

doden aan beide kanten. Schijnbaar zijn hun 

lontjes een stuk korter dan al gebruikelijk 

was, sinds hun nederlagen en slavernij de 

afgelopen jaren, meldde de diplomatieke 

dienst in Incendia. 

 

De bergpassen zijn ondertussen dichtge-

sneeuwd, en ijsschotsen maken de noorde-

lijke zeeën onbevaarbaar. Voor nu zijn de 

Fjinnan op zichzelf aangewezen. 

 

Moordpartij in Jouwstra 

 

Een moordpartij laat inwoners van Jouwstra 

geschrokken achter. Navraag bij de lokale 

autoriteiten leverde weinig op. Het zou om 

een afrekening gaan in het illegale circuit. 

Waard Hans van de lokale kroeg De Witte 

Zwaan wilde zijn verhaal wel doen aan 

onze correspondent: “Er kwam een wat 

duister stel binnen gekleed in zwart met wat 

rood. Deze Bonnie en Claude hadden beslo-

ten hun relatieproblemen in de kroeg op te 

lossen tot groot genoegen van de stamgas-

ten. Die houden wel van roddels en vuur-

werk, ziet u. Híj wilde na wat te veel drank 

de vuile was buiten hangen en schuld be-

kennen aan iedereen die het maar wilde we-

ten. Voor we konden horen wat hij uitge-

vreten had, kregen ze daar weer heftig ruzie 

over.  

 

Nadat ze het bijgelegd hadden werd het een 

gezellige boel. Nou ja, behalve dan dat ge-

flirt van hem met barvrouw Hannie. Hannie 

was erg ingenomen met deze lange char-

mante man. Echter één blik in de ogen van 

die vrouw en Hannie was overtuigd dat haar 

leven niet meer zeker was. Ze heeft zich 

daarna verscholen in de keuken. Die vrouw 

weet je, droeg een arsenaal aan wapens bij 

zich. Bovendien hadden we net een vurig 

spektakel gezien tussen die Bonnie en 

Claude. Achteraf ben ik blij dat Hannie zich 

in de keuken verscholen had.  

 

Want later op de avond kwamen er twee ge-

wonde mannen binnen zetten. Hun blikken 

kruisten met het stel en nog geen seconde 

later hadden alle vier de wapens getrokken. 

De twee mannen doken met hun dubbelbla-

dige bijlen op de vrouw die vervolgens vol-

ledig los ging alsof er geen morgen was. 

Die twee nieuwkomers riepen iets wat ik 

niet helemaal verstond, “voor het konkelaf” 

of zoiets, de vrouw schreeuwde “sterf be-

driegers” terug, dat weet ik nog wel. De 

charmante man laadde intussen snel zijn 

kruisboog. Gelukkig zaten de stamgasten 

onder de tafels verscholen toen die Claude 

een dodelijke voltreffer wist te maken. De 

ander belager vluchtte daarna de herberg 

uit, op de voet gevolgd door die twee. Niet 

veel later hoorde we verderop in de bossen 

een haast maniakaal gelach. Ik heb gehoord 
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dat die andere man later gemarteld en ont-

hoofd is terug gevonden.” De schout van 

Jouwstra heeft het onderzoek op zich geno-

men. 

 

Tremoren: angst en humor in balans 

 

In Berenburcht werd recentelijk het spekta-

kelstuk: “De Tragedie der Gevaarlyke Tre-

moren” opgevoerd door het welbekende 

Steekspeer Theater Gezelschap. Deze be-

werking van de beroemde klassieker werd 

gekenmerkt door de juiste combinatie van 

actie, spanning, griezel en humor. Onze re-

censist François Dijkenbuit was ter plaatse 

om deze voorstelling met eigen ogen te be-

wonderen.  

