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Sangxi Katon Hazeldine herkozen als landvoogd
TERAZON – Nadat de Landsraad ruim 
een  half  jaar  de  noodzakelijke 
beslissingen nam i.p.v. de verdwenen 
landsvoogd  Nicephorun,  begon  ook 
het  ambtelijk  apparaat  het  gebrek 
aan  nieuwe  taken  te  voelen.  Om 
deze  reden  heeft  de  Landsraad 
besloten  Nicephorun  Hamas  af  te 
zetten  als  landvoogd  en  nieuwe 
verkiezingen uit te schrijven.
Het  afzetten  van  landvoogd 
Nicephorun was al ruim van tevoren 
door  de  politieke  facties  in  het 
Azulische Huis voorzien en zij waren 
om  die  reden  al  enkele  maanden 
actief om zich eensgezinde achter een 
enkele  kandidaat  te  scharen. 
Zodoende  waren  er  slechts  vier 
kandidaten,  één  voor  elke  factie, 
waaronder  de  oud-landvoogd  Sangxi 
Katon Hazeldine als kandidaat van de 

liberale  factie.  Het  traditionele  blok 
van de Kerk bleek nu de doorslag te 
geven.  Na  de  eerste  ronde  kwamen 
de  kandidaat  van  de  Kerk  en  de 
liberalen  als  besten  uit  de  strijd, 
zonder  dat  een  van  hen  een 
meerderheid had. In de tweede ronde 
schaarden zich de meeste gematigden 
bij  de  liberale  kandidaat,  waardoor 
Sangxi  Katon  Hazeldine  met  20-15 
opnieuw landvoogd werd.
“Ik begrijp goed waar de leden van de 
Landsraad tijdens mijn vorige regering 
niet  over  te  spreken  waren,”  zei 
Katon Hazeldine na zijn overwinning. 
“Na  zoveel  jaren  van  bezadigde  en 
terughoudende  landvoogden  was  de 
komst van een ambitieuze landvoogd 
een grote  overgang.  Zij  konden zich 
niet  vinden  met  het  idee  dat  een 
moderne staat ook kosten mag maken 

om zichzelf sneller vooruit te stuwen. 
Om  deze  reden  heb  ik  dan  ook 
besloten mij te matigen. 
In  mijn  eerste  termijn  heb  ik  veel 
projecten  opgestart.  Ik  ben  er 
tevreden  mee  als  ik  deze  af  zou 
kunnen  ronden.  Een  aantal  van  de 
projecten  zal  ik  ook  matigen  waar 
deze  niet  afhankelijk  zijn  van 
staatssteun.  Een  gedegen  en 
behoudend  financieel  beleid  is  in 
deze  tijden  iets  wat  de  staat  een 
sterke  concurrentiepositie  biedt. 
Zoveel  andere  naties  in  Thalassa 
steken  zich  momenteel  diep  in  de 
schulden  dat  zij  nog  vele  decennia 
bezig zijn om deze af te betalen. Wij 
zullen  ons  er  op  richten  een 
soortgelijke  situatie  voor  Epis  Azuli 
te voorkomen.”

Nieuwe Eerste Kardinaal verkozen
BADACHO –  De  nieuwe  Baus 
Afidruma II heeft na het zorgvuldig 
bestuderen van de zogeheten Grote 
Lijst van kandidaten die Kardionieke 
Kerk  haar  heeft  toegezonden  een 
nieuwe  Kardinaal  van  Inozale 
benoemd. Hierbij is zij zorgvuldig te 
werk  gegaan  en  heeft  zij  zich 
voorzichtig  gehouden  om  een 
gedegen keuze te maken. Natuurlijk 
kan zij geen verkeerde keuze maken, 
aangezien  de  Grote  Lijst  de 
goedkeuring  weg  draagt  van  een 
meerderheid  van  de  Kardionieke 
hoge  geestelijkheid.  Daarnaast 
hoefde  zij  ook  geen  man te  kiezen 
voor de opengevallen positie.
De nieuwe Kardinaal  is  Funaune IV 
Chozamun  Aspali  (*7934),  de 
Grootmeesteres  van  de  Orde  van 
Sidharte  in  Kundun.  In  een bepaald 
opzicht  een  opmerkelijk  keuze, 
omdat  de  er  gewoonlijk  wel 
grootmeesters  van  de  kloosterordes 
op de Grote Lijst staan, maar dat zij 

