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Wamsterdam, de enclave Borrewoudschewater. 
Jans-Hendrikszzoon van Muiden de IIe heeft ter gelegenheid van het aangekondigde huwelijk tussen 
Regentes Fryadeidre Valkar en zijn zoon Jêan Paul du Ballsacke-Hendrikszzoon besloten, als zijnde 
een soort van amnestie, tientallen langgestrafte gevangen vrij te laten. 
 
De vrijlating, welke plaatsvond in het rederijkersgebouw, werd persoonlijk door stadhouder Jans-
Hendrikszzoon van Muiden de IIe en tientallen andere hoogwaardigheidsbekleders bijgewoond. Ook 
waren er diverse Kapiteinen en Commodeurs van de Admiraliteit van de Borrewoudsche Marine 
aanwezig.  
 
Alle gevangenen vertrokken na ondertekening van een verklaring en na geheel op kosten van de Stadhouder 
in het nieuw gestoken te zijn, voorzien van een onderkomen en een betaalde baan als marinier van de 
Borrewoudsche Marine, naar de havenstad Wamsterdam alwaar zij de volgende keerkring ingescheept 
zouden worden op een voor vertrek gereedliggend galjoen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als of dat nog niet genoeg was beloofde de Stadhouder dat de enclave Borrewoudschewater zou schudden 
op zijn grondvesten van alle festiviteiten. Schepen waren op weg met de fijnste spijzen en de beste drank.  
En, zo wisten wij hem te ontfutselen, in het Rondeel van Madame Du Pompidoure zou een bijzondere 
huwelijksgift van de piraten te bewonderen en te beluisteren zijn. Wat dit was wilde hij, ondanks aandringen, 
niet verklappen. “Op het feest zullen zij dit onthullen”, was het enige dat hij hierover losliet.   
Dus voor al diegenen die de gift met eigen ogen willen zien, zij kunnen terecht in het Rondeel van  
Madame Du Pompidoure in de havenstad Wamsterdam. 
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Financieel nieuws: 
                                      
 De Algemene Far-Kingdomse Kredietbank opent over een ruime drie eclipsen 
een  een nieuw filiaal in de havenstad Wamsterdam (De enclave Borrewoudschewater) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
Jongheer David Pieterzoon is benoemd tot fiskaal van Borrewoudsche- 
water Bankiers Inc. dat onderdeel uit maakt van de A.F.K. Groep. 
 
Fiskaal Jongheer Pieterzoon deelde verheugd mede dat ter gelegenheid van de  
opening iedere nieuwe klant, die bij hem persoonlijk een rekening opent,  
een spaarbankboekje krijgt met de som van 50 kristal erop.  
Bovendien ontvangt een ieder, die meteen bij het openen van een nieuwe  
rekening, 100 kristal of meer stort nog eens 50 kristal extra bovenop de  
startbonus. Uiteraard geldt dit alleen voor nieuwe klanten  
of mensen die de afgelopen cirkel geen rekening hebben gehad bij de A.F.K. 
Fiskaal Pieterzoon verwacht grote drukte, maar verzekerd dat iedereen  
gewoon geholpen zal worden en dat extra personeel ingeschakeld zal worden. 

        
   A..F.K. 

 
Fiskaal David Pieterzoon 

 

 
Het nieuwe filiaal van Borrewoudschewater Bankiers Inc. in Wamsterdam 
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Van onze collega’s in Aiama Mjule. 
Door de grote vraag naar exclusieve wijn in verband met het aangekondigde  
huwelijk tussen Regentes Fryadeidre Valkar en  
Jêan Paul du Ballsacke-Hendrikszzoon is de prijs flink gestegen.  
Voor een kruik van 33cl moet ongeveer 80 kristal meer worden betaald,  
210 kristal meer voor een kruik van 1liter en 1.250 kristal meer voor een fust  
van 5 liter. Een woordvoerder van Paap Erwin von Rammewitz sprak met  
klem de geruchten tegen dat de landerijen van de Paap niet aan de toenemende  
vraag zouden kunnen voldoen en was bereid om een van de vele opslagplaatsen te tonen.  
 
   Ook Peetvader Ratzke de Perz, Hoofd van de  
   Noordelijke familie, beaamde dat het een zeer  

drukke tijd was, maar verklaarde desalniettemin 
“alle bestellingen worden gewoon volgens afspraak 
geleverd. Dit ondanks de misselijke streken van de 
concurrent” (noot van de redactie: hiermee bedoelt 
hij de Zuidelijke tak van de familie De Perz).  

   Na aandringen vertelde hij ons dat het ging om: 
“water bij de wijn doen, overvallen op zijn 
transporteurs, het verwisselen van kruiken etc. 

   Maar zo snoefde hij: “wij hebben genoeg, terwijl zij 
slechts nog voorraad hebben voor enkele 
maanstondes. Zelfs al zou onze productie in zijn 
geheel uitvallen dan nog hebben wij ruim voldoende 
om aan alle vraag te kunnen voldoen.” 

