
Epica Mercuri
Internationaal Nieuwsjournaal van Epis Azuli, No. 25

Voorjaar 8001 cb, 4827 ca, 646 abc, 458 ec, Editie 2

Interventie in Zuid-Histeria
Tepozhai-schepen brengen revolutie in maritieme strijd
Baurg-ab-Sais na succesvolle landing belegerd
BAURG-AB-SAIS/TERAZON –  De  landvoogd 
heeft  met unanieme instemming van de 
Landsraad besloten een interventie uit te 
voeren in Zuid-Histeria,  waar na de val 
van  de  hoofdstad  Baurg-ab-Sais  de 
Histeriërs moeizaam verzet bieden tegen 
de Iantese alliantie en aanvallen van hun 
Baïstische  landgenoten  in  het  noorden. 
De belangrijkste doelstelling is een eind 
te  maken  aan  het  gewelddadige 
arrogante imperialisme van Iantai  dat al 
vele  jaren  het  oosten  van  Thalassa 
teistert.
Al vele jaren zet Epis Azuli zich in tegen 
nieuwe vormen van imperialisme, waarbij 
naties  andere  landen  onderwerpen,  de 
lokale  bevolking  onderdrukken  en 
volksplantingen doen om de eigen cultuur 
op te dringen.  Epis Azuli  heeft  zich tot 
doel gesteld de huidige status quo zoveel 
mogelijk  in  stand  te  houden,  maar  zich 
niet  te  verzetten  wanneer  naties  uiteen 
vallen door een te grote diversiteit tussen 
bepaalde  bevolkingsgroepen  of  wanneer 
meerdere  landen  gezamenlijk  besluiten 
een  eenheid  te  vormen.  Hierbij  moeten 
deze  processen  zoveel  mogelijk  op 
vreedzame wijze verlopen.
De vorige eeuw heeft  Epis Azuli  vooral 
een  passieve  houding  aangenomen  ten 
aanzien  van  buitenlandse  conflicten. 
Alleen wanneer het zelf werd aangevallen 
sloeg zij terug. Ook indien er een serieuze 
dreiging voor de eigen veiligheid was, was 
zij bereid in te grijpen.
De afgelopen jaren is er duidelijk sprake 
van  een  escalatie.  Hoewel  meerdere 
landen hier aan deel namen is Iantai met 
haar  vazalstaten  hierin  de  meest 
agressieve rol gaan spelen en met slappe 
excuses allerlei landen aan gaan vallen die 
in  zekere  mate  kwetsbaar  waren.  Dit 
laatste was het geval met Histeria dat op 
onthutsende  wijze  uiteen  werd  gerukt 
nadat  een  nieuwe  regering  zich 
vervreemd  had  van  haar  bondgenoten 
(Yufong en Epis Azuli, red.).
Deze regering is nu verdwenen. Restanten 
van  de  Histerische  autoriteiten  hebben 
een  toevlucht  gezocht  in  Jorruk,  maar 
hier  zijn  zij  verdeeld  over  hoe  zij  hun 
land  kunnen  redden.  Azulische 
diplomaten  hebben  hier  de  afgelopen 
maanden  onderhandeld  met  meerdere 

