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Interview met de Groot-Prins De Haes
De heer de Haes ontmoet ik in een lounge ruimte in het Holland
Casino in Eindhoven. De ruimte is in Romeinse stijl. Drie
personen die elk met een andere intonatie worden
aangesproken met: “De Koning”, zorgen er voor dat stoelen
worden aangeschoven, deuren worden geopend en gesloten.
Eerst voel ik mij ongemakkelijk om enigszins kritische vragen
te stellen, maar na een glimlach van de heer De Haes, valt dit
gevoel weg.
Waarom wilde u dit interview geven?
Geachte heer, als leenheer van drie Domeinen is het van belang mij beter te
leren kennen. Aldus leek het mij van belang deze samenkomst te laten
plaatsvinden.
Domein 's-Hertogenbosch heeft prestige verworven door hun aanval op
Antwerpen, hoe voelt u zich hierbij?
Prins Vrouwe Cassandra heeft inderdaad onder de bezielende leiding van de
heer Seneschal Van Cromvoirt deze slag kunnen slaan, maar dat is alleen
maar goed voor de positie van de verdediging van mijn Domeinen. Daar ben ik
haar dankbaar voor.
U bent een Elder, maar in welk tijdperk bent u tot de Kindred gemaakt?
Hoewel dit een ongewone vraag is, zal ik u hier op antwoorden. Volgens de
moderne jaartelling rond het jaar 250 na de komst van de koning der wereld in
een Germaanse nederzetting aan de Rijn. Mijn vader Birg was veefokker en
een man van aanzien. Helaas had een der inwoners een Romeins burger
vermoord. Als vergelding hebben de Romeinen mijn nederzetting tot de grond
toe afgebrand en ben ik als slaaf afgevoerd. Ik ben verkocht aan een
invloedrijke man in het huidige Nijmegen. Deze man had een meester die een
Kindred was. Deze man, mijn Sire Hubert van Oldezaal heeft mij toen tot zich
genomen, aangezien ik een neus voor zaken had.
Heeft het opzetten van dit Groot-domein u niet veel gekost?
Het was meer een grote investering die ik heb gedaan, niet alleen voor mijzelf,
maar ook voor de Camarilla. Het is waar dat ik het Domein Rotterdam veel
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schuldig ben en dat ik de Oorlogsleider van de Camarilla, de heer van der
Schoot veel verschuldigd ben. Zo hebben vele inwoners van Domein Tilburg
boons van mij. Ik verwacht echter de komende decennia deze investering
terug te verdienen. In de middeleeuwen was het niet ongewoon om voor een
invloedrijke Kindred een heerser te zijn over verschillende Domeinen. De
tijden zijn veranderd, maar het principe achter deze manier van bestuur is een
betrouwbaar principe welke leidt tot vooruitgang voor elk Domein, men vult
elkaar aan.
Uw Domein Tilburg gaat gebukt onder pressie van Domein 's-Hertogenbosch
wordt daar nog wat aan gedaan?
De afgelopen drie maanden is de Heer Prins Valmans bezig geweest om de
de situatie te normaliseren. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat hij hier
binnenkort uitkomt. Zodat de stad Tilburg weer als een normale stad kan
functioneren. Er schijnt een triomfboog voor de heer Seneschal van Cromvoirt
te worden gemaakt. Als deze eenmaal is overhandigt verwacht ik dat alles
weer koek en ei is.
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Beretta, smeergeld en handel in dood en verderf
Ingezonden brief uit Brabants Dagblad 31 augustus 2016
Toen de wapenfabrikant Beretta een productiefaciliteit opende in Tilburg,
waren velen enthousiast. Dit zou een impuls zijn voor de lokale
werkgelegenheid en zou de deskundigheid van de Nederlandse vakman
opnieuw bevestigen. Na Beretta zouden andere bedrijven volgen.
Er gaan geruchten dat Beretta vele miljoenen aan Europese subsidie heeft
gekregen om haar fabriek in Tilburg te vestigen. Beretta zou met dit geld links
en rechts personen hebben omgekocht om de juiste vergunningen en
ontheffingen te krijgen. Dat dat de wereld is waarin wij leven, kan ik begrijpen.
Waar ik niet mee kan leven zijn de onthullingen van een in Mali
gevangengenomen rebellenleider. Beretta voorziet niet alleen de VN van
wapens in de strijd tegen de rebellen, ook de rebellen worden door Beretta
beleverd. Zo maken zij winst over de rug van een door oorlog verscheurd land.
De rebellen betalen klaarblijkelijk met ruwe diamanten die door kindslaven
gedolven worden. Zo draagt Beretta direct bij aan de verwoesting van nog
meer onschuldige levens.
Uit nog lopend onderzoek komt naar voren dat in Syrië mogelijk dezelfde
marketingstrategie werkt. Olie en cultuurschatten verdwijnen terwijl de
bevolking daar door haar eigen regering en de rebellen wordt uitgehongerd en
vermoord.
Ik kan niet lijdzaam toezien, kom morgen 1 september demonstreren tegen
Beretta. Geen bloedgeld aan Tilburgse handen!
Naam bekend bij de redactie.
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Koningsdag 2017 in Tilburg
Komende Koningsdag zal Willem 4 en zijn echtegenoot, prins
Máxime en de koninklijke tweeling Tilburg aandoen. Zij zullen
hier twee uur aanwezig zijn om de dag te vieren.
“Een geweldig mooie uitdaging voor onze stad en regio“, zegt Burgemeester
Noordgat, “We gaan laten zien wat we als stad waard zijn en maken er een
mooi Brabants feest van." Hij roept alle Tilburgers op om mee te denken over
de invulling van het feest. “Dat moet laten zien dat Tilburg een stad van
morgen is, die in de Spoorzone, de Piushaven en de binnenstad hard werkt
aan zijn toekomst. We zijn ook stad van verbinding waar mensen in de cultuur,
de sport en het onderwijs samen heel veel bedenken en uitvoeren.”
Sinds de gebeurtenis in Nice en de aanslag van afgelopen week zijn er
stemmen om dit soort evenementen niet door te laten gaan – zeker niet in
Tilburg. Onzin, aldus de burgemeester. “Natuurlijk halen we alle
voorzorgsmaatregelen uit de kast. Samen met de Rijksdienst en de NCTV
zullen wij Tilburgers alles op alles zetten om deze mooie en bijzondere dag
soepel te laten verlopen. Herrieschoppers zullen van een koude kermis
thuiskomen.”
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Triomf
De afgelopen 2 maanden waren de nachten kort en was het bijna
traditiegetrouw rustig. Nu de zon eerder onder gaat hebben we weer tijd voor
leuke dingen.
Ik ontving geruchten over een ereboog die mij gegeven zou worden. Uiteraard
voor de triomf die ik samen met Domein 's-Hertogenbosch heb behaald. Tot
op heden is het bij geruchten gebleven, maar ik heb wel besloten jullie het
voordeel van de twijfel gegeven en schoon schip gemaakt.
Ik ben zeer benieuwd hoe de boog er uit gaan zien, ik wil een Romeinse stijl.
Hieronder enkele mooie voorbeelden:

