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Uitgave staatsobligaties en financiële tekorten nekken 
landvoogd
TERAZON -  Door  het  oplopende 
uitgavenpatroon  van  de  regering 
Katon Hazeldine had de landvoogd 
de  vraagstelling  hoe  dit  alles  te 
bekostigen  voorgelegd  aan  het 
Azulische  Huis  om  met  een 
bruikbaar  advies  te  komen.  Vanuit 
de  verschillende  opties  waarin  dit 
resulteerde besloot landvoogd Sangxi 
staatsobligaties  uit  te  geven  om 
daarvoor de budgetten van de grote 
projecten van een solide fundament 
te  voorzien.  Toen  bij  de  jaarlijkse 
presentatie  van  de 
overheidsfinanciën  bleek  dat  de 
schatkist praktisch leeg was en er een 
tekorten  waren  ontstaan,  was  de 
maat  voor  de  Landsraad  vol.  Een 
stemming  werd  belegd  over  het 
aanblijven  van de landvoogd,  welke 
hij nipt met 19 tegen 16 verloor.
Landvoogd  Sangxi  was  teleurgesteld 
over  de  stemming.  “Ik  geef  toe  dat 
wij vele investeringen hebben gedaan, 

maar  deze  waren  allen  in  het 
landsbelang  en  worden  niet  alleen 
gefinancierd  door  de  staat.  Ik  heb 
waar mogelijk een deel van de kosten 
laten  dragen  door  bondslanden  en 
bedrijven. Het zijn ook investeringen 
voor de lange termijn, iets waar een 
regering  vooral  zorg  voor  moet 
dragen. In de toekomst zullen die de 
staat  weer  extra  inkomsten 
genereren,  zodat we per saldo winst 
zullen  boeken.  Sommige  kosten 
waren  noodzakelijk,  zoals  de  oorlog 
tegen  Dardania  en  Laudania.  Epis 
Azuli  heeft  al  zo  lang  geen  oorlog 
meer  gevoerd  dat  het  vergeten  is 
hoeveel  kosten  erbij  komen  kijken, 
zeker  als  tekort  geschoten  wordt  in 
materiaal en personeel.”
Tegenstanders  van  de  landvoogd 
waren daar  minder  over  te  spreken. 
Afgevaardigde Zerzre Fusili van Nike 
verwoordde  het  als  volgt:  “Er  ging 
bijna  geen  maand  voorbij  of  de 

landvoogd  kwam  weer  met  een 
nieuw  kostbaar  project  dat 
zogenaamd  interessante 
perspectieven  bood.  Het  huren  en 
ombouwen  en  bewapenen  van 
koopvaardijschepen;  dat  zijn  al  drie 
aparte kostenposten. Een bijdrage aan 
de  herbouw  van  heiligdommen  van 
de Kerk die in de oorlog beschadigd 
waren  geraakt.  Het  grote 
spoorwegenproject.  De  uitbreiding 
van de zeevloot ter vervanging van de 
gehuurde  koopvaardijschepen.  De 
plaatsing van extra troepen langs de 
Milantische grens. De bouw van een 
enorm  stuwmeer  in  de  Daire.  Een 
project  voor  stedelijke  ontwikkeling 
en hygiëne.  Talloze investeringen en 
deelnames  in  de  kwetsbare 
Milantische  economie.  Een 
permanente  uitbreiding  van  de 
marine.  En zo kan ik  nog wel  even 
door gaan.”

Nicephorun Hamas nieuwe landvoogd
Conservatieven heroveren de macht – Drastische bezuinigingen aangekondigd

TERAZON – Na meerdere stemrondes 
is  Nicephorun  Hamas,  lid  van  de 
conservatieve factie en afkomstig uit 
Kriste,  tot  nieuwe  landvoogd 
gekozen.
De  leden  van  de  Landsraad  bleken 
bijzonder  verdeeld  te  zijn. 
Gewoonlijk vormt de Kerk één sterk 
blok,  maar  blijkbaar  was  men  het 
zodanig  oneens  over  de  kandidaten 
dat  zij  hun  stemmen  verdeeld 
hebben. Meerdere kandidaten kregen 
in  de  eerste  ronde  hetzelfde  aantal 
stemmen en ook in de tweede ronde 
hielden  de  drie  van  de  vier 
kandidaten elkaar in evenwicht zodat 
er liefst vier rondes nodig waren. Het 
was  duidelijk  dat  de  leden  van  de 
Landsraad  geheel  niet  eensgezind 
waren  en  dus  de  kansen  voor  de 

