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Kwestie Kavalle voorlopig zonder uitsluitsel
Studie naar gecompliceerde situatie

KARLUNDUN –  De  landvoogd  heeft 
verscheidene  juridische  hoogleraren 
van  de  Universiteit  van  Karlundun 
aan  het  werk  gezet  op  de  kwestie 
Kavalle. Daarbij kijken ze niet alleen 
naar  de  complexe  juridische 
structuur  van  het  vorstendom 
Hargast, maar ook naar gevallen van 
afscheiding en onafhankelijkheid van 
gebieden die deel uit maken van de 
Landvoogdij.  Zij  hebben hierover al 
enige  rapporten  aangeleverd  bij 
Lasegune Orchi Luzal, de Inspecteur-
Generaal  van  Bondszaken,  en  wij 
geven  hier  een  overzicht  van  hun 
bevindingen.
Hoofdonderwerp  van  een  van  de 
rapporten is Cappicië. Tot op heden 
beschouwt  Epis  Azuli  dit  als  een 
afvallig  bondsland.  Gedurende  twee 
periodes  (7710-7785  en  7921-7935) 
was Cappicië officieel een bondsland 
van  Epis  Azuli.  Cappicië  werd  in 
7534 tijdens de Azulische Bevrijdings-
oorlog  bevrijd  van  de  overheersing 
van de Laudanen.  Cappicië had zich 
gedeeltelijk  zelf  weten  te  bevrijden, 
in  tegenstelling  tot  de  overige 
Azulische  kustgebieden  en  kon 
daarom  zelfstandigheid  claimen  ter-
wijl de rest van Kascamandri verdeeld 
werd  tussen  Indri  en  Hargast. 
Ondanks  goede  samenwerking 
besloot  de  voivode  destijds  om niet 
toe te treden tot de Landvoogdij, wat 
toch  vooral  een  idee  was  van  de 
Kardionieke Kerk en de vier vorsten.
De  fysische  gesteldheid  van  het 
Cappicische grondgebied maakte het 
echter  moeilijk  om  het  economisch 
zelfstandig  te  maken.  Lokale  heren 
ontwikkelden  al  snel  autonome 
macht  en  vervielen  al  snel  tot 
piraterij en vochten onderling om de 
oppermacht.  De  verschillende 
voivodes  wisselden  elkaar  in  rap 
tempo  op  en  periodes  van  anarchie 
volgden  welke  ook  de  vrede  in  de 
regio verstoorden. De naburige landen 
mengden  zich  daarop  in  de 

Cappicische  status  om  stabiliteit  te 
bewerkstelligen.  In  7681  was  Epis 
Azuli  de  eerste  natie  die  besloot 
Cappicië  binnen  te  vallen  en  te 
bezetten nadat een lange periode van 
anarchie  de  piraterij  had  verhevigd 
aangezien Epis Azuli het meeste last 
heeft van de situatie in Cappicië.
Hierna  volgden  meer  internationale 
interventies en bezettingen tussen de 
periodes  dat  Cappicië  haar 
zelfstandigheid  en  eenheid  wist  te 
herstellen. De terugtrekking van 7935 
was  geen  zogeheten  ‘bevrijding’  die 
leidde  tot  onafhankelijkheid.  Er 
heerste algehele chaos en pas in 7942 
wist  één  voivode  de 
alleenheerschappij  te  vestigen  en  de 
stabiliteit  zodanig  te  herstellen  dat 
Cappicië door de GIC werd erkend. 
Dit  duurde  tot  7985  toen  voivode 
Dumitru III ten val werd gebracht en 
anarchie volgde.
Als  precedent  wordt  de 
onafhankelijkheid van 7785 gebruikt. 
Cappicië  vocht  zich  toen 
daadwerkelijk  onafhankelijk  en  de 
nieuwe  voivode  trok  Cappicië 
officieel terug uit de Landvoogdij. De 
Landsraad  accepteerde  dit  besluit, 
deels omdat de nederlaag zodanig was 
dat  niemand  zich  geroepen  voelde 
zich  te  verzetten.  Alleen  landvoogd 
Carmeto Sarves Pallente weigerde de 
uittreding  te  erkennen.  Hij  noemde 
Cappicië  als  eerste  een  ‘afvallige 
provincie’ en geen landvoogd na hem 
heeft  de  onafhankelijkheid  van 
Cappicië erkend en deze erkenning is 
nooit  bij  de  Landsraad  in  stemming 
geweest.  Het  is  om deze  reden  dat 
Epis  Azuli  voor  zichzelf  Cappicië 
staatsrechtelijk  nog  altijd  beschouwt 
als soeverein Azulisch grondgebied.
Het  definitieve  besluit  aangaande 
uittreding  ligt  staatsrechtelijk  dus 
geheel  bij  de  landvoogd.  Landvoogd 
Sangxi beseft dit ongetwijfeld maar al 
te goed en zodoende laat hij zich er 
momenteel  nog  niet  over  uit.  Een 

