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Regering Calmai Phasis gevallen
Kanonnen-schandaal doet druppel overlopen

TERAZON –  Landvoogd  Silvas  III 
verkeerde  in  stormachtige  wateren 
bij  de  Landsraad  die  bijeen  was 
gekomen om te besluiten over het lot 
van  de  oorlog  met  Dardania  en  de 
verwikkelingen  omtrent  de  Ymírese 
intriges.  Hij  hoopte  op  een  snelle 
stemming  om  duidelijkheid  te 
verkrijgen  over  zijn  toekomst  en 
verdere beleid,  want  hij  was niet in 
staat krachtige beslissingen te nemen 
in de huidige situatie. De Landsraad 
was echter verdeeld en zij wilde eerst 
van  alle  zaken  op  de  hoogte  zijn 
alvorens. Onverwacht nieuws van de 
Admiraliteit  uit  Caracata  deed  de 
stemming echter geheel om slaan en 
bij  stemming  kreeg  Calmai  Phasis 
slechts 12 van de 35 stemmen en was 
hij gedwongen om af te treden.
Wat de Admiraliteit berichtte was als 
volgt:  tijdens het bestand dat volgde 
na  de  Slag  om  de  Nimandische 
Eilanden had men wrakhout van de 
gezonken en beschadigde schepen uit 
zee opgevist. Daaronder was een deel 
van  een  Dardaans  schip  naar 
Azulische  zijde  gedreven.  Een  nog 
bijna intact kanon lag tussen het hout 
en was zo blijven drijven.  Bij  toeval 
was  de  dienstdoende  officier  die  na 
de  vangst  het  kanon  inspecteerde 
gerelateerd aan een industriële familie 
uit  Indri  die  kanonnen  fabriceert. 
Hoewel  het  geen  kanon  van  zijn 
eigen familie betrof herkende hij wel 
het  merkteken  van  van  een  andere 
kanonnenproducent. 
Het vinden van een Azulisch kanon 
op een Dardaansch schip is  op zich 
niet  zo  schokkend.  Epis  Azuli 
produceert  hoogwaardige  metalen 
gebruiksvoorwerpen,  waaronder  wa-

pentuig, en exporteert deze naar het 
buitenland. Wat de officier in kwestie 
– zijn identiteit is geheim gehouden – 
ook constateerde was dat het kanon 
uit  de  Elite  Klasse  behoorde  terwijl 
regels  voorschrijven  dat  wapentuig 
dat geëxporteerd wordt hooguit  van 
Klasse  I  mag  zijn.  Nog  steeds  hoge 
kwaliteit,  maar  de  topstukken  zijn 
gereserveerd  voor  Epis  Azuli  zelf. 
Aangezien  hij  niet  volledig  bekend 
was  met  de  betreffende  kwaliteit 
maakte  hij  melding  ervan  bij  de 
Admiraliteit  die  het  kanon  voor 
inspectie  naar  Caracata  liet  brengen. 
Aldaar werd de bevinding bevestigd.
In deze situatie was het enige wat de 
Admiraliteit  kon  doen  deze 
resultaten  aan de  Landsraad  voor  te 
leggen.  Het  is  namelijk  zo  dat  het 
ministerie  van  oorlog  al  het 
geproduceerde  wapentuig  van  de 
explosieve soort  keurt  om de klasse 
te bepalen zodat bepaald kan worden 
welke  verhandeld  mogen  worden. 
Daarna  volgt  er  bij  export  naar  het 
buitenland een tweede keuring door 
het  ministerie  van  handel  aangezien 
het export van wapentuig betreft en 
deze  als  zodanig  exact  gekeurd 
moeten worden.  Daarvoor  heeft  het 
ministerie  experts  in  dienst.  Bij  een 
export  van  Elite  Klasse  wapentuig 
moeten  dus  omkopingen  plaats 
hebben  gevonden  in  de  hogere 
regionen  en  zijn  ongetwijfeld  extra 
steekpenningen  uitgedeeld  doordat 
men  voor  de  Elite  Klasse  kanonnen 
een  hogere  prijs  kan  vragen,  welke 
natuurlijk niet in de officiële papieren 
vermeld  staat.  De  ministers  van 
oorlog  en  handel  zijn  dus 
aansprakelijk voor de kwestie. 

