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Nimandische vrede onverwacht gesloten
Koninklijk huwelijk cement voor verdrag
BADACHO/BAARLE – Sinds 7993 verkeerde 
Epis  Azuli  in  staat  van  oorlog  met 
Dardania  en  Laudania.  Een  situatie  die 
veel  schade  berokkende  aan  de 
onderlinge  handel,  die  voor  de  oorlog 
omvangrijk  te  noemen  was.  Na  7994 
kwam het  niet  meer  tot  een  gewapend 
treffen. Epis Azuli beheerste de wateren 
rondom de Nimandische Eilanden, maar 
de  Laudaanse  en  Dardaanse  vloten 
bleven  lange  tijd  dreigend  in  de  buurt. 
Sinds enkele jaren is deze aanwezigheid 
vrijwel verdwenen en er een zekere status 
quo ontstaan, maar tot een verdrag kwam 
het niet.
Recentelijk  werd  er  onverwacht  een 
doorbraak bereikt en wel in Badacho. Een 
voorstel om de Kerk van Ba het beheer te 
geven  over  de  Nimandische  Eilanden 
vond ineens vruchtbare bodem. Het was 
wel  duidelijk  dat  de  Laudaanse  en 
Dardaanse  senaat de situatie  moe waren 
en het belang van deze rotspunten in zee 
aanzienlijk  minder  was  geworden.  Kort 
hierna  streden  een  Dardaanse  en 
Azulische kandidaat om gade te worden 
van  de  nieuwe  IJzerlandse  koning.  Dit 
geluk viel de Azulische kandidate toe. De 
teleurgestelde  Dardaanse  kandidate, 
prinses  Kalypso,  bleef  desondanks  in 
IJzerland  om als  vertegenwoordiger  van 
Dardania  het  huwelijk  bij  te  wonen, 
waarvoor zij veel bewondering kreeg. Zij 
werd  bijgestaan  door  haar  schoonzuster, 
kroonprinses  Brynilthis,  die  zelf  van 
IJzerlandse afkomst is.
In de dagen voor het huwelijk was er veel 
onderling  contact  tussen  de  vele 
buitenlandse  gasten  gearriveerd  waren 
voor  het  evenement.  Kroonprinses 
Brynilthis vormde daarin een brug tussen 
de  Azulische  en  Dardaanse  delegatie  en 
zij  bemerkte dat de broer van de bruid, 
Lutexi, het goed kon vinden met prinses 
Kalypso. 

Toen  de  vader  van  Lutexi  en  de  bruid 
onverwacht overleed in de nacht van het 
feest,  steunde  zij  de  diepbedroefde 
Lutexi.  Brynilthis  was  ondertussen  druk 
actief  geworden  en  verzond  berichten 
naar  haar  echtgenoot  en  schoonvader, 
alsmede de grootvader van Lutexi,  vorst 
Lutexi  Anxendre  X  van  Indri.  Hierin 
deed zij het voorstel om steun te krijgen 
voor  het  lopende  vredesvoorstel  in 
Dardania  door  een  huwelijk.  Epis  Azuli 
had  al  aangege-ven  bereid  te  zijn  te 
voorwaarden te accepteren, welke vooral 
in hielden dat de eilanden niet misbruikt 
zou-den worden voor militair-strategische 
doeleinden. In Dardania was er nog geen 
meerderheid voor. Het verdrag werd toch 
als een verlies gezien. 
Het  onverwachte  huwelijksvoorstel 
veranderde  deze  situatie.  Door  een 
huwelijk  met  de  erfvorst  van  Indri  zou 
Dardania  sterke  banden  krijgen  met  de 
grootste industriële macht van Epis Azuli. 
Ook  zou  hiermee  de  positie  van  de 
keizerlijke  familie  worden  versterkt  om 
zo  de  opvolging  veilig  te  stellen. 
Andersom was vorst Lutexi Anxendre X 
een  band  met  de  Dardaanse  keizer 
welgevallig.
Na onderling akkoord gebruikte de keizer 
zijn  invloed  om de  Dardaanse  senaat  te 
doen instemmen met het vredesvoorstel. 
Ondertussen was er in Laudania eindelijk 
een nieuwe imperator gekozen zodat het 
vredesvoorstel  eindelijk  behandeld  kon 
worden.  Hoewel  er  veel  woordelijke 
kritiek  werd  uitgesproken  over  het 
voorstel bleek dit een goedkeuring niet in 
de weg te staan. In Laudania was men de 
oorlogssituatie  al  langer  moe.  Net als  in 
Dardania was er een kleine meerderheid, 
maar dit was voldoende.
In  Epis  Azuli  was  er  ook  verdeeldheid 
over  het  voorstel  en  het  geplande 
huwelijk.. Beheerste Epis Azuli al niet de 

