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Brand in het viersterren Gasthuis ’t 
Swaddergat 

 
Er is brand uitgebroken in het pas gerenoveerde en het 
historische viersterren Gasthuis ’t Swaddergat. 
De brand werd ontdekt door een van onze gasten die, naar 
eigen zeggen, toevallig aanwezig was in een van de luxueuze 
behandelkamers. 
 

 
                                                                    (Brand in de luxe behandelvertrekken) 
 

De brand ontstond tegen het middaguur, vermoedelijk in 
een van de luxe behandelvertrekken, en breidde zich mede 
door de aanwezigheid van de diverse oliën als een lopend 
vuurtje uit naar de aangelegen vertrekken. De oorzaak van 
de brand is (nog) niet bekend maar vermoedelijk is deze 
ontstaan door onvoorzichtigheid van een van de gasten.  
De precieze oorzaak wordt onderzocht door de plaatselijke 
militie uit Neutraal Mairie Moresnet. 
Dankzij doortastend optreden van Maître ‘D Serge Slerna 
is de schade uitsluitend en alleen beperkt gebleven tot deze 
luxueuze behandelruimtes. Doch het dappere ingrijpen van 
de Maître ‘D kon niet voorkomen dat deze behandelruimtes 
tot de grond toe afbranden. Een aangeslagen Maître ‘D liet 
direct weten dat de luxueuze behandelruimtes met de 
grootste spoed weer opgebouwd zullen worden.  
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Deze zullen nog grootser en luxueuzer zijn dan voorheen, 
aldus een strijdbare Maître ‘D Serge Slerna, welke direct 
zijn schetsen tevoorschijn haalde met diverse afbeeldingen 
van zoals hij de heropbouw van de behandelkamers voor 
zich zag. De tekeningen en schilderijen van de nieuwe 
ruimtes laten niets aan de verbeelding over van de gasten. 
Naar onze mening heeft de Maître ‘D zichzelf overtroffen 
als het gaat om luxe en het aanbrengen van sfeer in de 
behandelruimtes, welke toch al het toppunt waren van 
schaamteloze luxe en verwennerij. 
 
Hieronder volgt een korte impressie van de nieuwe veran-
deringen. 

 
 
 
 
 

 
                             
 
                                  
 
 

                                               (Een van de nieuwe kamers) 

 

 
                                                                                   (De nieuw aan te leggen spa) 



De Far Kingdomse Courant, 15e extra editie 
 

 
 
Pagina  3 
 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            (Een ontwerp voor de nieuwe badekamers) 

 
Plannen genoeg, alles moet klaar zijn voor de aankomst van 
nieuwe gasten welke niets moeten merken van de tragedie 
die hier heeft plaatsgevonden. Zij komen hier om verwend 
te worden en dat is wat telt. 

(Diverse schetsen) 
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Nieuws uit de Elfenenclave te P’elli ’n ore: 
 
Een middelgrote explosie is waargenomen nabij de grens 
van Trá Mhôr, Neutraal Mairie Moresnet en P’elli ’n ore. 
Deze explosie vond plaats in de nacht van vrijdag op 
zaterdag. Onderzoek wees uit dat een magisch explosief 
was geplaatst op deze locatie. Getuigen beweerden Elfen te 
hebben zien wegrennen van deze plek. Hetgeen natuurlijk de 
geruchtenmolen weer op volle kracht deed draaien.  
Het verklaarde volgens de Dwergen, waarom er geen Elfen 
in de directe nabijheid van het Gasthuis ’t Swaddergat 
waren. Iets wat ook de aanwezige gasten van het Gasthuis 
opviel na enige tijd. Jonkheer Ommat Honorgut had de 
grootste moeite deze verklaring voor waar aan te nemen. 
Desalniettemin was de heer Honorgut wel een van een 
groep van vier avonturiers/gasten die er als de kippen bij 
was om het explosief te trachten onschadelijk te maken. 
Er waren een tweetal documenten gevonden op of nabij de 
plaats van delict, om het maar zo te zeggen.  

