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Landvoogd in Yufong
TAIFEI –  Geëscorteerd  door  een 
eskader van de nieuwste slagschepen 
van  de  Azulische  marine  is 
landvoogd  Nicephorun  Hamas 
gearriveerd  in  de  havenstad  Taifei 
voor  een  bezoek  aan  Kazagawa  en 
KPRL-Yufong,  alsmede  een 
ontmoeting  met  keizerin  Xenxi,  het 
nieuwe  staatshoofd  van  het 
Confederaal Imperium van Yufong. 
De  landvoogd  hoopt  op  een 
ontmoeting  met  de  leiders  van  de 
nieuwe  politieke  stromingen  in 
Yufong en wil daarbij de dialoog met 
hen aan gaan.  Momenteel  vinden er 
nog  onderhandelingen  plaats  om  de 
ontmoetingen te concretiseren,  maar 
landvoogd  Nicephorun  wilde  niet 
wachten tot  het  geregeld was.  Door 
zijn  komst  hoopt  hij  de 
onderhandelingen  te  versnellen  Zo 
vaak  gebeurt  het  niet  dat  een 
staatshoofd  van  Epis  Azuli  Yufong 
bezoekt. De laatste keer was in 7978 
door landvoogd Cistenantun Mestime 
Nundi nadat de EGKS was gevormd.
In  Taifei  bezocht  landvoogd 
Nicephorun de factorij aldaar om de 

daar  woonachtige  landgenoten  te 
spreken  over  hun  wedervaren  met 
Yufong  en  hun  verblijf  zo  ver  van 
huis.  Enige  verslaggevers  waren  ook 
daar aanwezig en grepen de kans aan 
om  hem  te  vragen  naar  de 
zogenaamde betrokkenheid  van Epis 
Azuli  in  de  oorlogswikkelingen  in 
Aïchion,  welke  Epis  Azuli  steeds 
ontkent heeft,  en waar het nu door 
Aïchion zelf van beschuldigt wordt.
Landvoogd  Nicephorun  reageerde 
verbolgen  over  deze  berichten  uit 
Aïchion,  waarbij  gesteld  werd  dat 
Epis  Azuli  gemene zaak zou maken 
met  Dardania.  “In  Aïchion,  wat  er 
nog  van  over  is,  lijkt  men  niet  te 
beseffen dat wij juridisch nog in staat 
van  oorlog  zijn  met  Dardania  en 
Laudania.  Er is  een bestand gesloten 
zodat er weer vrij verkeer mogelijk is 
en  er  geen  directe  noodzaak  voor 
militaire  paraatheid  meer  is.  Het  is 
echter  nog  geen  vrede  zolang  de 
situatie  met  betrekking  tot  de 
Nimandische  Eilanden  niet  in 
volledige  tevredenheid  is 
overeengekomen. Het is dus zo goed 

als onmogelijk om Epis Azuli op één 
lijn te scharen met Dardania.
Aïchion lijkt ook niet te beseffen dat 
landen  ervoor  kunnen  kiezen  om 
neutraal  te  zijn.  Wij  kiezen  geen 
partij. Om die reden heeft Epis Azuli 
zich ook buiten de burgeroorlog, later 
oorlog, in Aïchion gehouden en geen 
van de naties die zijn ontstaan erkend. 
Pas  als  er  een  stabiele  situatie  is 
ontstaan en er een vrede is getekend 
zullen wij de natie of naties erkennen. 
Voorlopig  handhaven  wij  nog  de 
aanwezigheid  van  de  ambassadeur 
van  de  staat  Aïchion,  hoewel  wij 
intussen  ook  wel  begrijpen  dat  hij 
zelf  al  lange  tijd  geen  contact  meer 
heeft  gehad  met  zijn  regering. 
Sommige  formaliteiten  moeten 
echter  wel  in  stand  gehouden 
worden.”
De  landvoogd  wilde  verder  geen 
woorden besteden aan Aïchion. Naar 
verwachting  zal  zijn  verblijf  in 
Yufong  meerdere  weken  duren, 
welke  deels  afhankelijk  zal  zijn  van 
de  afspraken  die  hij  zal  weten  te 
maken.

Wijzigingen in de Landsraad
TERAZON –  Verscheidene  leden  van 
de  Landsraad  zijn  dit  najaar 
overleden.  Dit  betekent  dat  de 
verhoudingen  binnen  de  Landsraad 
in de nabije toekomst zich in grotere 
mate kunnen wijzigen aangezien de 
overledenen  hun  zetel  vele  jaren 
hebben bekleed.

Prins  Cistenantun  XIV van  Nine  is 
op  79-jarige  leeftijd  overleden.  Hij 
regeerde sinds 7963. Hij is opgevolgd 
door zijn zoon Ruprexi VI (7942*).
Prins Sheniun XIV van Phizule is op 
75-jarige  leeftijd  overleden.  Hij 
regeerde sinds 7962. Hij is opgevolgd 
door  zijn  kleindochter  Telusene  II 

(7968*), daar zijn oudste kind, Sevesa, 
in 7979 tijdens een bevalling overleed.
Hertog Julon IV van Tikudarn is op 
69-jarige  leeftijd  overleden.  Hij 
regeerde sinds 7956. Hij is opgevolgd 
door zijn zoon Nazun X (7959*).