kandidaten  open  lagen.  Landvoogd 
Sangxi hield het verrassend vol tot de 
laatste  ronde  en  de  meerdere 
kandidaten  van  de  conservatieve 
versplinterden  dit  blok  zodat  de 
minst  verwachte  kanshebber  de 
stemmen deelde en zo tot het einde 
vol  hield.  Uiteindelijk  werd  deze 
Nicephorun Hamas met 18 tegen 17 
stemmen  gekozen,  wat  voor  de 
aftredende  landvoogd  Sangxi  een 
teken was dat hij in de toekomst nog 
kansen heeft om herkozen te worden. 
De  gematigde  factie  was  erg 
teleurgesteld  dat  geen  van  hun 
kandidaten het ver bracht. Zij vrezen 
een opnieuw lang buitenspel te staan 
zoals  dat  in  de  periode  7876-7928 
gebeurde.  Zij  voorzien  een  sterke 
polarisatie  in  de  politiek  in  de 

komende  jaren.  De  Kerk-factie  is 
minder  ongerust.  De  recente 
landvoogden  hebben  steeds 
voldoende rekening gehouden met de 
wensen van de Kerk. Daarvoor hoeft 
zij  dus  niet  direct  de  regering  te 
leiden.
Nicephorun Hamas (54) is de jongste 
broer  van  de  beruchte  Kristeense 
broers  Achatiun  en  Felun  Hamas, 
puissant  rijke  wapenhandelaren  die 
over een eigen klein huurlingenleger 
en operatievloot beschikken welke zij 
aan de hoogste bieder ter beschikking 
stellen.  Hun  activiteiten  waren  de 
regering soms een doorn in het oog, 
maar het is wel bekend dat zij er ook 
soms  gebruik  van  maakten  voor 
clandestiene  operaties.  Welke 
gevolgen  dit  gaat  hebben  voor  het 



regeringsbeleid  is  onduidelijk. 
Nicephorun heeft zich gedurende zijn 
tijd  in  het  Azulische  Huis  steeds 
voorgedaan als het zwarte schaap van 
de familie, maar in zijn stemgedrag en 
daden was dit zelden te merken.
Na het samenstellen van zijn kabinet 
nam Hamas de regering officieel van 
Katon Hazeldine over. Al snel bleek 
dat  landvoogd  Nicephorun  geen 
wijziging ten aanzien van het beleid 
ten  opzichte  van  de 
onafhankelijkheid  van  Kavalle  van 
Hargast  door  voerde.  Al  tijdens  de 
verkiezingen  voerde  de  vorst  van 
Hargast hier sterk campagne voor om 
een landvoogd te krijgen die hier een 

einde  aan  zou  maken.  Als  Kristeen 
staat  landvoogd  Nicephorun  ook 
weinig  genegen  ten  opzichte  van 
Hargast.
Landvoogd Nicephorun kondigde bij 
zijn  aantreden  direct  forse 
bezuinigingen aan. Voor een deel van 
de lopende grote projecten heeft zijn 
voorganger  mandaten  verworven, 
zodat  hij  daar  niet  direct  aan  kon 
tornen.  Wel  zal  hij  de  financiële 
inbreng van de staat in Milantica en 
de  aanleg  van  de  spoorwegen  sterk 
terug brengen. De reeds aangegaande 
verplichtingen  zal  hij  voldoen,  maar 
er  zullen  zo  min  mogelijk  nieuwe 
projecten  worden  gestart.  De 

permanente uitbreiding van de vloot 
zal hij wel handhaven. Hamas beziet 
een  sterker  militair  Epis  Azuli  van 
groot  belang  in  de  huidige 
internationale  configuratie.  Hij 
beoogt  dan  ook  nauwere 
samenwerking  met  de  huidige 
bondgenoten.  Voor  zijn  eerste 
staatsbezoek  zal  hij  Yufong  en 
Kazagawa bezoeken, zo werd via een 
nieuwsbericht  bekend  gemaakt.  Hij 
wil  daarbij  de dialoog aan gaan met 
de  leiders  van  de  socialisten  en  de 
liberalen,  die in de landen van onze 
bondgenoot  grote  invloed  aan  het 
verwerven zijn.

Azulisch schip gebruikt voor aanslag in IJzerland
Regering reageert kalm op stormachtige internationale ontwikkelingen

