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Diplomatieke blunder Histeria
Oorlogsvrees onverwacht weggenomen

TERAZON –  Het  voorheen  zeer 
stabiele  Histeria  is  recentelijk 
vervallen  in  irrationeel  beleid. 
Waar  zij  voorheen  stabiele 
economische  en  militaire 
bondgenoten waren, hebben zij nu 
dubieuze  politieke  besluiten 
genomen  zonder  kennis  en 
rekening  te  houden  met  hun 
bondgenoten.
Het politieke besluit waar het hier 
om  draait  is  Histeria’s  keuze  om 
haar  aversie  van  Dardania  ineens 
om  te  draaien  in  vriendschap  en 
samenwerking.  Hierin  werd  de 
Azulische regering niet gekend. Dit 
aangezien Epis  Azuli  nog altijd  in 
een  staat  van  oorlog  is  met 

Dardania  en de  actie  van Histeria 
gezien kan worden als verraad. Om 
deze  reden  ziet  de  Azulische 
regering geen reden meer om zich 
eventueel militair te bemoeien met 
de  oorlog  van  Histeria  met 
Milantica en Iantai. Zij zal zich nog 
wel diplomatiek inzetten, maar op 
een  eventuele  oorlogsverklaring 
van  Epis  Azuli  aan  Iantai 
(Milantica is ook een bondgenoot, 
red.)  hoeft  Histeria  niet  meer  te 
rekenen  zolang  zij  haar  huidige 
beleid aan houdt. 
Ook  bondgenoot  Yufong  heeft 
eenzelfde houding aangenomen ten 
opzichte  van  de  onverwachte 
koerswijziging  van  Histeria.  Epis 

Azuli wil nauw overleg plegen met 
Yufong  om  te  besluiten  wat  er 
moet  worden  gedaan.  De  keuze 
van  Histeria  om  zich  tegen  haar 
natuur  in  te  verbinden  met 
Dardania  kan  ook  consequenties 
hebben  voor  de  EGKS.  Een  doel 
van  de  samenwerking  was  om de 
Laudoonse  en  Dardaanse 
dominantie  te  verzwakken. 
Momenteel  beraadt  de  Azulische 
regering  zich  er  op  om eventueel 
Sevosetië  tot  een  nieuwe 
Teutoonse partner  te maken. Epis 
Azuli  werkt  al  nauw  samen  met 
Sevosetië  en  de  industrialisatie  en 
innovaties  in  dit  land  bieden 
bruikbare perspectieven.

Troepen gezonden naar Vespasia
Seyde-handel vanuit Marar ingestort door inval Woeste Horde
Modehuizen in Epis Azuli in paniek over productie en nieuwe collecties

HESPERIDON/LIPAZA –  Een 
opmerkelijke lobby vanuit de rijke 
mode-industrie  in  Lipaza  heeft 
ervoor gezorgd dat meerdere leden 
van de Landsraad er bij landvoogd 
Sangxi  op  aan  drongen  om  zijn 
aandacht te richten op het bijkans 
vergeten  Marar,  dat  door  interne 
politieke  onmacht  niet  in  staat  is 
om  haar  eigen  binnenlanden  te 
beschermen.
De  vrees  bestaat  zelfs  dat  de 
Woeste Horde van Blutbath Khan 
naar  de  dichtbevolkte  kustlanden 
van  Marar  zullen  op  trekken  en 
daarbij  de  Azulische  enclave 
Vespasia zullen bedreigen. Nergens 
anders  reikt  de Woeste  Horde  zo 
ver naar het oosten.
Dat  de  Woeste  Horde  Vespasia 
zou  bereiken  is  niet  zo  heel  erg 
onwaarschijnlijk.  De  beschikbare 
passen  van  het  kustgebergte  zijn 
niet  talrijk,  maar  een  van  de 
belangrijkste  bevindt  zich  direct 