belangrijk verschil is ook dat Kavalle 
geen  bondsland  was,  maar  deel  uit 
maakt(e) van het bondsland Hargast. 
De  vorst  van  Hargast  moet  de 
uittreding toe staan, maar een besluit 
van  de  landvoogd  is  machtiger  dan 
een  eventuele  toestemming  en  de 
vorst  zal  voor  zo’n  besluit  moeten 
buigen, met mogelijke consequenties 
voor  de  verdere  loopbaan  van  de 
landvoogd.
Het  eiland  Khida,  waartoe  Kavalle 
behoort, werd bij de gebiedsverdelin-
gen van 7534 toegewezen aan Hargast. 
Het  oorlogsrecht  gaf  Kavalle  geen 
keuze.  De  temagxi  van  Khida 
behandelde  de  overgang  naar  de 
nieuwe heerschappij en de prins van 
Kavalle  voorzag  op  basis  van  de 
overeenkomst  tussen  de  temagxi  en 
de vorst de temagxi van de bijdrage 
van Kavalle. Zijn handtekening heeft 
echter  nooit  op  deze  en  laatste 
overeenkomsten  gestaan.  Dit 
gebeurde  alleen  bij  overeenkomsten 
die  direct  met  de  stad  van  Kavalle 
van  doen  had;  alle  staatsrechtelijke 
overeenkomsten  gebeurde  via  de 
temagxi  waardoor  de  vorst  er  ten 
onrechte  van  uit  ging  dat  Kavalle 
onderdeel was van Khida, terwijl  dit 
officieel nooit het geval is geweest.
Het  is  deze  opmerkelijke  judiciële 
maas  die  Kavalle  gebruikt  om  haar 
onafhankelijkheid  te   onderbouwen 
en  rechtvaardigen  en  waardoor 
andere  bondslanden  bereid  zijn  de 
onafhankelijkheid  van  Kavalle  te 
steunen.
Alle andere bondslanden zijn intussen 
hun  eigen  staatsrechtelijke  structuur 
aan het doorvorsen om te zien of zij 
zelf een dergelijke maas bezitten die 
hen  kwetsbaar  maakt  voor  een 
eventuele  afscheiding,  maar  de 
meeste  bondsjuristen  achten  dit 
onwaarschijnlijk. Hargast is het enige 
bondsland  met  een  afwijkende 
interne  rechtsstructuur.  Zij  beschikt 
over  tientallen  eilanden  en  enkele 



enclaves  waar  al  talloze  eeuwen 
allerlei  graven,  hertogen  en  temagxi 
op  vrij  autonome  wijze  heersen. 
Desondanks meent men dat het geval 

Kavalle uniek is.
Er  wordt  in  ieder  geval  geen  haast 
gemaakt  met  het  onderzoek  naar 
Kavalle. Gezien de oude geschiedenis 

en de complexe verwikkelingen kan 
het nog wel enige tijd duren voor er 
enig uitsluitsel in de kwestie in zicht 
komt.