 

Van het begin af aan wordt de nodige span-

ning en nieuwsgierigheid opgeroepen door-

dat pas na verloop van tijd de aard van de 

dreiging onthuld wordt. Dit valt samen met 

een introductie van de diverse hoofdrolspe-

lers, wat voor de juiste benodigde identifi-

catie met hen zorgt. Vanaf dat moment blij-

ven de vaart en spanning erin doordat de di-

verse personages bijna nergens veilig blij-

ken te zijn. Zoals gezegd worden de gebeur-

tenissen met de nodige humor gepresen-

teerd. Dit door de onderlinge dialogen tus-

sen de diverse personages en de dijenklet-

sers die op de toeschouwer worden losgela-

ten. Toch gaat de humor in dit stuk niet ten 

koste van de spanning die ermee wordt op-

geroepen. De karakters moeten alle regis-

ters opentrekken om te overleven, maar dit 

is niet voor iedereen genoeg om er heel-

huids vanaf te komen. De speciale effecten, 

en dan met name de verschijningen van het 

monster, zijn goed gelukt. Het slijmerige 

monster komt met wijd opengesperde muil 

en meterslange rondwaaierende grijpende 

tentakels geloofwaardig en dreigend over. 

Een knappe prestatie, aangezien er voor de 

verschijning geen gebruik van magie is ge-

maakt.  

 

“De Tragedie der Gevaarlyke Tremoren” is 

een voorbeeld te noemen van een stuk 

waaruit blijkt dat de erin gepresenteerde hu-

mor niet ten koste hoeft te gaan van de 

spanning, actie en horror die ermee wordt 

opgeroepen, mits het een en andere in de 

juiste onderlinge dosering is vormgegeven. 

Dat is regisseur Paganini met dit stuk goed 

gelukt, waardoor het een aanrader te noe-

men is voor een geslaagde portie spanning 

en vermaak. 

 

Waardering: 4/5 

 

Kazen van Kaasema, de romigste! 

 

Winteraanbieding: stoofperencompote met 

verse geitenkaas. Bezoek onze boerderij te 

Zonnestein voor nog meer smakelijks! 
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Inquistie houdt huiszoekingen in Nieuw 

Trollendam 

 

De Keizerlijke Inquisitie heeft massale 

huiszoekingen gehouden in Nieuw Trollen-

dam. Meerdere geschrokken bewoners wer-

den van hun bed gelicht in het midden van 

de nacht, om de volgende dag na een uit-

voerige verhoring weer vrijgelaten te wor-

den. Gevraagd waarom ze verhoord werden 

kon lokale ketelpoetser Janne alleen maar 

vertellen dat ze het daar niet over mocht 

hebben van de Inquisitie. Inquisiteur Wul-

ferd Eikenblad, net gearriveerd in Umbrië 

vanuit de hoofdstad, kon alleen het vol-

gende toelichten: “Er zijn dreigingen voor 

het Keizerrijk waarbij het verstandiger is 

als ze niet aan de grote klok gehangen wor-

den. Alleen zij die echt iets op de kerfstok 

hebben, hebben iets te vrezen. Dit was 

slechts een routine ondervraging.” Twee 

bewoners van het stadje zijn meegenomen 

door de Inquisiteurs voor verder onderzoek.   

 

Acteurs gearresteerd voor inbraak in 

Keizerlijke Academie 

 

Elerion-Stad – Twee Umbrische acteurs 

zijn gearresteerd door de stadswacht omdat 

zij poogden in te breken in de Keizerlijke 

Academie. De inbrekers wisten via een lad-

der over de muur van de Academie heen te 

kruipen in het holst van de nacht. Echter 

hadden ze niet gerekend op meerdere lieden 

van de Academie die nog tot laat in de nacht 

aan het werk waren en vervolgens alarm 

sloegen. Waarschijnlijk waren de sujetten 

uit op de verloren gewaande stukken van 

Umbrische schrijver Willem Steekspeer die 

de Keizerlijke Academie vond in Leta 33. 

De Academie is sindsdien druk bezig met 

een studie van de stukken die achter slot en 

grendel worden bewaard vanwege hun de-

licate aard. Professor in de Letterkunde 

Laura Kroon wilde niet onthullen of de 

stukken ooit in gevaar waren geweest.   