 
 
 
 
 
 
 

              (Het explosief)                   (De ontmantelberichten) 
 

Er bleek dat het bericht in stukken was gesneden. Dit moest 
eerst opgelost worden, iets wat zonder al te veel proble-
men geschiedde. Het codebericht (morse) leverde de groep 
avonturiers meer problemen op dat gedacht zou mogen 
worden van deze groep toch wel doorgewinterde avon-
turiers.  
 
Zonder enig nadenken en twijfel ging het groepje onder de 
bezielde leiding van Jonkheer Honorgut op weg naar het 
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explosief. Alwaar onder toeziend oog van Jonkheer 
Honorgut men besloot twee draden door te knippen. Dit 
alles, goed bedoeld, maar met dramatische en drastische 
gevolgen…. 

                                                                                    (Explosie van de boobytrap) 
 

Het magisch explosief bleek beveiligd te zijn tegen en er 
ontplofte een verborgen ondergronds explosief. 
De heren Öpir en Jonkheer Honorgut waren op slag mors- 
en morsdood. Woody die zich op een ietwat grote afstand 
bevond was dodelijk getroffen. Alleen vrouwe Dahlia bleef 
buiten schot, zij bevond zich gelukkig vergenoeg weg om de 
gevolgen van de explosie te ontlopen. Zij was in staat om 
allen enigszins op te lappen en hen naar het Gasthuis terug 
te begeleiden. Het magisch explosief zelf was ongeschonden. 
Klaarblijkelijk zat er een magische beschermingsmantel 
omheen. Jonkheer Honorgut bleek toch zwaarder gewond 
dan gedacht en het duurde niet lang alvorens de wond 
weer begon te bloeden.  
 
De Elfenkoning die was verwittigd van het magisch explo-
sief dat was geplaatst en waarvan de Elfen van werden 
verdacht deze geplaatst te hebben, iets wat de Koning ten 
stelligste ontkende, wilde Jonkheer Honorgut best genezen, 
maar wilde voor zijn hulp wel iets terugzien. Dit stuitte na 
lang wikken en wegen zijn mede avonturiers echter tegen 
de borst en men besloot een genezingsritueel te doen om zo 
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de Jonkheer te genezen. Ogenschijnlijk lukte dit want, 
hoewel verzwakt, stopte het bloeden na enige tijd. 
Daarna wendde men zich weer tot de stukken welke zouden 
moeten leiden tot het onschadelijk maken van het explosief. 
Men liet een van de zwervers (Men verdacht hem de maker 
van het explosief te zijn) het de tekening van het explosief 
zien, waarna de man plots schrijfbewegingen begon te 
maken met zijn hand. Een inderhaast in zijn hand geduwde 
schrijfveer leverde een vreemd document op welke aan-
wijzingen bleek te bevatten met betrekking tot het door-
knippen van en de volgorde waarin dit moest gebeuren van 
de draden van het magisch explosief. 
 

Gebruik van het magisch apparaat 
De vier onderdelen zijn verbonden met acht kabels.  
Elke kabel is een combinatie van twee gekleurde draden 
die tegelijk moeten worden doorgeknipt. 
Om het apparaat te ontmantelen, moeten vier van de 
acht kabels elk op één van de vier locaties worden 
doorgeknipt. Elke kleur kan slechts één keer worden 
doorgeknipt. 
 
Ontmantel instructies 
- Zwart moet altijd bij de zekering worden doorgeknipt. 
- Wit moet altijd bij het explosief worden doorgeknipt. 
- Knip de kabel bij het ontstekingsmechanisme door,  
 voordat oranje is doorgeknipt. 
- Knip nooit twee keer achter elkaar in het bovenste of 
 onderste gedeelte van het magisch apparaat. 
- Knip altijd de kabel bij de detonator altijd als laatste  
 door, maar pas op dat je groen niet doorknipt. 
- Knip altijd eerst blauw door, voordat je de kabel bij het 
 explosief doorknipt. 