Dardanen bemoeilijken onderhandelingen in Nypoli
NYPOLI –  De  Azulische  delegatie 
heeft  geërgerd  gereageerd  op  het 
meest  recente  voorstel  van  de 
Dardanen  om  tot  een  oplossing  te 
komen  aangaande  de  Nimandische 
Eilanden. Dit voorstel liep al vooruit 
op de sluiting van een bestand in de 
staat-van-oorlog  waarin  Epis  Azuli 
nog steeds verkeerd met Dardania en 
Laudania en werd daarom al niet als 
gepast gezien.
Prinses  Saieina  IX  Cantate  Merezhi 
van Xenisenna heeft momenteel een 
van de lastigste taken in Epis Azuli. 
Aan  falen  of  opgave  wil  zij  niet 
denken,  maar  haar  gesprekspartners 
drijven  haar  nochtans  soms  tot 
wanhoop,  zo sprak een naaste  assis-
tent  anoniem.  ‘Arrogant’,  ‘goedmoe-
dig’  en  ‘vol  met  waandenkbeelden’ 
zijn maar enkele van de beschrijvin-
gen die binnensmonds door leden van 
de  Azulische  delegatie  zijn  geuit. 
Antieke  imperialistische  drijfveren 
bepalen  de  woorden  en  gedachten 
van de Laudanen en Dardanen.
In  het  uitgelekte  voorstel  –  de 
Laudanen  houden  de 
onderhandelingen minder geheim dan 
hun Dardaanse en Azulische collega’s 
–  werd voorgesteld  de Nimandische 
Eilanden te demilitariseren,  wat ook 
de Azuli willen, en op vier eilanden 
Azulische  ‘vuurtorenwachters’  te 
plaatsen  en  op  één  eiland  een 
Dardaanse vuurtorenwachter. Frapant 
is  dat  de  vier  rotseilanden  van  de 
Nimandische  Eilanden  te  klein  en 
ongeschikt  zijn  voor  het  stationeren 
van een vuurtorenwachter. Dit zou in 
de praktijk gelijk staan aan eenzame 
opsluiting. Een vuurtoren valt niet te 
bouwen op een van de rotseilanden. 
Alleen Uthuke zou geschikt zijn.
Het  hele  idee  van  een  vuurtoren  is 
eigenlijk absurd, daar de Nimandische 
Eilanden  zich  buiten  de  bekende 
vaarroutes  bevinden.  Deze  route 
loopt  langs  de  Ksalische  Archipel, 
waar  bevoorrading  en  onderhoud 
ruim  beschikbaar  is.  Het  suggereert 
echter wel dat de Dardanen nog altijd 
plannen hebben met de Nimandische 
Eilanden en dat zij dit buiten de ogen 
van  Epis  Azuli  willen  houden.  Het 
voorstel  met  de  vuurtorenwachters 

