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Oproep aan de Domeinen der Zuidelijke Nederlanden
Aan alle ingezetenen,
Domein Brussel is sinds jaar en dag een bastion in de verdediging van de Camarilla.
Sinds oktober 2017 zijn wij continu onder vuur van de Sabbat die met kleinere en
grotere aanvallen onze verdediging aan het testen is.
Onze stellingen houden en zullen niet breken. De tijd is aangebroken om de kracht
van de Camarilla in al haar glorie aan te wenden en de vijand in terug te dringen tot
achter haar linies.
In de komende maanden zal Domein Brussel alle gunsten, die zij of haar
ingezetenen nog tegoed hebben van ingezetenen van omringende Domeinen, innen
ten gunste van deze strijd.
Wij roepen alle rechtschapen ondersteuners van de Camarilla op om de strijd te
ondersteunen of zelfs daar aan deel te nemen. Maak u geen illusies, de strijd zal
hard en genadeloos zijn. Er zullen slachtoffers vallen, Kindred zullen voor eeuwig
beschadigd raken in geest en lichaam.
Domein Brussel zal alle vrijwilligers ruimhartig belonen wanneer de strijd eenmaal
gestreden en de victorie de onze is.
Zij die zich van hun verplichtingen willen bevrijden of zich vrijwillig willen aanmelden
kunnen in contact treden met de Sheriff Domein Brussel, Bérénice. 00328BRUXLIBR.
P.S. In een ver verleden ging Domein Tilburg gebukt onder het juk van het bedrijf
CAE. Domein Brussel heeft die strijd ondersteunt met vergaande inzet van middelen.
Het is tijd om die ereschuld in te lossen.
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Mededeling namens de samenwerkende Hoofden der
Harpijen
Geachte leden van de Camarilla,
Afgelopen maand zijn wij, Hoofd der Harpijen van de zes grote steden, bijeen
gekomen om te discussiëren over verschillende vragen en dilemma’s rondom het
fundament van onze maatschappij: het statussysteem.
Uit onze gesprekken is het volgende besloten:
Functiestatus van Prinsen, Seneschals en Sheriffs die vanuit andere domeinen
bezoeken, dient gerespecteerd te worden.
Er komt meer coördinatie tussen de Office of Harpies en de Scourge van domeinen
betreft het natrekken van het nieuwe ingezetenen van een domein.
De Office heeft nog geen besluit kunnen nemen betreffende het overhevelen van
boons en schuldren bij de legale vernietiging van een Kindred die niet vanuit functie
en functieopdracht is vervult. Dit besluit is uitgesteld naar maart en de nationale
Office is nog open voor ingestuurde stukken.
De Head of Harpies beschouwen de functie van Harpy als dusdanig eervol dat zij
niet begrijpen dat iemand zonder deze status (of zonder meerdere status) deze office
mag bekleden.
Daarnaast hebben wij ook moeten constateren dat het Nederlandse polderdenken
meer dan ooit een gevaar vormt voor Camarilla normen en waarden. Het schofferen
van de standen in onze beschaving zal niet langer met de mantel der liefde worden
bedekt; wie onze maatschappij ondermijnt zal boeten.
Hoogachtend,
C.I.M. Rentmeester, Hoofd der Harpijen, Den Haag
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Wat ons ter ore kwam
 Brussel lijkt niet bij machte om Antwerpse Sabbat af te stoppen. Omringende
Domeinen om hulp gevraagd en oude schulden worden ingelost.
 Wat zijn jullie goede voornemens dit jaar?
 Er was een prins, er is een prins. Waar is de prins?
 Prins Joseph op tournee langs Brabantse steden.
 Wees alert met voeden: minder mensen op straat, en vuurwerk.

Het laatste Woord
Zo, heej! Ut is weer gedoan voor déés joar. Dè joar 2017. En wèh 'ne joar wáás 't.
Déés joar zál de spreukworrelijke boeken in goan ás 't jaor dèh ááfgesloteh gâh
worreh meej 'n knáller váán 'n Masqueradebreuk. Háándig ook weer, bij d'n wouten
goan roussen as je wit deh je dor joagers in de loeren gehouden wor! Hééje nog
mázzel deh d'n Árchôn wéég is... of tenminst, dèh mogen we hopen. Zoâls ze dèh in
Wenen zeejen, “Ich Weiss es nicht.”
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En 'ne nieuwe Prins! De Prins is dôd... denken wèh dán. Leve de Prins! De Haes
váán z'n voetstuk geválleh en enkel nog de stûn ván Eindhôveh. Hoe zit dèh mej d'n
stûn ván Tilburg?
Loaten wè de verschééning ván de nieuw Mariáá nie vergéten. Of 't eind ván de heer
Moldován, 't bezoekske ván de Koning (ja, d'n echte, Willempie! Nie een ván die ván
de Haes) of d'n loatste nácht ván Menckhôff.
Affèn, loaten we meej ze áállen zorgen dèh 2018 ne tikkie minder chááotisch wor.
Gelukkig nieuwe joar, állemoal!
P.S. Loaten we dees nieuw jaar nie stáárten mej een of ándere roare áflevering ván
Doctor Who, gespeeld dôr 'ne Brujááh Ghoul!
Verliezer van de maand:
Uw naam hier
Winnaar van de Maand:
Als die er al was, Joseph Croy
Uitspraak uit het Elysium:
“Ouderen disciplines obfuscate stem van doorn telefoonnummer hartlief sabbat
vijand elysium door prins van Nassau prins de haas status Tremere nosferatu in riool
weerwolven in leijpark ancilla boek johan ziet er anders uit sherfif primogenraad
fragmenten Arameese teksten jachtgebieden situatie in Antwerpen”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
Gelukkig nieuwjaar

Kopij voor het weefgetouw naar
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