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De toestand in Domeinen buiten Tilburg.
De Domeinen Breda en Eindhoven horen op dit ogenblik samen met Domein Tilburg tot het Domein:
Groot-Brabant, onder Dhr. Groot-Prins de Haes. De heer van Nassau is momenteel Prins van Breda
en de Heer van Leeuwen is Prins van Domein Eindhoven.
Vrouwe Cassandra, Prins van Den Bosch, waarvan word verteld dat zij weinig te zien was, laat via
haar Seneschal de heer van Cromvoirt weten, het spijtig te vinden dat Domein Tilburg deze stap heeft
gezet.
Domein Maastricht was zeer tevreden met het ontvangst in de riolen van Tilburg en zal zeker nog een
keer terugkeren. Hoewel het kind van de Prins nu de Prins van Haarlem is, zal er zeker nog weleens
gebruik kunnen worden gemaakt van de mogelijkheden.
Het Domein van Amsterdam, is zeer benieuwd naar al die aandacht naar de reizen naar Oudekerk
aan de Amstel van Tilburgse Kindred. En hoopt niet dat er een vlucht vanuit het zuiden ontstaat.
Heer Johannes van der Beek, Prins van Rotterdam is zeer tevreden met de huidige situatie, het heeft
ons wat moeite en boons gekost, maar de heer De Haes, Groot-Prins van Domein Groot-Brabant is in
dit geval een uitstekende investering.
Dries Werther

Domein Breda
Begin dit jaar was er tegenstrijdige berichtgeving over de toestand van het Camarilla Domein Breda.
Er zouden nog anarchs zijn, een Gangrel uit Rotterdam zou het schoongeveegd hebben, de Camarilla
zou een grote tegenslag geleden hebben. Het was onduidelijk wat er gaande was.
In april heeft de Camarilla Breda definitief veroverd, onder het mom van een gasexplosie.
Voordat de Sabbat en de Anarchs Breda tijdelijk bewoond hadden, was de heer van Nassau Prins in
Breda. Iedereen dacht dat hij vernietigd was maar tot de verbijstering van iedereen bleek hij door zijn
ghouls gered te zijn, dit bewijst weer eens het nut van loyale mensen. Prins de Haes wist hem uit de
handen van de Anarchs te grissen en bracht hem uit torpor. Nadat hij volledig hersteld was, stond hij
te popelen om weer aan de slag te gaan en is hij weer Prins van Breda.
De heer van Nassau is een Toreador Elder, om een beeld te geven van hem volgt hier een
opsomming van zijn status, met de reden:
Verheven
Beroemd
Bekend
Ervaren
Invloedrijk
Loyaal
Geliefd
Gekend

boven alle anderen.
door zijn goed leiderschap.
onder alle erkende kindred, binnen het domein.
in de strijd tegen vele gevaren.
in vele gebieden in het domein.
aan de zes tradities.
door velen.
door de Ouderen.
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door optreden tegen vernietigers van kunst in de Elysia.
door allen als heerser van het Domein Breda.

Helaas wilde hij niet geïnterviewd worden door ondergetekende, de reden wordt verderop in dit artikel
duidelijk .
In mei heeft Prins van Nassau 3 primogen aangesteld, te weten:
•
Hans Eggermont, Clan Gangrel
Geëerd door alle Gangrel van domein Breda.
Verheven door Clan Brujah voor haar genade.
Erkend door de Heer van Nassau.
•

Romero Verbunten, Clan Tremere
Geëerd door alle Tremere van domein Breda.
Gerespecteerd door de scourge.
Erkend door de Heer van Nassau.

•

Marissa Luijckx, Clan Toreador
Geëerd door alle Toreador in het domein Breda.
Foutloos geacht in de dicht en schilderkunst door Vrouwe Chantal D’Chateau.
Dapper geacht door de Clan Gangrel binnen Breda.
Erkend door de Heer van Nassau.

Sinds vorige maand zijn daar de volgende primogen bijgekomen:
•
Arend Luyckx, Clan Brujah
Geëerd door de Brujah van domein Breda.
Betrouwbaar bevonden tientallen jaren door Clan Toreador.
Gekend door de Ancillae.

Erkend door de Heer van Nassau
•

Mevrouw Bovendruk, Clan Malkavian
Geëerd door Malkavians in Domein Breda.
Aanbeden voor haar inzichten.
Bewonderd door Primogen van Clan Tremere en Brujah.
Erkend door de Heer van Nassau.

•

Ysbrand Martin van Leer, Clan Ventrue
Geëerd door de leden van Clan Ventrue in Domein Breda.
Gekend door de Ancillae.
Gerespecteerd door de Primogen van Clan Toreador, Malkavian, Tremere.
Invloedrijk in de finaciele zaken binnen en buiten het Domein Breda.
Bewonderd voor zijn vaardigheid in het debat door de Heer van Nassau.
Erkend door de Heer van Nassau.