facties, op zoek naar sterke leiders die op 
rationele  wijze  de  situatie  konden 
beschouwen  en  bereid  waren  een 
haalbare oplossing aan te nemen. 
Volgens  anonieme  bronnen  is  de 
Azulische regering tot een overeenkomst 
gekomen  met  een  van  de  facties.  Deze 
wordt geheim gehouden opdat de positie 
van deze factie niet beschadigd raakt. Op 
basis  van deze  overeenkomst  heeft  Epis 
Azuli  zich  bereid  gevonden  een 
interventie in Zuid-Histeria uit te voeren. 
Hoewel  de  ontwikkelingen  niet  te 
voorspellen zijn hoopt Epis Azuli hierbij 
deze factie aan de macht te brengen.
Er  is  wel  een  verklaring  naar  buiten 
gebracht  dat  de  interventiemacht  zich 
alleen  zal  richten op het  verdrijven van 
Iantai en haar bondgenoten van Histerisch 
grondgebied. Het is niet de bedoeling dat 
de  Azulische  troepenmacht  betrokken 
raakt  bij  de burgeroorlog  tussen Noord- 
en Zuid-Histeria.  De regering beschouwt 
dit als een intern conflict.
Desalniettemin  zal  vanwege  het  feit  dat 
Epis Azuli zich bezig zal houden met de 
strijd in het westen dit betekenen dat de 
zuidelijke  Histeriërs  hun  aandacht  meer 
kunnen  richten  op  de  strijd  in  het 
noorden. Door de invasie van de Iantezen 
werden  zij  in  het  nauw  gedreven  en 
werden hun middelen zeer beperkt. In de 
visie  van  de  militaire  strategen  zal  de 
komst  van  Epis  Azuli  vooral  de  balans 
herstellen.  Zij  voorzien  niet  dat  het 
zuiden  het  noorden  kan  overwinnen. 
Daarvoor  heeft  het  al  teveel  verliezen 
geleden en beschikt het noorden nog over 
meer reserves.
Sommigen menen dat de interventie ook 
als doel heeft druk te zetten op de Unie 
van  Jork  en  een  snelle  vrede  te 
accepteren.
Voor  Epis  Azuli  blijft  de  Histerische 
burgeroorlog  een  complexe  situatie.  De 
zuiderlingen  zijn  altijd  goede  partners 
geweest  en de Azulische eer  vereist  het 
om  hen  te  helpen  nu  zij  het  moeilijk 
hebben.  Daartegenover  staat  dat  de 
zogeheten rebellen verwanten zijn in het 
geloof  in  Ba.  In  het  verleden heeft  Epis 
Azuli  hun  rechten  in  Histeria  altijd 
verdedigd.
Epis  Azuli  voorziet  niet  dat  een 

gewelddadige reünificatie, hetzij door het 
noorden, hetzij door het zuiden, Histeria 
enig voorspoed zal brengen.  De wonden 
die nu zijn open gereten en het bloed dat 
is  geplengd  heeft  voor  een  grote 
verwijdering  gezorgd  tussen  de  twee 
bevolkingsgroepen.  Alleen  een  snelle 
vrede  en  een  tweedeling  kan  voor 
stabiliteit zorgen. Dat is een rationele en 
realistische oplossing voor de situatie.

Het Iantese imperialisme
Intussen  zijn  er  wederom berichten  dat 
Iantai  ook  in  Histeria  kolonies  wil 
stichten  en  nog  wel  aan  de  kust  nota 
bena.  De beste locaties zijn natuurlijk al 
ingenomen door de Histeriërs.  Alleen de 
rotskusten waar onvoldoende vers water 
te  vinden  is  of  geen  landbouw  te 
beoefenen  is  zijn  onbewoond.  Deze 
nederzettingen zouden in de praktijk niet 
meer dan forten kunnen zijn waar Iantese 
schepen  zouden  kunnen  aanleggen, 
hoewel  deze  locaties  natuurlijk  geen 
haven zou hebben.
De werkwijze van de Iantezen om toch 
kolonies  te  kunnen  stichten  is  het 
uitmoorden en deporteren van de lokale 
bevolking  zodat  er  ruimte  gecreëerd 
wordt. Dit is natuurlijk een schandelijke 
zaak.
Het  lijkt  een  onderdeel  te  zijn  van  het 
Iantese imperialisme dat het denkt dat de 
rest van de wereld nauwelijks bewoond is 
en dat het vrijelijk land kan veroveren om 
daar  kolonies  te  vestigen.  Een  absurde 
notie  die  al  meer  dan duizend  jaar  niet 
meer  van  toepassing  is.  De  onwil  van 
andere grootmachten om in te grijpen is 
dan  ook  verbijsterend.  Epis  Azuli  ziet 
zich daarom gedwongen om tot actie over 
te gaan.

