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Landvoogd verdwenen in Sicherland
NYPOLI -  Na  zijn  bezoek  aan  Yufong 
bracht  landvoogd  Nicephorun  een 
bezoek  aan  Sicherland  om  met  de 
Azulische  onderhandelaars  over  vrede 
met  Dardania  en  Laudania  te  spreken. 
Prinses  Saieina  IX,  die  de  leiding  heeft 
over het Azulische gezantschap,  gaf aan 
nog niet vervangen te willen worden en 
nog  perspectief  te  zien  om  tot  een 
geschikt  resultaat  te  komen.  Zij 
beklaagde  zich  er  wel  over  dat  de 
Laudaanse  en  Dardaanse  onderhande-
laars  wel  om  de  zoveel  maanden 
vervangen werden waardoor er opnieuw 
een  vertrouwensband  moest  worden 
geschapen.  Dit  bespoedigde  de 
onderhandelingen in het geheel niet.
De landvoogd verbleef nog enkele dagen 
in  Nypoli  om  met  vertegenwoordigers 
van  de  Sicherlandse  regering  te  spreken 

over de situatie in het land. Ook maakte 
hij  een  rondleiding  langs  enkele 
bezienswaardigheden.
Op de laatste avond bracht hij met twee 
lijfwachten  een  bezoek  aan  een  bekend 
gezelschapshuis.  Na enige uren zonderde 
hij zich af in een aparte kamer met een 
bekoorlijke dame. Zijn lijfwachten wisten 
dat hij tot diep in de nacht door kon gaan 
en  wachtten  daarom geduldig  af.  Tegen 
de ochtend was de landvoogd nog steeds 
niet terug en controleerden ze de kamer. 
Die bleek helemaal leeg te zijn.
De  autoriteiten  in  Nypoli  reageerde 
geschokt  op  de  verdwijning  en  raakten 
bijkans  in  paniek.  Vanuit  Hesperidon is 
inspecteur Lusis Zenigata naar Sicherland 
gezonden  om  Epis  Azuli  te  vertegen-
woordigen bij het onderzoek. Prins Pallon 
VIII  van  Vespasia  heeft  de  coördinatie 

met de Sicherlandse autoriteiten op zich 
genomen,  daar  de  Minister  van 
Buitenlandse  Zaken  in  Histeria  is  en  de 
Inspecteur-Generaal  van  Internationale 
Zaken zich nog in IJzerland bevindt.  Hij 
heeft  een  missive  geschreven  naar  de 
Landsraad  om te  bepalen  wat  er  wordt 
gedaan.
De  verdwijning  van  de  landvoogd 
betekent dat er alleen nog lopende zaken 
worden  afgehandeld  door  zijn  ministers, 
aangezien  er  niets  meer  ondertekend 
wordt. Alleen de Landsraad kan de taken 
over nemen en daarvoor moet de officiële 
leden,  niet  hun  vertegenwoordigers,  bij 
meerderheid  beslissingen  nemen  en 
documenten tekenen. Dit betekent zeker 
een ongemak voor hen.

Azulische bankiers varen wel bij oorlogsdrift naties Thalassa
TERAZON –  Een  groot  aantal  naties  in 
Thalassa  zijn  momenteel  actief  oorlog 
aan het voeren, vooral in Aïchion. Grote 
vloten  zijn  ontplooit  en  vele 
tienduizenden troepen zijn ingezet. Naar 
verluidt  bevinden  zich  momenteel  rond 
de  tweehonderd  duizend  buitenlandse 
soldaten  in  Aïchion.  Oorlog  voeren  is 
echter  een  kostbare  zaak.  De  relatief 
korte strijd om de Nimandische Eilanden 
werd  goed  gevoeld  door  de  Azulische 
schatkist.  Waar  halen  de  betrokken 
landen in Aïchion het geld vandaan om 
hun vloten en troepen te bekostigen? Het 
is  afkomstig  van  Azulische  private 
bankiers.
De  grote  drie  van  deze  bankiers  zijn 
Sioun  Iyepe  Morgun,  Vitalis  Galdemon 
Saxe  en  Niomeia  Wellos  Fargon.  Hun 
families  hebben  al  vele  generaties  lang 
hun  eigen  bank.  Hun  grootste  klant  is 
Iantai, dat grote leningen bij hen heeft uit 
staan. Alleen al van deze terugbetalingen 
en  rente  zijn  zij  puisant  rijk  geworden. 
Andere  landen  die  van  hun  leningen 
gebruik  maken  zijn  Milantica,  IJzerland 
en  Ymir.  In  het  verleden  gingen  zulke 
private  bankiers  weleens  bankroet 
doordat naties niet terug konden betalen. 
Tegenwoordig  moeten  zij  voorzien  in 
onderpanden,  voornamelijk  in  de  vorm 
van onroerend goed. Hierdoor betalen de 
naties liever dan het risico te lopen hun 
onderpand te verliezen, want dat krijgen 
ze niet zomaar weer terug.
Niet alleen deze drie, maar ook een groot 