 

Mede dankzij deze instructies was men 
in staat te bepalen welke kabels over-
bleven en in welke volgorde ze door-
geknipt moesten worden. Eerst moest de 
draad van het ontstekingsmechanisme 
worden doorgeknipt, vervolgens die van 
het explosief, dan die van de zekering 
om tenslotte de draad van de detonator 

als laatste door te knippen waarna het magisch explosief 
onschadelijk was. 
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De Heksen: Gisteren, Vandaag en Morgen 
gesignaleerd in de nabijheid van het 

Gasthuis ’t Swaddergat. 
 

Naar aanleiding van ons vorige bericht in de Far Kingdomse 
Courant kregen we veel vragen over de Heksen: Gisteren, 
Vandaag en Morgen. De meest gestelde vraag was: waar 
zijn die Heksen in Godesnaam heen gegaan nadat ze klaar-
blijkelijk “gevlucht” waren uit een dorp ergens ver weg in 
de Far Kingdoms. 
Wel nu… Wij weten waar ze zijn gebleven, namelijk in de 
nabije omgeven van het Gasthuis ’t Swaddergat. 
 

 
 (De Heksen, Gisteren, Vandaag en Morgen) 

 

Mogelijk kan meteen een andere 
mythe over deze Heksen 
ontkracht worden, namelijk dat 
ze uitermate gevaarlijk zouden 
zijn… Getuige dit gemoedelijke 
tafereel, doet men anders 
vermoeden. Navraag leerde dat 
de Heksen maar al te graag 

voorspellingen deden aan hen die het maar wilde weten. 
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Tevens doen er nieuwe geruchten de 
ronde, en wel over een vierde Heks… 
luisterend naar de naam: Eergisteren. 
 
Deze Heks zou zich laten vergezellen 
door een typisch heksending en wel 
door een zwarte kat. 
 
Dit zou volgens “kenners” HET bewijs 
zijn dat Heksen samenspannen met 
zijne onheiligheid: Den Duvel. 
 

Zeker toen “kenners” als dan niet 
heimelijk getuigen waren van een ritu-
eel waarbij de Heksen een brouwsel 
aan het brouwen waren onderwijl wild 
dansend en luid zingend was de twijfel 
bij hen compleet weg. 
Deze Heksen waren beslist niet om mee 
te spotten. 

                    (Eergisteren?) 
 

Wat en waarvoor het brouwsel diende is thans onbekend. 
Wel blijkt overduidelijk dat zij niet schuwen om muizen, 
ratten en padden te gebruiken in en bij het maken van hun 
brouwsels. 

 
    (Volgens “kenners” een heimelijk vastgelegd ritueel, ter ere van Den Duvel) 
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Geslaagd 
 
Van onze verslaggever in de Elfenenclave te P’elli ’n ore: 
 
De heer Woody is geslaagd voor zijn examen lezen en 
schrijven. Wij, de Far Kingdomse Courant, wensen de heer 
Woody van harte succes met het behaalde resultaat en 
plaatsen hierbij zijn examenstuk welke hij spoedig zal 
voordragen, terwijl hij zichzelf muzikaal zal begeleiden. 
 

Een Rijk, een eiland uit mist herrezen. 
De Hoeders van het land. 
Een toevluchtsoort waar men niets heeft te vrezen. 
In perfecte harmonie, totdat de wereld brandt. 
 
Een profetie wordt voorspeld. 
Een staf, zwaar en bokaal jullie gegeven. 
Daarmee het onvermijdelijke uitgesteld. 
Zullen zowel begin als einde aangeven. 
 
Niets wat ongedaan kan worden gemaakt. 
Als Volkeren niet meer geloven. 
Jullie hart niet meer raakt. 
Pas dan zal Avalon’s vlam doven. 
 