De interventievloot
Onder de codenaam “Operatie Vrij Licht” 
heeft Epis Azuli in het diepste geheim de 
interventie  voorbereid.  Een  sleutelrol 
hierin  speelde  een  nieuwe  generatie 
schepen  die  Tepozhai  (IJzerhuid,  red.) 
worden  genoemd.  Dit  zijn  schepen  die 
bekleed  zijn  met  dikke  ijzeren  platen. 
Hierdoor  zijn  zij  zwaarder  en  liggen  zij 
dieper  in  het  water,  maar  dankzij  de 
ontwikkeling van de stoommachine is het 



mogelijk om met goede snelheid te varen 
en daarbij is men niet afhankelijk van de 
wind, hoewel zeilen nog wel extra steun 
bieden  wanneer  dit  voordeel  biedt.  Het 
grotere gewicht biedt ook meer stabiliteit 
waardoor  grotere  kanonbatterijen 
geplaatst kunnen worden op de schepen. 
De  Tepozhai  werden  dan  ook  al  snel 
drijvende  forten  genoemd.  Dankzij  de 
ijzeren platen  is  vijandelijk  geschut  veel 
minder  effectief  en  is  de  kans  om  tot 
zinken  te  worden  gebracht  sterk 
verkleind.  De  schepen  zelf  zijn  in  feite 
ook  rammen.  Houten  schepen  maken 
geen enkele kans bij een botsing met een 
Tepozhai.
Epis Azuli is er in geslaagd liefst 50 van 
deze  schepen  reeds  gereed  te  hebben. 
Omdat  Epis  Azuli  de  afgelopen  8  jaar 
technisch gezien in staat van oorlog heeft 
verkeerd  vond  de  mobilisatie  met  goed 
getrainde  snelheid  plaats.  Een  vloot  van 
vele  honderden  schepen  convergeerden 
ten zuidoosten van de Ksalische Archipel 
waarbij  de  Tepozhai  de  buitenste 
verdedigingslaag vormden.

De interventie
Deze grote interventievloot voer naar het 
noordoosten richting Histeria. Voordat zij 
de Histerische wateren bereikten werden 
zij  naar  verluidt  opgewacht  door  30 
schepen van  de  Jupponse  marine  welke 
een  grote  basis  heeft  Dyhmcarq.  Zij 
zouden  de  Histerische  wateren  in  de 
gaten hebben gehouden zodat  de komst 
van  de  interventievloot  ongemerkt  zou 
kunnen naderen.  Hierna zouden zij  zich 
bij de vloot hebben gevoegd.
Eenmaal  in  Histerische  wateren  kwam 
men de enkele Iantese eskaders tegen. Zij 
vielen een van de Tepozhai aan die verder 
van  de  vloot  voeren,  speciaal  om  de 
aandacht te trekken. Zij omsingelden het 
schip, maar moesten geschokt constateren 
dat  ver  buiten  hun  eigen  bereik  de 
superieure  kanonnen  van  de  Tepozhai 
hen  wel  wist  te  bereiken.  Zij  die  wel 
dichtbij  kwamen  werden  simpelweg 
geramd.  De  Iantese  schepen  die  intact 
wisten te blijven en de wind mee hadden 
vluchtten al snel.
Ondanks  de  schok  bleven  de  Iantezen 
proberen  de  vloot  af  te  stoppen,  maar 
zonder  succes.  Enkele  tientallen  Iantese 
schepen  werden  tot  zinken  gebracht  en 
buiten  wat  lichte  averij  bleef  de 
interventievloot zonder verliezen.
Nabij  Baurg-ab-Sais  splitste  de  vloot  in 
drieën.  Een  eskader  van  Tepozhai  voer 
richting  de haven  van  Baurg-ab-Sais  en 
schoot de aanwezige Iantese schepen, die 
geen  kans  tot  ontsnappen  kregen,  aan 
spaanders. Hierna werd de toegang tot de 
haven geblokkeerd.  Ten noorden en ten 
zuiden  van  Baurg-ab-Sais  gingen  de 
troepentransportschepen  aan  land.  Aan 
beide zijden zijn 20.000 troepen aan land 
gebracht,  inclusief  2.000  cavalarie-
eenheden  en  zwaar  kanonnengeschut. 
Vervolgens heeft het leger het beleg om 
Baurg-ab-Sais  geslagen  en  de  Iantese 