lijkt dit tegen te spreken, maar als de 
schepen  ‘s  nachts  varen  kunnen  zij 
een  vuurtoren  op  de  Nimandische 
Eilanden  als  loods  gebruiken  zonder 
gezien te worden.  Aanleggen op het 
eiland  Uthuke  is  niet  zozeer 
noodzakelijk.
Vesuvia  Uxalvati,  de  Inspecteur-
Generaal  van  Maritieme  Zaken, 
welke  de  prinses  van  Xenisenna  en 
de prins van Hesperidon en Vespasia 
met een horde juristen bij  staat met 
juridisch advies bij de onderhandelin-
gen, was bereid enige commentaar te 
bieden  over  het  overleg  nadat  het 
voorstel was uitgelekt.
“Wij zijn niet erg te spreken over het 
feit  dat  de  Dardanen  het  eiland 
Meximas  hebben  betrokken  in  de 
onderhandelingen terwijl deze, op dit 
moment,  exclusief  over  de  Niman-
dische  Eilanden  horen  te  gaan.  Al 
moet ik wel toegeven dat Meximas al 
eerder  in  het  overleg  in  de  situatie 
betrokken is geraakt, omdat wij bij de 
oorlogsverklaring  het  contract  over 
Meximas opgezegd hebben.
Een deel van de reden hiervoor is dat 
de  Dardanen  aangaande  Meximas 
contractbreuk  hebben  gepleegd.  Na 
het einde van de laatste Cappicische 
campagne  van  Epis  Azuli  in  7935 
besloot  de landvoogd geen forten te 
handhaven  in  Cappice.  Dardania 
toonde daarop belangstelling om een 
van de forten op een van de eilanden 
te  huren om zo controle  te houden 
op  een  eventuele  nieuwe  toename 
van  piraterij  in  de  regio.  Toen 
Cappice  niet  lang  daarna  een 
zelfstandige  staat  werd,  hielden  zij 
het contract in ere ondanks protesten 
van  de  Cappicische  regering,  zodat 
het geen onderdeel is geweest van het 
Cappicische grondgebied.
In  het  contract  staat:  ‘De  Azulische 
regering  staat  de  Dardaanse  regering 
toe  om  het  eiland  Meximas  als 
uitvalshaven  te  gebruiken  om in  de 
Cappische  wateren  te  patrouilleren 
op  activiteiten  van  piraterij.’  Er  is 
hierin  expliciet  geen  toestemming 
gegeven  aan  de  Dardaanse  regering 
om  Meximas  te  gebruiken  als 
bruggehoofd bij het bestrijden van de 
piraten  op  het  vasteland.  Dardania 

heeft  dus  contractbreuk  gepleegd 
aangaande haar gebruik van Meximas 
en  kan  om  die  reden  geen  rechten 
ontlenen  aan  een  eiland  dat  zij  de 
afgelopen 60 jaar gehuurd heeft van 
Epis  Azuli.  Juridisch  gezien  is 
Meximas  nog  altijd  Azulisch 
grondgebied  en  deze  rechten  heeft 
Epis  Azuli  altijd  geclaimd,  in 
tegenstelling  tot  de  Nimandische 
Eilanden, waar Dardania de juridische 
rechten van claimt, maar dit 460 jaar 
lang geheel heeft nagelaten om dit te 
doen.  Men  was  sowieso  al  lang 
vergeten dat  de eilanden bestonden! 
Maar zoals dat gaat in oorlogen heeft 
het oorlogsrecht eventuele verdragen 
nietig  gemaakt  en  zullen  er  nieuwe 
verdragen  gesloten  moeten  worden 
voor een nieuwe status quo.”
Het  mag  niet  verrassend  worden 
genoemd dat Dardania het ‘probleem’ 
van  het  oorlogsrecht  poogt  te 
omzeilen aangaande de Nimandische 
Eilanden. Naar verluidt heeft een lid 
van de Dardaanse delegatie tijdens de 
onderhandelingen  geroepen dat  Dar-
dania dan ook maar het oorlogsrecht 
van  toepassing  zal  brengen  op 
Meximas, maar dit is niet bevestigd. 
Wel verklaarde prinses Saieina IX dat 
een  dergelijke  actie  reden  zou  zijn 
voor een nieuwe oorlog. 
Epis  Azuli  gedoogd  momenteel  de 
huidige  Cappicische  campagne, 
omdat  de  doelstellingen  van  de 
Transmariene  Coalitie  niet  direct 
conflicteren met de Azulische belan-
gen.  Wel  heeft  Epis  Azuli  officieel 
protest  ingediend  bij  de  Coalitie 
tegen  de  Iantese  territoriale  claims. 
De afvallige provincie Cappice moet 
één  en  onverdeeld  blijven  en  de 
soevereiniteit  van  haar  grondgebied 
onaangetast. Een verdeling in protec-
toraten  is  acceptabel.  Dat  is  in  het 
verleden al eerder gebeurd. De enige 
drie andere opties voor Cappicië zijn 
integratie  in  een  van  haar  twee 
buurlanden  of  zelfstandigheid.  Een 
zogenaamde  verovering  door  een 
ander  land  dwingt  Epis  Azuli  om 
actie  te ondernemen.  Het is  om die 
reden  dat  Epis  Azuli  tot  heden  de 
Coalitie  geen  strobreed  in  de  weg 
heeft  gelegd,  omdat  het  een 