ten  westen  van  Vespasia.  Het  is 
om  deze  reden  dat  Vespasia  een 
belangrijke  handelshaven  is 
geworden  voor  seyde,  dat  in  de 
binnenlanden  van  Marar  wordt 
geproduceerd.  Er  bestaan 
voordelige handelsverdragen tussen 
Epis  Azuli  en  Marar  om  deze 
handel  te  stimuleren.  Hierdoor  is 
Epis  Azuli  een  van  de  grootste 
afnemers  van  seyde.  Eenmaal  in 
Epis Azuli wordt van de fraaie stof 
luxe  kledij  gemaakt  welke  voor 
goede prijzen worden verkocht. De 
Nikense  stad  Lipaze  geldt  als  een 
internationaal  gerenommeerd 
centrum  op  het  gebied  van  de 
nieuwste  mode,  wat  mede 
ondersteund wordt door de lokale 
productie  van  linnen  en  wol.  De 
lokale  modehuizen  gelden  als  rijk 
en invloedrijk.
De  recente  chaos  in  de 
binnenlanden  van  Marar  heeft  de 
handel  in  seyde  praktisch 

neergelegd.  Er zijn wel voorraden, 
maar  deze  zijn  beperkt  om  de 
kosten  te  drukken.  Het  betekent 
ook  dat  de  modehuizen  in  Epis 
Azuli creatief moeten zijn met hun 
nieuwe creaties, maar zonder seyde 
zijn  de  mogelijkheden  om  ze  te 
verkopen toch een stuk minder.
De  landvoogd  heeft  eerst 
geprobeerd  via  diplomatieke  weg 
aan de Maru regering het voorstel 
te  doen  om hun  leger  militair  te 
ondersteunen.  De  Azulische 
diplomaten  bemerkten  echter  een 
wespennest  van  intriges  in 
Caricaris. Het is niet duidelijk wie 
de  macht  in  handen  heeft. 
Verscheidene  facties  proberen 
elkaar  te  domineren.  Om  deze 
reden  is  het  toewijzen  van  een 
bevelhebber  van  het  leger  een 
betwiste beslissing.  Elke bekwame 
generaal  behoort  tot  een  van  de 
facties  en  een  keuze  zou  het 
voordeel  naar  een  van  de  facties 



doen  doorslaan.  Daarnaast  bleken 
de  facties  en  politici  behoorlijk 
wispelturig  en  ambigu.  Sommige 
toonden  zich  belangstellend  voor 
het  Azulische  aanbod,  anderen 
toonden  grote  weerstand,  terwijl 
anderen het van allerlei factoren af 
lieten  hangen  of  op  persoonlijk 
voordeel  uit  waren,  waarbij  het 
voor Epis Azuli erg onzeker was of 
het effect zou hebben.
Na  maanden  zonder  vooruitgang 
besloot  de  landvoogd  12.000 
soldaten  naar  Vespasia  te  zenden. 
Het  leger  staat  onder  bevel  van 
generaal  Kolchas  Harve  Khepasis, 
een oude ijzervreter. Zij zullen het 

grondgebied  van  Marar  niet 
betreden,  maar  wel  de  Azulische 
belangen beschermen.  In  Vespasia 
zelf  worden  lokale  troepen 
geworven.  De  soldaten  werden 
vervoerd door de nieuwe Negende 
Vloot  onder  leiding  van  vice-
admiraal  Troivan  Kassati  Meles, 
welke de bestaande en verouderde 
Negende  Vloot  in  Vespasia  zou 
vervangen.  De  nieuwe  vloot 
bestaat  uit  de  meest  moderne 
schepen die recentelijk ontwikkeld 
zijn. 
Nadat  de  vloot  was  gearriveerd 
voer de oude vloot terug naar Epis 
Azuli.  Met  hen  mee  kwam oud-

landvoogd Nicephorun Hamas die 
inmiddels  hersteld  was  van  zijn 
ontvoering uit Nypoli. Hij kon zich 
weinig herinneren van wat er was 
voorgevallen.  Inspecteur  Lusis 
Zenigata  onderzoekt  de  zaak  nog 
altijd, maar het uiteenvallen van de 
Unie  van  Sicherland  heeft  het 
onderzoek  erg  bemoeilijkt.  Het  is 
niet  duidelijk  wie  er 
verantwoordelijkheid draagt indien 
de Statsi  betrokken was.  De oude 
machthebbers  zijn  verdwenen  en 
de nieuwe zeggen nog van niets op 
de hoogte te zijn.

