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Tas gestolen
Geachte inwoners van het domein Tilburg,
Graag uw aandacht voor het volgende. Tijdens het Elysium van 26 februari heb per abuis mijn tas
laten liggen op de tafel van Zijne Hoogheid. De heer Klink was zo vriendelijk me deze te retourneren.
Bij nadere inspectie bleek dat er enkele items uit mijn tas zijn ontvreemd.
In deze leerde ik een waardevolle les. Ook ten tijde van emotionele stress, dien ik mijn eigendommen
niet uit het oog te verliezen. De veiligheid, die het Elysium waarborgt, kan schijnbaar niet worden
aangenomen over diens bezittingen. Waarvan akte.
Graag zou ik degene die mij dit inzicht verschafte, persoonlijk willen bedanken. Daarom loof ik een
major boon uit aan degene die me mijn eigendommen retourneert en bewijs levert wie kortstondig de
nieuwe eigenaar was.
Ja, dat betekent ook, dat de dief uit zichzelf naar voren kan treden. Laat het niet gezegd zijn dat
misdaad niet loont.
Hoogachtend,
Christine de Vries
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Ach, punk
Ingezonden Brief Janice Cristi
In het weefgetouw van december 2016 schreef ik over Punk en het burgerlijkheid van mijn Britse
vaderland.
Deze week werd ik er attent op gemaakt dat dhr Johnny Rotten zich publieke heeft uitgesproken als
een fel voorstander van de Brexit en fan is van de president van de VS, de heer Ronald Drump. Ook
ageert hij tegen wat hij de gevestigde orde noemt...
Ik citeer uit eigen werk:
“En weer anderen zeggen dat de Sex Pistols nooit Punk was. Dat zij slechts een verwijzing of een
slap aftreksel was van een stroming die macht probeerde te geven aan kansarme jongeren – nu dan
in een pakketje die de uiterst conservatieve en burgerlijke Engelse maatschappij wel kon waarderen.
En zo werden de Sex Pistols, en dus Johnny Rotten, net zo'n tandloos verhaal waarbij de bourgeoisie
even gezellig over kon griezelen en hun waarden kon bevestigen.”
en:
“Uiteindelijk groeide het merendeel van deze [Punk] Kine uit hun jeugdzonde. Hij kwam als een
verloren zoon terug, en werd weer geabsorbeerd door de vertrouwde, burgerlijke, conservatieve
Engelse maatschappij. Hij kreeg een 9-tot-5 baan, kreeg een gezin, een hypotheek en stemde
uiteindelijk voor de Brexit.”
“[...] Punk uiteindelijk een moeilijke stroming is om onderdeel van te blijven wanneer je een gezin, een
baan, een hypotheek hebt. Dan worden existentiële waarden flexibel, kneedbaar, en is het makkelijker
om intrinsieke waarden te laten varen, of in ieder geval, niet meer intrinsiek voor jou te maken. Maar
de woede blijft.”
Ik begrijp dat mensen het fijn vinden wanneer ze gelijk krijgen. De les die ik hieruit trek is dat de
radicalen onder ons, de dromers, de vooruitstrevende geesten, de kunstenaars, zij die meer willen dan
het normale bestaan, altijd behoedzaam moeten zijn op het verdrinken in dat warme bad dat
conformisme heet. Voor Kine brengt het conformeren aan de machthebbers respect van deze
machthebbers, weelde en macht. In ruil neemt dat conformisme alles weg wat de Kine uniek maakte.
Wat de Kine zijn roem bracht. Waar de Kine zijn bestaan aan heeft gewijd. Conformisme zuigt hem
leeg, totdat er slechts een schil achterblijft.
Ook voor ons is conformisme een gevaarlijk in zijn verleidelijkheid. Voor ons belooft conformisme
status, sociale en fysieke macht. Respect van de Elders en superieuren. Op zichzelf geen verkeerde
dingen, doch velen van ons kiezen de makkelijkste weg en betalen met de scherven van onze
mensheid. Met dat wat ons uniek maakte als stervelingen, datgene waarom juist wij gekozen zijn voor
het onleven door onze Sire; onze Humanity zelf. Voor ons is dan het verdrinken in dat warme bad, het
verdrinken in de Wassail.
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Matthew 12:36-37
"But I tell you that every careless word that people speak, they shall give an accounting for it in the
day of judgment. "For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned."
Beste Kindred van domein Tilburg,
Middels dit schrijven wens ik toelichting te geven aan de Laatste Dood van dhr. Eric Moldovan, van
Clan Ventrue. Dit vonnis werd door mijzelf voltrokken, maar de indruk maakte zich van mij meester dat
de ware reden hiervoor voor velen onder u niet duidelijk is.
Aanschouw;
Het is voor niemand een geheim dat er een tumultueuze relatie was tussen dhr. Moldovan en mijzelf.
Desalniettemin was deze gebaseerd op wederzijds respect, zoals het roofdieren betaamd respect te
hebben voor elkanders tanden en klauwen.
Bijna een half jaar geleden poogde dhr. Moldovan via zijn sterfelijke klauwen mijn Onleven te
beëindigen. Mijn Haven werd in brand gestoken en ikzelf ontsnapte maar nipt dit lot. De lijst met
mogelijke verdachten was kort. Deze kwestie werd bij de Sheriff neer gelegd, de correcte gang van
zaken. Om redenen die nu duidelijk zijn (een wederzijdse bloedband) is hier niets mee gebeurd,
ondanks herhaaldelijk aandringen van mijzelf.
De afgelopen maand kwam aan de tafel van de Prins een breuk van de tweede traditie door dhr.
Moldovan aan het licht. Ik heb daarop mijn kwestie eveneens onder de aandacht van de Prins
gebracht. De sneeuwbal kwam aan het rollen en werd een lawine. Voor de misdaad die dhr. Moldovan
jegens mijzelf beging kreeg ik van Prins Valmans de keuze om zelf de straf te bepalen, mits ik deze
ook zelf zou voltrekken.
Ik heb ervoor gekozen om hij die mij wenste te doden van hetzelfde lot te voorzien. Ik kan mij niet
voorstellen dat velen onder u niet dezelfde keuze zouden maken. Is dat wel het geval, dan wens ik u
genot van uw onschuld, zolang deze (en u) moge duren.
Eric, ik zal je missen. Tot ziens.
Hoogachtend,
Sibren Hartlief
Hoofd der Harpijen
Erkend, Invloedrijk
Gesteund door Clan Brujah, Gangrel, Malkavian, Nosferatu en Toreador.
P.S: Wegens het schandalige handelen van voormalig Sheriff de Vries in deze, heb ik de intentie om
haar de status ‘’plichtsgetrouw’’ te ontnemen. Indien iemand onder u mij wenst te overtuigen dat dit
onterecht is sta ik open voor uw betoog.
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In Memoriam
Op zondag 26 februari 2017 is van ons heen gegaan:
Eric Moldovan
Kind van Jos van der Meer,
Kind van Markgravin Johanna von Leipzig,
Kind van Victoria the Elder, Countess of Essex,
Kind van Jan Pieterszoon,
Kind van Hardestardt the young
Kind van Lucius, Preator van Ulpia Noviomagus Batavorum
Kind van Mithras
Kind van Ventrue
Hij was de Ventrue die ik nooit zal zijn. Dat wist ik al tijdens onze eerste ontmoeting.
Sommigen zouden hem omschrijven als koel, berekenend, maar ik zag zijn zakelijk vernuft.
Zijn vaardigheid om in een oogwenk te beoordelen of iets de moeite waard is, bekeek ik met
gepaste adoratie.
Eric was altijd bereid om zijn kunde ten dienste te stellen voor het domein. De
tentoonstelling van Vincent van Gogh, die hij naar Tilburg haalde, is misschien wel het beste
voorbeeld. Zijn inzet vereenigde clans en zette ons domein op de kaart als een culturele
hotspot. Daarnaast was zijn inzet onmisbaar in het realiseren van Phoenix Recycling.
Ook ten tijden van gevaar kon men op Eric rekenen. Hij deinsde nimmer terug om lijf en
leden in te zetten wanneer dat nodig was. Hij wist een warghoul te doen stoppen met zijn
blik; hij achtervolgde sabbat op de snelweg. Wanneer hij zich tot iets gecommitteerd had,
ging hij door tot het bittere einde.
Maar onder zijn harde, zakelijke buitenkant, schuilde een man met zijn hart op de juiste
plaats. Zijn personeel kon rekenen op respect, en mogelijkheden tot groei. En ook de heer
Janssen, wie Eric vaak bezocht, had een bijzondere plek in zijn hart. Hij hielp Thomas graag
met zijn ontwikkeling. Al was hem laten plaatsnemen achter het stuur wellicht niet de beste
keuze.
Het was die zachtmoedigheid die me tot Eric aantrok. Zijn menselijkheid. In zijn
aanwezigheid ervoer ik weer wat het is om lief te hebben. Hij toonde me, dat mijn hart niet
was gestorven de nacht van mijn dood.
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De laatste nachten maakte een onrust zich van hem meester. En ik hoopte dat mijn liefde en
toewijding deze kon temmen. Tevergeefs. De vastberadenheid, die ik zo in hem bewonderde,
werd zijn ondergang. Een ondergang die hij, naar ik vernam, met geheven hoofd tegemoet
ging.
Ik had nog vele nachten met hem willen doorbrengen. Maar helaas, onze dans is ten einde.
Vaarwel, mijn liefste.
Christine
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Wat ons ter ore kwam