De  uiteindelijk  dolksteek  voor 
Calmai Phasis was dat het kanon als 
productiejaar  7986  bezat,  toen 
Calmai  Phasis  Minister  van  Oorlog 
was  in  de  regering  van  zijn 
voorganger  Ambis  Quorci.  Wat  de 
Landsraad  hem  vooral  aan  rekende 
was  dat  dankzij  het  schandaal  de 
slagkracht van de Dardaansche vloot 
vergroot  was  ten  koste  van  die  van 
Epis Azuli en dat de nederlaag in de 
slag  hieraan  ten  grondslag  heeft 
gelegen,  met  de  huidige  complexe 
situatie  ten  gevolg.  Enige 
zelfverrijking  is  een bekend gegeven 
en wordt meestal wel door de vingers 
gezien,  maar  in  dit  geval  was  de 
verkeerde  keuze  gemaakt.  Het  lot 
van Calmai Phasis was hierbij beslist 
en na vier jaar eindigde zijn termijn 
voortijdig,  de  toekomst  van  zijn 
politieke carrière onzeker.
De situatie rondom de Nimandische 
Eilanden  is  intussen  in  een  impasse 
geraakt. De bezetting van de eilanden 
door beide mogendheden maakt het 
verdere  verloop  van  het  conflict 
onzeker.  Vooral  doordat  de 
Azulische  marine  bunkers  hebben 
gebouwd  op  de  eilanden  indien 
mogelijk  en  deze  zwaar  bewapend 
hebben  met  enige  batterijen  zware 
kannonen.  Vooral Uthuke is  nu een 
onneembare  vesting  geworden.  De 
lokale  bewoners  hebben  zich  hevig 
beklaagd over de situatie. Het is voor 
hen moeilijk om in hun onderhoud te 
voorzien.  Zodoende  voorziet  de 
marine hen van voedsel en hebben zij 
de  schamele  hutten  opgeknapt  als 
gebaar van goede wil.



Sangxi Katon Hazeldine nieuwe landvoogd
Liberalen na 60 jaar terug aan de macht
Nieuwe minister van buitenlandse zaken direct naar Dardania vertrokken

TERAZON –  De  verkiezing  van  een 
nieuwe landvoogd liet  even op zich 
wachten  omdat  alle  leden  van  de 
Landsraad  aanwezig  moesten  zijn. 
Silvas  Calmai  Phasis  toonde  zich 
bijzonder brutaal door zich opnieuw 
verkiesbaar te stellen. Gedurende de 
wachtperiode was hij aangebleven als 
demissionair  landvoogd  en  volgens 
ingewijden had hij hard gewerkt aan 
het  herstellen  van  het  vertrouwen 
onder de leden van de Landsraad en 
het wegpoetsen van de bevuiling van 
zijn  blazoen.  De  liberaal  Sangxi 
Katon  Hazeldine  bleek  onverwacht 
de  meeste  steun  te  krijgen.  De 
conservatieve  factie  rekent  de 
nederlaag  aan  Calmai  Phasis’ 
bravoure  die  teveel  leden  van  de 
Landsraad tegen het zere been was.
Het was al bijna 60 jaar geleden dat 
er  voor  het  laatst  een  liberaal  de 
hoogste  macht  bezat.  Landvoogdes 
Eliaze II Themisto Milani beëindigde 
in 7935 het laatste Cappicische fiasco 
wat uiteindelijk het verkeerde effect 
had en tot haar gedwongen aftreding 
leidde.  Sindsdien  maakten  conserva-
tieven  en  gematigden  de  dienst  uit. 
Eigenlijk  verwachtte  niemand  dat 
Katon  Hazeldine  een  echte  kans 
maakte,  maar  de  kandidatuur  van 
Calmai Phasis en diens sterke krediet 
onder  een  aantal  leden  van  de 
Landsraad  zorgden  ervoor  dat  zijn 
tegenstanders  zich  afkeerden  van  de 
conservatieve  factie  waardoor  Katon 
Hazeldine  in  de  eerste  ronde  als 
tweede  eindigde  met  10  stemmen, 
achter  Calmai  Phasis  met  14 
stemmen,  voor  wie  een  eventuele 
herverkiezing  een  ontsnappingsweg 
bood  voor  eventuele  aanklachten 
tegen  corruptie  en  beschadiging  van 
het landsbelang (van verraad was op 

