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Oorlogsverklaring door Histairja leidt tot diepe 
bezorgdheid Landsraad
TERAZON –  De  Landsraad  is  diep 
verdeeld  over  het  besluit  van 
bondgenoot  Histairja  om  Iantai  en 
Milantica  de  oorlog  te  verklaren. 
Eerder had Epis Azuli Milantica al in 
zekere  mate  veroordeeld  vanwege 
haar  militaire  activiteiten  die  een 
extra  schuldenlast  en kwetsbaarheid 
van  hun  nieuwe  staat  schiep. 
Milantica  is  echter  wel  een 
bondgenoot en economische partner. 
Momenteel  bevinden zich nog altijd 
tienduizenden  kerkelijke  troepen  in 
Milantica.  Deze  staan  dan  gelukkig 
wel onder het bevel van de Kerk, die 
zeker  niet  verplicht  is  aan Histairja, 
maar  onder  haar  ondersteunende 
troepen bevinden zich vele edelen die 
wellicht  meer  positief  gezind  zijn 
tegenover  Histairja.  Zij  zouden  er 
mogelijk  voor  kunnen  kiezen  het 

landsbelang te prefaleren ten opzichte 
van  het  kerkelijke  belang,  wiens 
missie  zij  in  feite  al  hebben 
uitgevoerd. De grootste complicatie is 
het  feit  dat  in  het  zuidwesten  van 
Milantica  zich  Iantese  troepen 
bevinden.  Ook al  zouden zij  ervoor 
kiezen  neutraal  te  blijven  ten 
opzichte  van  Milantica,  dan  zouden 
zij  er  wel  voor  kunnen  kiezen  de 
strijd  aan  te  gaan  met  de  Iantezen, 
waarbij het Milanticaanse zuiden een 
nieuw slagveld zou kunnen worden.
Al met al is Epis Azuli in een lastig 
parket  gekomen.  Van  de  drie 
betrokken  naties  zijn  er  twee 
bondgenoten. Zonder die ene zou het 
neutraliteit  kunnen  claimen  of 
gewoon de eigen bondgenoot kunnen 
steunen. Nu is dit niet het geval. Een 
ander  probleem  is  dat  Histairja  de 

Iantese  en  Milanticaanse  activiteiten 
lange  tijd  onbestraft  heeft  gelaten. 
Tijdelijke interne politieke zwakte is 
natuurlijk begrijpelijk, maar maakt de 
situatie wel complex. Om deze reden 
heeft de Landsraad besloten dat Epis 
Azuli  op zal  treden als  bemiddelaar 
die zo snel mogelijk een acceptabele 
vrede  tussen  Milantica  en  Histairja 
wil  maken.  Een  vrede  met  Iantai  is 
wenselijk,  maar  minder  van  belang. 
De  Landsraad  heeft  Cephale  Palatos 
Corecun,  de  Minister  van 
Buitenlandse  Zaken,  aangesteld  als 
tijdelijke  bemiddelaar.  Dit  ook  als 
signaal  om  aan  te  geven  hoe 
belangrijk  Epis  Azuli  deze  nieuwe 
oorlog vindt door het sturen van haar 
hoogste diplomaat.

Feestelijke opening nieuwe hoofdstad Katile
XALLENTINUN – Vorst Phelipe Endrike 
V van Katile verwelkomde meer dan 
duizend gasten uit heel Epis Azuli bij 
de  ‘opening’  van  zijn  nieuwe 
hoofdstad  Xallentinun.  Het  evene-
ment  gebeurde  een  jaar  later  dan 
gepland doordat de werkzaamheden 
aan  het  nieuwe  vorstelijke  paleis 
meer tijd kosten.
Voorheen  was  de  hoofdstad  van 
Katile de thuisstad van het vorstelijke 
Huis.  Voor  het  Huis  Oraniun 
Nassave  was  dit  het  zuidoostelijke 
Gonisa.  Een  kleine  stad  met  vrije 
strenge  winters.  Om  deze  reden 
resideerde  de  Vorst  vaak  in  de 
noordelijke  stad  Kinquili.  Dit  vond 

