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2014 eindigt in knallend feest?
Het jaar begint goed met de overgave van de anarchistenleider van Breda.
Wat dit zal opleveren moet nog blijken, blijkbaar is een zwaar offer gegeven aan de vuige Baron van
Breda. Hoe de Oorlogsleider verder gaat is nog niet duidelijk, maar dat is waarschijnlijk omdat het gaat
om lopende zaken die men niet aan de grote klok wil hangen. Daarnaast is er een vrachtwagen in een
gebouw gereden en is er een stevige verrassing aangekondigd om klokslag twaalf uur. Hoe dit aan de
strijd gaat bijdragen is voor ons nog een mysterie.
De heer van Nassau ,Vrouwe Casandra, de heer De Ruyter, de heer Van Leeuwen en de heer de
Haes zijn allen uitgenodigd voor een oudejaarsbijeenkomst in Tilburg. De spreekwoordelijke taart is
nog niet gebakken, maar de punten worden alweer gesneden.

Âhwejaarsnach
Normaal gesprauke ben ik nie vies van een feistje, zeikâh één met vuâhwerk. Heilaas hebbe een
aantal boere ùit nietszeggende Daumèntjes beslaute om een pauging te doen om een grautâh
vruigdevuâh te bâhwe dan Scheiveninge. Op vezoek van mèn Sire gaat ik jullie dus nog een maandje
misse en de dùine rùime van wat "wandelaars" en andâh in de weg laupend tùig. As we hieâh ut
reicogt binne hebbe, kunne de Prinse van andere Daumène zien hoe ze hun stad op de kaagt zette.

