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Expeditie tegen de Woeste Horde in Marar
CRUDALTA-VIDESSOS -  De  troepen  van 
generaal  Kolchas Harve Khepasis  waren 
nog maar amper geland in Hesperidon of 
de  Woeste  Horde  sloeg  al  toe  bij  een 
aanval  op  de  dubbelstad  Crudalta-
Videssos.  De  nieuw gelichte  militie  van 
Videssos, 3.000 man sterk, onder leiding 
van  kolonel  Titon  Firimenas,  aarzelde 
niet  en  sprong  het  garnizoen  van 
Crudalta bij toen zij om hulp riepen toen 
de  ruiters  van  de  Woeste  Horde 
onverwacht  de  dorpen  ten  westen  van 
Crudalta binnen vielen, deze plunderend 
en in brand stekend. 
Zo  betraden  Azulische  soldaten  voordat 
er  al  toestemming  was  van  de  Maru 
regering al het grondgebied van Marar. De 
gouverneur van Crudalta namen echter de 
verantwoording op zich. De ruiters van de 
Woeste Horde bleken echter slechts een 
voorhoede te zijn die vooral veel paniek 
zaaide. Met gezamenlijke inspanning wist 
het garnizoen van Crudalta met steun van 
de militie van Videssos de ruiters al snel 
te  verdrijven.  Van  een  serieuze 
confrontatie was nog geen sprake.
Generaal  Harve  Khepasis  trok  na  het 
nieuws  van  de  komst  van  de  Woeste 
Horde  direct  naar  Crudalta.  Met  zijn 
12.000  soldaten  nam  hij  10.000  lokaal 
gelichte  troepen  mee.  Onder  de 
Vespasiaanse bevolking was duidelijk veel 
animo om het eigen land te beschermen. 
De  lokale  garnizoenen  liet  hij  intact  en 
verder gaf hij bevel om meer troepen te 
werven. Daarnaast liet hij bericht zenden 
naar Epis Azuli voor extra versterkingen 
aangezien  de  opmars  van  de  Woeste 
Horde  veel  sneller  was  verlopen  dan 
verwacht.
De  nieuwe  Negende  Vloot  had  niet 
alleen  troepen  meegenomen,  maar  ook 
een groot arsenaal wapentuig, waaronder 
geweren, langbogen en lange speren (zeer 
effectief  tegen  ruitertroepen),  kanonnen 
en flinke voorraden munitie.
Crudalta  zelf  leverde  nog  eens  15.000 
troepen,  voornamelijk  lokale  militia, 
zodat  er  een  troepenmacht  van  40.000 
man  verzameld  was.  Slechts  een  derde 
hiervan bestond uit ervaren troepen, het 
overig  was  gevuld  met  verse  rekruten. 
Harve  Khepasis  werd  benoemd  tot 
algemeen  bevelhebber.  Dit  omdat  het 
eigenlijke beschermingsleger van Crudalta 
gelegerd was in het westen om de passen 
aldaar  te  beschermen.  De  onverwachte 
komst van de voorhoede deed het ergste 

vermoeden: dat dat ervaren leger, 10.000 
man sterk, ondanks de voordelige positie, 
toch ten onder was gegaan.
Generaal  Harve  Khepasis  organiseerde 
eerst  zijn  nieuwe  leger,  daar  de  Maru 
eerst moesten leren hoe hij te werk wilde 
gaan. Het feit dat hij zoveel rekruten had, 
deed hem besluiten geen haast te nemen. 
De ruiters van de Woeste Horde hadden 
dan  wel  snelheid,  maar  ook  lange 
aanvoerlijnen.  Tijdens  de  mars  kon  hij 
zijn  rekruten  drillen  en  oefenen. 
Daarnaast  sleepte  het  leger  ook  wagens 
met kanonnen mee en bezat  het slechts 
een  nominale  ruitereenheid  die  alleen 
dienst  deden  als  verkenners.  Hij  achtte 
weinig  succes  te  kunnen  behalen  tegen 
Molong op hun specialisme. Het ging er 
om hen op een afstand te  houden.  Met 
schutterij  en  lansiers  kon  dit  bereikt 
worden.
De verwachte komst van meer ruiters van 
de Woeste  Horde  bleef  uit.  Wel  kwam 
men zo nu en dan groepen vluchtelingen 
tegen  die  melding  maakten  van  losse 
groepen ruiters die naar willekeur dorpen 
overvielen.  Als  snel  werd  het  Harve 
Khepasis  duidelijk  dat  er  verrassend 
weinig  doden  vielen.  Er  werd  chaos 
gesticht  en  huizen  werden  in  brand 
gestoken en waar verzet was werd deze 
wel  opgejaagd,  maar  in  dit  laatste  werd 
weinig  energie  gestoken.  Het  platteland 
werd ontvolkt, maar de boeren vluchtten 
met  hun  families  naar  de  steden  in  de 
hoop  op  veiligheid.  De  oogsten  bleven 
liggen terwijl  de steden vol raakten met 
mensen.
Beetje bij beetje werd de strategie van de 
Woeste  Horde  duidelijk.  Voordat  zij 
steden belegerden ontdeden zij deze eerst 
van  voedselaanvoer  terwijl  zij  meer 
burgers  kreeg dan zij  aan kon, wat haar 
kwetsbaarder  maakte  voor  ziekten.  De 
ruiters hoefden alleen maar te voorkomen 
dat  iemand  ontsnapte  of  dat  er  een 
ontzettingsleger kon komen. Vooral in de 
binnenlanden  van  Marar  werkte  deze 
werkwijze  uitstekend,  omdat  de  steden 
hier spaarzaam waren en te ver uit elkaar 
lagen om elkaar te ondersteunen.
Naarmate de tijd vorderde verzwakte het 
moreel in de steden. De vluchtelingen en 
armen  leden  het  zwaarste,  omdat  de 
leiders  en  soldaten  als  eerste  voedsel 
kregen en de rest moest leven op strikte 
rantsoenen.  Verraad  lag  daarmee  al  snel 
op de loer.

