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Clans voor Neonates: Toreador
Binnen clan Toreador heerst diepe verdeeldheid. Enerzijds kent de clan de zogenaamde 'Artistes', anderzijds de 'Poseurs'. Voor een clan die schoonheid boven alles stelt, soms zelfs boven hun eigen onleven, genieten de Artistes het meeste aanzien en hun visies leiden de clan. Toreador die geen talent
hebben voor één of andere kunstvorm worden verguisd en verstoten.
Maar zelfs een clan met zo'n diep schisma kent één gemene deler: de liefde voor Schoonheid, die ook
terugkomt in de trance waar elke Toreador onvermijdelijk mee in aanraking komt. Omdat alle Toreador
zo'n diepgewortelde drang hebben om van Schoonheid te genieten, zijn ze in staat om een ongekende kracht voort te brengen. In de normale omgang lijkt de clan verdeeld. Ze zijn meesters van het sociale spel en weten als geen ander hoe ze vampieren moeten laten afgaan of tot wanhoop brengen.
Als hofleverancier van de harpijen ontzien ze zelfs elkaar,of juist elkaar, niet.
Vaak lijken ze met hun hoofd in de wolken te zweven. Ze zijn dan bezig met hun nieuwste project, de
nieuwste rage of hun nieuwste sterfelijke lieveling. De clan heeft zonder twijfel het meeste contact met
mensen en lijkt het meest bezorgd om hun eigen menselijkheid. De andere clans doen vaak wat lacherig als ze de Toreador bezig zien, al willen ze niet graag het onderwerp van hun legendarische
hoon worden.
Maar soms verenigt iets de clan. Het kan een gemeenschappelijke vijand zijn of een charismatisch leider. Clan Toreador was de clan die de Maskerade als belangrijkste traditie opwierp toen de Inquisitie
vampier na vampier op de brandstapel zette. Zonder clan Toreador zouden er geen visionairs zijn opgestaan die de stap konden zetten kathedralen te bouwen in plaats van plaggenhutjes. De opleving
van kunst en cultuur heeft ervoor gezorgd dat Europa uit de Middeleeuwen kwam, waardoor de Inquisitie zijn macht geleidelijk verloor. Zonder de clan zou de wereld nooit kennis hebben gemaakt met Leonardo da Vinci, Michelangelo, Bach, Dante en vele andere gevierde kunstenaars die de wereld hebben veranderd. Elke belangrijke vernieuwing heeft ergens wel een Toreador achter de schermen. De
prinsen van belangrijke culturele steden, zoals Amsterdam en Parijs, zijn Toreador.
“Geen enkele andere clan heeft zoveel invloed gehad op de wereld van de stervelingen. Geen enkele
clan evenaart het effect van Toreador.”
De andere clans hebben dus veel te danken aan de clan van de Roos. Meer dan ze publiekelijk willen
toegeven. Het is dus niet voor niets dat de wijze leden van andere clans wel degelijk kijken naar clan
Toreador. Philippe van Leeuwen is een daadkrachtig Hoofd der Harpijen en Janice Christie is Sheriff
na een indrukwekkende vertoning bij een Sabbat incident.
Misschien dat clan Toreador ook in Tilburg voor een omwenteling kan zorgen.
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Mededelingen van de Seneschal
Waarde Kindred,
In het oogpunt van absolute transparantie en kristallen helderheid maak ik u bij deze nogmaals
bekend de wensen van onze Prins,
Zijne hoogheid de Grote Wijze.
1. Per heden is Mevrouw Elisabeth Silvershine enkel en zielsalleen verantwoordelijk voor alle
informatie en acties rondom de theatervoorstelling 'Hoe beestiger, hoe geestiger' momenteel
te planning in de Schouwburg te Tilburg.
Alle informatie en acties rondom deze voorstelling dienen middels haar te verlopen. Daarnaast
staat onze Prins sterk in zijn vertrouwen dat u haar allen en zonder tegenspraak zult bijstaan
in haar taak.
2. De heer van den Oudwijk zal met alle mogelijke haast middels een reactie op deze
berichtgeving een digitale kopie van de beeltenis van de laffe, gore hond Tally le Chien,
Bischop van Antwerpen bekend maken.
Per sommatie van Zijne hoogheid de Grote Wijze dient u deze beeltenis te delen met uw
vertrouwde contacten.
Het is de wens van onze heer dat hij zo spoedig mogelijk op de hoogte wordt gesteld wanneer
de betreffende lafaard zich binnen onze stadsgrenzen bevindt.
Berichtgeving en informatie gaan via onze Oorlogsleider de heer Max de Jong, de recent
aangestelde secundaire Oorlogsleider de heer Karl Menckhoff of mijzelf.
3. Zijne hoogheid wenst ook op de hoogte te worden gesteld van groepen Kine of Kindred die
over alle vormen van vuur en / of vlammen heen springen zoals bijvoorbeeld, maar niet
beperkt tot vuurkorven, kampvuren en brandstapels.
Ook deze informatie zal verlopen via onze Oorlogsleider de heer Max de Jong, de recent
aangestelde secundaire Oorlogsleider de heer Karl Menckhoff of mijzelf.
