4 oktober 2014

pagina 1/4

Pax Vampirica en andere regels
Geachte kindred van Domein Tilburg,
Allereerst mijn felicitaties, u allen bent er in geslaagd om mij enigszins te shockeren. Een Weerwolf die
aanspraak maakt op de Pax Vampirica en toestemming krijgt het Elysium te gebruiken voor een
ontmoeting met een derde.
Ik ben slechts een nederige Onafhankelijke, dat neemt niet weg dat ik weet wat de Pax Vampirica
voorschrijft en wat de Tradities inhouden. De Eerste Traditie is ook voor mij van levensbelang. Denk
eens terug aan uw Sire of mentor, welke woorden werden toen gebruikt? Als er onder u iemand is die
in relatie tot de Eerste Traditie en Weerwolven een standpunt heeft, verneem ik dat graag.
Weerwolven zijn vijanden van ons allen, altijd. Van hun plannen komt geen goeds voor Kindred, nooit.
Het wachten tot deze heren hun zaak hebben afgerond in de veronderstelling dat het u niets zal
kosten is een dure fout.
Enige tijd geleden wees ik u op de problematiek met slechts één openbaar Jachtgebied, er werd niets
veranderd en de risico's waar ik toen op wees bestaan nog steeds. Als Onafhankelijke van enige
middelen en kunde, heb ik mijn problemen met die kwestie weten te verhelpen. Niet allen onder u
zullen die mogelijkheid kunnen of willen benutten. Blijft ook nu hongerig en afwachtend tot er iets
veranderd?
Ik geef het u ter overweging, de beslissing ligt zoals altijd bij Zijne Hoogheid.
Hoogachtend,
Karl Menckhoff
Clan Giovanni
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Willem II op zoek naar relschoppers
ma 22 sep 2014, 16:19 – De Telegraaf
TILBURG Voetbalclub Willem II gaat op zoek naar supporters die vrijdag tijdens en na de wedstrijd tegen NAC
ongeregeldheden hebben veroorzaakt. De club heeft dat maandag laten weten na een gesprek met de
gemeente Tilburg. De gemeente wil de betrokken raddraaiers met een gebiedsverbod straffen, aldus
een woordvoerder.
Stewards van Willem II werden vrijdag mishandeld, er werd vuurwerk afgestoken en op het veld
gegooid. In een rond het stadion zijn vernielingen aangericht. Bij supporterscafé Goodfellas keerde
een grote groep Tilburgse supporters zich na de wedstrijd tegen de politie. De politie werd bekogeld
en er werden vernielingen aangericht aan het café en politieauto's. Drie politiemensen raakten
gewond. Er werden twee arrestaties verricht. De gemeente dreigt ook met sancties tegen het café.
Willem II vreest sancties van de KNVB en gaat in overleg met supportersverenigingen. „Dit gedrag kan
de club niet tolereren”, staat in een verklaring. De Tilburgse club won de derby tegen de aartsrivalen
uit Breda door een doelpunt in de blessuretijd (2-1).
Volgens een woordvoerder van de Willem II aanhang kan de harde kern van NAC “allemaal reikene
op een gratis grafstein. Een stoepteigel”
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Hector Poirott
Jullie hebben allemaal kennis gemaakt met de heer Hector Poirott. Tegenwoordig is hij Scourge van
domein Tilburg, maar dat is hij niet altijd geweest. Als Scourge gaat hij na waar jullie vandaan komen,
en hoe jullie bekend staan. Wij dachten dat het interessant zou zijn om eens uit te zoeken, waar
Hector Poirott zelf vandaan komt.
De zoektocht leidt uiteindelijk naar Marseille, waar wij een Kindred vonden met de naam Sébastien
Maurice, die hem goed heeft gekend.
Sébastien, wanneer heb je Hector leren kennen?
“Dit was in 1975, wij waren toen allebei een aantal jaren geëmbraced. Hij was majoor bij het
vreemdelingenlegioen toen hij in Marokko een missie had om een VIP te redden uit de handen van
één of andere stamhoofd. Het stamhoofd heeft hem laten leven en aan zijn meester uitgeleverd. Die
meester was Jean Claude Chenett, een Tremere elder. Ik was al een tijdje geëmbraced en ik kende
Chenett als iemand die alles altijd perfect had geregeld. Op sommige momenten had hij echter woede
uitbarstingen. Op een nacht bracht hij Hector binnen. Hector had nog net geen halsband om, maar
verder gedroeg hij zich als een hond die zijn baasje volgt.”
Wat voor opvoeding heeft Hector gehad?
“Dit moet een strenge opvoeding geweest zijn, Tremere hebben dat waarschijnlijk vaker, maar niet zo
extreem als bij Poirott.Tijdens een Elysium kwam hij binnen zonder armen, zonder een woord te
zeggen. Toen ik hem vroeg naar de oorzaak, vertelde hij alleen dat er een ritueel mis was gegaan.”
Hector Poirott verblijft nu in Nederland, wanneer is hij vertrokken uit Frankrijk?
“Dat moet in 2006 gebeurd zijn. Poirott had zich opgewerkt in de Camarilla kringen, maar schijnt in de
Tremere kringen nooit promotie te hebben gemaakt. Als buitenstaander heb ik natuurlijk nooit inzicht
gekregen in de gang van zaken bij de Tremere, maar vreemd was het wel. In 2006 gebeurde er een
ramp, de Chantry van de Tremere was opgeblazen, met Poirott als enige overlevende. Hij werd
verdacht door de sheriff en mocht het Elysium niet velaten.
Tot onze grote verbazing kwam er slechts een uur later een Archon langs, een meneer Weiss.
Iedereen dacht dat hij een onderzoek ging doen en dan zou het kwestie van tijd zijn voordat Poirott
terechtgesteld zou worden. Onze verbazing werd nog groter toen bleek dat Poirott niet verdacht werd.
Ik kende Hector al langer en het kwam op mij over dat Weiss en Poirott elkaar al langer kenden.”
Wat denk jij dat er is gebeurd?
“Ik weet het niet, Hector had zijn aparte momenten maar hij hield zich altijd aan de regels. Ik denk niet
dat hij het heeft gedaan, maar hij had wel een motief.”
Zou je nog iets willen zeggen tegen hem?
“Om eerlijk te zijn heb ik de periode afgesloten, en heb ik niet echt de behoefte hem te zien”

