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Expeditie tegen de Woeste Horde in Marar (deel 2)
CARICARIS –  Minister  van  Buitenlan-
dse Zaken Karlon Edovarde Valosas 
Capeti  heeft  een  bezoek  gebracht 
aan  de  Primaru  van  Marar  en 
gesproken  met  vertegenwoordigers 
van  het  Mararse  leger  en 
volksvertegenwoordiging.  Hierbij 
werd overleg gepleegd aangaande de 
aanwezigheid van Azulische soldaten 
in  de  provincie  Crudalta  en  hun 
samenwerking  met  de  lokale 
autoriteiten.
Op dit  moment  bewaken de Azuli-
sche  troepen  alleen  de  Azulische 
belangen  in  de  regio.  Zij  willen 
voorkomen  dat  de  Woeste  Horde 
open toegang heeft tot de kustlanden 
via de beschikbare bergpassen en zo 
ook  de  Azulische  enclave  Vespasia 
kunnen  bedreigen.  Minister  Valosas 
Capeti onderhandelt nu over verdere 
betrokkenheid van Epis Azuli bij het 
bevrijden  van  de  binnenlanden  van 
Marar van de Woeste Horde. Hierbij 
werd  hij  geconfronteerd  met  de 
sterke  verdeeldheid  binnen  het 
militaire  apparaat  en  de 
volksvertegenwoordiging  waar  de 
Primaru maar weinig grip op heeft. Er 
is  sterke  verdeeldheid  over  de  te 
volgen strategie en de manier waarop 

de  Woeste  Horde  bestreden  kan 
worden.
Generaal  Kolchas  Harve  Khepasis 
heeft  na het afsluiten van de passen 
en  het  opzetten  van  verdedigings-
werken  de  indeling  van  zijn  leger 
aangepast. Zo hoog in de bergen is het 
ondoenlijk  om 40.000 manschappen 
te onderhouden. Daarnaast hebben zij 
weinig nu, omdat zoveel troepen niet 
nodig zijn in de nauwe passen.
Het kamp dat de barricade bewaakt 
bestaat  nu uit  5.000 soldaten.  Twee 
aparte legers, elk eveneens bestaande 
uit 5.000 soldaten hebben zich lager 
terug getrokken in de pas tot op een 
punt waar deze breed genoeg is  om 
twee  kampen  op  te  zetten  met 
voldoende  tussenruimte.  Eventuele 
aanvallers  zullen  tussen  de  twee 
legers door moeten. Beide legers doen 
momenteel  oefeningen  om  elkaars 
manoeuvres op elkaar af te stemmen.
Meer  troepen achtte  generaal  Harve 
Khepasis  als  onhandig  om  te 
gebruiken  in  de  passen.  Daarnaast 
bevinden er zich nog altijd ruiters van 
de  Woeste  Horde in  de kustlanden. 
Deze zijn slechts een duizend in getal, 
hoewel de cijfers onbetrouwbaar zijn, 
maar zij zorgen wel voor onrust. De 

overige  troepen  heeft  hij  terug  het 
laagland in  gezonden en verdeeld  in 
drie  legers  van  8.000  soldaten.  Eén 
leger  heeft  als  taak  de  bevoorrading 
met  de  troepen  in  de  passen  te 
beveiligen. De overige twee pogen de 
ruiters  van de  Woeste  Horde op te 
drijven  en  bruikbare  tactieken  te 
ontwikkelen om hen te bestrijden.
Alle  legers  die  generaal  Harve 
Khepasis  heeft  gevormd  bestaan  uit 
Azulische  veteranen  en  Vespasische 
en Maru rekruten. Twee legers heeft 
hij  een  Maru  bevelhebber  gegeven. 
Deze zijn degene die de bevoorrading 
beveiligt en een van de jagende legers. 
Dit voor een betere verstandhouding 
met  de  nog  aanwezige  lokale 
bevolking.
In  Hesperidon,  de  hoofdstad  van 
Vespasia, zijn intussen 6.000 soldaten 
versterking gearriveerd uit Epis Azuli. 
De  oorspronkelijke  troepenmacht 
moest  direct  in  actie  komen.  Dit  in 
combinatie  met  het  toevoegen  van 
lokale  militie  om  versterking  te 
bieden  zorgt  ervoor  dat  Vespasia 
kwetsbaarder is,  ook al is de directe 
dreiging geblokkeerd.