TERAZON –  De  regering  heeft 
geschokt  gereageerd  op  het  bericht 
dat  het  ongeluk met  de Venonti  in 
feite  een  terroristische  aanslag  was. 
Naar  verluidt  had  een  nieuwe 
matroos  van  Aïchische  afkomst,  die 
naar  eigen zeggen  de  chaos  in  zijn 
land  ontvlucht  was,  de  bemanning 
gedrogeerd. Na het ongeluk is ieder 
spoor van hem verdwenen.
De ambassadeur van Aïchion is door 
de landvoogd op het matje geroepen. 
Epis  Azuli  eist  dat  Aïchion  Epis 
Azuli  niet  betrekt  in  enige 
terroristische  aanslagen  die  zij 
onderneemt.  Daarnaast  heeft  de 
landvoogd grote afkeur uitgesproken 
over het gebruik van terrorisme. “Het 
wapen  van  lafaards,”  zo  sprak  hij. 
“Epis  Azuli  ziet  geen  nut  in  een 
agressieve  houding  tegenover 
Aïchion,  maar  als  Aïchion  zijn 
excuses  niet  aan  biedt,  zullen  wij 
minimaal gedwongen zijn om sancties 
te leggen op Aïchion.”
Aïchion is al vele decennia een vaste 
handelspartner  van  Epis  Azuli  en 
importeert  veel  wapentuig.  Gezien 
de  sociaal-democratische  tendensen 
in  bepaalde  delen van Yufong  heeft 

de  landvoogd  een  missive  naar 
Yufong gestuurd en gevraagd om alle 
vormen van terrorisme af  te  keuren 
en  mee  te  helpen  om  Aïchion  te 
dwingen  af  te  zien  van  het  gebruik 
van  terrorisme.  “Oorlog  gaat  tussen 
soldaten.  Onschuldige  burgers 
moeten  zoveel  mogelijk  gevrijwaard 
blijven  van  de  schadelijke  gevolgen 
van  de  strijd.  Laat  hen  vechten  die 
daar vrijwillig voor gekozen hebben.”
De regering verzet zich echter tegen 
oproepen  om  de  sociaal-democratie 
te verbieden.
“De  mensen  zullen  volgen  wat  zij 
willen. Wetten kunnen dat niet tegen 
houden  en  wij  onderdrukken  onze 
bevolking niet. Het enige verbod dat 
de Azulische staat dat beperking op 
legt  is  de  verbreiding  en  openlijke 
uitoefening  van  andere  religies  dan 
het  Ba-dom.  Ba  is  het  hart  van  de 
Azulische  samenleving  en  eenheid. 
Toestaan dat deze bedreigd wordt is 
als een dolksteek.
De  sociaal-democratie  vormt  geen 
bedreiging voor Ba. Epis Azuli is een 
van  de  meest  democratische  naties 
van  Thalassa.  Er  zijn  verschillen 
tussen de bondslanden, maar het staat 

vrij voor elke burger om te verhuizen 
naar  een  bondsland  waar  hij  zich 
prettiger voelt.  Epis Azuli is socialer 
dan welke natie dan ook. Hier zul je 
zelden  bedelaars  en  landlopers 
vinden. Staat en Kerk werken samen 
om een vangnet te creëren waardoor 
elke  burger  een  vrije  toekomst  op 
kan  bouwen  wanneer  hij  of  zij 
helemaal niets bezit. Wij claimen niet 
dat  ons systeem perfect of ideaal  is, 
maar  zij  werkt  al  eeuwen  op 
efficiënte wijze en maakt Epis Azuli 
tot  een  van  de  stabielste  en 
vreedzame  landen  van  Thalassa.  De 
meeste  Azulische  burgers  zullen  de 
huidige  ideeën  van  de  sociaal-
democraten te dwangmatig vinden en 
te  weinig  vrijheid  bieden  voor 
individuele ontplooiing.
Tegen de burgers van Milantica wil ik 
zeggen:  ‘Zoek  niet  naar  de  sociaal-
democratie. Omarm het Ba-dom. De 
Kardionieke  Kerk  voorziet  reeds  in 
wat  u  nodig  heeft!  Een  warm 
meelevend  hart,  een  sterke 
organisatie en een gelijke behandeling 
voor iedereen.”



Regering richt aandacht op Histeria
TERAZON –  De  regering  heeft  haar 
bezorgdheid  geuit  over  de 
verwarrende  berichtgevingen 
aangaande  de  gebeurtenissen  in 
Histeria  en  het  Reigereiland.  Er 
wordt  gesproken  over  een  invasie 
Iantai en deze wordt vervolgens weer 
tegengesproken.  De  Histerische 
regering  hult  zich  praktisch  in 
stilzwijgen  terwijl  de  handel  verder 
onbelemmerd haar gang kan gaan.
Landvoogd  Nicephorun  sprak  zich 
verder  afkeurend  uit  over  de 
deelname  van  Milantica  aan  de 
activiteiten  van  Iantai.  Er  is  voor 
Milantica geen reden om zich militair 
te  moeten  uiten.  Zij  kan  die  hoge 