eilanden? Dardania en Laudania verloren 
niets.  Zij  hadden  voorheen  de  eilanden 
niet  eens  bezeten.  Deze  werden  nu 
weggegeven  aan  de  Baus.  Met  het 
huwelijk  kreeg  Dardania  bovendien 
nieuwe voet aan de grond in een van de 
belangrijkste  bondslanden.  Dat  de 
Kardionieke  Kerk  de  priesteres  mocht 
leveren  om  de  schrijn  op  Uthuke  te 
blijven  beheren  in  naam  van  de  Baus 
werd  als  een  detail  gezien.  Epis  Azuli 
verloor  hiermee  namelijk  ook  een  deel 
van haar zeegrenzen.
Ondanks deze kritiek werd het voorstel 
zowel  in  het  Azulische  Huis  als  de 
Landsraad goedgekeurd.
Het  tekenen  van  het  verdrag  vond 
uiteindelijk  plaats  in  Baarle. 
Desalniettemin  wordt  het  verdrag  in  de 
wandelgangen  de  Vrede  van  Badacho 
genoemd,  omdat  het  voorstel  door  de 
Baus  werd  gemaakt  en  ook  het 
huwelijksvoorstel hier vandaan kwam. Na 
acht  jaar  koude  oorlog  was  men 
uiteindelijk  opgelucht  dat  het  voorbij  is 
en  dat  de  handelsbetrekkingen  hersteld 
kunnen  worden.  Door  de  vele  militaire 
conflicten  in  Thalassa  hebben  veel 
onderdelen van de economie (behoudens 
ondermeer  de  wapenindustrie  en  het 
bankwezen)  schade  opgelopen.  In 
Milantica is licht teleurgesteld gereageerd 
op  de  vrede.  Het  land  verliest  hierdoor 
haar  positie  als  doorvoerstation  van  de 
handel tussen Epis Azuli en Dardania en 
Laudania.
Vanwege  de  recente  dood  van  prins 
Phelipe,  de vader van erfvorst  Lutexi,  is 
het de verwachting dat het nog even kan 
duren  voordat  de  bruiloft  wordt 
voltrokken.  Men  gaat  uit  van  minstens 
een half jaar tot een jaar. In die periode is 
er  dan  ook  de  gelegenheid  om  de 
betrekkingen  tussen  Dardania  en  Epis 
Azuli verder te herstellen.



‘Geredde Prinses Larica’ verborgen gehouden door 
Iantezen
TERAZON –  Iantese  nieuwsorganen 
meldden  dat  prinses  Larica  van  Aure 
door  hen  was  gered  en  meegenomen, 
daarbij  haar  positie  als  staatshoofd 
negerend  terwijl  zij  toch  de  Aurese 
hoofdstad Daubelain  beheersten  en een 
nieuwe regering hadden geregeerd. Deze 
claim  maakte  het  duidelijk  dat  Iantai 
geen reddings- maar een veroveringsactie 
hebben uitgevoerd.
Via de Azulische ambassade in Daubelain 
werden  berichten  van  Larica 
doorgespeeld  om te  laten  weten  dat  zij 
nog  vrij  was  en  het  verzet  leidde. 
Desondanks was er behoefte om te weten 
welk verhaal waar was. Een oudoom van 
prinses  Larica,  prins  Lysendre  Melce 
Marre,  die  haar  heel  nauw  staat,  bood 
zich als vrijwilliger aan om de Iantezen te 
verzoeken  zijn  nicht  te  bezoeken  en  te 
zien hoe haar toestand is.
Prins  Lysendre  reisde  af  naar  het 
oorlogsgebied  en  verzocht  de  Iantezen 
hem te  escorteren  naar  de  verblijfplaats 
van zijn nicht. Hierbij was hij alleen en als 
oudere  man  (hij  is  al  69,  red.)  zou  hij 
geen bedreiging vormen.

De Iantezen verklaarde dat ze om haar te 
beschermen  prinses  Larica  voortdurend 
van  locatie  lieten  veranderen  en  dat  ze 
zodoende niet wisten waar ze zich exact 
bevond.
Prins  Lysendre  vond  dit  een  onzinnig 
argument. Ze moesten regelmatig contact 
houden en er was geen reden voor deze 
beschermingsmaatregel.  De  Iantezen 
beheersten genoeg veilige havens waar ze 
veilig kon worden gehouden. Hij verzocht 
daarom om een escorte zodat er toch een 
poging gewaagd kon worden om haar bij 
te halen.
Weer  werden  er  excuses  bedacht.  Het 
was duidelijk dat ze niemand bij haar toe 
willen  laten.  Tot  nu  toe  heeft  niemand 
kunnen bevestigen  dat  zij  daadwerkelijk 
prinses Larica gevangen houden, want dat 
is  het  wat  ze  aan  het  doen  zijn.  De 
Azulische  regering  blijft  bij  haar 
standpunt en bewijzen dat prinses Larica 
zich  nog  in  Aure  bevindt  en  daar  het 
verzet leidt.