het moment van de misdaad nog geen 
sprake,  red.).  De  tweede  ronde  viel 
nipt  in  het  voordeel  uit  van  Katon 
Hazeldine:  hij  kreeg  18  stemmen, 
tegenover 17 voor Calmai Phasis. 
De politieke analysten zijn er nog niet 
over uit hoe de negen leden van het 
kerkelijke  blok  heeft  gestemd. 
Normaal  gesproken  zijn  zij 
eensgezind, maar er is grote zekerheid 
dat zij bij deze gelegenheid de keuze 
nam om de stemmen te  delen over 
enkele  kandidaten  wat  de  tweede 
plaats  van  Katon  Hazeldine  kan 
verklaren, want zij stemt nooit voor 
de liberalen. De overwinning van de 
liberale factie betekent een zware slag 
voor  de  Kerk.  Verwacht  wordt  dat 
het  spoorwegbeleid  elke  inmenging 
van de Kerk zo goed als zal negeren.
Sangxi  Katon  Hazeldine  is  vrij  jong 
voor een landvoogd. Hij is nog maar 
38 jaar en was al sinds 7986, vanaf de 
wettelijk  minimum  leeftijd, 
afgevaardigde  in  het  Azulische  Huis 
voor  Xevale.  Na  een  lange  reeks 
oudere landvoogden zal dit voor veel 
Azuli  even wennen zijn.  De nieuwe 
landvoogd Sangxi is echter van hoge 
status.  Hij  draagt sinds 7987 ook de 
bijzondere  titel  hertog  van  Zephyra 
waarmee hij de tweede edelman is in 
het prinsdom. De positie belette hem 
niet om toch afgevaardigde te blijven. 
Het  bijzondere  aan  de  titel  is  dat 
Zephyra net als de havenstad Veniza 
een oude traditie heeft als stadstaat of 
onafhankelijke  stad.  De  burgerij  en 
kooplieden in de stad zijn bijzonder 
machtig  in  vergelijking  met  andere 
steden. De macht van de hertogen is 
geheel  afhankelijk  van  zijn  of  haar 
politieke  vaardigheden.  Het  Huis 
Katon Hazeldine  heeft  zich over  de 
generaties  weten te  manifesteren  als 

rijk  en  invloedrijk,  maar  was  niet 
eerder actief in de landelijke politiek. 
De charismatische Sangxi had echter 
grotere  ambities.  Hij  moest  zijn 
activiteiten  als  afgevaardigde  echter 
verdelen  tussen  zijn  plichten  als 
hertog  waardoor  hij  weinig  in  de 
gelegenheid werd gesteld om naam te 
maken. Desondanks roemt de liberale 
factie hem als een stille kracht op de 
achtergrond  die  veel  voorbereidend 
werk heeft verricht.
Landvoogd  Sangxi  heeft  na  zijn 
beëdiging in getuigenis van de voltal-
lige Landsraad en het Azulische Huis 
snel  werk  gemaakt  van  het  vormen 
van  een  nieuwe  regering.  Zonder 
onderscheid  heeft  hij  alle  leden  van 
de oude regering afgewezen. Soms wil 
het  nog wel eens dat  ze aan blijven 
vanwege taken die zij nog hebben te 
doen of als zij toch verdienstelijk zijn 
geweest,  maar  Katon  Hazeldine  wil 
een  frisse  wind  door  Terazon  laten 
blazen.  Na zijn inaugeratie  sprak hij 
van het plateau van de Shivaji Tem-
pel de honderdduizenden belangstel-
lenden  toe  die  waren  toegestroomd 
naar het Plein van de Heilige Eenheid 
en de Eeuwige Vrede waaraan de vier 
oeroude  tempels  van  Epis  Azuli 
liggen.  Bij  de  verheffing  van  een 
nieuwe  landvoogd  is  er  in  Terazon 
een feestdag voor haar burgers.
Nadat hij de leden van zijn regering 
had benoemd heeft landvoogd Sangxi 
zijn  kersverse  minister  van 
buitenlandse zaken, Karlon Edovarde 
Valosas Capeti, direct op een speciale 
missie naar Chrysopolis, de hoofdstad 
van  Dardania,  gestuurd  om  daar  te 
spreken  over  onderhandelingen  over 
de Nimandische Crisis.