slechts  weinig  verheven  worden  tot 
Kardinaal, omdat zij, zeker als het een 
belangrijke  orde  betreft,  reeds  over 
een  belangrijke  machtspositie 
beschikken.  De  keuze  voor  de 
Grootmeesteres van de Sidharti  lijkt 
ingegeven  tot  de  nederige  karakter 
van  de  Orde  waarin  dienstbaarheid, 
eenvoud en soberheid centraal staan. 
De Baus hoopt hiermee wellicht een 
toegankelijke  leider  van  de 
Kardionieke Kerk als gesprekspartner 
te hebben.
Of dit allemaal zo zal blijken is nog 
maar af te wachten. De nieuwe Baus 
is  vrij  onbekend met  de uitgebreide 
hoge  geestelijkheid  van  de  Kardio-
nieke  Kerk.  Funaune  Chozamun 
Aspali  was  als  hoofd  van  de  grote 
Orde van Sidharte een sterke  speler 
in de machtsorde van de Kardionieke 
Kerk.  Zij  staat  bekend  als  een 
gedegen  en  dominante  onderhande-
laarster die snel respect af dwingt. 
Chozamun  Aspali  werd  in  7934 

geboren  in  de  stad  Catogune  in  het 
bondsland  Indri  in  een  familie  van 
gegoede  burgerstand.  Naar  verluidt 
waren haar ouders niet bereid na het 
basisonderwijs,  ondanks  haar 
duidelijke  intelligentie,  verder  te 
willen  betalen  aan  een  verdere 
opleiding.  Om deze  reden  zocht  zij 
toegang  tot  een  kerkelijke  school. 
Tijdens  haar  opleiding  werkte  zij  in 
dienst van de Kerk en ontmoette daar 
haar echtgenoot,  met wie zij  op 23-
jarige leeftijd in het huwelijk trad. Zij 
kregen  zes  kinderen.  Na  haar 
opleiding  besloot  zij  carrière  te 
maken  binnen  de  Kerk  terwijl  zij 
haar opleiding terug betaalde.  Nadat 
zij dit had gedaan besloot zij op 29-
jarige  leeftijd  toe  te  treden  tot  de 
Orde  van  Sidharte,  waarbinnen  zij 
gestaag  doorgroeide  binnen  de 
rangorde  tot  zij  in  7983  verheven 
werd tot Grootmeesteres.



Suevoonsche coup in Sicherland
Azulische regering huldt zich in stilzwijgen
NEU-SWEEFVENBURG – Met verrassing is in 
het  buitenland  gereageerd  op  het 
onverwachte  uiteenvallen  van  de  Unie 
van Sicherland. Zeker in verband met het 
plotselinge  verdwijnen  van  landvoogd 
Nicephorun ruim een half  jaar  geleden. 
Hierdoor  zal  het  onderzoek  zeker 
vertraging  hebben  en  wellicht 
moeilijkheden  krijgen  om  goede 
vooruitgang  te  boeken en  de  daders  te 
vangen en te berechten. 
De spanningen rondom de in de Unie van 
Sicherland gestichtte staat  is  onverwacht 
tot een apotheose gekomen. In plaats van 
het  onderwer-pen  van  de  rebellerende 
stad  hebben  enkele  honderdduizenden 
een natie van 50 miljoen inwoners ten val 
bracht.  Een grotere schok is niet snel te 
bedenken. De Unie was nog maar 8 jaar 
geleden,  in  7990,  gesticht,  en  leek  het 
onder de gezamenlijke vlag vrij aardig te 
doen.  Dat  de  Unie  een  land  van 
migranten  was  bleek  dan  ook  haar 
doodsteek in plaats van dat deze tot meer 
saamhorigheid leidde.
Hoe  het  exact  is  verlopen  is  nog  erg 
onduidelijk.  Ineens  verklaarde  een  groot 
aantal  steden  in  de  zuidelijke  deelstaat 
Maruw  zich  voor  de  onafhankelijkheid 