Relatie met Histeria blijft gespannen
Verdere onderhandelingen over nieuw economisch verbond

TERAZON – Er is met enige verbazing 
gereageerd op de nonchalante reactie 
van de Primaat van Histeria over de 
afkeuring die het liet blijken om zich 
in  te  laten  met  Dardania,  waarmee 
Epis  Azuli  nog  altijd  in  staat  van 
oorlog verkeert.
Diplomaten  van  het  Ministerie  van 
Buitenlandse  Zaken  zijn  enigszins 
geschokt  over  de  wijze  waarop  de 
nieuwe regering in Histeria denkt om 
te  gaan  met  haar  bondgenoten.  Zij 
geeft  aan dat  Epis  Azuli  en  Yufong 
ongeschikt  zijn  voor  haar  plannen. 
Dat lijkt juist in tegenspraak met de 

samenwerking die de afgelopen jaren 
zoveel  heeft  opgeleverd.  Er  is  geen 
duidelijke uitleg of excuses voor het 
feit dat zij is samen gaan werken met 
Dardania zonder daarin Epis Azuli te 
kennen.  Dat  is  een  kwestie  van 
fatsoen.
Epis  Azuli  geeft  gewoonlijk 
commentaar  geven  op  welk  samen-
werkingsverband een bondgenoot aan 
gaat.  Er  kunnen  zoveel  verbonden 
bestaan  als  deze  dat  wenst.  Het 
verschil  in  dit  geval  is  dat  Histeria 
oorspronkelijk  Epis  Azuli  militair 
steunde tegen de Dardaanse agressie. 

Hoewel de oorlog al jaren niet meer 
actief is, verwacht Epis Azuli wel van 
Histeria dat zij steun blijft geven tot 
de oorlog definitief is beëindigd. Haar 
huidige  actie  komt  zodoende  erg 
overeen  met  het  overlopen  naar  de 
vijand  en  heeft  de  positie  van  Epis 
Azuli  in  de  onderhandelingen 
beschadigd.
Dat  de regering  van Histeria  niet  in 
staat  is  om  dit  zelf  te  beseffen  is 
zorgwekkend.  Voor  een  goede 
verstandhouding is het belangrijk dat 
een  duidelijke  positie  in  neemt  en 
haar acties en voornemens verklaart. 



Haar  reacties  duiden  erop  dat 
Histeria  deze  schimmig  en  vaag 
wenst  te  houden,  waardoor  haar 
betrouwbaarheid  ernstig  schade  op 
loopt.

In de nasleep van deze ontwikkelen 
vindt  er  momenteel  verder  overleg 
plaats met Yufong en Sevosetia over 
het  opzetten  van  nieuwe  intensieve 
economisch  samenwerking.  Er 
hebben  verschillende  ontmoetingen 

plaats  gevonden in elkaar landen.  Er 
zijn  nog  geen  details  uitgelekt  over 
het nieuwe verbond, wat er op lijkt 
te duiden dat er nog niets concreets 
vast ligt.

Overleg Nimandische Eilanden mogelijk in 
stroomversnelling
TERAZON –  Onlangs  werd  in  de 
Dardaanse  senaat  een  voorstel 
gedaan om de Nimandische Eilanden 
toe te wijzen aan de Kerk van Ba in 
Badacho.  De  Badachijnse  Kerk,  die 
in  een  eerder  stadium  had 
aangegeven  aanspraak  had gemaakt 
op  het  eiland  Uthuke,  toonde  zich 
welwillend  om  alle  eilanden  onder 
haar hoede te nemen.
Het  is  nog  onduidelijk  of  de 
Dardaanse  regering  het  voorstel  van 
de  Dardaanse  senaat  daadwerkelijk 
ondersteunt. Dardania heeft duidelijk 
gezichtsverlies  geleden  door  de 
boycot  van  de  wereldspelen  door 
Epis  Azuli  en  KPRL-Yufong.  De 
huidige situatie levert Dardania niets 
op.  Epis  Azuli  beheerst  de  eilanden 
en  blokkeert  de  zeewegen  in  een 
ruime omgeving rondom de eilanden 
waardoor  de  bereikbaarheid  van 

