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Relatie Kronenburg-Palana in onstuimiger vaarwater
25 september 2012 – Minister van buitenlandse zaken Mathias Schydtz heeft laten weten
de reactie van zijn Palaanse collega Pjotr Soka op de oproep van de Kronenburgse
mensenrechtenorganisatie “Populus” om de Culturele Hoofdstad 2012 te boycotten, te
betreuren. Soka had geïrriteerd op de oproep gereageerd door te zeggen dat Palana geen
inmenging in binnenlandse aangelegenheden wenste en dreigde de Kronenburgse vlag van
het Vriendschapsplein in Jolka te verwijderen.
Hoewel Populus een Kronenburgse organisatie is, is onze regering niet verantwoordelijk voor het
doen en laten ervan. ‘We zijn tenslotte een democratie’, aldus de minister, die benadrukte dat hij
Populus dus ook niet het zwijgen kan opleggen. ‘Het is vreemd dat er vanuit onder meer ons land in
de afgelopen anderhalf jaar al meerdere malen binnen de AGL op gewezen moest worden hoe een
democratie precies werkt; er zijn nochtans veel bekende voorbeelden van in de wereld.’ De minister
verwees hiermee naar de onenigheid die in het najaar van 2011 de betrekkingen tussen twee
andere AGL-lidstaten, Insulantis en Île de Romanhe, teisterde, die opvallend veel overeenkomsten
lijkt te hebben met het huidige ontluikende geschil tussen Palana en Kronenburg.
Binnen een aantal politieke partijen is er met verbazing gereageerd op de uitspraken van de
Palaanse minister. PvG-leider Ewald de Haan de Cronenburg verwoordde het nog voorzichtig dat er
vanuit Palana nog niet bijster veel geluiden van interesse jegens de AGL zijn getoond, terwijl PSVvoorvrouw Mariëtte van der Schaaf het ‘gek’ noemde dat de Palaanse minister zomaar omstreden
uitspraken kan doen, terwijl er vanuit Palana nog niet eens diplomatieke vertegenwoordiging naar
ons land is gestuurd die in zulke gevallen door minister Schydtz op het matje kan geroepen worden.
De LKP kwam, zoals gewoonlijk, met de zwaarste kritiek en riep de minister op om het gedrag van
Palana binnen de AGL aan te kaarten. ‘Hoe kan Palana functioneren als een volwaardige lidstaat
van de AGL als ze alle kritiek van de hand wijzen? Het was Palana dat bij de AGL wilde en in het licht
van de huidige kwestie vindt mijn partij het nog steeds onbegrijpelijk dat er een meerderheid vóór
het Palaanse lidmaatschap heeft gestemd. De hele situatie is belachelijk!’ aldus een woordvoerster
van de LKP.

Kronenburg ratificeert verdrag Exumbraconventie
5/22 oktober 2012 – Kronenburg heeft het verdrag van de Exumbraconventie
geratificeerd. Naast de partijen van de regeringscoalitie van PvG en ROOS! stemden de
Pragmatische Unie en de Ouderenliga, die de regering steunen om haar ook in de
Zuidkamer een meerderheid te geven, en de liberale VLSP in de Noordkamer op 5 oktober
voor. Het verdrag genoot daarnaast verrassend ook de steun van de christendemocratische NCD. LKP en KV stemden tegen en de andere partijen, waaronder het PSV,
onthielden zich. Op 22 oktober keurde de Zuidkamer het verdrag goed, hoewel met een
aanmerkelijk krappere meerderheid.
De ratificatie betekent dat Kronenburg volwaardig lid is van de Exumbraconventie zodra het
ratificatiedocument 30 dagen in het bezit is van de minister-president van Nieuw Koerland, die alle
documenten bewaart. Vermoedelijk zal dit tegen het eind van november gebeuren. De organisatie
als geheel zal eerder van start gaan, aangezien genoeg lidstaten het verdrag al vóór ons land
hadden geratificeerd. Na de inwerkingtreding dienen de lidstaten binnen zes weken hun leden voor
het Exumbraparlement te kiezen. Kronenburg zal dit door de gezamenlijke parlementskamers laten
doen, net als de meeste andere lidstaten; slechts Adzjatië heeft te kennen gegeven het volk de
Adzjatische Exumbraparlementariërs te zullen laten kiezen. Adzjatië is op dit moment overigens ook
het enige land dat het verdrag nog niet geratificeerd heeft1.