Toch zal Avalon nooit verloren gaan. 
Immers alle Volk’ren zijn gelijk. 
Avalon zal eenieder ten dienste staan. 
9 Cirkels gesmeed, beschermen het Rijk. 
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De Daklozenkrant 

Van de redactie 
 
Mocht iemand zijn/haar ervaring(en) kwijt willen, of belevenissen wil vertellen over 
wat dan ook, dan kan dit bij de redactie alhier. 
Totale anoniemiteit en privacy gewaarborgd. 
 
Stuffie de Stoere, hoofdredacteur. 

Waarschuwing! 
 

Er circuleert het volgende bericht onder de zwervers in de gehele  
Far Kingdoms. Dit bericht berust op valse informatie en doet een 
beroep op de goedgelovigheid van onze zwakke(re) medemens. 
Ga hier dus niet op in en weerhoud je collega’s hiervan op in te gaan. 
Je doet beslist niet mee aan een testproject voor een vaccin tegen de 
pest, wat er exact aan de hand is wordt nog uitgezocht. Wel zijn er 
gevallen bekend dat zwervers niet meer de oude waren na een bezoek aan 
de kliniek van Dr. Snobby.  
 
Hier onder volgt de tekst van het bewuste (valse) pamflet: 
 

Oproep aan alle zwervers! 
 

Meld je nu aan voor een testproject voor een vaccin tegen de pest! 
Samen staan we sterk, een project georganiseerd door: Dr. Snobby. 
Je ontvangt een ruime vergoeding voor slechts een paar kleine operaties 
om de werking van de medicijnen te controleren en het slikken, onder 
supervisie van gekwalificeerde artsen, van wat medicamenten die in de 
laatste beslissende testfase zitten. 
 
Jij wilt toch ook dat je vrienden niet meer lijden onder de pest? 
Meld je daarom, met dit formulier, vandaag de keerkring nog aan! 
Aarzel niet langer, elke keerkring kan de beslissing zijn tussen leven en 
dood. 
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 Welwillend of ….. 
 
Van onze collega’s uit het midden des land ontvingen we het volgende 
bericht dat daar in de plaatselijke kranten circuleerde: 
 
Van de ene dag op de andere is in een leegstaand kantoor in het centrum 
de Eerste Maestrigtse Kredietbank verschenen (EMK).  
Deze bank wordt zwaar gesubsidieerd door de Adel en de rijken.  
De bank verstrekt enkel leningen aan personen die niet kredietwaardig 
genoeg zijn om die elders te krijgen, en wel tegen bijzonder gunstige 
voorwaarden en lage rente. Bedoeling is om zo de welvaart meer 
gelijkmatig te spreiden. 
De EMK verstrekt flinke startkredieten aan personen die net aan een 
baan beginnen, en werkt daarbij als instigatie voor werklozen en 
armlastigen. Het EMK heeft ook een kantoor bij de arbeidsdienst. 
Veel armlastige personen en gezinnen zijn al enthousiast op deze 
mogelijkheid ingesprongen en werklozen staan in de rij om aan een baan 
te komen. De ondernemers in de stad zien hun omzet met sprongen 
stijgen en juichen het project van harte toe. 
 
Er zijn nieuwe plannen gepresenteerd om belendend aan de wijken 
Scharn en De Heeg twee nieuwe wijken uit de grond te stampen, met 
standaard woningen voor het gemiddelde inkomen die voorzien zijn van 
de nieuwste technieken. De voorinschrijvingen zijn al bijna vol, zeker 
omdat ook armlastige gezinnen nu via het EMK zo'n woning binnen 
bereik zien komen. 
 
Vorige keer berichtten wij u dat het GAK grond te koop aanbood aan 
kansarmen, ditmaal trof onze collega, panden aan van het EMK.  
Het EMK biedt weliswaar geen grond te koop aan maar verstrekt 
leningen aan kansarmen, tevens biedt het EMK “banen”aan.  
Wij roepen iedereen op om vooral voorzichtig te zijn en desnoods de 
contracten (voordat men iets ondertekend) te laten lezen door een van 
onze “gespecialiseerde” medewerkers. 
Temeer daar wij hebben gezien dat Enclavebestuurders niets voor niets 
geven….. Meld het ons als u iets “vreemds” bespeurd, alle informatie 
wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. 
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Weerstand tegen gedwongen opname. 