Hooggerechtshof start onderzoek naar handel in elite 
wapentuig aan buitenlandse mogendheden
Calmai Phasis en andere leden van de regering Quorci huisarrest opgelegd

TERAZON –  In  opdracht  van 
landvoogd  Sangxi,  via  een  voorstel 
dat  was  ingediend  door  het  Azuli-
sche  Huis,  is  het  Hooggerechtshof 
een  onderzoek  begonnen  naar  de 

schuldigen en organisatoren van niet 
toegestane handel in wapentuig van 
de elite klasse. Gezien de mogelijke 
betrokkenheid  van  enige  leden  van 
de  voormalige  regering  Quorci, 

waaronder  de  kort  daarvoor 
afgetreden landvoogd Silvas III, is al 
deze  personen  huisarrest  opgelegd 
zodat zij bereikbaar zijn voor vragen 
van het openbaar ministerie.



De  handel  in  elite  wapentuig  aan 
buitenlandse  mogendheden,  zoals 
kanonnen van de Elite Klasse, is niet 
bij  wet  verboden.  Wel  bestaan  er 
officiële regels en richtlijnen voor de 
behandeling.  Hoewel  deze  niet  de 
kracht en strafbaarheid van een wet 
hebben,  bestaan  er  wel  wetten 

aangaande het belang van deze regels 
en  richtlijnen.  Doordat  er  geen  wet 
achter zit is er voor elke overtreding 
nooit een precedent te scheppen dat 
van  invloed  hoefte  te  zijn  op  de 
overtreding.  Elke  overtreding  moet 
als uniek geval worden bekeken. Om 
deze reden is er een sterke beperking 

van  de  strafmaat  en  vindt  deze 
meestal plaats in de vorm van boetes 
of confiscaties of verboden van ambt, 
waarbij  de  veroordeelde  bepaalde 
ambten  nooit  meer  mogen 
uitoefenen.

Grens met Milantica onder verscherpte bewaking
Onrust in buurland als verontrustend en bedreigend betiteld

TERAZON –  Terwijl  de  crisis  om  de 
Nimandische Eilanden alle aandacht 
weg trok vinden er in het westelijke 
buurland  Milantica  revolutionaire 
beroeringen  plaats  vanwege  de 
armoede en economische malaise. De 
sinds de heroverde onafhankelijkheid 
staatstructuur die een bepaalde mate 
van  stabiliteit  en  vrede  schiep  staat 
nu onder hevige druk.
De  Equalitijnen,  de  volgelingen  van 
een groep die  streeft  naar  gelijkheid 
in de Milanticaanse samenleving naar 
Yufongsch  model,  hebben  de 
afgelopen  jaren  veel  aanhang 
verworven  onder  de  brede  laag  van 
de  bevolking  die  in  armoede  leeft. 
Vele  jaren  hielden  de  machtige 
grootgrondbezitters  en  edelen  hen 
met  steun  van  een  sterk 
georganiseerde  religie  rustig,  maar 
daar is nu een einde aan gekomen.
In de regering is nu de vrees ontstaan 
dat  de  revolutie  zal  leiden  tot  een 
burgeroorlog  die  haar  weerslag  zal 
hebben  op  de  rust  in  Epis  Azuli. 
Tijdens  de  Zwageroorlog  150  jaar 
geleden  voerde  Epis  Azuli  een 
agressief  beleid  en  mengde  het  zich 
op de achtergrond met de oorlog om 
ervoor te zorgen dat de strijd niet in 
de  buurt  van  de  Azulische  grenzen 
zou  komen.  Een  burgeroorlog  is 
echter een ander verhaal. Het is niet 
te voorspellen waar de strijd zich zal 
concentreren  of  naar  toe  zal  laten 
drijven. Inmenging is sowieso uit den 
boze.  De  betrekkingen  tussen  Epis 
Azuli  en  Milantica  zijn  niet  slecht, 
maar  ook  niet  goed.  Een 
protectionistische  politiek  en  het 
afweren  van  moderniseringen  en 
industrialisatie  gedurende  de  laatste 
decennia  maakten  het  land  niet 
interessant  voor  handel  behoudens 
voedsel,  waar het meeste een tekort 
aan was. 
Cocceio  Vitellio  II,  de  graaf  van 

