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Teleurstelling over uitstel stemming “Jarjana”
9 juli 2012 – Op de 50e AGL-Conferentie die gisteren in Portus Regius werd gehouden, is
het voorstel tot wijziging van het Verdrag van Aralethe aangenomen. Veel waarde heeft die
wijziging echter niet, zolang de door de Kronenburgse regering voorgestelde wijziging van
het Verdrag van Jarjana tot tenminste de volgende Conferentie is uitgesteld.
Hoewel de minister van buitenlandse zaken, Mathias Schydtz, na afloop van de Conferentie liet
weten ‘redelijk tevreden’ te zijn met de op de Conferentie behaalde resultaten, weten bronnen
rondom de Oostkamer (de Kronenburgse regering) vandaag te melden dat diverse bewindslieden
verwachten dat zonder een gewijzigd “Jarjana”, “Aralethe” voor ratificatie door de Noordkamer
geen meerderheid zal weten te verzamelen. Diverse partijen hebben namelijk reeds vóór gisteren
laten weten de nu aan “Aralethe” toegevoegde verplichting voor AGL-lidstaten om “Jarjana” te
ondertekenen, slechts een loze eis te vinden wanneer dit laatste verdrag zo weinig ver gaat als dat
momenteel het geval is. Om een nederlaag in de Noordkamer te vermijden, zou de Oostkamer zelfs
overwegen om voorlopig geen ratificatievoorstel in te dienen, waardoor het gewijzigde verdrag van
Aralethe waarschijnlijk niet in werking kan treden.
De reden voor de uitstel van de stemming over “Jarjana” was een discussie die ontstond, niet over
art. 2 van het verdrag, maar over de uitzonderingen daarop in art. 3. Het hele pakket werd daarop
tot ongenoegen van de Kronenburgse delegatie verdaagd naar de volgende Conferentie, die –
pikant detail – in de gisteren als volwaardig AGL-lid toegelaten Volksrepubliek Palana gehouden zal
worden. Pessimisten en sceptici vragen zich af of dat land het voorstel überhaupt opnieuw op de
agenda zal willen zetten. De liberale oppositiepartij LKP, sowieso voorstander van de doodstraf, riep
meteen na de Conferentie dat de regering ‘geblunderd’ heeft door nota bene als voorzitter van de
Conferentie de gang van zaken niet beter naar haar hand te zetten.
Maar afgezien van deze domper voor onze regering en voor de mensenrechten in het algemeen
kan de Conferentie inderdaad redelijk geslaagd genoemd worden. Het wantrouwen dat bestond
jegens geassocieerd lid Palana bleek in zoverre uit de wereld dat het land het volwaardige lidmaatschap van de AGL verleend kreeg, hoewel met hakken over de sloot. Alleen Île de Romanhe stemde
tegen toetreding van Palana, maar maakte er geen halszaak van. Onder de vier landen die vóór
stemden bevond zich, tot ieders verrassing, ons eigen land. De LKP, mordicus tegen het Palaanse
lidmaatschap, liet weten na het zomerreces een motie van wantrouwen tegen de regering in te
willen dienen, maar minister Schydtz verklaarde de voorstem door te zeggen dat een Kronenburgse
delegatie die eind vorig jaar Palana bezocht, geen zwaarwegende redenen had kunnen vinden om
tegen te stemmen. ‘Hun politieke systeem zal velen die met ons eigen systeem zijn opgegroeid de
wenkbrauwen kunnen doen rijzen’, zo zei de minister, ‘maar het doel van de AGL is juist om
vreemde, nieuwe landen te verkennen, en kennis te maken met andere culturen en beschavingen. In
dat opzicht kun je zeggen dat Palana één van de interessantere nieuwe leden van de laatste tien
jaar is.’ Nonsens, vindt de LKP, en met haar ook enkele kleinere oppositiepartijen, die menen dat
met de toelating van Palana tot de AGL de liga thans een instituut is geworden dat maatschappelijke
onvrijheid gedoogt. Regeringspartij ROOS! (waartoe overigens ook de minister van buitenlandse
zaken behoort) vindt dat de toetreding van Palana een eind maakt aan de situatie dat alleen de
westerse normen en waarden als uitgangspunt genomen kunnen worden. Geraldine Németh: ‘Aan
elk politiek systeem kleven voor- en nadelen. Dat geldt voor Palana, maar ook voor ons land.’
Kritiek was er ook op de toekenning van het geassocieerde lidmaatschap van de Zuid-Europese
republiek Voskië: een bijna straatarm landje met een chaotische staatsinrichting en veel etnische
groeperingen die het zelden met elkaar eens zijn. Critici vrezen de start van grote geldstromen
richting het land, dat tot nu toe niet in de Europese Unie wist te geraken. Andere financiële
bijdragen zullen er dan weer naar Île de Romanhe moeten gaan, om het land gereed te maken voor
de zevende AGL-Voetballandenkampioenschappen van volgend jaar. Zelfs in ons land, dat toch op
voetbalgebied geen hoge ogen scoort, werd met enig gegniffel op de toewijzing gereageerd. De
verwachtingen rondom de kwaliteit van de organisatie zijn dan ook laag gespannen en men vreest
dat een succes zoals dat van drie jaar geleden er komend jaar niet in zal zitten.