Tegen die  tijd  kwam de Woeste  Horde 
tenslotte  om  de  daadwerkelijke  belege-
ring  op zich  te  nemen.  Met  hun nieuw 
verworven rijkdom trokken zij gelukzoe-
kers  en  huurlingen  aan  die  voor  hen 
dienst wilden doen als infanteristen. Waar 
zij een stad wisten te veroveren doodden 
zij  voornamelijk de machthebbers en de 
rijken, die meestal  weinig geliefd waren, 
waarna  zij  de  armen  goede  positie  aan 
bood in ruil voor steun. 
Zo vond er een totale revolutie plaats in 
de binnenlanden van Marar. Eerst werden 
de  kwetsbaardere  kleine  steden 
ingenomen  en  onderworpen  aan  het 
bestuur van de Woeste Horde.  Hiermee 
wierf  de  Woeste  Horde  zich  een 
infanterie  en  de  kennis  om  belegerings-
werktuigen  te  bouwen.  Niet  dat  zij 
hiertoe zelf niet in staat waren, maar een 
ruiter van de Woeste Horde vecht alleen 
op  zijn  paard.  Zonder  paard  is  hij  geen 
volwaardige  krijger.  Vechten  op  eigen 
benen vinden zij minderwaardig.
Na de kleine steden kwamen de grotere 
steden  aan  de  beurt.  Voor  deze  steden 
waren  gewoonlijk  wel  belegeringswerk-
tuigen  nodig  en een serieuze  belegering. 
Met  hun  troepen  was  dit  nu  wel  goed 
mogelijk. Het voornaamste doel bleef wel 
een  uitputtingsslag.  De  Woeste  Horde 
had  veel  geduld  en  steden  bleven  nu 
eenmaal  vervelend.  Terwijl  sommige 
steden belegerd bleven reden zij in hoog 
tempo door om zo steeds meer steden te 
isoleren  en  een  breed  front  te  creëren 
waardoor het de vijand erg lastig gemaakt 
werd om een tegenaanval te formeren. De 
snelheid  van  de  ruiters  maakte  het 
onmogelijk hen te achtervolgen. Doordat 
elke  stad  zijn  eigen  militie  thuis  hield, 
ontbrak het aan een verenigd leger, terwijl 
de  Maru  regering  het  staatsleger  in  het 
oosten hield om in ieder geval zichzelf te 
beschermen.
Dit  ontrafelde  generaal  Harve  Khepasis 
op basis  van de verhalen die hij  en zijn 
staf  van  de  vluchtelingen  hoorden. 
Sommigen  kwamen  al  van  ver  in  het 
westen.  Het  was  ongetwijfeld  de 
bedoeling van de Woeste Horde om deze 
zelfde strategie op Crudalta-Videssos toe 
te passen. De tactiek van de Woest Horde 
zou aan de kust veel minder effectief zijn. 
De havensteden hadden een eigen uitweg 
en  konden  dus  niet  geïsoleerd  worden. 
Desondanks  zond  hij  koeriers  naar  het 
oosten om de autoriteiten op de hoogte te 