Kífre, wiens bondsland aan Milantica 
grenst en die zelf nog veel familie en 
vrienden in Milantica heeft,  heeft in 
de Landsraad en het Azulische Huis 
sterk aangedrongen op extra bescher-
ming van de westelijke grenzen. “De 
Milanticanen zijn beste mensen, maar 
met hun land is het droef gesteld,” zo 
sprak hij het Azulische Huis toe. “Al 
vele jaren leven velen in armoede en 
terwijl de meeste mensen boeren zijn, 
zijn  er  vaak  voedseltekorten.  Zij 
zouden  veel  hebben  kunnen  leren 
van  de  expertise  van  de  succesvolle 
Azulische  landbouwproductie,  maar 
de  consuls  hielden  een  protectionis-
tisch  beleid  aan  om  de  boeren 
onontwikkeld  te  houden  en  in  de 
macht  van  de  adelijke  families  en 
grootgrondbezitters. Zij willen niet de 
onafhankelijke, door gezonde wetten 
beschermd zijn, boeren hebben zoals 
in Epis Azuli en willen hen onder de 
duim houden.
De  nieuwe  revolutionairen  in  het 
land hebben verrassend de  steun en 
inspiratie van Yufong gezocht. Het is 
verrassend dat dit gesloten land zich 
plotseling  actief  in  vergelegen 
aangelegenheden mengt.  Dit kan dus 
als  zorgwekkend  worden  gezien 
aangezien  er  al  genoeg  landen  in 
Thalassa  zijn  die  een  agressieve 
buitenlandse politiek voeren.
Hoe de zaken zich ook ontwikkelen, 
deze  is  niet  onze  zaak.  Wat  echter 
wel  onze zaak is  is  de mogelijkheid 
dat  Milanticanen  naar  Epis  Azuli 
zullen vluchten om aan het geweld te 
ontkomen.  Evenzeer  is  het  mogelijk 
dat een succesvolle machtsgreep van 
de  Equalitijnen  de  samenleving  van 
Milantica  hevig  zal  ontwrichten.  Zij 
zullen  de  macht  van  de  adel  en  de 
grootgrondbezitters  willen  doen 
verdwijnen. Zij zullen of vluchten, of 
gevangen  worden  gezet  of  worden 
gedood.  De  Azulische  samenleving 

heeft  al  lang  geleden  ingezien  dat 
absolute  gelijkheid  onmogelijk  is. 
Mensen  hebben  een  doel  nodig  en 
hebzucht en ambitie spelen een grote 
factor.  De  maatschappij  van  Epis 
Azuli is na een lange geschiedenis tot 
haar  huidige  evenwichtige  vorm 
ontwikkeld  waarin  niemand vast  zit 
in  haar  bestaan  en  er  altijd 
perspectieven  en  persoonlijke 
welvaart te bereiken is.
Om deze reden is  het essentieel  dat 
Epis  Azuli  ervoor  zorgt  dat  de 
revolutionaire  tendensen  en  het 
geweld  haar  vreedzame  landen  niet 
bereiken.  Ik  zeg  niet  dat  wij 
eventuele  vluchtelingen  moeten 
weigeren.  Ik  zal  ze  zeker  welkom 
heten  als  ze  met  goede  bedoelingen 
komen.  Wat  wel  nodig  is  is  dat  de 
gebeurtenissen  in  Milantica  geen 
negatieve  invloed  op  Epis  Azuli 
zullen hebben.”
De stemming in het Azulische Huis 
was  zeer  op  de  hand  van  graaf 
Vitellio  II.  Jaun  Zigatteion,  de 
Minister van Oorlog, verkondige kort 
daarna  dat  de  regering  adequate 
maatregelen zal nemen.  “De kwestie 
in Milantica is zorgwekkend en zoals 
de  graaf  van  Kífre  zei  in  bepaalde 
mate  bedreigend.  De  regering  heeft 
zodoende  besloten  de  oude  forten 
langs  de  westelijke  grens  snel  op te 
knappen  en  sterke  garnizoenen  te 
plaatsen.  Een capabele  maar  geen al 
te  omvangrijke  troepenmacht  –  wij 
willen niet alle aandacht in Milantica 
ineens  op  het  oosten  hebben  –  zal 
langs  de  grens  gestationeerd  worden 
onder de leiding van generaal Karlon 
Benadonti Eskari. Ook zal de regering 
voorbereidingen treffen om eventuele 
vluchtelingen  op  te  kunnen  vangen. 
De bisschop van Trinquilliun heeft al 
toegezegd  dat  de  Kerk  een  groot 
aandeel  zal  nemen in de huisvesting 
en zorg van de verdoolde zielen.”