bezetters bevolen zich over te geven.
Het bevel over het leger is in handen van 
Miletes  Tripageni,  die  de  oude  titel 
xunargxi  heeft  gekregen.  Deze  staat 
equivalent  aan  veldmaarschalk  en 
opperbevelhebber  van  de  vloot.  Onder 
hem  staan  drie  generaals:  Zephun 
Ephemeri  Zeniven  is  belast  met  het 
zuidelijke  leger,  Iwon  Anxendre 
Coriovallon  Kizai  met  het  noordelijke 
leger en  Romunon Numenon Nepontun 
met het leger dat het beleg om Baurg-ab-
Sais  heeft  geslagen.  Admiraal  Cissiusis 
Alberadas  heeft  het  bevel  over  de 
vlootoperaties.
De verschillende Azulische vloten zijn in 
opperste  staat  van  paraatheid  gebracht. 
Het  Nauw  van  Catalyziun  alsmede  de 
toegang tot de Nepentische Zee worden 
zorgvuldig bewaakt. Ditzelfde geldt voor 
de grenzen met Milantica. Men wenst een 
conflict  met  het  westelijke  buurland  te 
vermijden, maar men vreest dat het door 
Iantai  gedwongen  wordt  zich  te 
committeren.  Zolang  Milanticaanse 
eenheden  geen  Azulische  aanvallen  zal 
Epis Azuli deze met rust laten. Daarnaast 
bevinden  zich,  voor  zover  bekend,  nog 
duizenden  Iantese  soldaten  in  het 
zuidwesten  van  Milantica.  Er  is  geen 
verzoek geweest  van Milantica om deze 
soldaten terug te  doen trekken zoals  dit 
het geval was met Epis Azuli.

De Tepozhai
De presentatie van de Tepozhai-schepen 
was een grote verrassing voor de meeste 
Azuli. De Minister van Industrie, Cunern 
Logun Hetuli, en de Minister van Marine, 
Goraume  Telumon  Vexili,  gaven  uitleg 
over deze nieuwe uitvinding.
“De  eerste  plannen  voor  de  nieuwe 
superschepen  van  de  Azulische  marine 
werden gemaakt  na de zeeslagen om de 
Nimandische  Eilanden,”  zei  Telumon 
Vexili.  “De  regering  heeft  toen 
aangegeven  de  oude  vloot  te  willen 
vervangen door nieuwe.  In de afgelopen 
jaren is dat ook gebeurd, zoals dat in de 
kranten te lezen is geweest. Wij waren er 
echter ook van bewust dat andere landen 
ook  gebruik  zouden  maken  van  de 
bestaande technieken om op ons voor te 
blijven.  Epis  Azuli  is  geen  zeemacht  en 
heeft  een  beperkt  potentieel  aan 
mariniers.  Onze kracht  ligt  op het  land. 
Het was daarom tijd voor innovatie. Een 
uitvinding  die  onze achterstand om kon 
zetten in een voorsprong waarbij we niet 
afhankelijk  zouden  zijn  van  het  aantal 
schepen dat we konden inzetten.
Wij hadden hierbij het voordeel dat Epis 
Azuli  tot  de  technologisch  meest 
ontwikkelde landen van Thalassa behoort 
en dankzij  samenwerking met de andere 
toplanden behouden wij deze voorsprong. 
Voorheen  richtte  Epis  Azuli  zich 
voornamelijk  op  de  ontwikkeling  van 
landwapens. Er was dus een omschakeling 
nodig  binnen  onze  industrie  om  die 
innovatie  in  te  zetten  voor  de  strijd  op 
zee.”