De cliëntenbeweging in de geestelijke gezondheidszorg is fel tegen de 
ruimere mogelijkheden om personen met psychische problemen en derge-
lijke, gedwongen te behandelen. 
 
Ze vinden dat de psychiatrische patiënten hierdoor ernstig worden 
beperkt in hun recht om als vrije burger te wonen. 
 
Adel wil dat zij straks een machtiging kunnen afgeven voor personen 
met ernstige psychische problemen. Zij hoeven dan niet meteen naar een 
instelling, maar kunnen eerst worden gedwongen een behandeling te 
volgen. 
 
Nu is het alleen mogelijk via de Wet Bijzondere Opnemingen in 
Psychiatrische Ziekenhuizen personen direct te laten opnemen als zij 
een ernstig gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving.  

Leider Orde van de Zonnetempel vrij                                            

 
De leider van de Orde van de Zonnetempel, de Avomeese dirigent 
Michel Tabachnik (58) is gisteren vrijgesproken. Eerder was 5 cirkels 
cel tegen hem geëist. 
 
Tabachnik was beschuldigd van medeverantwoordelijkheid voor de 
collectieve zelfmoorden van de in totaal 74 leden van de sekte in de 
gehele Far Kingdoms. Hem was ook lidmaatschap van een criminele 
organisatie ten laste gelegd. 
 
De maximale straf voor zo’n delict is 10 cirkels.  
Tabachnik heef steeds ontkend leider te zijn van de sekte. 
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Oud kasteel in Borrewoudschewater gevonden. 
 
In de grond van de nieuwbouwwijk Stadshagen niet ver van de haven 
zijn resten van een kasteel uit de 16e cirkel van Koning Lir gevonden. 
Stadsarcheoloog H. Clevis verwacht in de komende eclipsen ook een 
kasteel uit de 1e cirkel op te graven. 
 
Dat heeft Stadhouder Jans-Hendrikszzoon van Muiden de 2e 
gisteren bekend gemaakt.  
Van het onderzoeksterrein is inmiddels 5% blootgelegd. 
De eerste vondsten dateren van een kasteel dat omstreeks de 16e cirkel 
van Koning Lir is gebouwd. Zo zijn een deel van een tegelkachel en 
haardstenen gevonden. 
 
Opmerkelijk is volgens de heer Clevis dat er frappante overeenkom-
sten zijn met kastelen in het zuiden van de Far Kingdoms.  
 
In een van de inmiddels uitgegraven torens zijn interessante vondsten 
gedaan. Wat er precies gevonden was wat wilde de heer Clevis niet 
kenbaar maken. Hij leek eerder geschokt dan verrast….. 
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Varkensvleespasteitjes met Stiltonkaas 
 

Moderne bewerking van het recept 
Vlees werd in de vroegere tijd vaak dubbel gegaard, 
maar in de bewerking wordt het vlees alleen gaar door 
het bakken in de oven. Het deeg wordt niet beschreven 
in het recept. Ik heb gekozen voor een reuzeldeeg,  
maar je kunt ook een ander deeg gebruiken.  
Liefst wel zelf gemaakt natuurlijk. 
 
Voor 6 kleine pasteitjes; voorbereiding 15 minuten; 
bereiding 45 minuten. 
 