samenwerkingsverband betreft.
Meximas,  dat  juridisch  gezien  het 
enige  deel  van Cappicië  is  dat  sinds 
de  laatste  keer  dat  Cappicië  een 
provincie  was  van  Epis  Azuli  in  de 
handen  van  Epis  Azuli  is  gebleven, 
valt  niet  onder  de  gedoogde  Cappi-
cische  activiteiten  van  de  Coalitie. 
Indien  Dardania  soevereiniteit  gaat 
claimen  over  Meximas,  ziet  Epis 
Azuli  weinig  reden  meer  om  zich 
buiten de activiteiten van de Coalitie 
te houden en zal het zich gedwongen 
zien  zich  actief  te  mengen  in 
Cappicië en men kan er van uit gaan 
dat dit direct tegen de belangen in zal 
gaan  van  de  Coalitie,  in  wie  het 

vertrouwen al vrij laag is vanwege de 
dubieuze  anti-Azulische  activiteiten 
van Laudania  en  Iantai  in  het  begin 
van de campagne.
Epis Azuli eist dan ook dat Dardania 
het eiland Meximas weer overdraagt 
aan  de  Azulische  autoriteiten,  daar 
Dardania  dit  eiland niet  meer  nodig 
heeft, omdat zij op het vasteland van 
Cappicië intussen over betere havens 
beschikt. Het eiland wordt niet meer 
gebruikt om te patrouilleren, maar als 
verversings-  en  aankomsthaven  voor 
inkomende schepen van de Coalitie.
Dat  Dardania  Meximas  onderdeel 
maakt van de onderhandelingen over 
de Nimandische Eilanden is dan ook 

erg  tegen  het  zere  been  van  Epis 
Azuli.  Prinses  Saieina  IX  heeft 
verklaard dan ook dat zij niet over de 
autoriteit beschikt om over Meximas 
te  kunnen  onderhandelen.  De 
Dardanen  hebben  verzocht  of 
Meximas,  zo  nodig  in  een  apart 
onderhandelingsonderdeel,  ook  kan 
worden  besproken.  De  landvoogd 
heeft het nog in beraad en hij heeft 
de  Landsraad  verzocht  hem  met 
advies bij te staan. De verwachting is 
dat  Meximas  geen  deel  uit  mag 
maken van de onderhandelingen met 
betrekking  tot  de  Nimandische 
Eilanden.  Er  lijkt  echter  geen  grote 
spoed te zijn in de besluitvorming.

Azulische wetenschappers voorzien eerder stijging 
dan daling van zeespiegel
CULVA ZEI – Wetenschappers van de 
geografische  faculteit  van  de 
universiteit van Culva Zei reageerden 
verrast op berichten uit Laudania dat 
door  overmatige  irrigatie  de 
zeespiegel  was gedaald.  Zij  zijn een 
andere mening toegedaan.  Professor 
Callixene Corencun Curuvi legde het 
als volgt uit:
“De  betreffende  metingen  zijn  verr-
icht  langs  de  Laudaanse  kust,  welke 
deel  uit  maakt  van  een  vulkanische 
keten en  bergachtig  van karakter  is. 
De  tektonische  plaat  duwt  hier  de 
kustgebieden omhoog en dus kan het 
niet verrassend worden genoemd dat 
het land ietswat omhoog is gestuwd. 
Het feit  dat  een overgroot  deel  van 
de zuidkust van Thalassa hoge kliffen 
betreft toont dit al aan.
Dat  overmatige  irrigatie  een  daling 
van de zeespiegel kan veroorzaken is 
logisch, maar de intensiteit is nog lang 
niet  op dat niveau.  De delta van de 
Daire  in  Oost-Kepheramondri 
overstroomt  nog  elk  jaar  en  de 
moerassen van Cappicië, een van de 

