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Stoelendans
Zo nu en dan wijzigt in Camarillaland een Domein van Prins. Zo ook 1 oktober jongstleden. Vanaf die
datum is Benjamin Bakkus Roerdomp Prins van Haarlem. Er vond een Praxis Seizure plaats door
middel van een zwaardgevecht waarbij voormalig prins Eveline Ramaekers het niet overleefd heeft. Zij
wilde aanvankelijk het gevecht uitstellen maar de Primogenraad van Haarlem vond dat idee hoogst
ongepast. Een prins moet immers op ieder moment zijn mannetje kunnen staan, zeker nadat ze al
ingestemd had met het zwaardgevecht.
Nu is Haarlem niet zo'n groot domein, lang niet zo groot als Domein Tilburg bijvoorbeeld. Waarom is
dit dan toch zo belangrijk? Het beeld wordt pas compleet als je beseft wie de Sires van die Kindred
zijn. De Sire van Eveline Ramaekers is Klaus van der Veeken, Toreador Prins van Amsterdam. Dit is
lang niet bij iedereen bekend. De Sire van Benjamin Bakkus Roerdomp is Nosferatu Prins van
Maastricht Natasja Maria uit de Diepte.
De natuurlijke polarisatie tussen Nosferatu en Toreador is voor de meeste Kindred al bekend,
daarnaast had Natasja Maria uit de Diepte een andere reden om juist in Haarlem toe te slaan. Klaus
van der Veeken probeerde zijn macht uit te breiden door zijn Childe Prins te laten worden van een
naburig Domein, om daarna beslissingen te nemen die nogal dubieus waren in de ogen van de
Primogen van Haarlem. Dit probeerde hij geheim te houden maar Natasja Maria uit de Diepte is er
toch achter gekomen.
Het was een eer met haar te spreken toen ze vorige week te gast was bij de Nosferatu van Tilburg, ze
gaf echter geen toestemming om dit te publiceren.
Dries Werther
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Ingezonden brief
Beste Kindred van Tilburg,
Langs deze weg wil ik u allen op de hoogte stellen van mijn meesteres' dank jegens Clan Nosferatu
van Domein Tilburg. Zoals, als het goed is, niemand van jullie weet heeft mijn meesteres met haar
gevolg Domein Tilburg aangedaan, op doorreis naar Domein Haarlem. Het verblijf is, een onprettige
locatie-wijziging ter elfder ure daargelaten, uitstekend verlopen. Mijn meesteres heeft aangegeven van
niemand last gehad te hebben.
Naar wij hebben begrepen is het gros van de voorbereidingen voor ons verblijf getroffen door de
Nosferatu Dries Werther. Als dank voor zijn inzet ontvangt hij Erkenning in de Domeinen Maastricht en
Haarlem.
Hopelijk zijn toekomstige ontmoetingen tussen onze Domeinen immer zo positief.
Getekend,
Scribent-Filosoof Arnoudt van Drecht,
Behulpzame Harpij,
Nosferatu uit Domein Maastricht
Namens
Prins Natasja Maria uit de Diepte van Maastricht
Ancilla van Clan Nosferatu
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Wat ons ter ore kwam


Wie heeft er gewonnen? Vincent of Theodoor? Was jij er bij?



De Prins van Maastricht is in Tilburg geweest.



De Nosferatu hebben het verblijf van de Prins van Maastricht verzorgd.



Waar is de heer Papazov toch zo druk mee, dat hij niet meer op het Elysium verschijnt?



Het kind van Prins van Maastricht "Natasja Maria uit de diepte", claimed Praxis in Haarlem, en
wint de uitdaging.



De straffen van Prins Valmans zijn mild.

3 oktober 2015

pagina 4/4

Het laatste Woord
As gewunlaik schraif ik hier oover oons skoon Domein Tilburg. Dus mennekes en vrouwkes un
stukske over deh stuk van Tilburg onder oe poten, donderdengrond. Oons nosferaatu Riool. Vur den
agentgistigste keer had ik ongenodigde klowns en logees in minne laag, mijn laag! Gelukkig war het
dees keer nieh zo airg en heeje ze ginne zooi achtergelaten, maar houw daar us nondepie eens mee
op. Wai kunnen de veiligheid van dees Domein niej garanderen as er din hille taid figuren ut riool in en
oit sjouwen.

Verliezer van de maand:
Volgin, Primogen af... of verliest de rest nu door de aanstelling van Poirott? Wij weten het niet.
Winnaar van de Maand:
Prins Valmans, voor een – wat de redactie betreft – wijze herziening van zijn beslissing rondom GrootBrabant
Uitspraak uit het Elysium:
“Ja, dat kan absoluut niet! Dat hoort niet! Wie was het? … oh... ja, dan is het niet zo heel netjes.”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Stoelendans? Dat boeit me niet. Hoe ging het met de Brujah smoelendans?”

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

