Editie oktober 2010
Overwegingen
Door Sophie, prins van Goirle
Wat is de status van de tradities in Tilburg? Er is iets belangrijks gebeurd. Een Oudere
is gestorven. Dit is een duidelijke breuk van de zesde traditie. Jonathan Carver kan
vertellen hoe die heet.
Hoe dan ook, de prins had geen toestemming gegeven voor zijn eigen vernietiging.
Daarmee is de zaak afgedaan. De criminelen moeten terecht staan en daarmee uit.
Maar er is een nieuwe prins. Een nieuwe persoon die leven en dood van zijn
onderdanen in handen heeft. Max de Jong riep zich tijdens de rel uit tot prins en claimt
daarmee het alleenrecht op vernietiging van een vampier. Heeft hij het verdict
uitgesproken dat de Grote Wijze sterven moest? Als hij op dat moment de legitieme
prins was, had hij dat recht, maar de aanval begon voordat hij zijn claim uitsprak.
Er is echter één persoon die de genadeklap heeft uitgedeeld. Deze persoon is
daadwerkelijk degene geweest die de zesde traditie heeft geschonden. Hij of zij moet
daarvoor gestraft worden.
Maar er is meer aan de hand. Iedereen die deelgenomen heeft aan de aanval, heeft
naast de tradities ook nog eens het heiligdom Elysium geschonden. En dan rijst de
vraag, hebben zij ook schuld aan de dood van de Grote Wijze en moeten ze
dienovereenkomstig gestraft worden? Wat was hun doel (staken, doden) en heeft dit
invloed op hun straf. Iemand die de Grote Wijze sloeg of neerschoot, is die persoon
schuldig aan de dood van de Grote Wijze, of slechts medeplichtig?
En gaat Max ook degenen die het Elysium geschonden hebben straffen, inclusief
hemzelf? Hoe geloofwaardig is een Elysium nog?
Dit zijn de discussies die gevoerd zullen worden in Tilburg en ver daarbuiten. Gelukkig
zal de Camarilla in de persoon van een Justicar in staat zijn om deze zaak eerlijk en
tot ieders voldoening af te handelen.
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Clan Brujah in topvorm
Op 4 september werd duidelijk hoe effectief een clan als de Brujah kan zijn in tijden
van nood. Toen er actie nodig was, initiatief en lef, stond de clan op om het voortouw
te nemen in het verwijderen van het Monster van Tilburg, de Malkavian die zichzelf
de Grote Wijze noemde.
Dit toont aan dat de clan er staat in tijden van nood, als er verandering nodig is. Met
daadkracht werd een einde gemaakt aan het schrikbewind van een onvoorspelbare
tiran. Het initiatief werd overgenomen door leden van clan Gangrel en Nosferatu,
maar er is geen misverstand over wie dit in gang zette: Clan Brujah.
Complimenten aan Britt, Jonathan en Max. En complimenten aan degenen die mee
hebben geholpen. Het domein is jullie veel dank verschuldigd. Let erop dat de
Camarilla dit niet licht zal opvatten. Alleen de eenheid bewaren biedt een kans op
overleving.

Kindred van Tilburg,
In navolging van de gebeurtenissen te Tilburg van de afgelopen maand zal de heer
Max de Jong niet langer fungeren en bekend staan als Oorlogsleider, hangende het
onderzoek van de Camarilla.
Hoogachtend,
Imperator Marius van der Schoot

Uit het Brabants Dagblad van 18 september
Door Barry Remeker
Marianne van Esdijk
Viktor van de Sande
Pieter Oosterbaan
Luc le Bar
Guus Meeuwsen (niet te verwarren met Guus Meeuwis)
Vijf mensen die in korte tijd onder verdachte omstandigheden het leven hebben
gelaten in verzorgingstehuis Koningsvoorde in Tilburg. Recent onderzoek geinitieerd
vanuit het Brabants Dagblad hebben aangetoond dat het sterfteaantal van mensen
die in verzorgingshuis Koningsvoorde de laatste paar maanden veel hoger ligt dan
voorheen. Uit onderzoek blijkt dat de vijf hierboven genoemde namen onder wel erg
verdachte omstandigheden de dood hebben gevonden. Elk van de personen blijkt in
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de slaap gestorven te zijn. Elk van de patienten blijken ook nog eens een
ongeneselijke ziekte opgelopen te hebben. De ziekte waar men aan leed blijkt echter
in geen van deze gevallen de doodsoorzaak te zijn geweest. De politie heeft
momenteel een justistieel onderzoek ingesteld tegen Wendy van S.
Het Brabants Dagblad heeft voordat Wendy van S. opgepakt is door de politie met
haar gesproken. Ze zou de daden hebben uitgevoerd omdat 's nachts een Engel haar
meerdere malen bezocht heeft. Haar “ genade” zoud een opdracht van God geweest
zijn.
Winnaar van de maand:
Prins Max de Jong, voor het succesvol claimen van een Praxis Seizure
Verliezer van de maand:
Iedereen behalve Max de Jong voor het niet succesvol claimen van een Praxis
Seizure.
Uitspraak uit het Elysium:
Praxis
Wat vanavond gezegd gaat worden:
Dat was ik niet, dat was een neger
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De Prins is dood, lang leve de Prins!
De maand september kende extreem veel slapeloze nachten door nachtmerries.
De Gangrel zijn trots.
De Camarilla was bang voor de Grote Wijze, maar durft het niet toe te geven.
De Sire van de Grote Wijze is in Tilburg: Selene, kind van Malkav.
Max heeft één Primogen: Toon.
De Hounds van Den Bosch worden ingeschakeld om de moordpartij van de Grote
Wijze te bestraffen.
Clan Tremere in Breda onderwijst Bloedmagie in ruil voor substantiele steun aan
verdediging Breda.
Max de Jong wordt de Aartsbisschop van Breda.
Marius van der Schoot heeft Disciplines gebruikt in het Elysium.
De Grote Wijze ging wel heel erg makkelijk dood.
Pannenkoekenrestaurant "In den Suikerpot" bestaat 5 jaar en heeft plannen om een
filiaal "In den
Strooppot" te openen in Tilburg. Naar een geschikt pand wordt gezocht.
De Brujah gaan de macht in Tilburg overnemen en willen drie leden in de
Primogenraad en Poirott whippen als Seneschal. Gangrel en Nosferatu mogen ook
mee in de raad, maar niemand anders.
Poirott was het eens met de aanslag op de Grote Wijze, anders zou hij niet de positie
van Seneschal hebben geaccepteerd. Hij is al ontslagen door zijn baas, de Archon,
wegens medeplichtigheid.
Jonathan wist precies wat de Tradities betekenen. Hij hield zich van den domme zodat
de Grote Wijze afgemaakt kon worden.
Frank is vervangen door een Sabbat biatch.
Philipe van Leeuwen is de eigenlijke beschermheer van de traditionele Camarilla
values. Opvolger van Max als de storm gaat liggen?
Allus heej zunne prèès. Aaaaallus!
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