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Clan Assamite
...en de Camarilla
Beste Kindred van domein Tilburg,
Het is recent tot mijn aandacht gekomen tot het sommigen onder u enigszins ontbreekt aan kennis
met betrekking tot de geschiedenis van de Kindred. Per wijze van proef wou ik met dit artikel eens
proberen om u te verlichten. Mocht dit bevallen, dan zet ik dit in de toekomst voort.
Zoals sommigen van u reeds weten is het idee van de Camarilla onststaan in de 15e eeuw na
Christus. De gevaren van de inquisitie, rellen onder anarchs en in Europese domeinen binnen
vallende Assamites deden onder diverse Clans het idee rijzen om samen te gaan werken. De
Justicars, ofwel de zeven Ouderen die de Camarilla startten, gingen de strijd aan en zouden
uiteindelijk overwinnen.
Tijdens de conventie van Thorns, in 1493, werd een verdrag getekend dat de Camarilla zou
formaliseren en waarmee een einde kwam aan de eerste anarchoorlog. Het werd ondertekend door
de Brujah, Gangrel, Malkavian, Tremere, Ventrue en Toreador Clans. Deze Clans zouden voortaan de
Zes Tradities van de Camarilla gehoorzamen en handhaven. De Lasombra en Tzimisce vertrokken
met de staart tussen de benen, wellicht letterlijk in het geval van enkele Tzimisce.
U vraagt zich ondertussen wellicht af welke rol Clan Assamite speelde in dit geheel. Dat deze Clan,
met een reputatie voor een lust voor diablerie en moord, zich zou mengen in een oorlogssituatie is
verre van vreemd. Edoch, de Assamites vochten aan de verliezende kant maar weigerden na afloop
van de strijd om een akkoord aan te gaan om te stoppen met het plegen van diablerie. Om deze reden
heeft Clan Tremere, met kennis van de andere Clans, de Assamites vervloekt. Het plegen van
Diablerie betekende vanaf toen voor iedere Assamite de laatste dood.
Als een kind dat geen snoepjes meer mag vertrok de Clan uit Europa, om zich terug te trekken in wat
men nu het Midden-Oosten noemt. Tot op de nacht van vandaag vindt men om deze reden slechts
weinig Assamites in de Westerse domeinen.
In de hedendaagse nachten worden, om in alle waarheid te spreken, de Assamites zowel door
Camarilla als Sabbat gebruikt als huurmoordenaars jegens elkander. Op dezelfde wijze maakt de
Camarilla wanneer mogelijk gebruik van de Setites, Giovanni en Ravnos. Uiteraard hebben deze
Clans echter ook hun eigen doeleinden, veelal sinister, en zijn zij alleen al om deze reden nimmer te
vertrouwen.
Sinds de 15e eeuw zijn de Clans van de Camarilla dan ook, als zodanig erkend door de Inner Council,
de Brujah, Gangrel, Malkavian, Tremere, Ventrue en Toreador Clans. Een enkele Lasombra antitribu,
Caitiff of overige is eveneens welkom in de Camarilla, zoals elke welwillende Kindred dat is, maar
dezen hebben geen stem in de interne politiek van de Camarilla; zij hebben geen bloed vergoten en
verloren om dit recht te verdienen.
Ik hoop dat u dit schrijven van waarde acht. Als u er ook maar een ding wijzer van bent geworden, dan
ben ik geslaagd in mijn doel.
Blijf veilig in deze gevaarlijke nachten,
Julian de Ruyter,
Magus Clan Tremere
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Tilburgse wegpiraat mishandelt vriendin voor oog Burgerwacht
TILBURG – Een 26-jarige Tilburger is in zijn
woonplaats aangehouden voor mishandeling. Hij
viel in eerste instantie op vanwege zijn roekeloze
rijgedrag, maar de Burgerwacht Tilburg-Noord zag
ook dat de man zijn vriendin (26) sloeg.
De Burgerwacht kreeg de man in de gaten toen hij
met hoge snelheid vanuit de Beethovenlaan de
kruising met de Brucknerlaan opreed. Toen hij de
kruising over was, reed hij via het fietspad het
trottoir op.
Achtervolging
De man stopte op de stoep en rende het voertuig uit naar een vrouw aan de andere kant van de
straat. Ze raakten met elkaar in gevecht. De vrouw liep weg, maar de verdachte reed met zijn auto
over het fietspad achter haar aan.
De vrijwilligers zagen dat de vrouw bij hem in de auto stapte. Ze reden samen weg. De vrijwilligers
zetten de achtervolging in en zagen dat de man de vrouw tijdens het rijden sloeg. Ook maakte hij veel
verkeersovertredingen en reed hij gevaarlijk.
Versterking
De Burgerwachters vroegen om versterking en reden de verdachte op de Sweelincklaan klem. De
opgeroepen agenten konden niet meer doen dan de man op weg naar het ziekenhuis aan te houden.
Hij ligt nog op de intensive care van het Tweesteden Ziekenhuis.
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Wat ons ter ore kwam


Kindred meestervervalser naar Tilburg geroepen met 'geloofwaardige' opdracht.



Leo Boom roept Kindred van Breda bijeen in geheim overleg. Wat staat er op stapel?



Deel politiemacht Brabant opgeroepen naar Amsterdam ten tijde kroning.



Inbraakgolf in Tilburg met opmerkelijk weinig braaksporen. Is uw kunstcollectie wel veilig?



Welke Clan heeft Ghouls die door muren kunnen lopen?



Eeheh.. met welke Discipline kun je door muren lopen?



Apocrieve geschriften over de eerste drie kinderen van Adam en Eva zouden een bijzonder
interessant erfstuk vormen...

Het laatste Woord
Hoppa! Aksie in d'n Hoôgven! Heul de stroat schôn geveeg! Weg meej d'n Sabbat uit os schôn
Domèèn, denk! Sund van de Kine slááchtoffers, moar joah, dè is houw de koekie krumbels! Of nie
den? Vroag moar aan d'n Prins! Wèh hej die 'n humeur de loatste doageh, sakkerju zeg! D'r is iemand
goei op z'n tenen goan stoan!
Verliezer van de maand:
De illegale “bezoekers” van de Hoogvensestraat. Lezen jullie dit? We krijgen jullie wel, hufters!
Winnaar van de Maand:
Primogen Nazir van Clan Assamite... ja, Primogen, u leest het goed.
Uitspraak uit het Elysium:
“Hierop staat wat ze u komen vertellen...”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Kak, snel, praat me even bij!”

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

