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Praxis
Geachte onderdanen van de nieuwe Prins,
Deze avond heeft de nieuwe Prins zijn rivaal verslagen in een één op één strijd.
Conform de regels van de Camarilla mocht de uitgedaagde het strijdtoneel en de
wapens bepalen. In het immer unieke Tilburg werd dat een fotowedstrijd, gejureerd
door niet door het Bloed beïnvloede Kine.
In de geschiedenis van dit turbulent Domein wisselt de Prinspositie vaker dan
sommige Kindred van kleding. Ook ligt er in de geschiedenis een sterke trend van
een vacant komende positie die slechts door één geclaimd wordt en die dus direct
Prins wordt. Ik vraag me oprecht af of dit gelegen is in het Domein, haar ingezeten of
dat er een andere oorzaak is.
In andere Domeinen is een wisseling van de Prinspositie an sich al een unicum.
Wanneer er dan een Praxisclaim volgt, wordt dat een prestige strijd tussen twee
titanen. Het gekozen strijdtoneel en de wapens zijn op zich al weer een schakel in
een politiek spel met meerdere lagen. Het is ook een statement naar andere
potentiële rivalen.
De geschiedenis leert dat er duels met allerlei mogelijke wapens zijn uitgevochten, al
dan niet tot de Finale Dood, al dan niet middels een secondant. Er zijn oorlog
gevoerd, unieke schatten veroverd, allemaal om de naam en faam van de winnaar
kracht bij te zetten.
Een Prins wacht een zware doch schone taak, het besturen van het gewonnen
Domein volgens de Wetten en Regels der Camarilla maar verder geheel naar eigen
inzicht. De Prins heeft in alles in het Domein het laatste woord. Denk niet lichtzinnig
en koester uw ambities.
Het pad omhoog kent vele gevaren en verraad. Maar denk u eens in, de Prins heeft
in alles in het Domein het laatste woord.
Leve de Camarilla, leve de Prins!
L.S.
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Kerstdiner Fanelli's in Brabants Dagblad 27 december 2018
Tilburg- Restaurant Fanelli's organiseerde een kerstdiner voor minder bedeelde families.
Restaurant Fanelli's in Tilburg is bekend doordat de eigenaar TV kok Karel van Soest is. Fanelli's staat
al jaren garant voor een uitstekende vernieuwende maaltijd, de prijs is er naar maar staat absoluut in
verhouding. Mensen komen graag van verre om er te dineren in een prettige omgeving. Met Kerstmis
is het altijd extra druk voor restaurants, en klanten verwachten iets extra's.
Dit jaar verraste Fanelli's iedereen door met deze traditie te breken, en terug te vallen op oude
christelijke normen en waarden. Fanelli's koos er voor dit jaar niet voor omzet te gaan, want minder
bedeelde families waren dit jaar welkom. Dak- en thuislozen konden buiten ook een hapje eten
krijgen.
Het menu was ook niet iets dat ze standaard voorgeschoteld krijgen: kip-kerrie-kokos-soep,
kalfsragout in een nestje van bladerdeeg, beenham met kastanjepuree en als toetje ijs met echte
chocolade. Als klap op de vuurpijl waren er ook nog cadeautjes en kerstpakketten voor de families.
Er was veel media aandacht voor dit evenement. Overal zag je lachende gezichten, die door een
fotograaf werden vastgelegd. Er zou nog een fotograaf zijn, maar deze was nergens te bekennen.
Oudejaarsavond om 20:30 is er een verkiezing voor de beste foto.
Hier twee foto's die onze verslaggever zelf nam:
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Wat ons ter ore kwam


Prins Johan Lodewijk van Nassau-Saarbrücken van Domein Breda zeer
ontstemd met turbulente ontwikkelingen in Domein Tilburg. “Ongeacht de
verschillen van inzicht die er tussen de Domeinen bestaan kan en mag Tilburg
niet verworden tot een Anarch Vrijhaven.”



Praxis in Domein Tilburg met een fotowedstrijd, wat civiel.



Kritiek vanuit de gehele Camarilla op Domein Rotterdam vanwege annexatie
ander domein.



Domein Rotterdam weinig onder de indruk en beweert dat Domein Hoek van
Holland altijd al onder Domein Rotterdam viel.



Anarch-domein Hasselt woedend op domein Brussel; afspraak is afspraak,
aldus barones Christina.



De Tremere hebben een conlang, de Gangrel Russisch, de Ventrue Engels,
wat wordt de volgende clantaal?
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Het Parool
Talked the talk, walked the walk. To the victor go the spoils.
Slachtoffer van de Maand:
Van Soest's rug is niet groot genoeg voor de hoeveelheid staken die er in werden
gestoken.
Opportunist van de Maand:
Baron Prins Fred van Tilburg
Wat men had willen zeggen in het Elysium:
Ik claim Praxis!
Wat je niet moet zeggen deze avond:
Ik claim Praxis!

Kopij voor het weefgetouw naar

weefgetouw@wovendarkness.com