weinige regio’s langs de zuidkust waar 
het  ontbreekt  aan  kliffen  en  welke 
bezaaid  is  met  zandbanken,  zou  als 
eerste  het  effect  moeten  bemerken 
van een dalende zeespiegel doordat er 
minder bevaarbare wateren zijn en de 
hoeveelheid  land  zou  moeten 
toenemen.  De  moerassen  zouden 
droger  moeten  worden,  het  land 
inklinken en niet meer overstromen. 
Deze  zaken  zijn  in  het  geheel  niet 
gerapporteerd.  Wij  constateren  dus 
dat de bevinding sterk overdreven is 
met een lichte zucht naar sensatie om 
bekendheid  en  wellicht  fondsen  te 
verwerven.
In feite kunnen wij, vooruitlopend op 
komende  publicaties,  tegengestelde 
berichten  geven.  In  de  afgelopen 
decennia  heeft  de  meteorologische 
afdeling  zorgvuldig  de  gemiddelde 
temperaturen  in  verschillende  delen 
van  Epis  Azuli  gemeten  en  nu met 
grote zekerheid geconcludeerd dat de 
koude periode van de afgelopen eeuw 
ten einde is  en dat de temperaturen 
in Thalassa geleidelijk aan het stijgen 

zijn.
Deze stijging is al enigszins te merken 
aan de betere en grotere oogsten in de 
koudere streken van Epis Azuli. Het 
grootste  effect  zullen  we  over  een 
jaar  of  tien  gaan  merken.  Volgens 
onze modellen is de temperatuur dan 
zodanig  gestegen  dat  het  ijs  in  het 
hooggebergte op de kritieke tempera-
tuur zal komen dat het kan smelten. 
Dat is dan natuurlijk afhankelijk van 
de  lokale  omstandigheden  en  de 
hoeveelheid ijs en sneeuw dat zich op 
bepaalde hoogte bevindt, maar zeker 
is  dat  de  hoeveelheid  smeltwater  in 
het voorjaar vanaf dan behoorlijk toe 
zal  nemen.  Al  dit  water  zal 
uiteindelijk in de Thalassa zee terecht 
komen  en  daar  juist  voor  een 
zeespiegelstijging  gaan  zorgen.  Meer 
irrigatie  kan  dit  effect  dan  dus 
dempen.  De  bouw  van  het  grote 
stuwmeer  in  Oost-Noun is  dan ook 
essentieel om deze extra toevoer af te 
vangen en grote overstromingen in de 
delta  te  voorkomen.  De  dam  zal 
waarschijnlijk net op tijd gereed zijn.”

Economische troebelen door politieke conflicten
Exclusief interview met Randolphi Heraste

ZEPHYRA – Binnenlandse troebelen in 
Juppon,  Milantica,  Aïchon  en 
Sevosetia;  oorlog  tussen  Epis  Azuli 
en  Dardania  en  Laudania;  en  de 
vloten van vele naties geconcentreerd 
in Cappicië, waardoor smokkelarij en 
piraterij overal elders hoogtij vieren. 
De wereldhandel heeft overal zwaar 

te lijden onder deze spanningen.
Desondanks  bieden  deze  tijden 
allerlei kansen voor opportunisten en 
investeerders.  In  Milantica  is  alles 
goedkoop;  scheepsbouwers  en 
wapenproducenten spinnen garen bij 
de  spanningen  tussen  Epis  Azuli, 
Dardania  en  Laudania;  en  waar  de 