Uiteraard vroegen wij Beate Sobrath de Perz, Peetmoeder van het Zuidelijke deel bijgenaamd  
“de Majoor” om commentaar. Ook zij sprak van een drukke tijd, maar er zou geen sprake zijn van een tekort. 
“Die ouwe overdrijft altijd schromelijk” zo vertelde ze. “Dat doet hij altijd om zo de aandacht van zijn eigen 
problemen af te leiden. Zijn vaten lijden aan houtrot. De kuiperij kan door de grote drukte de vraag niet 
bijhouden. Hierdoor is hij gedwongen met lekke, kwetsbare vaten op pad te gaan. Als deze onderweg breken 
of door lekkage maar de helft aankomt, krijgen wij uiteraard de schuld. Terwijl hij geen problemen zou 
hebben gehad wanneer hij net als wij had geïnvesteerd had in kwaliteitshout. Maar meneer wil altijd voor één 
kristal op de eerste rang zitten. Hij wil altijd het goedkoopste van het goedkoopste omdat dit hem meer winst 
oplevert. Wel wie z’n billen brand moet op de blaren zitten en niet zeuren en zeker niet een ander de schuld 
geven” aldus de Majoor. “Wij bieden uitsluitend kwaliteit. De klant eist dit, de klant krijgt dit”. Ze wrijft 
zich in de handen, terwijl ze vertelt: “We hebben al ettelijk ontevreden klanten van Ratzke overgenomen, 
maar hij weet nog van niets”.  
 

 

Een Zuidelijk transport. Om wille van de 
veiligheid zijn de mensen onherkenbaar gemaakt 
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Duidelijk is wel dat alle betrokken partijen goed garen spinnen bij de immer toenemende vraag naar 
exclusieve producten.  
 
Ook de landbouw doet goede zaken. De prijsstijging is hier echter niet alleen te danken aan het huwelijk, ook 
het extreem droge weer is hier debet aan. In sommige delen is de oogst van witkoolknolrapen zo goed als 
mislukt. Doch datgene wat geoogst wordt is veelal het drie- tot zelfs vijfvoudige waard van wat normaal 
gesproken de gehele oogst opbrengt. Geen wonder dus dat men tot heden weinig boeren heeft horen klagen. 
Het knolgewas is zo essentieel, omdat het een basisingrediënt is voor allerlei gerechten. 
Zonder dit bestandsdeel gaat een groot deel van de smaak van het te maken gerecht verloren. 
 
Ook Anciënasterre profiteert hiervan. De exportprijzen van de kruidige oliën en wierrook zijn bijna 
verdubbeld. Luchtschepen zijn al weken van tevoren volgeboekt. Iedereen die nu goederen wil versturen is een 
klein fortuin kwijt aan steekpenningen om zijn of haar goederen toch nog mee te krijgen. 
De transportonderneming De Zotte Rit, die momenteel het monopoly bezit op het vervoer van goederen, 
wrijft zich in zijn handen. “Het beloofd een goede cirkel te worden,” zo verteld hij glunderend. “We komen 
handen te kort. Maar we mogen zeker niet klagen. We zijn de snelste en beste transporteur in de Far 
Kingdoms. Wat logisch is als je de enige bent met kennis van zaken,” zo vertelt hij luid lachend.  
 
De haast waanzinnige prijzen drijven sommigen letterlijk tot het uiterste. Iedereen wil er een graantje van 
meepikken. Sommigen betalen echter een hoge prijs voor hun zucht naar kristal.  
 
             Het is algemeen bekend dat de zwartetoortskorrel, die  
             uitsluitend diep in de Wouden van Istbar groeit, alom  
   geprezen is bij koks in de gehele Far Kingdoms.  
   Echter ook is bekend dat de Wouden en het Bos verboden 

gebied zijn. De gewildheid en de thans torenhoge prijzen 
drijven echter enkelen tot het uiterste.  

   Tot op heden keert er zelden iemand terug van deze lange en 
gevaarlijke tocht. Normaliter wordt iemand alleen 
hardhandig uit het Bos of Woud geknikkerd na eerst een  

