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Bestand met Dardanen dankzij Wereldspelen
NYPOLI –  Dardania  wenst  de 
volgende  Wereldspelen,  in  7999,  te 
organiseren.  Het  idee  achter  de 
Wereldspelen  is  een  verbroedering 
van  alle  volken  via  een  sportieve 
competitie.  Dit  jaar  werden  de 
Wereldspelen gehouden in Diamant 
in  de  Ymirese  deelstaat  Hijacinthe. 
Om haar  kandidatuur  kracht  bij  te 
zetten besloten de  Dardanen tot een 
gebaar  van  goede  wil  en  werd  er 
eindelijk een bestand getekend in de 
officieel  nog  voortdurende  oorlog 
tussen  Epis  Azuli  en  Dardania  en 
Laudania.
De  Azulische  delegatie  was  verrast 
door de onverwachte wending in de 
onderhandelingen, maar zijn intussen 

enigszins  gewend  geraakt  aan  het 
grillige  gedrag  van  de  Dardanen  en 
Laudanen.  Door  het  bestand  is  er 
geen sprake meer van een staat  van 
oorlog  en  mogen  Azulische, 
Dardaanse  en  Laudaanse  schepen 
weer  vrijelijk  aanleggen  in  elkaars 
havens en is het reisverbod niet meer 
van kracht.
Met  de  ondertekening  van  het 
bestand  kan  er  eindelijk  een  begin 
worden gemaakt met de vredesonder-
handelingen.
Frappant was wel dat nadat Dardania 
na afloop van de Wereldspelen er in 
geslaagd was om verkozen te worden 
om gastheer te zijn van de volgende 
Wereldspelen,  zij  een  grootschalige 

invasie van Aïchion ondernam.
Er mag weinig twijfel zijn dat dit een 
grotere  reden  voor  het  bestand  is 
geweest  dan  de  Wereldspelen. 
Dardania  had  haar  vloot  en  troepen 
nodig uit de Cappicische wateren om 
te uit te kunnen voeren. Waarnemers 
constateerden  dan  ook  dat  de 
activiteiten van de Dardanen rondom 
de  Nimandische  Eilanden  en 
Cappicië  de  laatste  maanden  sterk 
gedaald is en dat er niet meer is dan 
een  consoliderende  aanwezigheid. 
Buurland  Aïchion  is  natuurlijk  een 
veel  apetijtelijker  en  profijtelijker 
prooi  dan  de  moerassen  van  het 
armoedige Cappicië.

Kritiek op landvoogd wegens deelname dynamietfabrieken
TERAZON – Het besluit van landvoogd 
Sangxi  om  de  staat  een  belang  te 
doen  nemen  in  dynamietfabrieken 
van  Neubel  en  Randolphi  Heraste 
heeft tot felle kritiek geleid van leden 
van de Landsraad en het  Azulische 
Huis.  In  het  Azulische  Huis 
verdedigde hij zijn keuze.
“De nieuwe uitvinding dynamiet kan 
Epis  Azuli  niet  alleen veel  voordeel 
bieden;  het  is  in  mijn  ogen  ook 
belangrijk  dat  wij  enigszins  kunnen 
controleren  en  in  de  gaten  houden 
aan  wie  het  geleverd  wordt.  Epis 
Azuli bezit al een van de grootste en 
modernste  wapenindustrieën  van 
Thalassa  en  wij  moeten  zeker  die 
voorsprong  behouden.  Epis  Azuli 
beschikt  tevens  in  ruime mate  over 
de grondstoffen die nodig zijn voor de 
productie van dynamiet en zorgt een 

deelname  ervoor  dat  de  Azulische 
economie  hier  nog meer  profijt  van 
zal  hebben.  Daarnaast  is  het  niet 
alleen een deelname aan de productie 
van dynamiet. Epis Azuli zal ook bij 
nieuwe  uitvindingen  van  Neubel 
voorrang  hebben  bij  hun 
ontwikkeling en in gebruik name. Dat 
geeft  ons een voorsprong  op andere 
landen.”
Hierop kwam het commentaar dat de 
landvoogd  ervoor  gezorgd  heeft  dat 
de bouw van een nieuwe fabriek in 
Milantica  en  niet  in  Epis  Azuli 
gebeurd.
“Ik  heb  geen  spijt  van  mijn 
verordening  om  de  fabriek  niet  in 
Zephyra te laten bouwen. Ik heb wel 
spijt dat ik geen alternatieve locatie in 
Epis  Azuli  heb aangeboden.  Op dat 
tijdstip  bezat  de  staat  nog  geen 