Maar een modernere variant mag ook:

Ik wens jullie veel succes met het bouwen, Rome is ook niet in één dag
gebouwd. Prins Vrouwe Cassandra wil graag dat ik me kwetsbaarder op stel
om een betere leider te worden, misschien dat dit een goede gelegenheid daar
voor is.
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Vriendelijke groeten vanuit 's-Hertogenbosch,
Seneschal Joost van Cromvoirt
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Wat ons ter ore kwam
 Wat zal er gebeuren met Antwerpen nu er een machtsvacuüm is?
 Seneschal Joost van Cromvoirt verwerft het Provinciehuis in
's-Hertogenbosch als persoonlijk Domein.
 Stroomstoringen nog steeds irritant.
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Het laatste Woord
Weh een fen soomer woar dees tog, meej lekker weer, veul mensen op stroat.
Tog skande das al dieje praizen umhoog haaje gedaan, stelleke noare
knaibiesters des diene fabrikaanten zijn.
En och och der heej der eene nun Noosferaatuu een loer probeere te droien
deh ontplofte in zain aige gezicht. Sobbelkop meej oewe kermisbakkes een
ehrepelhoit ien punt. En aaijaks versloage meej os Willum Tweej. En och den
koning komt op bezoek, des sjiek hoar.
Verliezer van de maand:
Eenheid 43, want we weten nu van jullie bestaan af
Winnaar van de Maand:
Amy voor haar standvastig besluit
Uitspraak uit het Elysium:
Bent u banketbakker?
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
Hoezo scooby snacks? Ik snap je niet.

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

