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Clans voor Neonates: Tremere
De opkomst van clan Tremere is op zijn minst opzienbarend. Het is een nieuwe clan, nog geen duizend jaar oud en in haar prille bestaan overleefde clan Tremere een groot conflict met clans Tzimisce,
Nosferatu en Gangrel. Niet alleen overleefde de clan, maar ze wist zich op te werken tot een gevestigde naam.
Deze ongelooflijke prestatie bleef niet zonder gevolgen. Als er één clan is waar met wantrouwen,
vrees en stiekeme bewondering naar wordt gekeken, is het wel clan Tremere.
De verhalen over clan Tremere spreken over de sterfelijke aartsmagiër Tremere die zijn volgelingen
ertoe bracht vampier te worden. Dat wil zeggen dat clan Tremere niet op de normale manier ontstaan
is door een embrace. Ook zijn er verhalen over de vaardigheden die de clan heeft, en relaties met demonen, geesten en andere wezens waar anderen geen kennis meer van hebben.
Één ding dat verteld wordt over de Tremere klopt in ieder geval: de clan beheerst als enige een vorm
van magie en bewaakt dit geheim op angstvallige wijze. Vampieren die niet tot de clan behoren en
deze magie beheersen worden routinematig vernietigd, waarbij de clan geen enkel bezwaar heeft tegen het breken van de zesde traditie. Het opofferen van één van hun neonates is een kleine prijs voor
het bewaren van hun geheimen.
Velen vragen zich af waarom clan Tremere bij de Camarilla is als ze op eigen houtje al flinke prestaties hebben geleverd. Dat is simpel: de Camarilla heeft alle vampieren uitgenodigd lid te worden en de
Tremere hebben geluisterd, toch? Er speelt echter meer. Door lid te worden zijn de magiërs echt erkend als clan. Beter nog, ze hebben een zegje in de zaken van de sekte, en ze kunnen rekenen op
het bondgenootschap met zes andere clans. Dat geeft precies de relatieve rust die clan Tremere nodig heeft om haar onderzoek te continueren.
Wat is dan de status van de clan in Tilburg? De clan is klein, maar dat is geen verrassing voor een
clan die erg scherp rekruteert. De clan levert de Keeper, voorheen scourge, en voor een avond de Seneschal.
De clan heeft ook een gerespecteerd persoon in de vorm van Hector Poirott, ooit naar het domein gekomen als afgezant van een Tremere archon. Er gaan geruchten dat diverse primogen hem wilden
aanbevelen als Seneschal bij voormalig prins Von Hoboken. Rapporteert hij nog steeds aan zijn
baas?
Voor de rest houden de Tremere zich redelijk rustig.
Of zouden ze iets in hun schild voeren …. ?
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Veel interesse in roerende zaken vanuit onze Noorderburen
Artikel zoals geplaatst in het Gazet van Antwerpen op 27 mei 2010
Door: Lisa Verschuren

De prijzen van huizen in Vlaanderen zijn met ongeveer zes procent gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek naar de gemiddelde prijzen van woningen dat het Belgisch Notariaat vorig kwartaal uitvoerde.
De invloed van de economische crisis is zichtbaar in onze vastgoedmarkt. In het laatste kwartaal van
vorig jaar werd duidelijk dat de woningen over hele land steeds goedkoper worden. Zo betaalde je in
2010 voor een huis in Vlaanderen gemiddeld 171.000 euro. Dat is bijna 10.000 euro minder dan in
2009.
Ook in Brussel daalden de prijzen met zo'n negen procent. Toch blijven de huizen hier het duurst.
Voor een eigen plek in de hoofdstad moet je zo'n 290.000 euro over hebben. In Wallonië betaal je het
minst. Hier kost een woning je nog geen 125.000 euro.
De appartementenmarkt lijkt, in tegenstelling tot de huizenmarkt, minder te lijden onder de crisis. De
gemiddelde prijzen nemen zelfs lichtjes toe in Vlaanderen en Brussel. In Wallonië zakken de prijzen
lichtjes.
Marktanalisten vermoeden dat dit aan de grondslag ligt van de enorm hoge interesse die Antwerpse
makelaarskantoren de laatste maanden vanuit Nederland opmerkt. De onzekerheid in Nederland over
het mogelijk geheel of gedeeltelijk afschaffen van de Nederlandse hypotheekrenteaftrek maakt de
markt in Nederland ook niet stabieler. Vandaar dat vooral Nederlanders met een job in Noord Brabant
die op zoek zijn naar een groot huis op acceptabele afstand van hun werk en toch in een grote stad
willen wonen, interesse lijken te tonen in Antwerpse woningen.
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Wat ons ter ore kwam
Tygo Fabel voert hetze tegen Elizabeth Silvershine, Brujah kijken toe.
Top 13 rebelse clans:
1 Tremere
2 Nosferatu
3 Gangrell
4 Toreador
5 Ventrue
6 Malkvian
7 Stettites
8
9
10
11
12
13 Brujah
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Het laatste Woord:
Nah nah, weh ‘n elysium wer deh weer. Als je ’t zo achteraf beschouwd lehkt et wel of dien hufters van
deh sabbat redelijk georganiseerd zijn. Beetje in ons mooie stad herrie schoppen en intussen Breda in
nemen. Da Klink als een flinke planning. Misschien zijn die lui nie zo stom als we dachte. Maar goe,
weh gebeurt is is gebeurt. Daor kende nou niks aan meer oan doen. Laten we ons dus maar
voorberijde op weh er de komende tijd staat te gebeurn.

Verliezer van de maand:
Breda…..
Winnaar van de Maand:
De Grote Wijze. Alweer een maand de sabbat afgehouden
Uitspraak uit het Elysium:
“Oeeeeh shit, oh een plastic bloem”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“wie zaten er in die auto?”

Kopij voor het weefgetouw naar weefgetouw@wovendarkness.com