van  Suevonië.  Er  trad  verzet  op  in  het 
noorden en in de zuidelijke steden sloten 
een  verbond  met  Suevonië  wat 
uitmondde  in  de  onafhankelijkheidsver-
klaring  van  de  nieuwe  natie  die  de 
Verbondsrepubliek  van  Zuidsicherlandse 
Staten  werd  gedoopt.  Het  noorden 
besloot  daarop  de  naam  ‘Unie’  te  laten 
varen en een eigen nieuwe constitutie op 
te stellen. Nog altijd rommelt het enorm 
en is het onduidelijk welke koers zij laten 
varen. Sybalt Nyhoff, de architect van de 
Unie, werd afgezet als president.
In de Verbondsrepubliek vond niet alleen 
een  politieke  omwenteling  plaats,  maar 
ook  een  culturele.  De  oude  provincies 
verdwenen  en  een  aantal  werden 
vervangen  door  Suevoonsche  namen  en 
kregen  Suevoonsche  of  Suevoonsgetrou-
we  bestuurders.  Het  leek  meer  op  een 
verkapte  ‘verovering’,  of  beter  gezegd 
‘coup’. Het is duidelijk dat de Suevonen, 
voorheen  gezien  als  arme  arbeiders  en 
boeren  op zoek naar  een  beter  bestaan, 
van  niets  ineens  naar  de  top  zijn 
gekomen. De vraag is natuurlijk hoe? Het 
kan niet anders dan dat de migranten geen 
gewone boeren of arbeiders waren. Velen 
moeten een militaire achtergrond hebben 

gehad. De vaardige wijze waarmee zij de 
onafhankelijkheid van Suevonië wisten te 
bewerkstelligen tegenover een overmacht 
spreekt  boekdelen.  Niet  alleen  heeft  de 
Sevosetische staat hen van wapens voor-
zien,  zij  zijn  ongetwijfeld  ook  rijkelijk 
gefinancieerd.  Is  de  Verbondsrepubliek 
straks  een  Sevosetisch  wingewest?  Door 
de grote afstand lijkt het onwaarschijnlijk 
en  het  is  ongetwijfeld  die 
onwaarschijnlijkheid  die  Sevosetië  heeft 
doen  besluiten  aan  de  onderneming  te 
doen beginnen.
De  Azulische  regering  zwijgt  als  er 
gevraagd  wordt  wat  zij  denkt  van 
dergelijke  praktijken.  Zij  heeft  geen 
behoefte een bondgenoot voor het hoofd 
te stoten. Daarnaast is Sicherland ver weg. 
Zolang  Epis  Azuli  er  geen  nadelen  van 
ondervindt zullen zij geen kritiek geven.
De  voormalige  hoofdstad  Nypoli,  die 
verschillende steden in de drie staten van 
de Unie met elkaar verbond, is ook weer 
uiteen gevallen en de bouwprojecten zijn 
grotendeels stop gezet. Het vredesoverleg 
met  Laudania  en  Dardania  is  voor 
onbepaalde tijd uitgesteld.