infrastructuur  verwoest  is  moeten 
regeringen  fors  investeren  en  lenen 
om  hun  land  weer  op  de  been  te 
brengen.  Afzetmarkten  verschuiven 
en  nieuwe  leveranciers  kunnen  nu 
goede  contracten  sluiten.  Zo  was 
Sevosetia de afgelopen jaren de meest 
voordelige  arbeidsmarkt,  maar  de 



economische  voorspoed  heeft 
arbeidersopstanden doen ontstaan en 
investeerders  de  blik  op  Milantica 
doen  werpen,  ook  al  is  de  situatie 
daar nog verre van stabiel.
Deze  positieve  en  negatieve  zaken 
zijn  echter  van  een  erg  onzeker 
gehalte. Het is moeilijk te voorspellen 
hoe  de  zaken  zich  zullen 
ontwikkelen.  Internationaal 
investeerder  Valdomir  Randolphi 
Heraste  is  de kenner bij  uitstek om 
zijn gedachten te laten spreken over 
de situatie.
-  Uw  plannen  voor  een  dynamiet-
fabriek in Zephyra werden vorig  jaar  
verboden.  Hoe  gaat  u  met  zo’n 
tegenslag om?
“Het  is  een  gemiste  kans.  Als 
internationaal  handelscentrum  was 
Zephyra  de  ideale  lokatie. 
Desalniettemin  zijn  we  nu  veel 
goedkoper  uit.  Zephyra  is  een  dure 
stad  door  de  grote  rijkdom  die  er 
geconcentreerd is. Er is veel expertise 
en  voorzieningen,  maar  dat 
compenseren  we nu  door  goedkope 
arbeid  en  veel  minder  strenge 
regelgeving.”
-  Ontwikkelt  de  wereldeconomie  zich 
momenteel  in  een  opwaartse  of  
neerwaartse richting?
“In  de  huidige  economische 
conjunctuur  is  er  uiteindelijk  maar 
één  richting:  opwaarts.  Zij  is  echter 
bijzonder  dynamisch.  Internationale 
spanningen  leiden  tot  nieuwe 
investeringen en uitvindingen die op 
de  lange  termijn  een  positief  effect 
zullen  hebben.  Op de korte termijn 
kunnen grote delen van de bevolking 
een negatief effect ondervinden, maar 
iemand  bij  wie  het  eerst  goed  is 
gegaan zal zich niet prettig voelen als 
het  minder  gaat,  ook  al  is  deze  er 
relatief niet slecht aan toe. De huidige 
wereldeconomie  beweegt  zich  door 
zwaar weer. De handel is beduidend 
minder dan 5 jaar geleden.”
-  Hoe  kan  een  investeerder  zich 
onttrekken  aan  deze  negatieve 
effecten?
“Een  investeerder  moet  kunnen 
voorspellen  hoe  en  waar  zich 
bepaalde  trends  zullen  ontwikkelen. 
Waar duidelijk risico’s zijn moet een 
kortetermijn  beleid  worden  gevolgd 
waarin  de  investeerder  de 
mogelijkheid  heeft  zich  eventueel 
zonder veel schade terug te trekken. 
Waar  minder  risico’s  zijn  moet  een 
langetermijn  beleid  aangehangen 

