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De staat van uw status
Met alle wijzigingen in functies, status en andere zaken in de afgelopen maand, was
de bijeenkomst een bijzonder drukke en chaotische. Vooropstaand: een nieuwe
Prins! Ook langs deze weg natuurlijk van harte gefeliciteerd, Prins Valmans van
Clan Malkavian. En gelijk een nieuwe Seneschal. De enige functie die behouden
blijft is die van Hoofd der Harpijen, wonderbaarlijk genoeg, want er zijn ineens 7
Primogen in plaats van de bekende 3. (Laten we wel wezen, die laatste Primogen
komt er deze maand wel.)

-13%

Met al deze omwentelingen leek het ons van het Weefgetouw een goed idee om bij te houden wat uw
status precies waard is. Dit was even wat uitzoekwerk en we hebben wat aannames moeten doen op
basis van de komende bijeenkomst – een Domein kan immers niet functioneren zonder Scourge,
Sheriff, Keeper en andere zaken – en een paar omissies ingevuld – de heer Van Leeuwen, Prins van
Eindhoven, is hopelijk nog steeds bekend en Erkend in het Domein Tilburg. De heer De Haes is nog
niet benoemd als Groot-Prins, dus zijn Prins-status vervallen voorlopig. En natuurlijk drie nieuwe
Ancillae in de stad er bij. Hoezee!
Daarmee komen we uit op 101 status in Domein Tilburg, ten opzichte van 88 status de voorgaande
maand. Dat maakt de 'inflatie' van een status ongeveer 13%. Kortgezegd, uw status is met de
aanstelling van Prins Valmans 13% minder waard geworden.
Tot volgende maand!
De Redactie van het Weefgetouw

Mijnheer van Leeuwen, bedankt!
Langs deze weg willen wij, de redactie van het Weefgetouw, de heer Prins van Leeuwen, voormalig
Prins van Tilburg en momenteel Prins van Eindhoven, bedanken voor vele jaren inzet en leiderschap.
Uw acties en gedachten hebben een vorm van discipline gebracht in een omstuimig Domein. Uw
inzichten hebben verschillende crises overwonnen. Wij hopen dat uw gedachtengoed nog lang blijft
voortbestaan in de gedachten van de inwoners van Domein Tilburg. Wij vinden het dan ook enorm
jammer en uiterst onterecht dat u van het Anarchistische gepeupel van Tilburg niet bedankt bent in de
vorm van toekenning van Status.
Getekend,
Masker
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Viktor, aangenaam!
Er bevindt zich een caitiff in ons midden. Zijn naam is Viktor. Velen van jullie zullen zich afvragen wat
zijn verleden is, en waarom zijn Sire hem verlaten heeft. Hier volgt zijn verhaal.