Wij hopen dat we jullie wijzer hebben gemaakt. Mochten jullie iemand geïnterviewd willen hebben, laat
het ons weten.
Masker
Dries Werther
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Wat ons ter ore kwam
 Breda, Parel van het zuiden, nog gesloten als een oester. Wie gaat wanneer wat
doen? En hoe?
 Nachten worden langer, minder mensen op straat dat heeft effect op je succes bij de
jacht.
 De Gangrel uit Rotterdam heeft nog niet al z'n kaarten op tafel liggen.

Het laatste Woord
Og menneke weh hedde gai nu weer rondloapen zen het ginne Kaityfus den hedde wel een hoarbal
en een roare Storm, die weh woazig om zich hin keek. En weh heur ik nou wir minne oaren doen nog
pien van diene schreeuwende mongool. Mer ja din keeper ist der nie en opeens zin we allemoal
vergeten weh ut tilsium voor is. Oh oh nou as ik nie vailig int telsium kan rondlopen zonder deh ieder
wit deh wai vampieren zijn, hoef kik de inquistieesie nie te bellen. Gelukkig ist baina kerst.

Verliezer van de maand:
Louis Bouwmeester voor het niet schoonvegen van zijn eigen Bredase stoepje.
Winnaar van de Maand:
Anarch Vrijstaat Breda voor het als Vrijstaat bestaan gedurende één héle maand.
Uitspraak uit het Elysium:
''Wij zochten een neutrale plaats om te onderhandelen.”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Wat u ook nodig heeft, ik kan zorgen dat het geleverd wordt.”

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