Wijzigingen in de Landsraad
TERAZON –  In  het  afgelopen  half  jaar 
hebben  zich  weer  enkele  veranderingen 
voorgedaan  binnen  de  leden  van  de 
Landsraad.  Enige  staatshoofden  van  de 
bondslanden hebben het heden voor het 
eeuwige verlaten.
Zo kunnen wij het overlijden melden van 
hertog Gaetan IX van Lakir (*7928). Een 
sterke  gedreven  leider  die  ondanks  de 
minder positie van zijn hertogdom binnen 
de landvoogdij sinds zijn troonsbestijging 
in 7977 wel zijn stempel op de nationale 
politiek wist te drukken. Hij is opgevolgd 
door zijn dochter Kyrille V (*7963), die al 
enige jaren ervaring heeft opgebouwd als 
vertegenwoordiger  van  haar  vader  in  de 
Landsraad wanneer hij afwezig was.

Een  van  de  oudgedienden  binnen  de 
Landsraad  is  ook  van  ons  heen  gegaan. 
Prins  Phaeton  V  van  Ringale  is  na  een 
regering  van  precies  vijftig  jaar  op  77-
jarige  leeftijd  overleden.  Zijn  zoon 
Troivan  III  (*7941)  mag  daarom al  niet 
jong meer genoemd worden.
Een  groot  contrast  daarop  vormt  het 
overlijden van graaf Lezan III van Telope 
op 52-jarige leeftijd aan een beroerte. Erg 
onverwacht  aangezien  hij  nog  in  goede 
gezondheid  verkeerde.  Graaf  Lezan  III 
was  een  enigszins  controversieel  figuur. 
Zijn  vader  Nikalon  XII  drong  hem een 
huwelijk aan met een vrouw waarvan hij 
niet  hield.  Hij  gaf  niet  om  haar  en 
plezierde  zich  met  minnaars  en 

minnaressen en liet zijn vrouw hetzelfde 
doen.  Het  huwelijke  bleef  dan  ook 
kinderloos.  Toen  zijn  vader  in  7983 
overleed  scheidden  zij  direct  en  hij 
huwde zijn favoriete  minnares,  die  hem 
prompt  een  zoon  schonk.  Zodoende  is 
zijn opvolger Pherandon VII nog maar 14 
jaar  oud.  Er  zal  dus  een  regentschap 
moeten  komen.  Gezien  de  matige 
verstandhouding  die  Lezan  III  met  zijn 
naaste  verwanten  had  en  de  niet  erg 
sterke  positie  van  de  gravin-weduwe, 
wordt verwacht dat er flink geruzied gaat 
worden  om  de  positie.  Dit  natuurlijk 
vanwege de invloed binnen de Landsraad.

Geruchten over sponsoring Cappische voivode Itar Tass door Histairja
PENITENZA –  Binnen  de  Cappicische 
verzetskringen  gonst  momenteel  het 
gerucht  dat  de  activiteiten  van  de 
zelfgeproclameerde  voivode  Itar  Tass 
gefinancierd worden door Histairja.
In  ruil  voor  deze  ‘sponsoring’  richt  Itar 
Tass zich bij zijn aanslagen vooral op de 
Iantese aanwezigheid. Naar verluidt wilde 
Itar  Tass  zo  snel  mogelijk  van  zijn 

verplichtingen  af  zijn,  waardoor  hij 
besloot zijn pijlen eerst te richten op de 
Iantese marinebasis op Palae Parvae. Niet 
alleen  voldeed  hij  zo  aan  zijn 
verplichtingen,  maar  maakte  hij  zijn 
financiers  zo  verheugd  dat  zij  hem een 
bonus bedeelden.
Het  gegeven  dat  een  voivode  zich  door 
een  buitenlandse  mogendheid  laat 

sponsoren wordt in Cappicië niet gezien 
als verwerpelijk, maar juist als een slimme 
zet. Niet alleen verkrijgt hij hierdoor een 
stabiele  basis  om  zijn  plannen  uit  te 
voeren,  maar  verwerft  hij  eveneens  een 
bondgenoot  indien  de  voivode  zijn 
concurrenten  overwint  en  over  heel 
Cappicië  weet  te  heersen,  waardoor 
erkenning sneller plaats kan vinden.