"Mijn geschiedenis als mens begon in 1965, in april om precies te zijn. Ik werd opgevoed door een
meisje, haar naam weet ik niet meer, ik ken haar als 'Fräulein'. Zij werkte in dienst van
Hochwohlgeboren Baron Gerhard von Brüggen. Ze heeft mij geleerd om te lopen en Duits te spreken.
Toen ik een kind was moest ik klusjes doen voor Baron von Brüggen, op een dag was ik de hal van
het gebouw aan het vegen toen de baron terug kwam van zijn nachtelijke jaagpartij. Hij stapte van zijn
paard, pakte zijn zweep en deed de deur open. Ik knielde diep voor hem.
Hij liep op mij af, zware laarzen galmden in de hal. Aufstehen! bulderde hij. Ik stond op. Hij deed zijn
Halstuch, waar zijn familiewapen op staat, af en gaf deze aan mij. Tragen Sie es mit Stolz zei hij. De
krawat heb ik sindsdien niet meer afgedaan.
Fräulein stierf toen ik negen was. Baron von Brüggen gaf een gemaskerd bal voor edelen, die gehecht
waren aan tradities. Ik was de gasten aan het bedienen uit de speciale vaten, toen ik er getuige van
was dat een gast Fräulein plotseling vast pakte en dood beet. Baron von Brüggen werd woedend en
onthoofde hem waar iedereen bij stond. Hij riep dies ist meine Domäne! Iedereen knielde voor hem,
terwijl ik een emmer pakte.
Later die nacht riep hij mij bij zich, in zijn studeerkamer die altijd op slot was. Hij gaf mij de sleutel en
beval mij elk boek te lezen. Veel boeken gingen over bovennatuurlijke zaken, en over Kindred met hun
clans en tradities.
Hochwohlgeboren Baron Gerhard von Brüggen zag mij als zijn zoon, die hem ooit op zou volgen. De
dag dat ik hem redde van een inbreker, beloonde hij mij met zijn Omhelzing. Toen ik bij positieven
kwam, stond het gebouw in brand."
Als Kindred een Childe maken is al verwerpelijk genoeg, zelfs met toestemming van een Prins. Laten
we geen nieuwe Kindred meer maken, adopteer liever een bestaande Kindred, vergelijkbaar met een
dierenasiel.
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Een verslag van de avond
Zoals eerder gemeld was de bijeenkomst van Maart er een van vele omwentelingen. Omdat u allen
ongetwijfeld nog zaken gemist heeft in deze gebeurtenissen of misschien überhaupt niet aanwezig
was op deze dag uit de geschiedenis, krijgt u van ons een zorgvuldig samengestelde samenvatting
van de ontwikkelingen.
•
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Prins de Haes uit Domein Eindhoven houdt grote voorjaarsschoonmaak in Tilburg.
Van Leeuwen vertrekt naar Eindhoven, maar niet voordat hij zijn functionarissen ontslaat en
zijn Primogenraad ontbindt.
Clan Toreador toont zich meester in het politieke schaakspel en schuift als eerste een nieuwe
Primogen naar voren: mevrouw Cristi.
De heer Valmans doet een “Bush jr.” met naar eigen zeggen “5 stemmen voor zijn
Prinsschap.” Met slechts twee stemmen tegen – want laten we wel wezen, als je niet vóór
Prinsschap stemt, dan stem je tegen – is hij de meest Democratische Prins in de geschiedenis
van Brabant.
De heer Albrecht van Clan Gangrel naar verluidt enkel niet gekozen omdat de Toreador
aanstoot nemen aan het concept van een “Prins Albrecht.”
De heer Van Soest van Clan Toreador manoevreert zichzelf direct in een positie van
Seneschal. Geen gooi op het Prinsschap, maar een “veilige” zet met veel garanties.
Primogen Vincent Klink bedreigt Masker, hoofdredacteur van het Weefgetouw en
vooraanstaand lid van Clan Nosferatu. Blijkbaar is geweld het enige liedje dat Brujah zingen.
De nieuwe en illegale Embrace blijkt een Brujah te zijn. Is Vincent Klink haar nieuwe Sire? En
is het de gewoonte dat iemand zonder enige kennis van de Onzen zomaar getolereerd wordt?
De enige echte vraag is dus, welk van de Brujah heeft de Tradities gebroken? We gaan er van
uit dat de nieuwe Sheriff hier spoedig een schuldige voor aanwijst.
De actie jegens Breda Vrijstaat wordt verraden door een onbekende, maar de Caitiff krijgt niet
de schuld.
Het is interim wat de klok slaat. Interim-Keeper, voorlopige Sheriff, geen woord over het
functioneren van Poirott.
Even een spannend moment, een discussie over Ancilla-schap. Wederom een pro-actief Clan
Toreador, mevrouw Cristi claimt Ancila te zijn. Helaas niet geaccepteert door de heer Klink,
die de titel als tweede claimt en vervolgens als derde de heer Volgin. De aanvaring loopt al
snel met een sisser af als de heer Klink bepaalde papieren niet weet te reproduceren.
De heer Moldovan is per direct wederom Hoofd der Harpijen, wordt gesteunt door ALLE
Primogen en het kost hem... niets. Nog geen Triviale Gunst.
Een bizar auto-ongeluk houdt de gemoederen bezig. De heer Klink zegt toe de in coma
liggende agent te zullen termineren.
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Wat ons ter ore kwam
•

Prins Philipe van Leeuwen claimt Prinsschap van Domein Eindhoven.

•

Huldiging De Haes als Groot-Prins van Brabant zal plaatsvinden in Eindhoven op zaterdag 11
april.

•

Er staat iets te gebeuren vanavond...

Het laatste Woord
Verliezer van de maand
Vrijstaat Breda... want bestaat niet meer!
Winnaar van de Maand
Prins Valmans voor het (haast onhoorbaar) claimen van Praxis.
Uitspraak uit het Elysium
“Mijnheer Klink, het is niet de bedoeling dat hetgeen er in de Primogenraad besproken wordt zomaar
openbaar gemaakt wordt!”
Wat er gezegd gaat worden deze avond
“Ik voel mij bijzonder slecht op mijn gemak... en ik heb honger.”

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

