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Ingezonden brief
И так оно начинается
(Om de arme heer Volgin te ontzien, hier staat ‘en zo begint het’)
Heeft u ook ze genoten van het afgelopen Elysium? De Primogenraad werd gekraakt en verkleind,
mogelijk zullen zij zo effectiever zijn. Ik vraag me af hoe lang het duurt voor ze elkaar de hoofden
inslaan om maar een plekje te bemachtigen in deze nieuwe raad met minder leden. Begint u al te
zweten Meneer Moldovan?
En dan de arme Job, zomaar gestript van status, er was weinig bijval voor deze heer, tenzij hypocrisie
en medelijden telt. Iemand zei al eens: “All animals are equal, but some animals are more equal than
others.” en voor hen die deze taal niet machtig zijn: “Alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn
gelijker dan anderen.”
Wat doet u nu?
Het is een retorische vraag, want niemand lijkt iets, tenminste niets nuttigs, te doen. Een voorval als
dat in Tilburg maakt blijkbaar niet voldoende indruk om iedereen wakker te schudden en samen een
front te vormen. Alleen onze geliefde Philipe van Leeuwen
Ervaren, Geleerde, Wijze en Vereerde Oudere, Verheven, Bekende en Beroemde Prins van Tilburg.
Gewaardeerd door Clan Toreador wegens politieke zelfopoffering. Vrijgevig met hulpmiddelen in de
strijd tegen de Sabbat. Ondernemend als organisator van Conclaaf Tilburg 2011 en erkend sinds Prins
Ludwig von Hoboken lijkt de ernst goed in te schatten. Anderen openen een restaurant, of maken zich
zorgen om hun galerijtje. Misschien dat een potje schaak helpt. Sommigen maken zich vooral zorgen
om hun status. Zorgen maken is niet genoeg..
Kom in beweging Tilburg.. voor anderen dat doen..
Heeft iemand de pastoor al gevonden?
‘Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself’
Leo Tolstoy
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Voorbereiding op belangrijk bezoek

Er gaan ondertussen voldoende geruchten over een bezoek van een Archon of Justicar aan ons
prachtige Domein, dat het een onontkenbaar feit is dat Tilburg weer volop in de aandacht van de
Camarilla staat. Ter voorbereiding van mogelijk hoog bezoek, wijs ik jullie – uiteraard ten overvloede –
op de noodzaak tot parate kennis... kennis van onze hoogste wetten:


De Eerste Traditie: de Masquerade



De Tweede Traditie: Domein



De Derde Traditie: Nageslacht



De Vierde Traditie: Verantwoording



De Vijfde Traditie: Gastvrijheid



De Zesde Traditie: Destructie

Ik ga er van uit dat u mijn wijze woorden ter harte neemt als ik zeg dat ik zowel controles op kennis als
motivatie tot goede prestaties verschaf in de loop van de avond.
Met vriendelijke groet,
Philipe van Leeuwen
Ervaren, Geleerde, Wijze en Vereerde Oudere
Verheven, Bekende en Beroemde Prins van Tilburg
Gewaardeerd door Clan Toreador wegens politieke zelfopoffering
Vrijgevig met hulpmiddelen in de strijd tegen de Sabbat
Ondernemend als organisator van Conclaaf Tilburg 2011
Erkend sinds Prins Ludwig von Hoboken
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Wat ons ter ore kwam
 Goirle blijkt toch echt wel te klein als jachtgebied voor zoveel vampieren...
 Justicar Paszek van clan Brujah op zoek naar geschikte Archon om naar Nederland te sturen.
 Prins de Haes van Eindhoven op zoek naar occulte bescherming.
 Aantal Primogenzetels van Tilburg neemt schrikbarend terug. Wie zal van Leeuwen over
willen houden?

Het laatste Woord
Oi, koekwouseh! Schiet ´ns op mej terug nàr Tilburg goan. We heje Tilburg Kulienèèr en Incubeejt al
moeten missen. Wai hier van ´t Weefgetouw wôrreh d´r un bitje chagrèènig van. Moar goe, om nu
voer veur ´ne of áándere pissige gist te wesen is ôk nie ideáál, dus loate we dêh irst moar effe
oplossen. Benne de Wirwolven nog ´ne probleem? Of d´n bendes in d´n stroat? Die soldááte zên in
iejer geváál grotendils afgenokt... hoewel, in ´t centrum stoan die mopperkonte nog stids te koeken!

Verliezer van de maand:
Job, de Caitiff. Verliezen van status... of was hij toch al overgewaardeerd?
Winnaar van de Maand:
De twee Clans die nog wel zetel mogen nemen in de Primogenraad.
Uitspraak uit het Elysium:
“Waar blijft de Prins?”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Rot op met die mikado-stokjes!”

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