 

Wroeging leidt tot bekentenis in Appel-

hoeve 

 

Door Linde Mandemakers – Tot grote ver-

bazing van het aanwezige volk op de markt 

te Appelhoeve, wierp de lokale appelbran-

dewijn stoker Siebrand zich op de marktdag 

voor de voeten van de schout. Zijn gelaats-

trekken, houding en bebloede ogen maak-

ten duidelijk dat hij al in dagen niet gesla-

pen had en het was eenieder direct duidelijk 

dat de man leed onder ernstige pijn. Met ge-

broken stem, maar voor eenieder duidelijk 

hoorbaar, verklaarde Siebrand verantwoor-

delijk te zijn voor het onverwachte overlij-

den van drie ouderen uit het dorp, waaron-

der zijn eigen schoonmoeder. Hij had zijn 

schoonmoeder vergiftigd voor de erfenis en 

de twee anderen voor hun spaargeld. Nadat 
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hij een zak met gestolen waren aan de ver-

baasde schout had overhandigd, arresteerde 

deze hem ter plaatse. Hierna leek een last 

van Siebrand af te vallen, alsof met zijn be-

kentenis een einde kwam aan zijn pijn. Zo 

zie je maar weer; Wroeging over je daden 

kan je leven tot een kwelling maken, maar 

het is nooit te laat om in het reine te komen. 

 

Uw horoscoop door Madre Monica 

 

Tweeling  

22e Bloeimaand – 21e Zomermaand  

Mogelijk speelt een probleem uit je verle-

den vandaag weer op, dankzij een krachtige 

Maan-Chronos-driehoek, en ben je hier het 

hele seizoen op gefixeerd. Maar probeer dit 

stukje geschiedenis niet zo veel macht over 

het heden te geven. Lucht vooral je hart bij 

een vriend, een familielid of een broeder. 

Maar zodra je die frustraties hebt geuit, kun 

je je het beste weer focussen op de toe-

komst. Je te veel druk maken over het ver-

leden is niet productief. Vraag jezelf af wat 

je nodig hebt om verder te kunnen. Zet de 

opwinding om in het bedenken van een uit-

voerbaar plan om heling te vinden. Bonus-

tip: omring jezelf met individuen die je een 

goed gevoel over jezelf geven, niet met 

mensen die je weer terug in je oude angsten 

trekken.  

 

Kreeft 

22e Zomermaand – 21e Hooimaand  

Bundel de krachten met een wapenbroeder 

of geloofsgenoot met de juiste vaardighe-

den, dan zul je simpelweg niet te stoppen 

zijn vandaag, nu de Maan een krachtige 

driehoek vormt met de mystieke Chronos. 

Heb je geen wapenbroeder of geloofsge-

noot, vorm dan een groep met iemand waar-

mee je heel erg op één golflengte zit. Maar 

onthoud: deze relatie is tweerichtingsver-

keer, dus zorg dat jij ook luistert naar de an-

der. Hoewel je briljante ideeën hebt voor 

het project of de onderneming waar jullie 

aan werken, is het ook belangrijk dat je 

ruimte laat voor de ander om met ideeën te 

komen, want diegene zou zomaar eens een 

strategie kunnen bedenken die voor een be-

langrijke doorbraak zorgt. Sta dus overal 

voor open!  

 

Leeuw 

22e Hooimaand- 22e Oogstmaand  

Heb je jezelf opgeofferd om er te kunnen 

zijn voor anderen? Lief, maar hang je hel-

denmantel nu maar weer even aan de kap-

stok en focus op wat je zelf nodig hebt, on-

der de mystieke Maan-Chronos-driehoek 

van deze tijd. Je hoeft je echt niet te verant-

woorden wanneer je een momentje voor je-

zelf pakt. Mensen begrijpen echt wel dat je 

af en toe wat ruimte nodig hebt. En zo niet? 

Dan zijn die mensen het niet waard om in je 
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buurt te hebben. Krijg je het gevoel dat je 

de laatste tijd te veel hooi op je vork hebt 

genomen met betrekking tot een bepaald 

project? Schakel hulp in van bekenden om 

weer op het juiste pad te komen. Delegeer 

de wat minder urgentere taken, zodat jij je 

kunt focussen op het eindproduct. Met wat 

extra bloed, zweet en tranen zal het je luk-

ken dat doel te bereiken.  

 

Maagd 

23e Oogstmaand- 23e Herfstmaand  

Kritiek kun je vaak het beste op een lepel 

suiker aanbieden. Je ongefilterde oordeel 

over iemands prestaties kan diegene kwet-

sen, onder het doordringende Maan-Chro-

nos-bondje van deze periode. Denk twee 

keer na voordat je die harde opmerking 

maakt. Misschien is er wel een proactievere 

en positievere manier om uit deze lastige si-

tuatie te komen? Als diegene zijn taken ver-

zaakt, probeer er dan samen achter te ko-

men waar het precies mis gaat. Gebruik 

daarbij diplomatieke taal in plaats van ver-

oordelende woorden. De persoon in kwestie 

zal zich veel meer gemotiveerd voelen om 

hard te gaan werken als er oprecht in 

hem/haar/die geïnvesteerd wordt. En ver-

geet diegene niet te complimenteren met 

vooruitgang, zodra die er is. Een beetje aan-

moediging kan geen kwaad.  