Cappicia  behoorlijk  wordt 
belemmerd.  Ook de eigen economie 
lijdt  al  jaren  schade  doordat  er 
nauwelijks directe handel meer plaats 
vindt met Epis Azuli. Hetzelfde geldt 
in zekere mate ook voor Epis Azuli, 
maar deze heeft compensatie dankzij 
nieuwe  economische  banden  met 
Sevosetia en Milantica.
Celestia  Kirile  Candath,  de  Minister 
van  Binnenlandse  Zaken,  uitte  zich 
voorzichtig positief over het voorstel. 
“Zoals  bekend  heeft  Epis  Azuli  een 
schrijn in naam van Ba gebouwd op 
Uthuke  ter  nagedachtenis  van  de 
gevallenen  in  de  oorlog.  Er  is  een 
priesteres gestationeerd om de schrijn 
te  onderhouden  en  de  benodigde 
religieuze  taken de verrichten.  Door 
de verwoesting tijdens de aardbeving 
is  het  eiland  nauwelijks  meer 
bewoonbaar.  In de praktijk staan de 

eilanden  onder  de  hoede  van  de 
Kardionieke  Kerk  en  zoals  bekend 
staat  de  Kardionieke  Kerk onder  de 
hoede van de Baus, die ook het hoofd 
is van de Badachijnse Kerk. De facto 
is de Kerk van Ba dus al in het beheer 
van de Nimandische Eilanden, alleen 
wordt het beheer uitgevoerd door de 
Kardionieke Kerk. Deze status zou in 
een verdrag officieel kunnen worden 
gemaakt.
Wij zijn er ons van bewust dat men 
in  Badacho  soms  moeite  heeft  met 
staatsrechtelijkheid  van  de  Kardi-
onieke Kerk.  De Kerk van Ba bezit 
via  de  Kardionieke  Kerk  grote 
gebieden land in Epis Azuli en heeft 
enkele miljoenen gewone burgers (4,2 
miljoen,  red.)  en  een  eigen 
troepenmacht onder haar hoede.”

Ordelijk verloop millennium-feesten
TERAZON – De eerste feestdagen van 
het  nieuwe  millennium  zijn  zonder 
problemen  verlopen.  Via  een 
uitstekende organisatie door de Kerk 
in  samenwerking  met  de  staat  zijn 
tienduizenden  reizigers  in  staat 
geweest tijdig hun bestemmingen te 
bereiken.
Helemaal  perfect  verliepen  de 
feestdagen niet. Men was niet altijd in 
staat  om  alle  reizigers  onderdak  te 

bieden. Verscheidene kloosters boden 
wel  hulp,  maar  zij  bevinden  zich 
gewoonlijk  niet  erg  dicht  bij  de 
gewenste  lokatie  zodat  dit  meestal 
weinig  effect  had.  Gelukkig  waren 
veel  lokale burgers bereid bezoekers 
tegen  een  kleine  vergoeding  een 
slaapplaats  te  bieden  in  hun  eigen 
huis.  Zo  werden  echte  problemen 
vermeden.
Het lijkt er ook op dat men gehoor 

heeft gegeven aan het advies van de 
regering  om  niet  naar  Dardania  te 
reizen  om  daar  heilige  plaatsen  te 
bezoeken.  Het  merendeel  kiest 
ervoor om naar IJzerland te gaan. De 
regering heeft de IJzerlandse regering 
er  al  voor  gewaarschuwd  dat  er 
waarschijnlijk  veel  meer  pelgrims 
naar Badacho zullen komen dan zij in 
hebben geschat.