aandelen  en  was  dat  ook  niet 
mogelijk  totdat  Neubel  en  Heraste 
hier  samen  met  Sevosetia  toe 
besloten en ons de gelegenheid werd 
geboden ook een aandeel te nemen in 
de  dynamietproductie.  In  deze 
huidige situatie kunt u er zeker van 
zijn dat, als de onderneming succesvol 
en is uitgebreid wordt, er alsnog een 
dynamietfabriek gebouwd zal worden 
in Epis Azuli.”
Met deze woorden wist de landvoogd 
de  gemoederen  te  sussen  en  een 
eventuele  stemming  binnen  de 
Landsraad  over  zijn  aanblijven  te 
voorkomen.  Zijn  steun  binnen  de 
Landsraad  is  altijd  net  voldoende 
geweest en met een zorgvuldig beleid 
heeft hij deze steeds intact weten te 
houden.

Landvoogd opteert voor permanente uitbreiding marine
CARACATA –  Bij  een  bezoek  aan  de 
marinehaven  in  Caracata 
verkondigde  landvoogd  Sangxi  dat 
hij  de  huidige  uitbreiding  van  de 
marine  vloot  en  troepen permanent 

wil maken.
Zijn besluit vind zijn oorzaak in het 
lang  voortduren  van  de 
vredesbesprekingen  en  het  gegeven 
dat veel van de mariniers een tijdelijk 

contract  hebben  dat  steeds  moet 
worden  verlengd.  Dit  laatste  om te 
voorkomen  dat  de  staat  hen  moet 
blijven  betalen  als  de  mobilisatie 
beëindigd  wordt.  Dit  levert  soms 



problemen  op  daar  sommige 
gemobiliseerden  het  intussen  wel 
weer  lang  genoeg  vinden  duren  en 
hun  contracten  niet  verlengen 
waardoor  er  naar  vervanging  moet 
worden gezocht.
De  landvoogd  acht  de  spanningen 
zodanig dat  het  nog wel enige  jaren 
kan  duren  voor  de  rust  is 
teruggekeerd.  Ook  de  toestand  in 

Cappicië  vereist  dat  de  vloot  op 
sterkte  en  paraat  blijft.  De  beste 
oplossing  is  dan  ook  om langdurige 
contracten te bieden zodat men ook 
echt voor een carrière in de  marine 
kan  kiezen.  Hiervoor  moet  het 
budget  voor  de  marine  permanent 
verhoogd  worden  en  daarvoor  op 
vaste  basis  geld  beschikbaar  worden 
gesteld.

Landvoogd Sangxi heeft zijn plannen 
voorgelegd  aan  het  Azulische  Huis. 
Hij ziet graag dat zij met voorstellen 
komen  over  de  financiering  van  de 
verhoging van het budget zodat niet, 
zoals  nu  het  geval  is,  steeds  apart 
fondsen  moeten  worden  aangeboord 
die  daar  niet  continu  voor  gebruikt 
zouden moeten worden.

Megentun Sapheri naar IJzerland gezonden voor onderzoek
BRUNHILDRSGARUNEIS –   Ucires 
Megentun  Sapheri,  de  Inspecteur-
Generaal  van  Internationale  Zaken, 
is  na  zijn  aftocht  uit  Sevosetia 
teruggekeerd naar het noorden om in 
IJzerland Epis Azuli te vertegenwoor-
digen  in  het  onderzoek  naar  het 

ongeluk met het schip de Xenonti
Het  schip  had  in  de  kade  van 
Brunhildrsgaruneis,  een  van  de 
belangrijkste  IJzerlandse  zeehavens, 
geboord,  waarna  brand  en 
ontploffingen  grote  chaos  en  schade 
veroorzaakten.  De  Azulische 

ambassadeur  in  IJzerland,  Nihar 
Xardos  Nazili,  heeft  namens  Epis 
Azuli  een  bijdrage  aangeboden  voor 
de  herstelwerkzaamheden  van  de 
haven.