brengen  zodat  er  maatregelen  genomen 
konden worden.
Harve  Khepasis  liet  zijn  leger  op  trage 
wijze verder naar het westen marcheren. 
Zijn  voornaamste  doel  was om van zijn 
leger een geoliede machine te maken die 
exact  wist  wat  het  moest  in  welke 
situatie.  Ruiters  van  de  Woeste  Horde 
kwam  hij  slechts  sporadisch  tegen, 
hoewel  deze  wel  pogingen  ondernamen 
om  zijn  leger  wanneer  mogelijk  te 
overvallen en het moreel te verzwakken. 
Harve Khepasis hield de gelederen echter 
strak  gesloten  en  had  zijn  veteranen 
vermengt  met  de  rekruten  voor  een 
betere balans. Ook de Maru werden niet 
apart  gehouden,  maar  ingedeeld  samen 
met  Azuli  eenheden.  De  meeste  Azuli 
kwamen uit Vespasia en spraken daarom 
vrij  goed de Maru taal,  zodat  er  weinig 
communicatieproblemen waren. Al vroeg 
stelde  hij  een  beleid  in  van  strikte 
rantsoenen.  Het  was  vrij  lastig  om 
onderweg  voorraden  in  te  slaan  en 
foerageren was dodelijk indien de Woeste 
Horde nabij was.
Een  aantal  pelotons  liet  hij  in  de 
nachtelijke  uren  optrekken  op  enige 
afstand van het hoofdleger. Het was hun 
taak eventuele hinderlagen te leggen voor 
wanneer  de  vijand  overvallen  wilde 
uitvoeren.  In het duister verspreidde elk 
peloton  zich  tot  zij  een  goede  verdekte 
plaats  vonden  en  daar  bleven  zij  op 
wacht.  Overdag  bleven  zij  stil  op  hun 
plaats en op de uitkijk voor vijandelijke 
ruiters  terwijl  het  hoofdleger  langs  hen 
heen  trok.  Gedurende  de  nacht  haalden 
zij hen weer in of gingen voor hen uit.
Wanneer het voor kwam dat een eskader 
ruiters  hen passeerden  op weg  naar  het 
hoofdleger  sloegen  zij  direct  toe  en 
sloegen  alarm  zodat  het  hoofdleger  het 
kon  horen.  Hierdoor  kon  de  generaal 
direct  enkele  regimenten  richting  de 
ruiters sturen om hen zo tussen hamer en 
aambeeld schade toe te brengen. Doordat 

het  peloton  zich op een goed  verdedig-
bare positie bevond, konden zij het lang 
volhouden.  Bewapend  met  geweren, 
langbogen, kruisbogen en beschermd door 
hoge schilden met lange lansen vormden 
zij een taaie tegenstander voor de ruiters 
van de Woeste Horde, die met te weinig 
waren  om  een  effectieve  aanval  uit  te 
voeren.  Deze  tactiek  werkte  niet  altijd 
even  goed,  omdat  de  beoogde  sterke 
plaats  zwakker  was  dan  gedacht  of  de 
verdediging  niet  georganiseerd  genoeg 
bleek,  maar  gemiddeld  leden  de  ruiters 
toch verliezen. Het was in ieder geval een 
goede oefening voor het leger.
Na  enkele  weken  bereikte  Harve 
Khepasis dan toch de bergen met slechts 
lichte  verliezen.  Tot  een  echte 
confrontatie  met de  Woeste  Horde was 
het nog niet gekomen. De passen zouden 
uitsluitsel  geven  over  het  lot  van  het 
Crudaltese leger.
De  passen  bleken  inderdaad  bezet  door 
het leger van de Woeste Horde. Dit bleek 
echter een infanterieleger te zijn. De weg 
naar het oosten bleek echter nog vrij  en 
Harve  Khepasis  maakte  er  direct  werk 
van om deze onmogelijk te maken voor 
de  ruiterij.  Hij  legde  het  beleg  om  de 
passen.  De  weg  vernauwd,  greppels 
werden  gegraven  en  barricades  werden 
opgeworpen,  voornamelijk  met  rotsen. 
Zijn  doel  was  vooral  om te  voorkomen 
dat meer ruiterij van de Woeste Horde de 
kustlanden kon bereiken.
Het  leger  van  de  Woeste  Horde  bleek 
geheel verrast door de komst van dit grote 
leger. Blijkbaar waren er geen ruiters van 
de  voorhoede  terug  naar  de  passen 
gereden  om  hun  kameraden  te 
waarschuwen.  Generaal  Harve  Khepasis 
vermoedde  dat  er  van  een  grote 
campagne voorbij de bergen nog helemaal 
geen sprake was. De Woeste Horde was 
te  ver  verspreid  en  wilde  vooral  een 
bruggenhoofd creëren en de belangrijkste 
passen naar het oosten beheersen zodat zij 