Phelipe  Endrike  V  ondoenlijk.  Alle 
andere  bondslanden  hadden  één 
centrale  hoofdstad,  behalve  Katile. 
Hij besloot daarom een van de oude 
hoofdsteden  die  ideaal  centraal 
gelegen  was  te  herbouwen.  Deze 
hoofdstad,  Xallentinun,  was  in  7448 
door Ninense troepen geplunderd en 
verwoest,  maar  nimmer  herbouwd. 
Om  de  oude  stadsgrenzen  heen 
hadden  zich  wel  nieuwe  stadjes 
gevormd,  omdat  de locatie  van stad 
aan  de  rivier  de  Xallanthazuli  te 
ideaal was om geheel onbewoond te 
laten. 
Vorst Phelipe Endrike V heeft nu al 
deze  omliggende  stadjes  met  elkaar 

verbonden  en  heeft  zich  helemaal 
uitgeleefd  in  de  inrichting  van  de 
nieuwe binnenstad. Er is hier nog veel 
ruimte,  waardoor  hij  brede 
boulevards  en  fraaie  parken  heeft 
toegevoegd.  De  gecombineerde  stad 
telt  nu al  21.000 inwoners,  maar de 
binnenstad is nog vrijwel onbewoond. 
Er leven daar nu ruim 1500 burgers, 
voornamelijk  ambtenaren  en 
regeringsleden  met  hun  families  en 
bedienden. Volgens het ontwerp is er 
ruimte voor 30 tot 40 duizend extra 
burgers in de binnenstad, ondanks de 
ruime opzet. Het zal echter decennia 
duren  voordat  deze  zich  gevestigd 
hebben.



Bezorgdheid over ziekte Quino van Histairja
BAURGS-AB-SAIS –  Op  verzoek  van 
Histairja  heeft  Epis  Azuli  een 
medische  delegatie  van  de 
Universiteit  van  Veluzon,  beroemd 
om  haar  medische  expertise, 
uitgezonden naar hun hoofdstad om 
daar  te  helpen  met  de  behandeling 
van  de  Ziekte  van  Simartze,  waar 
hun  Quino,  Raisa  Anathung,  door 
getroffen  is.  Haar  toestand  is  nog 
altijd zeer precair.
De  Azulische  artsen  zijn  vooral 
bezorgd  vanwege  het  feit  dat  de 
Quino  al  van  middelbare  leeftijd  is. 
“De  Ziekte  van  Simartze  komt 
gewoonlijk  niet  zo  vaak  voor  bij 
ouderen,”  zo  zei  dokter  Sinan 
Extaziun, het hoofd van de delegatie. 
“De  Ziekte  treed  meestal  op  in  het 
begin  van  de  puberteit,  waarbij  de 

ziekte vijf keer zo vaak voor komt bij 
mannen  dan  bij  vrouwen.  Wanneer 
het eenmaal op treed blijft de zieke 
zeker  vijf  jaar  problemen  houden. 
Daarna  kan  het  in  de  helft  van  de 
gevallen  zich  stabiliseren  naar 
incidentele  problemen.  De  patiënt 
kan tot op hoge leeftijd last houden, 
maar er is mee te leven. In de andere 
helft van de gevallen sterft de patiënt 
na  uiterlijk  vijf  jaar.  Overlijden 
gebeurt  dus  meestal  snel  of  na 
uiterlijk vijf jaar. De patiënt weet na 
vijf jaar vrij zeker dat hij blijft leven, 
met een klein chronisch probleem.
Op  dit  moment  kunnen  wij  niet 
zeggen hoe het met de Quino vergaat. 
Het gebeurt zelden dat de Ziekte op 
treed na de puberteit en al helemaal 
zelden dat dit op middelbare leeftijd 

gebeurt en het is nog ongewoner dat 
het een vrouw betreft. Wij proberen 
daarom  te  achterhalen  wat  de 
oorzaak is, hoewel wij nog altijd geen 
duidelijke oorzaak hebben gevonden 
voor de Ziekte van Simartze.
Een  kleine  complicatie  is  dat  onze 
grote  expert  op  het  gebied  van  de 
Ziekte  van  Simartze,  mijn  collega 
dokter  Ianane  Kanekuri,  zich 
momenteel  in  Yufong  bevindt  waar 
zij  deel  uit  maakte van de delegatie 
van de landvoogd. Wij hebben direct 
bericht gestuurd, maar het duurt nog 
even voor zij hier zal arriveren. Wij 
hopen dat de oorlog tussen Histairja 
en Iantai  niet  voor  problemen zorgt 
om haar hier te krijgen.”