Hierop  nam  Logun  Hetuli  het  woord 
over.  “Voor  de  wapenindustrie  was  het 
snel  duidelijk  dat  de  zwakte  van  de 
marineschepen lag in het feit dat ze van 
hout zijn en kwetsbaar zijn voor explosief 
geschut. Een ijzeren beplating zou hierbij 
uitkomst bieden. De beschikbaarheid van 
stoomenergie  was  hierbij  de  sleutel.  De 
afgelopen  tien  jaar  heeft  de  Azulische 
militaire industrie, vrijwel de grootste in 
Thalassa,  zich  daarom  ingezet  op  de 
ontwikkeling  van  de  Tepozhai.  Dankzij 
de  staat  van  oorlog  en  het  feit  dat  de 
militaire industrie voor een groot deel in 
handen  is  van  adellijke  Huizen  die  ook 
verbonden  zijn  met  de  politiek  kon  dit 
daadkrachtig  en  voortvarend  worden 
gedaan.  Dit  is  een bijzonder  staaltje  van 
toewijding aan de Azulische zaak.
De  hele  ontwikkeling  is  in  het  diepste 
geheim gebeurd. Zelfs onze bondgenoten 
hebben  wij  niets  verteld.  Terwijl  er 
nieuwe  reguliere  schepen  werden 
geproduceerd  werd tegelijk  gewerkt  aan 
de Tepozhai. Een serieuze test hebben wij 
pas recentelijk kunnen doen. Dit was een 
ingecalculeerd  risico.  Wij  hebben  wel 
normale schepen zodanig beladen dat zij 
qua  gewicht  en  bewegelijkheid  overeen 
kwamen met de  Tepozhai  zodat  wij  de 
mogelijkheden voor de kanonnen konden 
bepalen. Het is een compliment aan onze 
wetenschappers  dat  er  geen 
noemenswaardige  complicaties  zijn 
geweest en dat de heel vloot Tepozhai in 
staat was uit te varen.”
Op vragen of buitenlandse mogendheden 
de nieuwe uitvinding snel zouden kunnen 
kopiëren  was  Logun  Hetuli  zeer 
gedecideerd. “Dit is het werk van acht jaar 
toewijding en de beschikbaarheid van een 
geoliede industrie die aan alle  vraag kon 
voorzien.  De  meeste  landen  in  Thalassa 
schieten  op  die  onderdelen  behoorlijk 
zwaar tekort. Zij zouden extreem moeten 
investeren. Zij liggen al verscheidene jaren 
achter  op  technologisch  en  industrieel 
gebied. Een land als Yufong zou binnen 3 
jaar  een  Tepozhai  kunnen  produceren. 
Het  oude Histeria  ook,  maar  de meeste 
grootmachten zou het minimaal 5 tot 10 
jaar  kosten.  Een land  als  Iantai  dat  zich 
technologisch  nauwelijks  ontwikkelt  en 
over een beperkte industrie beschikt zou 
het  10  tot  15  jaar  kosten,  met  de 
kanttekening  dat  zij  om  dat  te  kunnen 
doen  het  merendeel  van  hun  huidige 
imperialistische  inspanningen  zouden 
moet staken.”
Er werd ook gevraagd of de Iantezen een 
Tepozhai  niet  gewoon  kon kapen,  zoals 
het ook met een deel van de stoomvloot 
van Histeria had gedaan. “Een stoomschip 
is  alleen  anders  ten  opzichte  van  een 
zeilschip dat het niet afhankelijk is van de 
wind.  Een  Tepozhai  is  minstens 
gelijkwaardig  aan  10  zeilschepen.  Het 
bereik van de kanonnen is anderhalf keer 
zo  groot  als  normaal,  zij  is  minder 
kwetsbaar  voor  vijandig  geschut  en met 
haar  kracht  vaart  zij  dwars  door  een 
vijandig eskader heen.”



Conformistisch wervelstorm uitgebroken
Acht Afgevaardigden van Azulische Huis verklaren zich Conformist
TERAZON –  Na  de  publicatie  van  het 
Conformistisch Pamflet trok deze in een 
wervelende storm door andere landen in 
Thalassa  met  verschillende  gevolgen. 
Gemiddeld werd deze niet al te positief 
ontvangen.  Intussen  hebben  in  het 
Azulische  Huis  acht  Afgevaardigden 
verklaard zich verbonden te hebben met 
de Conformistische standpunten.
Zeven  van  de  acht  werden  voorheen 
beschouwd  als  lid  van  de  brede 
Gematigde Factie,  Afgevaardigden wiens 
stemgedrag  niet  duidelijk  neigde  naar 
Liberaal  of  Conservatief,  en  een  van  de 
Kerk  Factie,  een  factie  die  meestal  wat 
conservatiever is, maar gewoonlijk de lijn 
van  de  Kerk  volgt.  Deze  twee  facties 
staan  al  niet  bekend  om  hun 
eensgezindheid,  zodat  de  ‘afvalligheid’ 
lauwtjes  werd  ontvangen.  De  acht  zijn 
afkomstig uit verschillende bondslanden.
De nieuwe factie verklaarde geen banden 
te  hebben  met  de  schrijver(s)  van  het 
Conformistisch Pamflet, maar wel bekend 
te  zijn  met  kringen  waar  het 
Conformistische  gedachtegoed  al  enige 
jaren besproken wordt.
“Er  is  een  kleine  maar  solide  basis 
aanwezig in de Azulische samenleving die 
het Conformisme ondersteunt,”  zo sprak 
Eppidice  Harmonun,  Afgevaardigde  van 
Nine en woordvoerster van de factie. “In 
het  buitenland  vormen  de 
Conformistische  ideeën  een  frisse  wind 
die  de  bestaande  orde  op  schudt.  Over 
dergelijke revolutionaire tendensen, zoals 
deze  soms  geïnterpreteerd  lijken  te 
worden,  hoeft  men  zich  in  Epis  Azuli 