Minister Schydtz van buitenlandse zaken heeft met tevredenheid op de uitslagen gereageerd. Ons
land huisvest het hoofdkwartier van de Conventie; een lidmaatschap ervan is dus onontbeerlijk.
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Prinselijke ruzie in Luxemburg
21 oktober 2012 – Prins Willem
Lodewijk en zijn verloofde, prinses
Lovisa, trokken dit weekend de
aandacht van het publiek toen ze
buiten een Scandinavisch georiënteerd café in de stationswijk van de
stad Luxemburg openlijk met elkaar
ruzie maakten. Prinses Lovisa had
een poosje in haar eentje in het café
gezeten toen prins Willem Lodewijk
haar vond en met haar weg wilde
gaan. Buiten de bar begon Lovisa in
het Karstoniaans tegen hem te
schreeuwen en dingen uit haar handtas naar hem te gooien. Omstanders
kozen partij, zonder werkelijk te
weten waar de ruzie over ging. De
politie moest tussenbeide komen om
de rust te herstellen.
Het prinselijk koppel is sinds vorig
jaar verloofd. Ze waren in Luxemburg om de bruiloft van erfgroothertog Guillaume en de Belgische
gravin Stéphanie de Lannoy bij te
wonen.
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Verkiezingen Witte Eilanden
31 oktober 2012 – De vorige week
gehouden tussentijdse verkiezingen
in de autonome overzeese provincie
der Witte Eilanden zijn gewonnen
door de Liberalen der Witte Eilanden
van lijsttrekker Margreet Rietdekker.
Dat heeft de kiescommissie vandaag
bevestigd. De uitslag is een domper
voor de Nieuwe Liberale Partij, die
van acht naar vijf zetels kelderde en
daarmee derde werd achter de LWE
en het PSV (sociaaldemocraten). De
Voorzitter van de Ministerraad Walter MacDowell gaf de nederlaag van
zijn partij toe. Hij was nog maar een
paar maanden in functie toen zijn
coalitie van NLP en LWE viel over
onenigheid met betrekking tot de
status van de Witte Eilanden in het
koninkrijk Kronenburg. Margreet
Rietdekker zal waarschijnlijk door de
Gouverneur des Konings gevraagd
worden een regering te vormen. Ze
kan daarmee de eerste vrouwlijke
regeringsleider der Witte Eilanden
worden.

Nieuw televisieseizoen
1 november 2012 – Het nieuwe
televisieseizoen in ons land is slecht
begonnen. Dat heeft de onafhankelijke toezichthouder op televisie- en
radioprogramma’s OTTR vandaag
bekendgemaakt. Op zowel de traditionele commerciële zenders, waaronder die van mediamagnaat Oscar
A. Ottendorf Okrilla, als de voormalige publieke zenders die onlangs
door het Iljaromaanse investeringsbureau RagnaRrökk werden gekocht,
hadden te maken met ronduit teleurstellende kijkcijfers in de eerste twee
maanden van het seizoen. Veel
kijkers hebben laten weten de
nieuwe programmering maar niks te
vinden en vaker een dvd te kijken.
Jongeren lijken sowieso minder tv te
kijken en meer gericht op te zoeken
via de computer of hun telefoon. Het
nieuwe quasi-reality amusementsprogramma “Laat Zien Wat Je kunt”,
geproduceerd door Ottendorf Okrilla,
trok bij de eerste aflevering een
aanvaardbaar aantal kijkers, maar
de daarop volgende afleveringen
konden dat aantal niet vasthouden,
laat staan verbeteren; het zal zeer
waarschijnlijk geschrapt worden.

Ambassadewijzigingen per 1 januari 2013
12 november 2012 – De bezuinigingen op de diplomatieke dienst worden per 1 januari
2013 definitief van kracht, hetgeen leidt tot een ware kaalslag in het aantal ambassades en
consulaten van ons land in de wereld. Het ministerie van buitenlandse zaken deed na
aanhoudende protesten op sommige punten echter water bij de wijn, waardoor de oorspronkelijk geplande halvering niet gehaald zal worden. Een kort, vooral AGL-gerelateerd
overzicht:
Het aantal ambassades in de Amerika’s wordt wel drastisch teruggeschroefd: van de 27 huidige
blijven er volgend jaar slechts dertien over. Michaela Reedtz-Hommes Roorda zit haar termijn als
ambassadrice in Chimor echter uit, maar krijgt Peru erbij in haar takenpakket. Voor de ambassade
in Norland verandert er niets; Jozef Zwaneveld blijft daar de Kronenburgse ambassadeur.