deze makkelijk konden aanvallen als het 
nodig was. Er waren hierbij enige eskaders 
ruiters  toegewezen om chaos  voorbij  de 
bergen te scheppen.
Met  enig  geluk  werd  het  lot  van  het 
Crudaltese leger vernomen. Een gevluchte 
soldaat  had  weten  te  ontsnappen  in  de 
bergen  en  had  na  een  krankzinnige 
overlevingstocht de andere zijde weten te 
bereiken. Het Crudaltese leger had tijdig 
de passen bereikt en was al snel tot een 
treffen gekomen met de infanterie van de 
Woeste  Horde  die  niet  ver  meer  was 
geweest.  De strijd verliep erg gunstig en 
de  Crudaltese  generaal  zette  direct  de 
achtervolging in om de verraders geheel te 
verpletteren. Hierdoor was de organisatie 
in het leger verdwenen en ineens werden 
ze van de zijkanten belaagd. Ze waren in 
een  hinderlaag  gelopen.  De  enige  open 
weg was naar het westen, maar hier werd 
het al  snel vlakker waar  de ruiterij  zich 
goed kon voortbewegen en zij hadden de 
in  paniek  geraakte  soldaten  eenvoudig 
afgeslacht.  Het  Crudaltese  leger  was 
vrijwel geheel vernietigd.
Geschokt  door  dit  bericht  besloot 
generaal  Harve  Khepasis  geen  actie  te 
ondernemen. Zijn kennis van het bergge-
bied  was  gebrekkig.  Hoewel  de  Woeste 
Horde  het  hoogste  deel  van  de  pas 
beheerste, was het voor hem belangrijker 
dat ze niet eenvoudig door konden stoten 
naar het oosten.  Door hier  verdedigings-
werken op te bouwen kon de situatie in 
de kustlanden tot rust komen en de orde 
hersteld  worden  zodat  de  vluchtelingen 
een  goed  heenkomen  gegeven  kon 
worden. Zijn enige geruststelling was dat 
er naar het zuiden nauwelijks begaanbare 
passen  waren  en  er  pas  in  Zuid-Marar 
weer een doorgang was, maar hier lag het 
hart  van  de  staat  en  was  er  reeds  een 
sterke  verdediging  beschikbaar.  Zolang 
het  noorden  en  het  zuiden  elkaar 
afdekten konden ze niet  verrast  worden 
door een aanval van hun flanken.

Nicephorun Hamas ontsnapt aan bomaanslag
Regering geschokt over geclaimde aanslag op oud-landvoogd
WOLFSKREIS - De Sicherlandse autoriteiten 
hebben  abusievelijk  aangenomen  dat 
oud-landvoogd  Nicephorun  Hamas  bij 
een aanslag om het leven was gekomen. 
De man waarvan zij meenden dat het de 
landvoogd  was,  was  echter  zodanig 
verminkt dat zij dachten dat hij het wel 
moest  zijn.  De  landvoogd  was  op  dat 
moment echter al op een Azulische schip 
naar  Hesperidon  in  het  gezelschap  van 
de Azulische veiligheidsdienst.
Gezien  de  chaotische  toestand  in  wat 
eens de Unie van Sicherland was had de 
Azulische  veiligheidsdienst  geen 
vertrouwen in de veiligheid van de oud-
landvoogd.  Er  was  wel  verteld  dat  er 
beveiliging  was  ingesteld,  maar  wie  hier 
verantwoordelijk voor was en hoezeer zij 
geschikt waren om daadwerkelijk voor de 

veiligheid  van  Nicephorun  Hamas  te 
zorgen was onduidelijk. 
In  het  overvolle  ziekenhuis  bleek  de 
beveiliging  slechts  voor  de  sier.  Er  was 
wel  heel  wat  mankracht  opgetrommeld, 
maar  het  bleek  onmogelijk  alles  te 
controleren  en  de  wachtposten  namen 
daarom daar ook niet de moeite voor. De 
Azulische  veiligheidsmensen  kwamen 
makkelijk ongezien in de volle kamer van 
Nicephorun  Hamas,  die  maar  al  te 
opgelucht  was  weer  wat  landgenoten  te 
zien. Hij bleek al voldoende opgeknapt te 
zijn  om  te  kunnen  reizen.  Met  een 
eenvoudige  vermomming  loodsten  zij 
Hamas langs de beveiliging en reisden via 
binnenlandse  routes  naar  de  kust.  Als 
niemand  wist  dat  de  oud-landvoogd  op 
reis  was  kon  hij  ook  niet  bedreigd 

worden.  De  volgende  dag  al  vond  de 
bomaanslag plaats.
Landvoogd  Sangxi  heeft  verbijsterd  en 
geschokt gereageerd  op de brute aanslag 
die  nog door niemand is  opgeëist.  “Niet 
alleen  betreft  dit  een  voormalige 
landvoogd,  het  is  ook  nog  eens  een 
ziekenhuis,”  zo  zei  hij  tegen 
nieuwscorrespondenten.  “Dit  is  een 
bijzonder laffe aanval en dan ook nog eens 
op een neutraal land dat geen partij heeft 
gekozen in de situatie in Sicherland. Wij 
begrijpen  niet  waarom  Nicephorun 
Hamas,  momenteel  alleen  nog  een 
Afgevaardigde in het Azulische Huis, tot 
twee keer toe het doelwit is geweest. Laat 
het duidelijk zijn dat Epis Azuli adequate 
en  passende  maatregelen  zal  treffen  om 
de  boosdoeners  te  straffen.  De  afstand 



mag  groot  zijn,  maar  de  arm  van 
gerechtigheid is lang!”