aantal (adellijke) families zijn actief in het 
uitlenen  van  geld  aan  andere  landen. 
Bekende  namen  zijn  de  Huizen  Borgeti 
Medinon,  Burgundon  Capeti,  Honorion 
Vexili en Tukhitzale Xoravis.
De reden dat deze activiteiten nu bekend 
zijn geworden is omdat het Ministerie van 
Justitie  een onderzoek is gestart naar de 
financiering  van  de  Dardaanse 
oorlogsactiviteiten  ten  tijde  van  de 
Nimandische Oorlog door de banken van 
Iyepe Morgun, Galdemon Saxe en Wellos 
Fargon.  Zijn  deze  leningen  begonnen 
tijdens of ruim voor de oorlog? En zouden 
deze niet stop moeten zijn gezet toen de 
oorlog  gaande  was?  Er  is  in  ieder  geval 
geen precedent voor de situatie.
“Wettelijk is er niets verkeerd gegaan”, zo 
sprak  de  advocaat  van  Sioun  Iyepe 
Morgun.  “Er  is  geen  verbod  dat  de 
financiering  van  naties  waarmee  Epis 
Azuli in oorlog is verbiedt. Of het ethisch 
verantwoord of moreel verwerpelijk was, 
is een andere zaak.”
Er  zijn  echter  een  groot  aantal  andere 
wetten die eventueel  aangehaald zouden 
kunnen  worden  met  betrekking  tot  de 
activiteiten  van  de  private  bankiers.  In 
tegenstelling  tot  de  nationale  banken, 
zoals  de  Bank  van  Terazon  en  de  Bank 
van  Lipaza,  zijn  de  regels  veel  minder 
duidelijk. In principe is iedere burger vrij 
om  zijn  gelden  te  investeren  en  uit  te 
lenen.  De  omvang  van  de  betreffende 
leningen is echter van zo’n schaal dat de 
regering meent dat er toch iets aan gedaan 

zou  moeten  worden.  Als  er  een 
veroordeling komt dan verwacht men dat 
deze  beperkt  blijft  tot  een  forse  boete. 
Men wil liever de schatkist spekken dan 
toekomstige inkomsten ongedaan maken. 
De private bankiers  betalen immers wel 
belastingen over hun financiële activitei-
ten,  en  deze  mogen  vrij  omvangrijk 
worden genoemd.
Naar  verluidt  lenen de  drie  banken nog 
altijd  geld  uit  aan  Dardania;  op  dit 
moment voor de campagne in Aïchion.

Er  zijn  niet  alleen  Azulische  bankiers 
betrokken  bij  de  oorlog  in  Aïchion. 
Onder de soldaten van Iantai en IJzerland 
in  Aïchion  bevinden  zich  Azulische 
huurtroepen.  Naar  verluidt  zouden 
Hamas soldaten in dienst zijn van Iantai 
(van  het  huurlingenleger  van  de  oudere 
broers  van  de  huidige  landvoogd,  red.). 
Wel  houden  de  eigenaren  van  de 
huurtroepen zorgvuldig in de gaten tegen 
wie hun soldaten worden ingezet.  Tegen 
bondgenoten  van  Epis  Azuli  (Histairja, 
Milantica,  Yufong  en  Sevosetia,  red.) 
mogen  de  soldaten  niet  worden  ingezet. 
Dat is in Epis Azuli zo wettelijk geregeld, 
alsmede in internationale verdragen. Epis 
Azuli  heeft  een  lange  historie  met 
betrekking  tot  het  leveren  van 
huurtroepen  doordat  het  zich  meestal 
neutraal  en  passief  heeft  opgesteld 
tegenover  de  oorlogen  in  Thalassa  en 
zodoende  de  ideale  kandidaat  was  voor 
huurtroepen.