4. Onze waarde heer, Zijne hoogheid de Grote Wijze heeft te kennen gegeven dat alle
voorgaande protocollen, zoals aangesteld door de heer von Hoboken nog steeds van kracht
zijn.
Deze protocollen worden, zoals door sommige van u verzocht niet nogmaals door mij
aangestipt, u kunt hiervoor contact opnemen met uw primogeen.
5. Zijne hoogheid de Grote Wijze heeft het passend en wenselijk gevonden zijn domein te
verplaatsen naar het Twee Steden ziekenhuis.
6. Zijne hoogheid de Grote Wijze heeft in al zijn goedheid, het passend gevonden om onze
allergeliefde clan van kunstenaars en anderzijds creatievelingen de waarde clan Toreador, als
domein toe te bedelen de Schouwburg van Tilburg en het Veemarkt-kwartier.
7. Zijne hoogheid de Grote Wijze het passend gevonden - nu de meest gewaardeerde eerste
ring van verdediging tegen de Sabbat - clan Gangrel al het domein buiten Tilburg toe te
bedelen als domein.
8. Zijne hoogheid de Grote Wijze het passend gevonden om de heer Timothy Kleinendaal als
zijn domein toe te bedelen de Cultuurfabriek te Tilburg, anders bekend als de Hall of Fame.
Daarnaast is het wenselijk dat in het kader van de eerder genoemde absolute transparantie en
kristallen helderheid zij die een nieuwe functie toebedeeld hebben gekregen zich in deze
berichtgeving kenbaar maken.
Hoogachtend,
Lucius van Beckhoven,
Erkend door Zijne hoogheid De Grote Wijze,
Geliefd en Gewaardeerd als Seneschal van domein Tilburg.
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Extra hulp voor Brabant
Geachte heer Max de Jong, Oorlogsleider van Tilburg,
Afgelopen maand was ik op bezoek in uw Domein. Ik heb begrepen dat u vanwege verplichtingen
elders helaas niet op het Elysium aanwezig kon zijn.
Langs deze weg wil ik u mededelen dat ik in vertrouwen een telefoonnummer heb overgedragen aan
de heer Karl Menckhoff, door Zijne Hoogheid, de Grote Wijze, aangewezen tot uw vervanging in
afwezigheid, en de heer Aesil van den Oudwijk.
Ik heb, gezien de weinig soepele manier waarop de verdediging van sommige delen van Brabant op
gang komt, Camarilla-eenheden van, helaas kritieke, locaties elders in het land vrij moeten maken.
Via het bovengenoemde telefoonnummer zijn deze nood-troepen oproepbaar. Vanwege hun
stationering kunnen ze in een klein half uur in Tilburg in te zetten zijn.
Ik verzoek u alleen gebruik te maken van deze troepen in geval van nood. Zij dienen ter verdediging
van heel Brabant en ze verplaatsen is een logistieke operatie met hoge kosten.
Getekend,
Marius van der Schoot
Kind van Wiche Aerts
Kind van Gustav, heer van Gothenburg
Kind van Bertrand Oudegrotebevelsborg
Kind van John the Pious
Kind van Augustus
Kind van Midas
Kind van Ventrue
Camarilla Oudere
Erkend door Florimond, graaf van Mercy-Argenteau, landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden
Erkend en Toegewijd bevonden door De Grote Wijze
Oorlogsheld in het derde Beleg van Bergen-op-Zoom
Invloedrijk en Gevreesd als Imperator van de Camarilla
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Wat ons ter ore kwam
Bij grote rampen verdwijnen de Nosferatu als eerste.
Vuur met vuur bestrijden, tuurlijk…. maar niet bij de nooduitgang sakkerju.
Er rommelt iets in het zuiden…
Studenten aan de Hogeschool voor theater, dans en podiumkunsten treden in Tilburg op om hun
opleiding te betalen.
Met spoed gezocht: Leraar Duits voor bijles in de avonduren.
Aantal hyeana’s gestolen uit Antwerpse zoo.
Heeft er iemand aan gedacht de Gangrel te chippen? Kan makkelijk zijn om de restjes te identificeren.
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Het laatste Woord
Oh deh zeij diene gek nou wir, deh ie int tweesteeje goat maffen, nou fen deh we des weten heuh. En
alwir een nieuwe Seneschal, ons lucius, die lop ok te mauwen. Oh sorry menir de Seneschal. En een
Tremens als keeper, deh word niks oanroaken anders krijgde vieze haanden. Mudde nou wel zomaar
de stad in of ouit. Ge wit ut niet meej zonne zot op de troon. Vruger woar alles beter, moar deh wit ik
na niezo. Het rommelt in het zuiden. Ai ai deh… wacht ik hoor wat..

Verliezer van de maand:
Het Elysium van Tilburg… 25 minuten om één ruimte te ontruimen?!
Winnaar van de Maand:
Clan Gangrel voor het verkrijgen van een Domein dat groter is dan Tilburg zelf
Uitspraak uit het Elysium:
“Groningen heeft helemaal geen Scourge meer!”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Alweer telefoon?!”

Kopij voor het weefgetouw naar weefgetouw@wovendarkness.com