Bij  deze laatste  opmerking liet  hij  na te 
vermelden dat Epis Azuli met de enclave 

Vespasia  al  in  de  directe  nabijheid  van 
Sicherland aanwezig is.

Muarang claimen uitzonderingspositie
Onderdrukking genoemd als excuus voor ontduiken wetten
ZEPHYRA –  Recentelijk  werd  er  melding 
gemaakt  van een uittocht  van Muarang 
uit  Epis  Azuli  vanwege  zogenaamde 
onderdrukking  en  slavernij.  Zoals  ook 
werd  genoemd  dat  er  grote  verschillen 
bestaan  tussen  de  levensstijl  van  de 
Muarang en de Azuli. Het is daarbij van 
belang  ook  de  andere  zijde  van  het 
verhaal te beschrijven.
In  de  praktijk  worden  de  Muarang  niet 
anders  behandeld  dan  andere  religieuze 
groepen.  Alleen het  Ba-dom is  de  enige 
toegestane religie die openlijk ongelovigen 
mag bekeren, publieke manifestaties mag 
houden en open religieuze gebouwen mag 
onderhouden. 
Voor  alle  andere  religies  is  dit  niet 
toegestaan.  Religieuze  diensten  mogen 
alleen in gebouwen worden gehouden die 
niet vast dienst doen als tempel of kerk, 
pogingen  tot  bekeringen  zijn  niet 
toegestaan  en  religieuze  groepen  mogen 
niet in grote aantallen samen clusteren in 
gesloten  gemeenschappen.  Door  dit 
laatste sluiten zij zich af van de rest van 
de samenleving en is sociale controle van 
hun activiteiten en bovenstaande wetten 
moeilijk te handhaven.
De Muarang tonen in andere landen zeer 
de  neiging  bij  elkaar  te  gaan  wonen  en 
exclusieve  wijken  op te  zetten  waar  zij 
hun eigen wetten en gebruiken volgen. In 
deze landen zijn de autoriteiten wellicht 
blij dat dit volk zich niet tussen hun eigen 
volk mengt en zij zo de Muarang geheel 

kunnen negeren zolang de Muarang zich 
niet  met  hen  bemoeien.  De  Azulische 
autoriteiten  zien  zulk  sociaal 
isolationisme  als  mensonterend.  Iedere 
burger  is  gelijk  en  niemand  mag 
uitgesloten  worden  van  de  rest  van  de 
samenleving.  Een  burger  die  onder  de 
mensen leeft is een betrokken burger die 
zich inzet voor de medeburger.
Dit alles is geen slavernij, maar een sociaal 
systeem. Hierin  zijn  de voorrechten van 
de  Kerk  van  Ba  meer  dan  verdiend.  Al 
eeuwen  is  Epis  Azuli  een  baken  van 
sociale stabiliteit en coherentie dankzij de 
bindende  elementen  van  de  Kerk  die 
afkomst en grenzen overstijgen.
Een  andere  groot  probleem  met  de 
Muarang  is  het  gegeven  dat  zij  vrijelijk 
rondtrekken over het land. In principe is 
dit  toegestaan,  maar  de  Muarang 
verkiezen  het  om  hun  kampen  op  te 
zetten op privaat terrein en hun voedsel 
te verzamelen door te jagen en anderzijds. 
Zo nu en dan kopen zij wel voedsel, maar 
het  liefste  doen  zij  dat  niet.  Het  lokaal 
verzamelen  van  voedsel  is  gewoonlijk 
geen probleem in het dunbevolkte zuiden 
van Epis Azuli,  maar de Muarang reizen 
meestal  door  het  warmere  en 
dichtbevolktere  noorden.  Hier  zijn 
nauwelijks  uitgestrekte  gronden  waar 
meer  wild  is  dan  mensen.  Bossen  met 
wild  zijn  gewoonlijk  jachtterreinen  of 
houtwinningsgebieden  voor  hereboeren 
en adel. De Muarang kappen hier echter 

