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Clans voor Neonates: Ventrue
Noblesse Oblige
Geschiedenis
Geen enkele andere clan heeft zoveel invloed in de Camarilla. Geen enkele andere clan kent zoveel
prestige en succes als clan Ventrue.
De lijst prinsen die de clan levert is niets minder dan indrukwekkend: Londen, Berlijn, Genève,
Chicago, San Francisco, Johannesburg; Rotterdam, Den Haag, 's Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg.
Waar de Ventrue geen prins hebben, doet de bezoeker er verstandig aan te accepteren dat de
Ventrue op de achtergrond heel wat touwtjes in handen hebben.
De leden van clan Ventrue weten dit en zullen nooit met minder dan het beste tevreden zijn. De
Camarilla is een succes dankzij de clan en tot op heden zijn de Ventrue de ruggengraat van de sekte.
Laat anderen maar denken dat ze de Ventrue kunnen aftroeven. De Ventrue glimlachen eens in de
privacy van hun bestuurskamers en de strategen gaan verder met hun planning. De clan is in staat om
op korte termijn hele steden prijs te geven, als ze verwachten dat ze over een luttele honderd jaar dit
verlies kunnen compenseren. Laat andere clans maar korte termijn glorie beleven als de soldaten.
Clan Ventrue levert de strategen en zet de grote lijnen uit.
De leden van de clan lopen constant op hun tenen. Het is moeilijk om een Ventrue te zijn en de elders
tevreden te houden. De leden worden echter uitgezocht op hun vermogen te excelleren en maken de
verwachtingen waar. Er is simpelweg geen ruimte om te falen.
Veel andere clans vinden het prima dat clan Ventrue de leidersrol op zich neemt. Hierdoor nemen de
Ventrue aan dat ze niet alleen de plicht hebben om anderen te sturen, maar ook het recht om te
heersen.
Clan Ventrue in Tilburg
Tilburg is waarschijnlijk niet de favoriete stad van veel Ventrue. De turbulente geschiedenis maakt het
moeilijk de stad stabiel te krijgen en te houden. Toch heeft clan Ventrue een duidelijke invloed.
Ten eerste levert ze de Prins. Ludwig van Hoboken lijkt stevig in het zadel te zitten, al is er misschien
wat wrevel onder de primogen na de benoeming van de Seneschal, zijn eigen childe. Een andere
invloedrijke figuur is Karl Menckhoff. Hij is de Ventrue primogen en al geruime tijd in het domein
aanwezig. Ook is hij celleider in de strijd tegen de Sabbat.
Tenslotte moet ook Jean-Paul Lauret genoemd worden. Hoewel hij minder status geniet dan in het
verleden, belichaamt hij het streven van clan Ventrue om uit alle situaties het beste te halen.
De huidige situatie zal zelfs de meest ervaren Ventrue strateeg zorgen baren. De Sabbat staat op de
stoep, er is onenigheid tussen de clans en tussen individuen, en een machtige partij roert zich steeds
meer.
En toch, het koudste deel van de nacht is vlak voor zonsopgang. In moeilijke tijden zullen de heersers
zich van de volgelingen onderscheiden. Voor clan Ventrue is duidelijk wie die heersers zullen zijn. Zo
is het altijd geweest en zo zal het altijd blijven.
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Publicatie van Gunsten
door: Philipe van Leeuwen
Geachte Kindred van Tilburg,
De Raad der Primogen heeft besloten dat alle Gunsten openbaar zullen zijn als deze geregistreerd
zijn bij de Harpijen. Daar ik alleen beschikking heb gekregen over de openbare Gunsten hoeft u zich
geen zorgen te maken over de geheime gunsten die u wellicht uit heeft staan.
Registratie van de Gunst heeft uiteraard als voordeel van een gedegen controle op de inlossing van
deze Gunst.
De reden voor de Gunst kunt u uiteraard nog altijd voor uzelf houden. Voordeel van deze reden delen
met de Harpijen is dat deze u van advies kunnen zijn over de grootte van de Gunst die uit te delen valt
en of, bij dispuut, de tegenprestatie in verhouding staat tot de openstaande Gunst of Gunsten.
Ik hoop dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent.
Met vriendelijke groet,
Philipe van Leeuwen
Ancilla
Erkend door Prins Ludwig von Hoboken
Invloedrijk Hoofd der Harpijen van Tilburg
Gewaardeerd door Clan Toreador wegens politieke zelfopoffering
Geëerd door de Primogen van Clan Malkavian, Clan Gangrel, Clan Toreador en Clan Tremere
Dapper bevonden door de Primogen van Clan Nosferatu
Whip van Clan Toreador

6 Maart 2010

Pagina 3 van 4

Wat ons ter ore kwam:
•Toon Hersemis binnenkort trotse eigenaar van Clan Malkavian door een bloodbond!
•Van Oudwijk heeft bijna altijd het laatste woord, zelden de laatste lach.
•De Vleermuis heeft je in de gaten Wolf, hoe veilig ben je zonder de persoon die je op een pad heeft
gezet?
•Tilburg en Breda worstelen nog met controle over de stad.
•De Camarilla buiten onze stad heeft Domein Tilburg al opgegeven.
•Volgens Tilburgs verse sherrif hebben er zich ernstige Maskeradebreuken voorgedaan bij de IT’s.
•Tilburgse Kindred bereid zich voor op de komst van de Nieuwe Prins.
•Een Vleermuis, een Vos en en Stinkdier lopen door een bos, zegt de Vos: ‘mag ik in het midden
lopen’?
•Tilburg maakt zich op voor hooggeplaatst bezoek dat naar beneden komt.
•De strijd verloopt zeer voorspoedig, die plannen zijn echt te gek.
•Van Leeuwen doet een stapje naar voren.
•De Malkavians sturen alles aan, nogal wiedes dat alles te gek gaat.
•Van Leeuwen doet twee stapjes terug.
•Het is gevaarlijk in Tilburg, dat kun je wel zien aan wie er op Sabbatical zijn gegaan.
•LeChien zal zijn strijdmachten niet veel langer in bedwang kunnen houden.
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Het laatste Woord:
“Nou nou nou nou... deh war weh dees moand! Den Kruikenzeikende Camarilla hej dun carnevaal
weer overleef! Veurgloeien, d'n opstoet enne dan wir aan den vast! Gelukkig houwe de bendes zich
stil. Enne die'n Mark hej 'ne brunen beer gewonnen mej zun verhoalke! En 'ne nieuwe Seneschaal. En
ok nog 'ne extra Ouwe in die'n stad! … maor weh about the Sabbat?”
Verliezer van de maand:
De Primogenraad, adviseurs van de … nou ja, veel wordt er niet geadviseerd.
Winnaars van de Maand:
Clan Malkavian; een Oudere rijker... of in ieder geval het Domein in oproer.
Mark Semmelink en Balou!
Tigo Fabel de Ventrue Seneschal!
Uitspraak uit het Elysium:
“Voor niets gaat de zon onder...”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Zo deed mijn moeder dat vroeger nooit!”

Kopij voor het weefgetouw naar weefgetouw@wovendarkness.com