Benodigdheden: 
200 gr varkensgehakt 
3 rauwe eidooiers 
60 gr dadels, ontpit 
80 gr Stilton of andere blauwschimmelkaas 
½ tl gemberpoeder 
½ tl kaneelpoeder 
boter om de muffinvorm in te vetten 
korstdeeg gemaakt met reuzel 
3 eieren 
1 muffinvorm voor 6 muffins 
 
Voorbereiding: 
Doe het gehakt (of kleingesneden varkensvlees) in de 
foodprocessor met drie rauwe eidooiers. Maak er een 
pasta van. Als het mengsel te stevig is, doe je er nog één 
of twee eidooiers bij. Snijd de dadels klein en verkruimel 
de kaas. Meng de dadels en kaas met gember en kaneel 
door de vleesvulling. Kook de eieren 6 minuten.  

https://coquinaria.nl/korstdeeg-basisrecepten/#licht-pasteideeg
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Laat ze schrikken, pel ze, en haal de eidooiers in hun 
geheel uit het eiwit. Snijd de dooiers doormidden. 
 

 
 
Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 200 ͦC. Vet een vorm voor zes 
muffins goed in met wat boter. Bestuif het aanrecht met 
bloem. Leg het deeg erop, bestuif dat ook met bloem.  
Rol het deeg dun uit en steek er met een ring of kom van 
12 centimeter diameter zoveel rondjes uit als je kunt. 
Wat over is, kun je opnieuw uitrollen, totdat je zes 
rondjes hebt. Bekleed iedere muffinholte met een 
deegrondje. Verdeel de vulling over de zes deegbakjes en 
druk goed aan. Leg bovenop ieder pasteitje een halve 
hardgekookte eidooier. Bak de pasteitjes 20 minuten in 
het midden van de oven. Haal ze er dan uit, en laat vijf 
minuten afkoelen voordat je de pasteitjes uit hun 
vormpjes haalt. Serveer de pasteitjes warm of koud als 
voorgerechtje. 
 
Serveren: 
Geef de pasteitjes warm of koud als voorgerechtje, of als 
onderdeel van een (authentiek) buffet. Ze zijn ook 
lekker als lunchgerechtje, met sla. 
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Ingrediënten en verklaringen van ingrediënten 
 
Reuzel 
Dit is uitgesmolten en gezeefd varkensvet, nog steeds te 
koop bij slagers. Reuzel is in de moderne keuken 
onpopulair vanwege het hoge percentage verzadigde 
vetzuren. Maar net zo goed als we wel eens een mierzoet 
gebakje met slagroom eten, kunnen we ook wel eens iets 
klaarmaken met reuzel. In het verleden was reuzel één 
van de standaard kookvetten, en de moderne Dwergse 
keuken werkt nog steeds veel met reuzel. Echte reuzel is 
niet hetzelfde als uitgesmolten spekvet, het zit hoger in 
de buikholte, tegen een buikvlies dat vroeger gebruikt 
werd om droge worstsoorten (zoals metworst en 
cervelaatworst) te omhullen. Je kunt heel simpel zelf 
reuzel maken. Als je reuzel of spekvet hebt uitgebakken 
houd je kaantjes over. Die zijn heerlijk om te knabbelen. 
 
Groene kaas: vers of blauwschimmel? 
Groen betekent in oude recepten meestal vers:  
groen vlees is ongepekeld, groene kaas is zachte kaas. 
Maar in het manuscript waar dit recept uitkomt, wordt 
verse kaas altijd ‘croddys’ (curd, wrongel) genoemd.  
De Bargoense voedselhistorica Cindy Renfrow zegt dat er 
in dit geval letterlijk groene kaas wordt bedoeld, ofwel 
blauwschimmelkaas.  
 
Ik heb in de bewerking van het recept gekozen voor 
Stiltonkaas. De huidige Stilton dateert eigenlijk uit het 
begin der tijden, maar blauwschimmelkazen waren er 
zeker al in de tijd van Koning Lir. Als je niet van sterk-
smakende blauwschimmelkaas houdt, kun je de ‘green 
cheese’ uit het recept gewoon interpreteren als verse 
kaas. 

https://coquinaria.nl/ingredienten-index/
https://coquinaria.nl/over-dierlijke-vetten#reuzel
https://coquinaria.nl/over-dierlijke-vetten#reuzel
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