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Machtsvertoon in centrum
Volksekrant, 11 november 2017
Politieafzettingen, zwaarbewapende agenten en een helikopter die vlak boven het politiebureau
Centrum in de lucht hangt. Scenes uit een nieuwe film? Nee, de harde realiteit voor omwonenden van
het bureau in de nacht van 4 november. Een buurtbewoonster (naam bij de redactie bekend) doet
haar relaas.
“Mijn man en ik werden wakker van een serie knallen uit het politiebureau. Na enkele minuten zagen
we dat er aan beide kanten van de straat afzettingen opgezet werden. Door de blauwe sirenes kon
niemand nog een oog dicht doen. Toen klonk er een helikopter, echt vlak boven ons huis. Onze kat
schrok er van en rende in paniek naar buiten.

Niet de helikopter die zo wreed de nachtrust verstoorde.
Even later kwam er een donkerblauw busje de straat in scheuren en daar sprongen zeker zes
gemaskerde politieagenten uit. Het was politie, dat stond heel duidelijk op hun kogelvrije vesten.”
De buurtbewoonster is zichtbaar aangedaan en vervolgt dan haar verhaal.
“Er klonk een harde knal en toen een hele serie achterelkaar. Daarna werd het stil. De volgende
ochtend zijn we onze kat gaan zoeken, maar die is nog steeds niet terug. Wel werden we direct
aangesproken door een agent die ons van alles vroeg over afgelopen nacht. Het is een schande dat
de politie zo met de rechten van burgers omgaat .
De redactie heeft meerdere bronnen in de buurt die de gebeurtenissen bevestigen, maar de politie
weigert elk commentaar. Een van onze journalisten die later die week in de straat op onderzoek ging,
is zonder aanleiding opgepakt en pas na 48 uur vrijgelaten. Het is afwachten welke politieke partij de
nieuwe burgemeester tot de orde roept.
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Toreador 4
Weest gerust: ook in November waren wij actief. Onze acties hebben kennelijk effect gehad, want
deze maand hebben de Toreador zich redelijk gedeisd gehouden. Alleen Caubet was duidelijk
aanwezig bij meerdere Kine-bijeenkomsten. Eerlijk is eerlijk, hij eet en drinkt als Kine, laat dat een
voorbeeld zijn voor andere Toreador! Maar eigenlijk is dat gewoon een must.
Wat Caubet NIET goed doet is zijn uiterlijk; hij ziet er niet menselijk uit! Mensen voelen zich niet op
hun gemak, dat zie je gewoon. Meerdere keren zagen wij mensen afstand nemen. Aangezien dit een
glijdende schaal is, wordt dit erger! Heeft de heer Caubet wel genoeg wilskracht om een Frenzy te
weerstaan? Heeft hij daar over nagedacht? Heb JIJ daar over nagedacht?!
In november zijn wij verder gegaan, en hebben we in Breda gekeken. Daar heeft de Toreadorprins een
Toreadorscourge aangesteld, die zijn werk kennelijk niet goed doet, wij konden makkelijk ongezien
Breda in komen.
De Kindred die het goede voorbeeld moet geven is natuurlijk Johan Lodewijk van NassauSaarbrücken. Hij is makkelijk te spotten in Breda, want hij gaat vaak naar kunst kijken (lees: staren).
Hij eet en drinkt, en ziet er menselijk uit, voor een Elder is dat eigenlijk erg goed. Zijn exposure in de
Kine-kunstwereld is echter te groot, hij rijdt rond in peperdure Aston Martin Rapide.
Het grootste probleem is dat hij een erg goede beeldhouwer is, die steeds meer bekendheid vergaard.
Iedereen ziet zijn hoofd, jarenlang. Een hoofd DAT NIET VERANDERD! Van Nassau verblijft al 10 jaar
in Breda, het wordt tijd dat hij zijn eigen dood ensceneert, en ergens anders gaat wonen. Of hij leert
Mask-of-Thousand-Faces en hij gaat er ouder uit zien. DOE HET VOOR DE MASKERADE!!
Wij wachten op uw bijdrage op toreadorwatch@hotmail.com

Toreadorwatch: uw barriere tussen Toreador en Maskeradebreuken, sinds 2017.
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Wat ons ter ore kwam


Weer een aanval op Brussel, dit maal op vliegveld Zaventem. Media blackout en politie
crackdown voorkomen maskeradebreuk door Sabbat.



De Brujah en Clan Tremere dreigen in conflict met elkaar te komen, reden: gevoel van humor.



Deel van Domein Eindhoven rouwt om hun wijlen Seneschal.



Domein Tilburg: waar het Prinsschap bepaald gaat worden door een Cook-off. Tilburg, je bent
er... mooi klaar mee.



Sandra des Lacroix, clan Ventrue, aangesteld als nieuwe Seneschal van Domein Eindhoven.



Over die cook off: nog niet elke clan heeft een Primogen, het is zaak voor de Prins(en) om zo
spoedig mogelijk ervoor te zorgen dat elke Clan voorzien is van een Primogen, anders zou het
wel eens gelijkspel kunnen gaan worden.



Elysion? Zal wel een leraar klassieke talen zijn geweest.



Nog eens over die cook-off: als er iemand moet overgeven, dan ga ik ook overgeven.



Nosferatu-concentratie in Tilburg.



Mag ik even voorstellen? Moos. Ja, de tweede. We zijn een Drieluik.
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Het laatste Woord
Weh gebeurt dur nauw wehr in ons staad, weh nun voile tering zooi wes deh. Ninikopter meej pelisie,
munne vrienden op dun stroat doarna heulemoal afgevoerd. En weh gebeurd dur nau wir, nun praxis
en den nie dun bauwmarrekt. En oons Vialet sgaint doht te zain, is deh we. Hoe kende deh nou wir
denke, ge moet bai fiskes wel iedereen belaangraiks oitnodigen. En nou zeej Valmans dat ie Prins is,
of is het Vincent Klink of in van zun aalter eugoos.
Nou wai zullen wel zien wie dun boas maag zijn.

Verliezer van de maand:
De eigenaar van clandestiene goederen te Kaatsheuvel.
Winnaar van de Maand:
Mevrouw Kevelaar, al schitterde zij op afstand.
Uitspraak uit het Elysium:
“De Moos Wanted lijst, daar wil je niet op komen.”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Die pet past ons allemaal.”

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