Epis Azuli stelt zich open voor Yufongs instituut
TERAZON –  Na  lange  onderhande-
lingen heeft de Landsraad ingestemd 
met  het  vestigen  van  een  Xinosa-
instituut  in Epis  Azuli.  Dit instituut 
van Yufongse  afkomst  is  soortgelijk 
aan de Azulische academie, maar dan 
op een geheel andere leest gestoeld. 
De overeenkomst kwam voort uit de 
onderhandelingen  die  gevoerd 
werden na het bezoek van landvoogd 
Nicephorun aan Yufong.
Onder de leden van de Landsraad was 
enige  onzekerheid  over  het  toelaten 
van  een  buitenlandse  instelling 
waartoe  leden  van  de  Azulische 
samenleving  toegang  zouden  krijgen. 
Zij wilden eerst garanties hebben dat 
via  het  instituut  geen  mogelijk 
gevaarlijke denkbeelden zoals deze in 
de  huidige  Yufongse  samenleving 
voor  komen  gepropageerd  zouden 
worden. 
In  zekere  mate  noemden  de 
voorstanders  deze  houding  absurd, 
aangezien  het  een  wetenschappelijk 
instituut  is.  Binnen  de  Azulische 
academies  en  universiteiten  wordt 
net  zo  goed  gediscussieerd  en 
onderzoek gedaan naar  verschillende 
denkbeelden.  Een Xinosa-instituut is 

een verrijking voor Epis Azuli,  waar 
de academies en universiteiten al vele 
eeuwen  vast  zitten  aan  bepaalde 
werkwijzen en concepten.
Toen  eenmaal  ingestemd  werd  met 
de  vestiging  moest  nog  besloten 
worden  waar  deze  geplaatst  zou 
worden.  In  de  overeenkomst  die 
werd  gesloten  met  de  tegenstanders 
was bepaald dat er eerst één Xinosa-
instituut zou komen en dat dit later 
uitgebreid kon worden. 
In eerste  instantie  ontstond er  enige 
verwarring.  Hertog  Luctor  II  van 
Katile  verkondigde  na  het  besluit 
prompt  dat  hij  al  overeenstemming 
had  bereikt  met  Yufongse 
afgevaardigden  om  een  instituut  in 
zijn hoofdstad Ninion te vestigen. Een 
meerderheid van de Landsraad vond 
echter  dat  hij  buiten  zijn 
bevoegdheden  was  getreden  en 
draaide  de  overeenkomst  terug.  De 
overeenkomst is tussen Epis Azuli en 
Yufong, niet tussen Katile en Yufong.
Uiteindelijk  ging  Vorst  Phelipe 
Endrike  V  van  Katile  er  met  de 
zogeheten prijs vandoor. Hij wist het 
gedaan  te  krijgen  dat  het  Xinosa-
instituut in de herbouwde hoofdstad 

Xallentinun  gevestigd  zal  worden. 
Hiervoor  zal  eerst  wel  een  gebouw 
gebouwd moeten worden.  Er  is  wel 
voldoende ruimte voor een geschikte 
locatie.  Er  werd  verder  ook  al 
afgesproken  dat  een  eventueel 
tweede instituut gevestigd zal worden 
in  de  stad  Indolusa  in  Indri.  Hertog 
Luctor II bleef dus met lege handen 
achter.
Momenteel  wordt  er  met  de 
Verenigde  Kloosters  van  de  Wind 
nog  onderhandeld  over  de  vestiging 
van  een  klooster  in  Epis  Azuli.  Dit 
ligt  natuurlijk  erg  gevoelig.  In  de 
Azulische wetgeving is het verboden 
om religieuze  gebouwen te  plaatsen 
op  Azulisch  grondgebied.  Een  deel 
van de verwarring komt hierbij door 
de definitie van het woord ‘klooster’ 
dat in Epis Azuli geassocieerd wordt 
met  religie,  terwijl  in  Yufong  dit 
meer  een  gesloten  omgeving  is  van 
filosofische  aard.  Het  is  daarom 
belangrijk  om  te  bepalen  waar 
filosofie  en  religie  elkaar  raken  en 
waar  niet.  Een  eventuele  beslissing 
kan  nog  enkele  jaren  op  zich  laten 
wachten.