geen zorgen te maken.
Het concept van het Conformisme zoals 
wij dat in ogen hebben is van vreedzame 
aard en kan alleen bewerkstelligt worden 
via de wil van het volk en doordat politici 
het  Conformisme  omarmen.  Wij  stellen 
ons kandidaat en indien het volk in onze 
dienstbaarheid  geloofd  zullen  wij 
verkozen  worden.  Hoe  meer 
Conformistische  politici  verkozen 
worden, hoe krachtiger er een beleid kan 
worden gevormd dat de wil van het volk 
vertegenwoordigd. 
Om de wil van het volk tot uitdrukking 
te  kunnen  brengen  is  er  zodoende  een 
democratisch  systeem  vereist.  Het 
Conformisme zegt niet in welke mate dit 
moet zijn. Het enige is dat er voldoende 
vrijheid in het politieke systeem aanwezig 
is  om dit  tot  stand  te  kunnen brengen. 
Het Conformisme is verenigbaar met een 
dictatuur,  adeldom  en  andere  niet-
democratische  regeringsvormen,  maar  er 
moet  wel  een  democratische  basis  zijn. 
Het is om deze reden dat Epis Azuli een 
geschikte  natie  is  om het  Conformisme 
tot  wasdom  te  brengen.  Via  het 
Azulische  Huis  zijn  alle  bondslanden 
vertegenwoordigd.  Er  is  een  voldoende 
mate  van  vrije  verkiezing  zonder 
onderscheid  van  afkomst  en  politieke 
visie.  Uit  deze  afvaardiging  wordt  de 
regering  gevormd  via  de  staatshoofden 
van de bondslanden. Indien het volk meer 
democratisering wenst dan zullen wij hier 
voor strijden; indien het volk meer macht 
voor de landvoogd wenst, dan strijden wij 
hiervoor;  indien  het  volk  meer  macht 

voor de Kerk wenst, dan is dat ons doel. 
Natuurlijk  worden  deze  keuzes 
afgewogen  ten  opzichte  van  alle 
onderdelen van de samenleving.  De adel 
maakt net zo goed deel uit van het volk, 
evenzeer  de  kooplieden  en  industriëlen, 
en natuurlijk de leden van de Kerk. Alle 
stemmen moeten gehoord worden en het 
systeem  waar  wij  voor  staan  is  er  een 
waar  de  hele  maatschappij  zich  in  kan 
vinden.
Het Conformisme zal om deze reden nog 
een  lang  en  moeilijk  groeiproces  door 
maken. Het volk moet overtuigd worden 
van onze intenties en dat wij in staat zijn 
om deze tot uitvoer te brengen. Het kan 
zijn  dat  het  volk  gelukkig  is  met  het 
huidige  systeem  en  dat  wij  deze 
uiteindelijk  zullen  bewaken  om  deze 
intact  te  houden.  Maar  als  het  volk 
verandering wenst dan zullen wij  ons in 
zetten voor de bewerkstelliging ervan.”
Na  de  verklaring  werden  de 
Afgevaardigden  gebombardeerd  met 
vragen,  maar zij bleven herhalen wat zij 
eerder  verklaard  hadden.  Uiteindelijk 
zullen bij  de volgende verkiezingen hun 
kiezers  duidelijkheid  geven  of  zij  zich 
kunnen vinden in de nieuwe standpunten 
die  hun  Afgevaardigden  hebben 
aangenomen.
In de daarop volgende dagen was er veel 
discussie  te  horen  over  de  verklaring, 
maar  verder  bleef  het  verrassend  rustig, 
wat ongetwijfeld te danken was aan het 
stilzwijgen  dat  de  Conformistische 
aanhangers  hebben  omarmd  om  de 
reacties af te kunnen wachten.