Kronenburg bij Exumbra
27 juni 2012 – De Kronenburgse
regering zal op 23 augustus vertegenwoordigd zijn bij de eerste topconferentie van de zogeheten “Exumbraconventie” in Louise Charlotte,
de hoofdstad van het Caribische
staatje Nieuw Koerland. Dat heeft het
ministerie van buitenlandse zaken
laten weten. De Exumbraconventie is
een nieuwe organisatie die is gericht
op het uitwisselen van economische
en wetenschappelijke kennis.

Kritiek op beledigende opera
30 juni 2012 – De afsluiting van het
concertseizoen 2011-2012 bracht
vandaag de wereldpremière van de
laatste opera van Johannes Dekker,
het ‘enfant terrible’ van de hedendaagse klassieke muziekwereld in
ons land. De eenacter getiteld ‘The
Audience Haters’ voerde zes mensen
ten tonele in uiteenlopende kledij die
op uiteenlopende wijze in uiteenlopende muzikale stijlen het publiek
beledigden. Hoewel men inmiddels
toch wel wat gewend zou moeten zijn
van Dekker, waren er toch nog veel
toehoorders die al na de eerste
scène de zaal verlieten, maar dit
bleek niet vanwege de beledigingen,
maar vanwege de kwaliteit van het
werk zelf, dat men benedenmaats
vond. ‘Zelfs Dekker kan beter’, aldus
één van de commentaren.

Consul in Voskië
11 juli 2012 – Ons land benoemt
per 1 augustus Barbara Mijghen tot
consul in de Voskische hoofdstad
Divis. De ambassadeur in Madrid
blijft voor Voskië geaccrediteerd.
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Weer crisis Witte Eilanden
2 juli 2012 – De regering van de
Witte Eilanden, die pas eerder dit
jaar was aangetreden, is gevallen
na onenigheid binnen de coalitie
over de exacte wensen van de
autonome overzeese provincie met
betrekking tot het herzien van het
verdrag met Kronenburg dat de
status van de eilanden regelt. De
voorzitter van de ministerraad,
Walter MacDowell (NLP) heeft verkiezingen aangekondigd voor eind
september of begin oktober. Volgens peilingen moet de NLP met
name vrezen voor haar huidige
coalitiepartner, de LWE van demissionair minister van Rijkszaken
Margreet Rietdekker, maar ook de
oppositiepartij PSV, die van 1996
tot 2012 de regering leidde, kan
een verrassende comeback maken.

Investeringen Île de Romanhe
12 juli 2012 – 3O-Infra, een investeringsbedrijf van miljonair Oscar
A. Ottendorf Okrilla, zal de organisatie van de AGL-Voetballandenkampioenschappen die in 2013 op
Île de Romanhe zullen worden gehouden financieel ondersteunen
voor de uitbreiding van het huidige
stadion en de bouw van enkele
nieuwe multifunctionele faciliteiten
in het land. Dat maakte een woordvoerder bekend. ‘Multifunctioneel
ligt voor de hand’, zo sprak hij;
‘want in Île de Romanhe is het niet
erg zinnig om diverse grote voetbalstadia te hebben waar slechts
enkele weken op grote schaal in
gespeeld gaat worden. Er moeten
dus ook andere sportbeoefenaars
terecht kunnen en wellicht dingen
als bioscopen en ander amusement
zoals casino’s, danszalen etc.’
De onderhandelingen met de Iljaromaanse ministeries van ruimtelijke
ordening en sport zullen binnenkort van start gaan.

Koningin Isabel zwanger
12 juli 2012 – Koningin Isabel, de
echtgenote van koning Ernst, is
zwanger van haar derde kind. Dat
heeft het koninklijk huis laten weten. De geboorte zal vermoedelijk
eind februari of begin maart 2013
plaatsvinden.