Zoals iedereen kan zien, is er geen Nosferatu Primogen. De reden is dat Prins van Nassau de
Nosferatu nog steeds wil straffen voor hun vermeende betrokkenheid bij de brand van het museum in
Breda, waarbij veel kunst verloren was gegaan. Van Nassau heeft liever helemaal geen Nosferatu in
zijn domein. Er gaan geruchten dat er wel Nosferatu verblijven in het riool van Breda maar niemand
durft het aan om dit te gaan verifieren. Als je als Nosferatu Domein Breda wil bezoeken, dan dient een
niet-Nosferatu met minstens 2 status, je te begeleiden.
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Inmiddels is er ook een maandelijks Elysium, geinteresseerde personen kunnen contact opnemen met
de scourge van Breda:
•
Percival Rothchester, Clan Toreador
Gevreesd door allen in het Domein Breda.
Verheven door Clan Brujah voor haar genade.
Erkend door de Heer van Nassau.
Het beste kun je dit doen via onze scourge, Eddie van Es. Zijn telefoonnummer is 06-ADOHOOL1. Als
je een Nosferatu bent, dan kun je het beste contact opnemen met ondergetekende.
Dries Werther
PS Mocht er iemand een interview hebben met de heer van Nassau voor het weefgetouw, dan is de
redactie bereid hier een vergoeding voor te geven.

Nieuws van onze Imperator
Geachte Kindred van Tilburg,
De afgelopen maand hebben de heer Groot-Prins Johannes Ignatius Constantinus de Haes van Clan
Ventrue en ondergetekende een informatief gesprek gehad met uw Prins, William Valmans van Clan
Malkavian. Dit gesprek was verhelderend en positief en het is fijn om te ervaren dat er voor de
verandering een keer vooruitkijkend en vooruitstrevend gesproken kan worden inzake de Sabbat uit
Antwerpen. Met enig werk weet men ongetwijfeld de zaken op orde te hebben voordat de
spreekwoordelijke bom barst.
Uit dit gesprek kwam naar voren dat er nog enige kleine hiaten te vinden zijn in de invloed die de
Kindred van Tilburg uitoefenen op de Kine gemeenschap onder hun voeten. Zijne Hoogheid, Prins
Valmans, is nog op zoek naar individuen die controle hebben, of binnen korte termijn kunnen
verkrijgen, van invloeden in de transportsector of invloeden in de gezondheidszorg.
Schermutselingen en zelfs oorlogen met de Sabbat worden door de Camarilla gewonnen door een
uitstekende beheersing van de Kine in de gecontroleerde Domeinen. Zelfs de meest onverschrokken
Sabbat-strijders staan machteloos tegenover mundane zaken als paardenkarren die een weg
blokkeren, identiteitscontroles of een uitgebreide inspectie naar mond- en klauwzeer.
Met uw aller inzet weet Domein Groot-Brabant dit spreekwoordelijke tij te keren!
Getekend,
Marius van der Schoot
Kind van Wiche Aerts
Kind van Gustav, heer van Gothenburg
Kind van Bertrand Oudegrotebevelsborg
Kind van John the Pious
Kind van Augustus
Kind van Midas
Kind van Ventrue
Camarilla Oudere
Erkend door Florimond, graaf van Mercy-Argenteau, landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden
Erkend en Toegewijd bevonden door De Grote Wijze
Oorlogsheld in het derde Beleg van Bergen-op-Zoom
Invloedrijk en Gevreesd als Imperator van de Camarilla
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Wat ons ter ore kwam


Scourge van Es enthousiast aan de slag. Hij patrouilleert op snorfiets, met zijn nieuwe Golf en
te voet. Ook is hij een aantal malen gezien in het gezelschap van een dame in sportkleding.



Groot-Prins de Haes wacht op antwoord.



Vincent Klink is primogen, maar alleen omdat de rest niet wil. Is hij daarmee wel een goede
vertegenwoordiger voor de clan in dit domein? Of zit hij daar alleen voor zijn eigen eer en
glorie?



Seneschal Eindhoven opgeschrikt door donkere schaduw en laserpen.



Van der Schoot is nog steeds in de buurt van Tilburg.



Een aantal Kindred in Antwerpen slaapt moeilijk. Iets met weggespoelde grond, door een
gebarsten waterleiding.
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Het laatste Woord
Das ok weh heeje we bezoek zwoit dieje ouwe gek meej nun zwaard bij den nek van oons Valmans.
En oh oh weh nun maand lekker warum boite, dan komme den mense nog eens buiten witte wel. En
wai hebben de Prins van Haarlem onder ons staad gehad en Meestrig. Onder oons gezeet en
gezwegen deh heeje we weer skon gedaan.

Verliezer van de maand:
In elkaar geslagen door een Anarch, Vincent Klink
Winnaar van de Maand:
Vincent Klink de ballen hebben om op te komen dagen bij een eerlijk gevecht.
Uitspraak uit het Elysium:
Weddenschap aangenomen....
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
Nou voorruit u heeft gelijk meneer Poirott

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