Ik wens jullie een knallend ùitènde en steik voâh mèn een Anarch af,
Eddie
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Interview Oorlogsleider Vincent Klink
Deze maand een interview met Oorlogsleider Vincent Klink uit het Domein Tilburg.
Kunt u ons voorstellen aan Vincent Klink?
“Goedendag, ik ben Vincent Klink, Primogen en Oorlogsleider van domein Tilburg. Ik sta bekend als
Ondernemend vanwege mijn rol als Hofmeier in de organisatie van het Conclaaf. Daarnaast ben ik
een van de Kindred die Van Gullik, een kindred op de rode lijst tot het gerecht gebracht heeft en heb
ik de vorige bisschop van Breda, de verrader Leo Boom, uitgeschakeld.”
Uit welk domein komt u?
“Ik kom oorspronkelijk uit het domein Breda.”
Hoe was uw Sire en de opvoeding die u heeft genoten?
“Mijn Sire, Jan Broos, was een Brujah met een passie. Iemand die altijd zocht naar de drijfveren van
iedereen om zich heen. Het bloed van Brujah was erg sterk in hem aanwezig. Sommige zouden hem
opvliegend noemen, maar mensen die hem beter kenden zullen het verschil zien.
Hij geloofde in de Camarilla, dus het is ergens gepast dat hij zijn leven heeft gegeven voor de
Camarilla in het eerste beleg van Breda. Functies hebben hem nooit ze gedreven, dat was domweg
niet zijn passie.
Die drijfveer die Jan had met passie was kenmerkend. Nachten lang kon hij doorgaan om te hameren
op het bereiken van je passies, je doelen. Hij accepteerde op dat gebied dan ook geen
middelmatigheid.”
Vanaf wanneer bent u Oorlogsleider, en hoe is dat zo gekomen?
“Ik ben al enkele maanden Oorlogsleider. Prins de Haes en Seneschal Violet hadden mij ontboden om
de situatie met betrekking tot Breda te bespreken. Ik ben uiteindelijk door Seneschal Violet
aangesteld.
Heeft u als Oorlogsleider een meerdere?
“Natuurlijk. De prins is per definitie mijn meerdere en in zijn afwezigheid is de Seneschal dit.
Daarnaast zal ik ten alle tijden het advies en de overwegingen van andere hooggeplaatste Kindred in
mijn beslissingen mee nemen.”
Met wie zijn wij eigenlijk in oorlog, en heeft u een boodschap aan hen?
“De Anarchs die Breda bezet hebben en het rechtmatige leiderschap van Prins van Nassau niet
erkennen. Ik hoop dat zij beseffen dat het niet nodig is om als martelaar te sterven. Maar als zij er
voor kiezen om verder te strijden, zullen wij zelfs hun herinnering van de aarde weg vegen.
Ik vermoed niet dat de oorlog nog lang gaat duren. In het verband met gevoeligheid van de lopende
zaken, kan en zal ik er niet meer over zeggen.”
Hoe goed kent u de vijand, wat zijn ze aan het doen?
“Dit is de eerste keer dat ik strijd heb geleverd op dergelijke schaal met Anarchs. Hun methoden zijn
tot nu toe goed te voorspellen geweest. Ik heb geen informatie verkregen waaruit blijkt dat omliggende
domeinen zich zorgen moeten maken. Zeker niet omdat er een ongekende mate van samenwerking
tussen Tilburg en Eindhoven is, waardoor wij effectiever middelen kunnen inzetten om deze strijd te
winnen.”
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Waar moeten uw medekindred rekening mee houden? Kunt u iemand dwingen te vechten of op
een andere manier medewerking te verlenen? Krijgt u extra status?
“Persoonlijk houd ik niet van het dwingen. Op deze manier worden acties halfslachtig uitgevoerd. Dat
is niet het beste voor het domein. Tot op dit moment heb ik beloningen aan Kindred die zich
uitzonderlijk hebben ingezet vanuit eigen zak betaald. Iedereen staat paraat om mee te vechten. Ik
ben bijzonder onder de indruk door het werk wat verzet is door Kindred uit Tilburg. Ons Hoofd der
Harpijen is bezig met het Statusvraagstuk.”
Verwacht u nog Oorlogsleider te blijven als deze oorlog is afgelopen?
“Met het oog op het verleden is het misschien wijsheid om de positie als Oorlogsleider aan te houden.
Voor zover ik weet ben ik de enige Oorlogsleider. Wij zijn vaak verrast door de aanval van vijanden.
Op deze momenten was onze beveiliging onvoldoende. De uiteindelijke beslissing zal bij Prins van
Leeuwen liggen. Er zullen altijd vijanden van de Camarilla zijn, ik verwacht voorlopig echter geen
nieuwe aanvallen.”
Hoe vindt u de samenwerking met omliggende domeinen?
“De samenwerking met domein Eindhoven is uitstekend. Ik heb vanuit dit domein uitzonderlijk goed
advies mogen ontvangen, naast toezeggingen met betrekking tot middelen die ik nodig had om deze
strijd te voeren.”
Is domein Tilburg eerder in oorlog geweest, hoe is dat gegaan?
“Het lijkt wel alsof Domein Tilburg in bijna constante staat van Oorlog is geweest. De oorlogen zijn
uiteindelijk gewonnen, maar sleepten vaak veel te lang voort.”
Hoe gaat u fouten die toen gemaakt zijn voorkomen?
“Door niet de spreekwoordelijke stok te gebruiken, maar zoals ik al eerder aangaf, eerst beloningen te
koppelen aan het dienen van het domein. Natuurlijk dient het domein ook zonder beloning versterkt en
verbeterd te worden, maar ik geloof dat het domein zijn waardering bij uitzonderlijke prestaties mag
laten gelden. Daarnaast heb ik advies van Prins de Haes en Prins van Leeuwen ingewonnen. Hun
advies en Wijsheid heeft mij al voor enkele fouten behoed.”
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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Geruchten over van Gogh in Tilburg hardnekkig.
In kunstzinnige kringen word gesproken over een mogelijke van Gogh tentoonstelling. Hoe filantropen
of investeerders hierop gaan reageren is nog maar de vraag. De redactie kijkt uit naar een mooie
vertoning van kunst(grepen).
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Keuzes en vragen
Geachte ingezetenen van Domein Tilburg,
In de maand juli en bij herhaling in oktober wees ik u op het risico van één statisch vrij Jachtgebied
voor allen die niet bij machte zijn een persoonlijk Jachtgebied te verwerven. Vooral een probleem voor
de minder fortuinlijke danwel minder politiek aangelegde Kindred. Verandering in deze situatie
brengen of aandragen, of juist niet, is een keuze.
Het proactief of reactief oplossen van een dreiging is een keuze. Zelfs het niet maken van een keuze
is uiteindelijk tóch een keuze.
Meerderen van u hebben aan den lijve de gevolgen kunnen ondervinden van de gevaren van de
Katsbogten. Wanneer aldaar door de voortdurende situatie één van uw Tradities gebroken wordt,
vraag u dan eens af of u als slachtoffer dezelfde keuze maakt?
Het “ritueel” in Elysium besproken door een Weerwolf en een derde partij kan schijnbaar ongemoeid
doorgang vinden. Kunt u zich de Dag van het Geloof herinneren? Wat zouden de Kindred die die dag
de Finale Dood vonden, hebben gedacht in hun laatste momenten? Had ik maar....
Een nieuw jaar brengt veelal nieuwe overwegingen. Ik wens u allen veel wijsheid toe bij het maken
van uw keuzes, of niet,
Hoogachtend,
Karl Menckhoff
Clan Giovanni
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Veel meereizende fans PSV en NAC
Bron: BN De Stem
Geplaatst op 30 december 2014
EINDHOVEN/BREDA - PSV en NAC scoren goed in
het door @Awaydaysnl gepubliceerde overzicht van
aantallen uitsupporters in de eerste helft van het
seizoen in de eredivisie.
Na de te verwachten koplopers Feyenoord (721 fans
per uitwedstrijd) en Ajax (692) is PSV een goede
derde met 499 meereizende supporters per
competitieduel op vreemde bodem. NAC hoeft verder
alleen FC Twente (448) en Cambuur (375) voor te
laten gaan. De Bredanaars konden voor de winterstop
rekenen op de steun van gemiddeld 329 fans bij
uitwedstrijden. Dat is meer dan bijvoorbeeld Willem II
(252).
Voor wat betreft meereizende supporters sluit
Excelsior de rij in de eredivisie. Bij de kleine club uit Rotterdam zijn gemiddeld slechts 83 supporters te
paaien om mee te gaan naar een uitwedstrijd.
De meeste geweldsincidenten vinden plaats bij ADO Den Haag.
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Wat ons ter ore kwam
•
•
•
•
•
•