Voorstel voor bestand met Laudania bij Curia Maior
SAEPES COMITIS –  Nadat  de 
onderhandelingen  in  Nypoli 
onmogelijk  waren  geworden door 
het uiteenvallen van de Unie van 
Sicherland en daarbij de stad zelf, 
waren  de  onderhandelaars 
gedwongen  elders  onderdak  te 
zoeken.  Hiervoor  moesten  wel 
weer  nieuwe  afspraken  worden 
gemaakt. Uiteindelijk belanden de 
betrokkenen  in  Baarle,  dat 
gewoonlijk  al  voor  internationaal 
overleg wordt gebruikt.
Recentelijk  waren  Dardania  en 
Laudania  enigszins  gebrouilleerd 
met  elkaar  geraakt  vanwege 
tegenstrijdige belangen in de oorlog 
in  Aïchion.  De  Transmariene 
Coalitie is praktisch uiteen gevallen 
en  de  civilisatie  van  Cappicië 
ontvangt  praktisch  geen  financiën 
meer om deze nog serieus door te 
kunnen  zetten.  Laudania  voelde 
zich  dan  ook  behoeftig  om 
Dardania tot de orde te roepen. Dit 
was  het  eenvoudigste  te  bereiken 
door  de  kwestie  om  de 
Nimandische  Eilanden.  Laudania 
heeft geen directe belangen inzake 

de  eilanden  en  ook  geen  claims. 
Desondanks  lijdt  haar  handel 
behoorlijk  door  de  huidige  relatie 
met Epis  Azuli,  omdat de meeste 
handel  via  Milantica  moet 
gebeuren,  daar  dit  via  Epis  Azuli 
moeizaam  en  kostbaar  is.  Ook 
wanneer alleen gevaren wordt naar 
de  landen  ten  oosten  van  Epis 
Azuli,  dan  doet  zich  dat  merken. 
Het  is  momenteel  even  duur  om 
via Dardania te varen als direct via 
Epis  Azuli,  en  via  Dardania  vaart 
men liever ook niet zo gauw meer.
De  Laudaanse  onderhandelaars 
besloten dan ook om eenzijdig met 
Epis  Azuli  te  onderhandelen.  Het 
gezamenlijke  overleg  met  de 
Dardaanse  onderhandelaars  liep  al 
langer spaak, dus opvallen deed het 
al niet. Ineens werd er vooruitgang 
geboekt en kon een voorstel  voor 
een bestand aan de regeringen van 
beide  landen  voorgelegd  worden. 
Hierin  werd  nog  geen  besluit 
genomen over de toekomst van de 
Nimandische  Eilanden  en  een 
definitieve  vrede  gesloten,  maar 
konden  de  betrekkingen  weer 

genormaliseerd  worden.  Hierdoor 
konden  Laudaanse  schepen  weer 
normaal via de Azulische wateren 
naar  het  oosten  varen  zonder 
exorbitante  havenprijzen  en 
invoerrechten te betalen.
De  Azulische  regering  en  de 
Landsraad  toonden  zich  al  snel 
positief over de voorwaarden. In de 
Curia Maior in Saepes Maior werd 
ook  welwillend  gereageerd.  Een 
definitieve  goedkeuring  bleek 
echter  niet  mogelijk.  Zolang  er 
geen nieuwe Imperator is gekozen 
kan  een  dergelijk  bestand  niet 
behandeld  worden.  Zo  blijft  de 
huidige  situatie  nog  altijd 
gehandhaafd. Sommigen menen dat 
Milantica bewust de keuze van de 
Imperator probeert te beïnvloeden 
zodat  deze  niet  gebeurd.  De 
gedwongen handel tussen Laudania 
en Epis Azuli via Milantica vormt 
een  sterke  stimulans  voor  de 
kwetsbare  en  zich  ontwikkelende 
economie  van  Milantica.  Hoe 
langer die situatie voort duurt, hoe 
beter dit is voor Milantica.