In Europa wordt de accreditering van sommige ambassades herzien en ook daar verdwijnen er
enkele. De ambassade in Kopenhagen neemt voortaan IJsland, Noorwegen, Jukland en Issel onder
haar hoede; Tim Roelofs, die ambassadeur van Noorwegen was, verhuist dus naar Denemarken. De
ambassade in Marckfontänn, die Zweden en Finland en de Baltische landen al omvatte, krijgt
Adzjatië erbij; Wessel Geere de Weel blijft er ambassadeur. De ambassade in Seppië is vanaf
volgend jaar ook verantwoordelijk voor Ierland; Walgerda Coirwert-Sponhem blijft hier ambassadrice.
Voskië blijft onder de ambassade in Madrid vallen.
In Azië worden de ambassades van Zuid-Korea en Tokyo samengevoegd, waardoor de
Kronenburgers in Choeskchië en Palana te maken krijgen met dezelfde ambassadeur: Jurjen
Bosman. De ambassade op de Mii-Eilanden wordt gesloten en vervangen door een consulaat. De
ambassadeur van Australië, Benrik Mensiesch, is vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor heel
Oceanië.
De Afrikaanse ambassades ten slotte worden gereduceerd tot twee: Noord-, Centraal- en WestAfrika (zetel in Caïro) omvat ook Tarmorië en Harrawi; Zuid- en Oost-Afrika (zetel in Pretoria) omvat
ook São Antonio, Île de Romanhe en Insulantis. Lydia van Santfoerth-Thijssen wordt ambassadrice
van de laatste.
Het nieuwe systeem betekent dat Kronenburg in een aantal landen voortaan consuls zal benoemen.
Voor de AGL-lidstaten betekent dit alles het volgende:
land
soort
ambassadeur/consul
vanaf/sinds
Chimor
ambassade
Michaela Reedtz-Hommes Roorda
1 maart 2010
Île de Romanhe consulaat
Lucas Boon
1 januari 2012
Insulantis
consulaat
Olav Schutrups
1 januari 2012
Issel
consulaat
Lydia Toxopeus-Christiansen
1 januari 2012
Karstonia
ambassade
Wessel Geere de Weel
1 september 2010
Mii-Eilanden
consulaat
Simeon Walvius
1 januari 2012
Norland
ambassade
Jozef Zwaneveld
1 februari 2009
Palana
consulaat
Tessa Ploger-Colonist
1 mei 2011
Seppië
ambassade
Walgerda Coirwert-Sponhem
1 september 2011
Voskië
consulaat
Barbara Mijghen
1 augustus 2012

Nestor Garda veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf
2 november 2012 – De rechtbank van Dietzland heeft de Chimorese drugsdealer Nestor
Garda vandaag veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf, die hij mag uitzitten in Chimor.
Uitlevering aan Chimor kan daarom snel plaatsvinden, tenzij Garda beroep aantekent tegen
het vonnis.
De politie deed vorig jaar bij het Dietzlandse plaatsje Treurgat een grote drugsvangst en
arresteerde alle aanwezige personen. Hoewel het bekend was dat er Zuid-Amerikanen zich onder
de gearresteerden bevonden, duurde het een poosje voor men doorhad dat één van hen de notoire
Chimorese drugsdealer Nestor Garda was. Chimor vroeg meteen om zijn uitlevering, maar omdat
ons land en Chimor geen uitleveringsverdrag hebben, had dit nogal wat voeten in de aarde. Er werd
echter afgesproken dat Garda uitgeleverd kon worden zodra de juridische procedures in ons land
tegen hem afgehandeld waren. Dit zou dus nu het geval kunnen zijn. De rechter achtte het bewezen
dat Garda betrokken was bij een onwettige handel in verdovende middelen en deelde meteen de
maximum straf daarvoor uit, die ook door de openbare aanklager was gevraagd.
Garda heeft nu een maand om hoger beroep aan te tekenen. Als hij dat niet doet, kan hij voor de
jaarwisseling op het vliegtuig naar Lindavista zitten.