vrijelijk hout en jagen op het aanwezige 
wild  zodat  de  eigenaren  hieronder  te 
lijden hebben. Logischerwijs vragen zij de 
autoriteiten om de Muarang te beboeten 
en van hun land te verdrijven. Zoiets kan 
door  hen  bezien  worden  als 
onderdrukking van hun levensstijl.  Deze 
vorm  van  leven  lijkt  echter  veel  op 
landloperij, wat in Epis Azuli verboden is.
Kunnen de  rondtrekkende  Muarang  dan 
elders kamperen? Zeker wel. Als er geen 
herbergen  zijn  met  achterliggende grond 
voor de wagens om te plaatsen dan zijn er 
nog  talloze  Ba-kloosters  te  vinden  die 
voor  een  lichte  bijdrage  of  enkele 
werkzaamheden  reizigers  onderdak 
bieden. De kloostergronden hebben meer 
dan genoeg ruimte om een kamp op te 
zetten. Ongetwijfeld zien de Muarang het 
als een affront om op het grondgebied van 
een andere religie te moeten kamperen en 
vermijden  zij  de  kloosters  daarom.  De 
kloosters  doen echter  niet  aan  bekering. 
Die  taak  is  alleen  aan  priesters  en 
missionarissen toebedeeld.
Het  is  jammerlijk  dat  de  Muarang 
weigeren  te  conformeren  naar  de 
gebruiken en wetten van het land waar zij 
verblijven.  Zij  beschouwen  zich  als 
reizende  ambassades.  Waar  zij  wonen is 
hun  grondgebied.  Zo’n  absurde  notie  is 
juridisch  natuurlijk  niet  houdbaar.  Wij 
wensen de Dardanen succes met nog een 
onafhankelijk volk binnen hun grenzen.

Epis Azuli afwezig op Wereldspelen
Gastland tegendeel van verbroedering
TERAZON –  Na  lang  beraad  heeft  de 
regering,  met  instemming  van  de 
Landsraad, besloten dat Epis Azuli geen 
afvaardiging  zal  zenden  naar  de 
Wereldspelen  dit  jaar  dit  worden 
gehouden Chrysopolis, de hoofdstad van 
Dardania. De reden voor dit besluit is dat 
het  gastland  de  afgelopen  jaren  het 
tegendeel is geweest van het doel van de 
Spelen,  verbroedering  en 
vriendschappelijk  wedijver  tussen  de 
verschillende naties.
De regering was al  bijzonder kritisch en 
afkeurend over de invasie van Aïchion en 
wreedheden  die  daar  zijn  begaan;  de 
deportatie  en  internering  van  Aïchische 
burgers; de bezetting van grote delen van 
Aïchion;  het  bewust  traineren  van  de 
vredesonderhandelingen  in  Nypoli; 
heimelijk  inmenging  in  de  politiek  van 
bondgenoot Milantica en het beschermen 
en  openlijk  eren  van  de  Milanticaanse 
verrader  Vespasiano;  wantoestanden  in 

Cappicië,  waar  onbekwame  en 
hebzuchtige  bestuurders  geen  hand 
uitsteken om de situatie te verbeteren en 
gevangen lokale bewoners deporteren om 
verkocht  te  worden  op  slavenmarkten 
(datgene waar zij juist aan probeerden te 
ontsnappen).  Dit  allemaal  opgeteld 
gevolgd  door  de  recente,  nog  altijd 
onverklaarbare,  toenadering  tussen 
Dardania  en  Histeria,  reden  voor  het 
besluit van de regering. Ook de teloorgang 
van  de  GIC,  waar  juist  op  vreedzame 
wijze  op  neutraal  terrein  diplomatiek 
overleg gepleegd kon worden, is voor een 
groot deel te wijten aan Dardania.
Dit  allemaal  is  gebeurd  in  de  afgelopen 
drie  jaar  sinds  de  vorige  Wereldspelen. 
Dardania vormt de bron van veel ellende 
en  rampspoed  in  Thalassa.  Hoewel  de 
regering  zich  niet  wenst  te  mengen  in 
buitenlandse  aangelegenheden,  vormt  de 
afwezigheid  van  de  voor  Dardania  zo 
belangrijke  Wereldspelen  een  ideaal 

platform om de afkeuring van Epis Azuli 
te laten blijken.
De  Commissie  Ontwikkeling 
Wereldspelen  (COW),  die  poogt  het 
enthousiasme  voor  de  Wereldspelen  in 
Epis  Azuli  te  vergroten zodat  er serieus 
werk gemaakt wordt van de ontwikkeling 
van  sporten,  heeft  teleurgesteld 
gereageerd  op  het  besluit.  Zij  wil  gaan 
protesteren tegen de politieke inmenging 
in  een  evenement  dat  a-politiek  zou 
moeten zijn. 
Celestia Kirile Candath,  de Minister van 
Binnenlandse Zaken, heeft gezegd dat de 
commissie  “haar  mond moet  houden en 
haar  ogen  niet  moet  sluiten  voor  de 
misstanden  in  de  wereld  voor  iets 
onbelangrijks als sport”. 
Shinia  Hemar  Singules,  de  Minister  van 
Volksgezondheid,  deed  hier  een  schepje 
bovenop  door  te  stellen  dat  “sport  is 
bedoeld voor fysieke en mentale oefening. 
Competitie  creëert  ongezonde  rivaliteit 