Erfgraaf van Genedasa verkozen tot bisschop van Misa
Mogelijk einde van het bondsland Genedasa

MISA –  Met  meer  ambitie  dan  zijn 
toekomstige  grafelijke  waardigheid 
over  Genedasa  heeft  Kassendre 
Neldate  Seduvi  (*7955),  enig  kind 
van gravin Kasena IV van Genedasa, 
de titel van bisschop verworven. Het 
is binnen de Landvoogdij echter niet 
toegestaan  dat  één  persoon  twee 
bondslanden bestuurt.
Enkele  maanden  geleden  overleed 
bisschop  Estera  Mainandene  op  78-
jarige  leeftijd.  Volgens  de  regels 
moest  een  man  haar  opvolgen. 
Erfgraaf  Kassendre,  tevens  een 
commandant  van  de  Sessulische 
Garde,  was  kort  daarvoor  terug 
gekeerd uit Milantica, en stelde zich 
kandidaat.  Het Huis  Neldate Seduvi 
heeft nauwe banden met de Kerk in 
Misa en heeft  in  het  verleden reeds 
enkele bisschoppen geleverd. Het was 
echter de eerste keer dat een erfgraaf 
zich  kandidaat  stelde.  Naast  zijn 
positie  als  commandant  van  de 
Sessulische  Garde  bekleedt  de 
erfgraaf  nog  andere  kerkambten  en 
geldt  hij  als  erg  populair.  Het  zeer 
devote  Huis  Neldate  Seduvi  wordt 
door  de  Kerk  hoog  gewaardeerd  en 
vele  leden  bekleden  ambten  binnen 
de Kerk. Het was al enige tijd geleden 
sinds  zij  een  hoge  positie  was 
toegekend.
Volgens  ingewijden  onderkende  de 

Kerk de positie van de erfgraaf, maar 
werd  wel  besloten  tot  de 
uitverkiezing door te gaan. De situatie 
is  nu  zodanig  dat  wanneer  gravin 
Kasena IV overlijdt, Kassendre zowel 
graaf als bisschop zal zijn. Omdat een 
bisschopstitel  niet  adellijk  is,  kan 
Kassendre  het  probleem  van  de 
dubbele titel niet omzeilen door deze 
aan  een  van  zijn  eigen  kinderen  of 
een  andere  verwant  over  te  dragen. 
Omdat  hij  niet  met  twee  stemmen 
mag  spreken  over  de  twee 
bondslanden, moet dit met één stem 
gebeuren.  De  twee  bondslanden 
moeten  staatsrechtelijk  samen  gaan. 
Het mag niet  verrassend zijn dat de 
erfgraaf  ervoor  gekozen  heeft  om 
Genedasa onderdeel te laten worden 
van het bisdom zou zijn moeder voor 
hem overlijden.
Erfgraaf Kassendre Neldate Seduvi gaf 
zelf  de  volgende  verklaring:  “De 
zelfstandigheid  van  Genedasa  is 
mogelijk gemaakt door de steun van 
de  Kerk  en  het  bisdom  Misa.  Als 
dank  daarvoor  zijn  de  graven  van 
Genedasa  altijd  verlengstukken 
geweest  van  de  Kerk  en  beide 
partijen hebben daarvan geprofiteerd. 
Ik zal eerlijk toegeven dat ik weinig 
binding  heb  met  Genedasa.  Mijn 
opvoeding, opleiding en hart liggen in 
Misa.  Genedasa  zelf  zal  profiteren 

van  een  samengaan  met  Misa.  Dit 
blijft  wel  de  keuze  van  Ba.  Zou  ik 
eerder  overlijden  dan  mijn  moeder, 
dan  verandert  er  niets.  Omgekeerd 
zullen  wij  niet  streven  naar  nieuwe 
onafhankelijkheid in het andere geval, 
nadat ik ben overleden.”
Sowieso zal  er  geen sprake  zijn  van 
een graaf-bisdom.  De Kerk vermijdt 
liever  zulke  constructies.  De  laatste 
was  het  prins-bisdom  Trinquilliun 
welke sinds 7721 een normaal bisdom 
is.  De titel graaf van Genedasa blijft 
zodoende in het  bezit  van het  Huis 
Neldate Seduvi. 
Het  verlies  van  de  stem  in  de 
Landsraad zal volgens ingewijden wel 
worden  gecompenseerd.  Het  Huis 
Neldate  Seduvi  krijgt  voorrecht  bij 
bisschoppelijke  benoemingen.  Daar 
het  al  eeuwen zo is  dat  de Neldate 
Seduvi’s  allerlei  kerkelijke  ambten 
bekleden zal er meestal  geen gebrek 
zijn aan een geschikte kandidaat.
Dit  laatste  is  niet  ongewoon binnen 
de  Kerk,  voor  wie  de  steun  en 
samenwerking  met  de  machtige  en 
invloedrijke  adellijke  Huizen 
belangrijk  is.  Andere  grote  Huizen, 
zoals Angusti Gedenon, Asen Jingon, 
Augos Lazeri en Borgeti Medinon zijn 
over  de  eeuwen  eveneens  talrijk 
vertegenwoordigd  onder  de 
bisschoppen en kardinalen.