 

Weegschaal  

24e Herfstmaand- 23e Wijnmaand  

Ben je zo druk geweest met al je ambitieuze 

plannen dat je je geliefden hebt verwaar-

loosd? Probeer een betere balans te vinden 

tussen je hart en je hoofd. De diepzinnige 

Chronos zal je hier bij helpen. Stop met elke 

avond piekeren in je eentje en breng een 

paar avonden door met de belangrijkste 

mensen in je leven. Zijn zij een beetje boos 

op je vanwege je afwezigheid? Leg uit dat 

je het nou eenmaal drukker hebt dan nor-

maal, maar dat dit niet betekent dat je niets 

om ze geeft. Beloof dat je meer tijd voor ze 

vrij zal maken, maar stel ook de verwach-

tingen een beetje bij. Misschien is elke wat 

post sturen voor jou meer haalbaar in deze 

drukke periode. En je weet, de post komt al-

tijd aan.  

 

Schorpioen 

24e Wijnmaand- 22e Slachtmaand  

Ooit staan wachten op je lotsbestemming? 

Deze maand lijkt op die situatie, doordat 

een eclips het vervolg van je volgende fase 

van leven aankondigt. Er zijn nog een paar 

weken te gaan, maar je weet nu wel waar en 

wanneer het gaat gebeuren – en dat geeft je 

de tijd om voorbereidingen te treffen en af-

scheid te nemen.  
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Boogschutter 

23e Slachtmaand- 21e Wintermaand  

Zorg voor meer orde in je leven. Een beetje 

organiseren kan geen kwaad onder de 

Maan-Chronos-driehoek van deze periode, 

dus kom met een nauwgezet plan van aan-

pak. Zonder goede strategie doe je al het 

werk voor niets. Maak een lijst en werk ze 

één voor één af. Dat een is goede manier om 

jezelf op het juiste pad en tempo te houden. 

En geeft je het gevoel dat je iets presteert.  

 

Steenbok 

22e Wintermaand – 20e Louwmaand  

Hou je de komende tijd aan de regels, nu de 

Maan in je stabiliteitsverhogende tweede 

huis een driehoek vormt met de sterke 

Chronos. Risicovolle avonturen onderne-

men is geen goed idee tijdens deze over-

gang. Maak een plan en hou je er vervol-

gens aan, hoe irritant alle bijkomende bu-

reaucratische rompslomp ook mag zijn. Het 

kan uiteindelijk in je nadeel werken als je 

dit laat liggen. Wees geduldig en werk lang-

zaam en zeker naar je doelen toe. Je reputa-

tie staat op het spel en je wil niet beschul-

digd worden van valsspelen. Mocht je meer 

tijd nodig hebben om dit goed te kunnen 

doen, dan is dat maar zo. Op de lange baan 

zal het de moeite waard zijn!  

 

 

 

Waterman 

21e Louwmaand – 18e Sprokkelmaand  

Neem vandaag een gezonde dag waarbij je 

aandacht geeft aan je fysieke en geestelijke 

gezondheid. Chronos geeft je in deze peri-

ode extra kracht. Hoe druk je ook bent, 

maak tijd vrij voor een wandeling, drink dat 

gezonde elixer of neem even pauze voor 

een korte mediteersessie. Dat kleine beetje 

extra helpt om jezelf weer op te laden en 

geeft je energie voor de rest van de dag. Is 

het te koud om buiten te zijn? Zoek dan een 

serene plek binnen. Het liefst samen met 

een vriend (of twee) voor wat extra verbin-

ding.  