waar supporterende burgers hun vrije tijd 
aan  verspillen”.  Hierbij  doelde  zij 
waarschijnlijk  op  de  wedstrijdarena’s  in 
het buitenland die bezocht worden door 
grote  menigten  en  waar  grote 
geldbedragen besteed worden aan gokken. 

Op zich komen deze zaken in Epis Azuli 
wel voor en zijn zij niet verboden, maar 
de  regeringen  hebben  in  het  verleden 
deze wel in het oog gehouden om ervoor 
te zorgen dat zij beperkt en gecontroleerd 
blijven. Om deze reden is de beoefening 

van sporten in Epis Azuli  altijd  beperkt 
gebleven.  Alleen  in  het  leger  wordt 
competitie wel gepromoot, maar hier zijn 
geen  prijzen  of  voorrechten  aan 
verbonden.

Voorbereidingen millennium-feesten in volle gang
TERAZON –  Volgend  jaar  vindt  het  jaar 
8000  plaats.  Een  bijzonder  jaar,  zeker 
omdat het cijfer 8 in de Azulische traditie 
een  bijzondere  plaats  in  neemt.  De 
Landsraad heeft  daarom verkondigt  dat 
alle traditionele feestdagen in dit jaar een 
extra dag zullen krijgen.
In alle delen van het land zijn al drukke 
voorbereidingen  aan  de  gang  voor  de 
festiviteiten.  Men  verwacht  veel  bezoe-
kers,  zeker  nu  het  reizen  sneller  gaat 
dankzij de stoomkoetsen en spoorverbin-
dingen.  Vooral  veel  aandacht  krijgen  de 

tien heilige steden van Epis Azuli. Dit zijn 
in  rangorde  Terazon,  Raneken, 
Zandezindun,  Trinquilliun,  Kundun, 
Sardon,  Veluzon,  Selingchrisope,  Inzilun 
en Misa. Het overgrote merendeel van de 
bezoekers zal zich op de eerst zes steden 
richten. Ook zullen er het komende jaar 
extra  veel  pelgrims  Badacho  bezoeken. 
Bezoeken  aan  de  oude  Ba-plaatsen  in 
Dardania  worden  vooralsnog  afgeraden 
door  de  regering.  Iczia  Yamante,  de 
Minister  van  Religieuze  Zaken,  zei 
hierover:  “Wij  mogen  niet  vergeten  dat 

Epis Azuli nog altijd in staat  van oorlog 
verkeert  met Dardania,  ook al zijn er al 
vijf  jaar  geen  gevechtshandelingen  meer 
gevoerd. Er is slechts een staakt het vuren, 
maar  dat  beschermt  de  pelgrims  in 
Dardania niet tegen eventuele agressie. De 
regering hoopt natuurlijk dat er tijdig een 
serieus  bestand  gesloten  kan  worden, 
maar  het  ontbreekt  aan  bruikbare 
voorstellen.  De  indruk  bestaat  dat  de 
Dardanen de opties open willen houden 
en niet  het  risico  willen  lopen  een vers 
verdrag te verbreken.

Oplossing gevonden voor vestiging van Verenigde 
Kloosters van de Wind in Epis Azuli
TERAZON –  Terwijl  de  religieuze  factie, 
gesteund  door  de  Kerk,  bijzonder 
moeilijk deed over de vestiging van een 
klooster van de Verenigde Kloosters van 
de  Wind  in  Epis  Azuli,  waren  het  de 
rechtsgeleerden  die  een  onverwachte 
oplossing vonden.
Jusuve  Jennun,  hoogleraar  van  de 
juridische  faculteit  aan  de  Universiteit 
van  Karlundun  en  voorzitter  van  de 
commissie  die  het  verzoek  in  opdracht 
van  landvoogd  Sangxi  onderzocht, 
presenteerde  de  oplossing  aan  de 
Landsraad. “Iedereen lijkt te vergeten dat 
de Verenigde Kloosters  van de Wind in 
feite  een  soevereine  staat  is.  Een  met 
bijzondere eigenschappen, maar desalniet-
temin kunnen zij beschouwd worden als 