speelbal geweest te zijn van de Fairies. Tenminste als zijn onschuld vast is komen te staan en hij/zij geen 
kwaad in de zin had. Er zijn genoeg Mensen te vinden die dit kunnen beamen. Sommigen kunnen zelfs de 
blauwe plekken en gescheurde kledij nog tonen. Volgens de Elven schijnt het doen-wat-niet-mag een 
typisch Menselijke eigenschap te zijn. 
Maar aan plunderaars en aanverwanten hebben Fairies een hartgrondige hekel en voor hen kennen ze veelal 
geen genade. Woudlopers vonden recentelijk het lijk van een “gelukszoeker” die op jacht was naar de 
zwartetoortskorrel, getuige de spullen die hij bij zich had. Daarom nogmaals de uitdrukkelijke 
waarschuwing: 
Blijft uitsluitend op de paden en reis direct zonder te dralen naar uw bestemming. 
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Aiama Mjule Zuidelijk deel, van een van onzer verslaggevers. 
Enige tijd geleden is het lijk aangespoeld van een onbekende vrouw. Het naakte lichaam vertoonde 
sporen van een misdrijf.  
Het is niet uit te sluiten dat deze vondst verband houdt met het naakte lijk van een jonge man dat 
enkele keerkringen hiervoor door nietsvermoedende wandelaars was gevonden.  
Ook op zijn lichaam waren sporen van messteken gevonden hetgeen op een misdrijf duidt. 
Kardinaal Ursus d’Onneur heeft inmiddels een onderzoek gelast om de dader(s) op te sporen. 
Volgens de experts zijn beide doodsoorzaken identiek, ook vermoedt men dat beide slachtoffers door 
dezelfde dader(s) om het leven zijn gebracht. Over de reden van dit vermoeden wenste men in het 
belang van het onderzoek (nog) niet uit te wijden. 
Of de vrouw mogelijk de vermiste soldaat van de Kerkelijke Garde was, kon op het moment van 
ter perse gaan van deze editie nog niets worden gezegd.  
Tevens is onduidelijk of er verband is tussen de vondsten van de lijken en de inval in een afgelegen  
boerderij, waarbij troepen van de Kerkelijke Garde betrokken waren. 
Volgens informatie van een tipgever uit de kroeg van een naburig dorp, zouden aanhangers van de 
tot ketterij veroordeelde Father Twinkle Eyes op weg zijn geweest naar een geheime bijeenkomst. 
De sporen leidde naar een afgelegen boerderij aan de rand van het dorp. Doch bij de inval werden 
slechts familieleden en kennissen/vrienden aangetroffen, die een dode wake voor een overledene 
hielden. 
Een grondige doorzoeking leverde geen spoor van vermeende Twinkelingers noch van de ketter zelf 
op. Getuigen vertelden later dat een tweede inval verstoord werd door het neerstorten van een 
luchtschip.  
 
Bijna 2 eclipsen geleden is een soldaat van de Kerkelijke Garde niet teruggekeerd van een 
speciale missie. 
Na enig onderzoek zijn wij erachter gekomen dat deze soldaat zich bezighield met het opsporen van 
zwarthandelaren. Volgens de Kardinaal is dit een van de grootste problemen waarmee hij 
momenteel kampt. Volgens eigen zeggen krijgt hij bijzonder weinig steun van de bevolking. 
“Het lijkt wel eens of ze (note van de redactie: de bevolking) er totaal geen last van hebben en dat 
die hoge woekerprijzen maar schijn zijn” aldus de Kardinaal.  
Onduidelijkheid is er ook met betrekking tot de vraagstelling of er verband bestaat tussen de twee 
vondsten. Wel is bekend dat Kardinaal Ursus d’Onneur zich hoogstpersoonlijk met de zaak 
bemoeit en behoorlijk ontstemd is over de moord op een lid van zijn Kerkelijke Garde, zo liet de 
Officier van Dienst weten.  
De Officier van Dienst, die het onderzoek leidt, roept iedereen die iets te melden of gezien heeft op 
dit ook te doen. Informatie zal vertrouwelijk behandeld worden. 
Men kan hiervoor terecht bij alle barakken van de Kerkelijke Garde, de dienstdoende Officier 
zal u graag te woord staan. U kunt ook altijd terecht bij de plaatselijke autoriteit in uw Rijk.  
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 Gezocht, gevraagd, aangeboden en diversen  
 

 Gezocht: wegens grote drukte zoeken wij langs deze weg een assistent-klerk.
  
U dient bereid te zijn tot reizen, daar u kunt worden ingezet door het gehele 
Rijk.  
Wij bieden een marktconform salaris, goede doorgroeimogelijkheden,  
variabele werktijden, deelname in de winst/verliesuitkeringen. 

Indien u meent geschikt te zijn voor deze uitdagende en enerverende functie 
dan kunt u, hetzij persoonlijk contact opnemen met de Fiskaal van het filiaal te Wamsterdam of 
schriftelijk uw interesse kenbaar maken. Referenties zijn een pré. 
 

Graaf Katz - von Biß zum Necke, voor al u begrafenissen.  
 
De familie Von Biß zum Neck is een roemrijke familie die haar fortuin heeft gemaakt in de 
begrafeniswereld. Stel daarom niet langer het onvermijdelijke uit en bestel nu alvast uw 
begravenis. Niet goed geld terug garantie. 

                  
 

           Terras Malus Salvatus sum 
 
 
 
 

                        

     
    A..F.K. 
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