De vier Rotterdamse Gangrel nemen bezit van de wijk Heusdenhout in Breda.
Er zijn een paar anarchisten uit Breda vermist en 1 is er omgekomen bij een ongeluk met een
vrachtwagen.
De Baron van Breda, Jannes Damen, is niet te vertrouwen.
Er komt weer een Gangrel naar Tilburg! Zou hij of zij een Primogen-positie krijgen?
Rustige nieuwjaarsviering verwacht in Tilburg.
De heer Poirott, Scourge van Tilburg, is op bezoek geweest in Breda.

Het laatste Woord
Des weh dees joar allemoal zwoare dingen, troage mennekes, sohopoken en rehbeels toig. En diene
kwiebus nassau is weer boven woater. En zit nu in teintoven zenne gat te stoferen meej auw pluusj.
Kwit nie weh deus baaloorem goi doen moar ik zie heulemoal niksnie, beetje den bal aafhouwe en
dandere loate loipen alle kaanten op, zou die aas brujaah van de anaarchisten kaant zain of nie? En
joage is ok al nie lekekr meer in die kaatsbochten of wel. Moes er van spuuge. Goate inne me bakkes.
Alee loikes ikzie oe volgend jaar wel weer.
Baai de weej: Deh gullie eens uit andermaaans DOMEIN blijven!

Verliezer van de maand:
Lucas van Speijk, voor het inleveren van het grootste bezit... zijn onleven.
Winnaar van de Maand:
De ex-Baron van Breda, vanwege het bloedeloos opgeven van zijn positie en inzien van betere tijden
die gaan komen.
Uitspraak uit het Elysium:
Waar zijn die nosferatu?
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gelukkig nieuwjaar!

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