Ondertussen  gaan  er  allerlei  andere 
berichten  de  rondte  over  Aure.  De 

meeste  beruchte  betreft  deze  over  de 
adviseur  Jock  de  Scot.  Rikarde  Elpiun 
Achidon,  eveneens  voormalig  adviseur 
van de regering van Aure, beschreef hem 
als volgt:
“In  Aure  waren  destijds  tientallen 
buitenlandse  adviseurs  aanwezig.  Aure 
was nog een jonge staat en wilde dus alle 
landen  te  vriend  houden.  Wij 
wedijverden  natuurlijk  om onze invloed 
te vergroten. De heer Jock onder ons de 
grootste  fantast.  Hij  beweerde  vanalles 
gedaan  te  hebben  gekregen,  waarbij  het 
meeste  moeilijk  te  verifiëren  was. 
Hiermee  probeerde  hij  de  andere 
adviseurs op een vals spoor te zetten en in 
diskrediet  te  brengen zodat  hij  vrij  spel 
had.  Natuurlijk  werkte  dat  niet.  De 
Aurese  regering  luisterde  vriendelijk  en 
knikte  vaak,  maar  trok altijd  haar  eigen 
plan,  tenzij  het  voorstel  daadwerkelijk 
bruikbaar was. Dat deze verhalen nu weer 
de  rondte  doen  verbaast  me  niets.  De 
meeste adviseurs waren er niet voor het 
welzijn van Aure.”

Konvooi Ba-pelgrims aangevallen door Iantezen
CARACATA –  Een  klein  konvooi  van  één 
passagiersschip en twee fregatten van de 
Azulische marine is aangevallen door een 
eskader schepen die zijn  geïdentificeerd 
als van Iantese afkomst.
Een  van  de  fregatten  was  door  slecht 
weer  en  hevige  mist  afgedwaald  van de 
rest van het konvooi en probeerde de rest 
van de groep terug te vinden toen zij haar 
weg versperd vond door een eskader van 
andere schepen die met grote vaart op het 
konvooi af gingen. Het fregat werd door 
de nog aanwezige mist niet opgemerkt en 
moest tot haar afgrijzen toekijken hoe de 
andere twee fregatten tot zinken werden 

gebracht  en  de  passagiers-schepen 
geënterd  werden.  Met  zwaar  gemoed 
vluchtte  het  fregat  voordat  het  zelf 
bemerkt  zou  worden  door  de  snelle 
Iantese schepen.
Het konvooi was het laatste dat pelgrims 
terug  bracht  van  de  millennium-
festiviteiten  in  Badacho.  Zij  bevonden 
zich  in  de  internationale  wateren  ten 
noorden  van  het  Reigereiland  met  het 
plan  deze  ten  westen  ervan  omheen  te 
varen. Het is niet onwaarschijnlijk dat zij 
door  het  slechte  weer  van  koers  zijn 
geraakt  en  de  territoriale  wateren  van 
Aure  zijn  binnen  gevaren.  Dat  zou 

desondanks geen reden moeten zijn voor 
de vijandelijke  actie  van de Iantezen.  Er 
werd  duidelijk  geen  waarschuwing 
afgegeven en zij waren zo oppermachtig 
dat  zij  de  schepen  ook  hadden  kunnen 
dwingen de Aurese wateren te verlaten.
Landvoogd Sangxi reageerde woedend op 
de aanval: “Dit is eens te meer het bewijs 
van het barbaarse (niet te verwarren met 
het  gelijknamige  Teutoonse  volk,  red.) 
karakter  van  de  Iantese  marine  en  dat 
deze  voor  een  groot  deel  uit  goddeloze 
piraten  bestaat.  Deze  provocaties  en 
onbeschaamdheid  kunnen  niet  langer 
getolereerd worden.”

Vorming van WEB in Takkeholm
TAKKEHOLM –  In  de  hoofdstad  van 
Sevosetia  hebben  ondermeer  de 
Ministers  van  Handel  van  Yufong, 
Sevosetia  en  Epis  Azuli  het 
oprichtingsverdrag van de WEB (Wereld-
Economische  Bond)  onderte-kend.  Dit 
economisch verbond moet de EGKS gaan 
vervangen,  dat  nog  teveel  beperkingen 
kende.
De  Azulische  Minister  van  Handel, 
Menas  Dalogonti  Xaten,  was  verheugd 
over  de  nieuwe  samenwerking.  “Na  de 
politieke  omwentelingen  in  zowel 

Yufong en Histeria werd het duidelijk dat 
de  EGKS  niet  meer  voldeed.  Daarnaast 
waren  er  ook  nog  kleinere  landen  die 
deelname  wensten.  Er  was  zodoende 
behoefte aan een nieuwe structuur waarin 
de  grote  en  kleine  industrielanden  een 
evenwichtige  samenwerking  konden 
opzetten en de onderlinge  verhoudingen 
zouden worden gerespecteerd.
Terwijl  de  omwenteling  in  Yufong 
vreedzaam verliep, is het in Histeria goed 
mis gegaan. De goede samenwerking met 
het  zich  sterk  ontwikkelende  Sevosetia 

deed  ons  besluiten  dat  het  grote 
potentieel  van  dit  land  een  goede 
vervanger biedt voor Histeria tot dit land 
de orde weet te herstellen.
Met  deze  nieuwe organisatie  hopen  wij 
de vrije handel en uitwisseling van kennis 
te stimuleren en voor meer stabiliteit te 
zorgen door een sterk economisch blok te 
vormen dat schadelijk gedrag van andere 
naties kan bestrijden en deze tot de orde 
kunnen roepen.”