De verkiezingen zijn weer voorbij, Domein Den Haag is weer open for business



Zetelverdeling: Ventrue 33, Setite 20, Tremere 19, Toreador 19, Gangrel 14, Brujah 14,
Nosferatu 9, Assamite 3, Lasombra 2, Ravnos 5, Inquisitie 3+5, Giovanni 4.



Clan Malkavian heeft geen partij nodig om invloed te hebben op Den Haag.



Scourges der Nederlanden voortaan zo mogelijk nog strenger bij de “background check”.



Niets is meer heilig in het Elysium van Tilburg.



Het gehele Domein van Groot-Prins de Haes steunt neonate Ruard Caubet.



De legende van Sasha Harms verspreidt zich.
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Het laatste Woord
Ah traaanen meej toiten, istie doht dan ons moldovaan? As ge moar wit deeh ie ons
aalemoal in gevoar heej gebroacht, en wie heej der nog Boons oitstaan bai die
Moldavan, die ken nou bai Sibren Haartlief terreg. Des Voolgin vor un groote Boon
en oons Amy vur twai klaine. Betoale moeie weh allmoal. De's ut risico as ge zo
tekeer goat en oe “recht” hoalt. Kwis nie dat het recht vaan dun 6 e traditie oit hande
van dun prins waar gegeve. Tis un bietje roar.
Verliezer van de maand:
Christine de Vries, haar gebloodbounde stroman is niet meer.
Winnaar van de Maand:
Sibren Hartlief. Eindelijk wraak voor poging tot finale dood op hem.
Uitspraak uit het Elysium:
Met passie meneer Volgin, ja ik wil Sherrif worden!
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
1 April!