Tijdelijke subsidie op vluchten richting Palana
10 juli 2012 – De Palaanse hoofdstad Jolka is dit jaar Culturele Hoofdstad van de AGL en
hoewel enkele Kronenburgers de weg naar het Noordoost-Aziatische land wisten te vinden,
blijkt de route voor veel landgenoten toch nog te obscuur. De Kronenburgse regering
subsidieert daarom tijdelijk vluchten naar Azië waarvanaf het makkelijk overstappen is op
vliegtuigen naar Jolka.
Staatssecretaris Max Bos van
Buitenlandse Economische en Culturele Samenwerking noemt de stap logisch. ‘Palana is een land waar sowieso niet veel mensen aan zullen denken als bestemming’, verklaart hij.
‘Het is geen zonbestemming, het politieke systeem schrikt mensen toch wat
af en het is gewoon moeilijk om er te
komen vanuit ons land. We subsidieren dus vluchten die naar onder andere Tokyo of Peking leiden, waarvandaan men kan overstappen op het
De Volksvergadering in de Palaanse hoofdstad Jolka
vliegtuig naar Palana.’
Voor wie in Palana lelijke, communistische bouwsels verwacht, komt bedrogen uit, althans
gedeeltelijk. Gebouwen als het staatstheater en de staatsbibliotheek ogen protserig van een
afstand, maar wie de gebouwen van naderbij bekijkt, ontdekt een gedetailleerde schoonheid die
vergelijkbare gebouwen in vormalige Sovjetrepublieken vaak ontberen. Ook de dierentuin is zeer de
moeite van het bezoeken waard, hoewel de levensomstandigheid van een aantal dieren schrijnend
genoemd kan worden. Zelfs enkele kerken zijn er in Jolka te vinden, die in recente jaren tot stand
kwamen na de afschaffing van het staatsatheïsme in 2006. Voor wie wel eens in Moskou geweest is
en herinneringen wil ophalen aan het grootse hotel Rossija, dat vijf jaar geleden werd gesloopt, is
het gebouw van de Volksvergadering een absolute must, aangezien dat als twee druppels water op
het verdwenen hotel lijkt.
Palana is sinds 8 juli jl. de jongste volwaardige lidstaat van de AGL, hoewel nog niet alle andere
leden van de AGL daar zo blij mee zijn, vanwege het communistische karakter van het land. Het feit
dat ons land tijdens de laatste AGL-Conferentie uiteindelijk vóór toetreding van Palana stemde en de
regering nu bijdraagt aan reizen naar het land, kan als een teken opgevat worden dat Kronenburg
althans wat ontdooid is richting de Volksrepubliek en de mogelijkheden van Palana begint te
aanvaarden en te ontdekken.

Isselse ambassadeur veroorzaakt kapseizen tram
13 juli 2012 – De Isselse ambassadeur in Kronenburg, Biem-Jan af Leiborg, heeft aan het
eind van de middag op de Kronenburgerstraatweg in Alexanderstad een tram aangereden.
De tram ontspoorde vervolgens en kantelde tegen enkele geparkeerde personenauto’s.
Enkele mensen, onder wie de chauffeur van de ambassadeur, raakten licht gewond en
moesten naar het ziekenhuis vervoerd worden.
Het was feitelijk dus niet de ambassadeur zelf die de aanrijding veroorzaakte, maar diens chauffeur,
die volgens een voorlopige vaststelling door de politie de macht over het stuur verloor in de drukke
avondspits. De auto was op weg naar de luchthaven, waar Af Leiborg het vliegtuig zou pakken naar
Europa. ‘Gezien de drukte is het een wonder dat er niet meer mensen bij het ongeval met de
kapseizende tram betrokken zijn geraakt’, aldus een ooggetuige. ‘De man die achterin de auto zat
die tegen de tram was aangereden, was heel erg geschrokken en belde meteen het alarmnummer.
De chauffeur bleef in zijn wagen zitten.’ De politie stelt een grootschalig onderzoek in naar het
ongeluk, maar het kan nu al gezien worden als het zwaarste tramongeval van de laatste vijftig jaar.
De tram in de Kronenburgerstraatweg en ambassadeurs in het algemeen hebben een merkwaardige
relatie. Enkele jaren geleden werd er door de Seppische ambassade al geklaagd over het lawaai dat
de tram zou produceren, een klacht die meteen werd overgenomen door de Isselse ambassadeur Af
Leiborg die nu bij het ongeval betrokken is. Het stadsbestuur stelde destijds dat de hoofdstedelijke
trams doorgaans tot de rustigere behoren, maar is sindsdien wel gaan uitkijken naar materieel dat
nog stiller is.