een land. Als land hebben zij recht op een 
eigen ambassade en het grondgebied van 
een  ambassade,  zoals  iedereen  weet, 
wordt juridisch gezien beschouwd als een 
enclave van dit land waar de eigen wetten 
gelden.  Het  vestigen  van  meerdere 
kloosters is volgens dit principe niet aan 
de orde, maar de Verenigde Kloosters van 
de Wind hebben als bevriende natie het 
volle recht op een ambassade in Terazon. 
Het  staat  hen  hierbij  vrij  deze  in  te 
richten  als  klooster  en daarin  hun eigen 
religie  danwel  filosofie  te  beoefenen. 
Ditzelfde  principe  geldt  ook  voor  de 
andere  ambassades,  alleen  vormen  hun 
gebouwen  geen  religieus  gebouw.  De 
Verenigde  Kloosters  zijn  echter  een 
religieuze  staat,  dus voor  hen moet  dan 

ook  een  uitzondering  worden  gemaakt. 
Om eventuele precedenten te voorkomen 
die  door  andere  landen  zou  kunnen 
worden  misbruikt,  hebben  wij  een 
concept-wet opgesteld.”
De religieuze factie was verrast door het 
voorstel,  maar  bezat  weinig  krachtige 
tegenargumenten.  Goede  betrekkingen 
met Yufong worden zeer hoog geacht. 
De regering is momenteel in overleg met 
de Verenigde Kloosters of zij zich kunnen 
vinden  met  deze  oplossing.  Hierbij  is 
voorgesteld  de  ambassade  net  buiten 
Terazon  te  plaatsen  zodat  het  klooster 
niet  onnodig  de  aandacht  trekt.  De 
ambassade  zal  een  ruim  terrein  worden 
toebedeeld  zodat  er  voldoende  afstand 
geschapen kan worden.

Machtswisseling in Túne
OPHELIUN –  Gravin  Igrelle  IV  Augos 
Lazeri van Túne is het enige lid van de 
Landsraad dat dit jaar het heden voor het 
eeuwige  heeft  verlaten.  Sinds  7967 
heerste zij over het afgelegen graafschap 
in  Oost-Kepheramondri  waar  zij  zeer 
geliefd  was  en  een  voor  haar  familie 
enigszins  liberale  politiek  voerde.  Zij 
werd 67 jaar oud.
Zij is opgevolgd door haar zoon Ucires VI 
(*7954), die al enige tijd aan het lobbyen 
is  binnen  de  Landsraad  om  Túne  te 
verheffen  tot  hertogdom.  In  zijn  opinie 
rechtvaardigt  de  omvang  van  het 
bondsland  dit  en  Túne  is  dankzij  de 
drooglegging van de moerassige delta van 
de Daire vruchtbaarder aan het worden, 
wat  boeren  en  investeerders  aan  trekt. 
Ook profiteert Túne van de aanwezigheid 
van  de  stad  Culva  Zei,  dat  bruist  door 

snelle groei en grote ontwikkelingen.
Normaal  gesproken kunnen verheffingen 
vrij direct worden uitgevoerd wanneer de 
edele valt onder een edele van een hogere 
klasse die het recht heeft verheffingen uit 
te voeren. Zo werd Culva Zei, voorheen 
een kleine nederzetting, in 7843 door de 
vorst  van  Katile  toegewezen  aan  een 
prins, de eerste sinds eeuwen. In principe 
is  er  in  Epis  Azuli  al  zoveel  adel  dat 
nieuwe  verheffingen  zeldzaam  zijn. 
Alleen  bij  sterke  bevolkingsgroei  of 
nieuwe steden in dunbevolkte regio’s is er 
ruimte om dit te doen.
Voor de heersers  van de bondslanden is 
zoiets  niet  zomaar  mogelijk.  Zij  hebben 
alleen een landvoogd boven zich staan, en 
deze  heeft  geen  adellijke  rechten. 
Zodoende  beslissen  zij  dit  onderling  via 
een  lastige  stemprocedure.  In  vroegere 

tijden heeft de hertog van Kriste gepoogd 
zich  tot  prins  te  verheffen,  maar  hier 
slaagde deze niet in. De huidige dynastie 
heeft hier geen interesse voor. Binnen de 
Landsraad  telt  de  adellijke  titel  minder 
zwaar  en de eigen lage  titel  staat  alleen 
lagere  titels  toe  binnen  het  eigen 
bondsland,  waardoor  deze  zwak blijven. 
Ook blokkeert hij hierdoor claims van de 
prinsen  van  Ninion  en  de  groot-hertog 
van Almazion.
Het  verzoek  van  graaf  Ucires  VI  is 
minder  belemmerend.  Sowieso  is  er  in 
Oost-Kepheramondri  weinig  adel,  maar 
hoe snel hij het op de agenda kan krijgen 
is  een  andere  vraag.  Momenteel  spelen 
nog  altijd  de  wat  lastige  kwesties 
aangaande Kavalle en Genedasa.