worden.  Het  levert  op  dit  moment 
wellicht niet zoveel op, maar iets was 
een  vrij  stabiele  winst  genereert, 
creëert een veilige basis waarmee de 
risicovolle  ondernemingen  kunnen 
worden ondernomen.”
- Dat klinkt vrij logisch.
“Dat is het altijd. De praktijk is echter 
oneindig  veel  complexer.  Anders 
zouden  er  veel  meer  mensen  rijk 
zijn.”
-  Om  weer  terug  te  komen  op  uw 
investeringen: uw bent sinds de nieuwe 
verdragen met Sevosetia daar nog meer  
actief  dan  daarvoor.  Hoe gaat  u om 
met de arbeidersopstanden aldaar?
“De  opstanden  zijn  betreurenswaar-
dig,  maar  een logisch gevolg van de 
economische  veranderingen  die 
Sevosetia  ondergaat.  De  enige 
oplossing  is  het  beschermen  van  de 
fabrieken,  het  invoeren  van  wetten 
die de arbeiders beter beschermen en 
het verhogen van de lonen. De eerste 
twee zaken zijn vooral de taak van de 
regering. Het verhogen van de lonen 
is  lastig  als  de  concurrentie  dat  niet 
doet;  er  is  momenteel  nog  een 
duidelijk overschot aan arbeiders, wat 
de lonen laag houdt.”
- Waarom hebben wij zulke toestanden 
in  het  verleden  niet  gezien  in  Epis 
Azuli?
“Epis  Azuli  heeft  niet  zulke  grote 
overschotten  op  de  arbeidsmarkt 
gekend  en  de  boerenstand  is 
traditioneel  altijd  vrij  welvarend 
geweest. De arbeidsmarkt kende een 
grote  variatie  met  voldoende 
mogelijkheden  voor  educatie  en  om 
carrière te maken. 
Een groot verschil is ook de spreiding. 
De  Sevosetische  regering  investeert 
het  merendeel  van  haar  nieuwe 
industrie  in  de  verre  noordelijke 
steden terwijl  het merendeel  van de 
bevolking  in  het  zuidwesten  woont. 
Zij  verhuizen  van  een  landelijke, 
aangename  omgeving  naar  een 
stedelijke;  in  een  bar  en  koud 
klimaat,  waar  zij  dicht  op  elkaar 
gepakt moeten leven.”
-  Moet  de Sevosetische  regering  gaan 
investeren in scholing?
“Ik geeft toe dat het analfabetisme in 
Sevosetia hoog is, maar er moet eerst 
vraag  naar  scholing  zijn  in  de 
arbeidsmarkt, en die is er daar nog erg 
weinig.  De  regering  is  juist  in  haar 
beleid om zich eerst te concentreren 
op  de  industrie  en  de  ontwikkeling 
van haar legermacht. Sevosetia is een 

omvangrijk  land  met  veel  inwoners, 
maar  in  het  huidige  geopolitieke 
klimaat  waarin  conflicten  met  Ymir 
en Dardania op de loer liggen, schiet 
zij nog erg tekort. Het is daarom erg 
belangrijk  dat Epis  Azuli  sterk blijft 
investeren  in  Sevosetia  en  zich  niet 
laat  afschrikken  door  wat 
binnenlandse  onlusten.  Zo  kunnen 
wij  op de lange termijn  beter partij 
bieden tegen de centrale machten.”
-  U  noemde  Ymir  als  belangrijke  
speler.  Is  haar  grote  man  Djurhuus 
voor u een grote rivaal?
“Wel  nee!  Djurhuus  is  een  beste 
kerel.  Onze  interesses  botsen  vaker 
niet  dan  wel  en  onze  wedijver  is 
vriendschappelijk  en  houdt  ons 
scherp.  Persoonlijk  zie  ik  zijn 
politieke  interesses  wel  als  een 
zwakte.  Door zich nadrukkelijk met 
bepaalde  partijen  te  verbinden 
verliest  hij  flexibiliteit  en  maakt  hij 
zich kwetsbaar.”
-  Tot slot: Ziet u oorlog als een zinnig  
instrument waarvan u kunt profiteren  
of is vrede en goede verstandhoudingen 
het beste voor economische voorspoed?
“Laat  ik  voorop  stellen  dat  oorlog 
slecht  is.  Het  leidt  tot  verlies  in 
capabele arbeiders en vernietiging van 
goederen.  Spanningen  tussen  naties 
zijn  wel  gezond.  Zij  leiden  tot 
investeringen  en  ambities  en  zorgen 
voor  effectievere  beslissingen  van 
regeringen.  In  dat  opzicht  is  alleen 
maar  vredige  omstandigheden 
ongezond.  Men  wordt  daardoor 
gemakzuchtig en minder innoverend.”

Valdomir Randolphi Heraste