 

Vissen 

19e Sprokkelmaand- 20e Lentemaand  

Liefdegerelateerde zaken staan deze peri-

ode centraal, dankzij een Maan-Chronos-

driehoek. Mocht je op een kritiek kruispunt 

zijn beland met een bepaalde relatie, dan 

kan deze transit voor de opheldering zorgen 

waar je naar op zoek was. Hopelijk pakt het 

in je voordeel uit. Hoe dan ook zal je 

enorme opluchting voelen als de knoop is 

doorgehakt. Daarna kun je namelijk weer 

nieuwe stappen gaan zetten. Of het nu het 

uitkiezen van trouwringen is of het aangaan 

van nieuwe relaties in gang zetten. Vrijge-

zel en op zoek? Ga met een paar vrienden 
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een drankje doen in de kroeg. Plezier ma-

ken met leuke mensen of andere wezens 

draagt bij aan je aantrekkingskracht.  

 

Ram 

21e Lentemaand – 20e Grasmaand   

Loop je steeds maar tegen dezelfde muur 

op? De sterren schijnen vandaag licht op het 

gebied waarop je vastloopt, nu de Maan een 

harmonieuze driehoek vormt met de diep-

zinnige Chronos. Kijk eens kritisch naar je 

dagelijkse routines. Misschien zijn som-

mige methodes een beetje gedateerd en zor-

gen ze ervoor dat je niet de resultaten haalt 

die je beoogt. Zeg dit soort ineffectieve sys-

temen gedag. Probeer nieuwe tactieken uit. 

De boel een beetje opschudden kan eng 

zijn, maar je hoeft het niet allemaal alleen 

te doen. Een vrouw die een belangrijke rol 

speelt in je leven kan je voorzien van kriti-

sche ondersteuning. Accepteer haar hulp 

zonder je druk te maken over hoe je iets 

voor haar terug kunt doen. Die kans komt 

heus nog wel een keer.  

 

Stier 21e Grasmaand – 21e Bloeimaand  

Frustraties kunnen deze tijd de overhand 

krijgen, nu een driehoek tussen de Maan en 

Chronos het toneel vormt voor conflict met 

een beste vriend of een familielid. Er be-

staat een kans dat alle partijen hier te lang 

mee zijn blijven doorlopen zonder het be-

spreekbaar te maken. Nu de waarheid bo-

ven tafel komt kun je jezelf afvragen: hoe 

wil ik nu verder? En is deze persoon bereid 

om me tegemoet te komen? Deze conversa-

tie zou best eens kunnen leiden tot een ver-

rassende wapenstilstand, waarbij beide par-

tijen cruciale compromissen doen om er sa-

men uit te kunnen komen. Maar als het erop 

lijkt dat jullie daar beide niet toe bereid zijn, 

dan wordt het misschien tijd dat jullie we-

gen hier scheiden.  

 

Kort nieuws uit de hoofdstad 

 

- De keizerlijke kanselarij laat weten 

dat prinses Shagar weer werkbezoe-

ken zal oppakken. De laatste maan-

den verbleef de prinses buiten het 

publieke oog; 

- Het jaarlijkse bal van het Gilde der 

Krotenkokers zal dit jaar fondsen 

inzamelen voor de hulp aan Harib-

dische vluchtelingen; 

- Ondanks aanhoudende berichten 

van afwezige dreiging heeft het Kei-

zerlijk Leger besloten de inzet 

rondom de Noordelijke Zeeën niet 

te verminderen. Dit tot teleurstel-

ling van familieleden die hoopten 

hun soldaten voor de midwinter-

feesten thuis te kunnen verwelko-

men. 
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Met grote verslagenheid heeft de legerleiding in 

Elerion-Stad kennisgenomen van het overlijden 

van een gerespecteerd militair terwijl hij diensten 

uitvoerde in naam van het keizerrijk. Op de 10e 

van de Wijnmaand in het jaar Leta 34 is ons 

ontvallen: 

Kolonel Theodorick Ramos 

 

Theodorick Ramos is postuum verheven tot de 

rang van kolonel als eerbetoon aan zijn jaren aan 

moed en inzet als majoor in de provincie Umbrië 

en ver daar voorbij. De kolonel laat zijn vrouw 

Sieneke Ramshoorn en zijn zoon Samuel achter.  

De weduwe heeft aan eenieder verzocht de kolo-

nel te eren op een wijze die Theodorick zou 

waarderen; door het kopen van een goed paar 

laarzen en niemand het leven zuurder te maken 

dan nodig is. 

Leve de keizerin! Leve de Generaal!  

 

 