kostenpost  beter  in  haar  eigen 
economie  steken  die  nog  vele  jaren 
nodig zal hebben om te herstellen. De 
hoge  militaire  activiteit  belemmert 
Milantica  in  haar  pogingen  om  de 
staatsschulden  te  temperen  en  niet 
meer  afhankelijk  te  zijn  van  andere 
landen,  zoals  dat  nu  met  Iantai  het 
geval lijkt te zijn.
Over de situatie op Xagranaujo wilde 
de regering Hamas niets zeggen. Zoals 
Histeria  zelf  altijd  heeft  verkondigd 
betreft  Xagranaujo  een  interne 
Histerische kwestie.  Epis Azuli is  er 
niet  direct  actief  en  Histeria  heeft 
Epis  Azuli  ook nooit  verzocht  geen 
handelsactiviteiten  te  onderhouden 

met  de  staten  op  het  Reigereiland. 
Het  staatshoofd  van  het  prinsdom 
Aure  mag  dan  het  Azulische 
staatsburgerschap  bezitten,  maar  zij 
bezit  ook  het  staatsburgerschap  van 
Aure,  een  combinatie  die  niet 
verboden is.
De  landvoogd  wil  direct  met  de 
regering  van Histeria  overleggen  om 
duidelijkheid te verkrijgen en indien 
nodig de steun van Epis Azuli aan te 
bieden.  De  nieuwe  Minister  van 
Buitenlandse  Zaken,  Cephale  Palatos 
Corecun,  zal  binnenkort naar Baugs-
ab-Sais afreizen om het bezoek voor 
te bereiden.

Jonge staat Aure zoekt buitenlandse steun
DAUBELAIN -  Prinses Larica van Aure 
is  nog  maar  22  jaar,  maar  staat 
volgens  ingewijden  onder  druk  om 
een nuttig huwelijk te sluiten dat de 
soevereiniteit  en  onafhankelijkheid 
van haar land kan versterken.
Haar  Eerste  Minister  Sumeas 
Ai’Mandeiz  probeert  momenteel  de 
boel  te  sussen,  maar  ook  hij  staat 
onder  druk  van  een  groot  aantal 
belangrijke  clans  van  Aure.  Deze 
clans zijn semi-autonoom in de vallei 
of  baai  die zij  beheersen en hebben 
zo veel  invloed.  Zij  waren voor een 
deel  de  dragende  kracht  achter  het 
onafhankelijkheidsstreven  van  het 
Reigereiland en dit willen zij graag in 
stand  houden.  Prinses  Larica  vormt 
voor  hen  de  ideale  neutrale  arbiter. 
Hoewel zij graag een van hun zonen 
zouden  willen  uithuwelijken  om zo 
een macht achter de troon te worden, 
is  het  voor  de  interne  balans 
belangrijker als zij een externe partij 

vindt  die  in  staat  is  de 
onafhankelijkheid  van  Aure  te 
versterken. Wel zijn zij op hun hoede 
voor  partijen  die  juist  hun  wil  en 
invloed  zouden  willen  opleggen  aan 
Aure.
Tot  nu  toe  vindt  zij  een  sterke 
toeverlaat  in  haar  Eerste  Minister 
Ai’Mandeiz.  Hij  wil  vooral  eerst 
focussen  op  het  versterken  en 
verbeteren van het Aureense leger en 
de organisatie van de jonge staat. “De 
Prinses is nog jong,” zo sprak hij. “Er is 
geen haast en we moeten vooral niet 
te gehaast zijn.  Wij zullen dit rustig 
en  weloverwogen  moeten  bekijken 
voor  we  een  besluit  nemen.  Wij 
moeten  ook  de  dreigende 
aanwezigheid  van  Histeria  niet 
vergeten.  Tot  nu toe is  zij  nog niet 
overgegaan  tot  geweld  om  het 
Reigereiland  opnieuw  te 
onderwerpen  en  daar  moeten  wij 
dankbaar  voor  zijn.  De  toenemende 

invloed  van  buitenlandse 
mogendheden in het zuiden van het 
eiland bedreigt echter de status quo. 
Als onafhankelijke staat vormden wij 
geen  bedreiging,  maar  Milantica  en 
Iantai  pogen hun invloed zodanig  te 
laten groeien dat de zuidelijke staten 
meer  op  verlengstukken  lijken  dan 
vrije  naties.  Zij  geven  de  steden 
nieuwe Laudoonse namen en hebben 
geen  eerbied  voor  het  Teutoonse 
erfgoed van het eiland.”
Ai’Mandeiz  wil  Aure dan ook laten 
aansluiten bij de Teutoonse Bond. Hij 
wil met de regeringen van Olivetië en 
Xagranaujo  overleggen  om  de 
Teutoonse rechten te waarborgen en 
pogen hun politiek te doen wijzigen, 
omdat  deze  de  vrijheid  van  het 
Reigereiland bedreigt.
“De  zuiderlingen  spreken  van  goede 
bedoelingen, maar hun daden komen 
niet overeen met hun woorden.”


