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Discussie over opvolging laait weer op na geboorte zoon
7 maart 2013 – De discussie over een geëmancipeerde aanpassing van de opvolgingswet
is weer in alle hevigheid losgebarsten nadat koningin Isabel afgelopen zondag beviel van
haar derde kind: een jongen. De geboorte betekent dat Kronenburg een nieuwe kroonprins
heeft. Vandaag werd bekend dat de prins de namen Ernst Michaël Alexander Jozef Oscar
Ferdinand heeft meegekregen.
Hoewel de prins geboren werd op het Koninklijk Slot ten westen van Friescheburg, deed zijn vader,
koning Ernst Frederik aangifte bij het stadhuis van de hoofdstad Alexanderstad, zoals de traditie wil
voor leden van de koninklijke familie. Een zichtbaar trotse vader presenteerde zondagavond zijn
eerste zoon al aan de pers. In tegenstelling tot de twee vorige keren vond de bevalling dit keer niet
plaats in het ziekenhuis en de aankondiging van de geboorte kwam dan ook volledig uit de lucht
vallen, hoewel journalistiek en royaltywatchend Kronenburg al enkele weken vol spanning zat uit te
kijken naar de op handen zijnde geboorte.
In zijn felicitatietoespraak maakte minister-president Hans Dankert melding van de geboorte van
“kroonprins Ernst Michaël”, wat staatsrechtelijk inderdaad correct is, maar waar vrijwel direct heel
politiek en niet-politiek Kronenburg overheen vielen met voorstellen om de ongeëmancipeerde
semi-salische opvolgingswet nu eindelijk eens aan te passen, zodat het oudste kind meteen de
eerste in lijn van opvolging wordt, ongeacht of het een jongen of een meisje is – en met voorstellen
om helemaal niets aan te passen, aangezien het koningschap een tijdloos instrument zou zijn dat
men niet zou moeten veranderen bij elke nieuwe modegril. In de huidige situatie komt kroonprins
Ernst-Michaël dus als eerste in aanmerking om op te volgen, vóór zijn twee oudere zussen, de
prinsessen Sofie Charlotte (geboren in 2008) en Carolina Hedwig (2010).
Volgens ingewijden schijnt de koning zelf eveneens mordicus tegen een aanpassing van de wet te
zijn en veel waarde te hechten aan het behoud van dit symbool van traditie in een veranderende
wereld. In die opvatting vindt hij zijn tante, prinses Marianne, lijnrecht tegenover hem: al vanaf het
huwelijk van toen nog kroonprins Johan Ernst (de huidige koning) en kroonprinses Isabel drong zij
er publiekelijk op aan de wet aan te passen. Dankzij een op dit punt aarzelend en verdeeld
parlement is dit nog niet gebeurd en staat het ook niet op de agenda. Hoewel de regeringspartij
ROOS! de wet graag aangepast ziet, heeft de PvG geen zin om een weinig urgente kwestie als deze
te overhaasten; de PvG is er intern ook over verdeeld en heeft dus geen officieel standpunt.

Jarjana door de Noordkamer
26 maart 2013 – De Noordkamer
heeft vanmorgen de ratificatie van
het gewijzigde Verdrag van Jarjana
goedgekeurd. De regeringspartijen
PvG en ROOS! alsook de met name
linkse partijen PSV, PU, OL, ANTS, de
Klimaatpartij en de VLSP stemden
voor. Het ratificatievoorstel gaat nu
naar de Zuidkamer, die de goedkeuring waarschijnlijk volgende maand
zal bevestigen. Mensenrechtenorganisaties reageerden blij op de uitslag, hoewel het onzeker blijft of het
gewijzigde verdrag ooit in werking
treedt, aangezien sommige AGLlidstaten tegen de veranderingen
zijn. Het Verdrag van Jarjana is het
mensenrechtenverdrag van de AGL;
door de wijziging zou het lidstaten
verboden worden om de doodstraf
als zwaarste straf toe te passen.

Zorgen over leider Palana

Prinses Alexandra verloofd
Ander koninklijk nieuws was er vorige week al, toen aangekondigd werd dat prinses Alexandra, de
hertogin van Dietzland (36), en haar vriend Zoltan Wekerle (37) zich hebben verloofd. De twee zijn
al ruim tien jaar bij elkaar, maar beiden wilden lange tijd niet weten van een huwelijk. Prinses
Alexandra is de enige dochter van prinses Marianne uit haar eerste huwelijk met Felix van Nassau,
en in tegenstelling tot haar moeder, die haar rechten op de troon verloor door geen toestemming
te vragen aan het parlement voor haar tweede huwelijk, zou prinses Alexandra eventueel nog
kunnen opvolgen; sinds de geboorte van kroonprins Ernst Michaël is zij vijfde in lijn, na de kinderen
en de jongste broer van de koning. De ouders van Zoltan Wekerle zijn Hongaarse immigranten;
Zoltan zelf werkt, net als prinses Alexandra, op het ministerie van buitenlandse zaken.

27 maart 2013 – De Palaanse partijleider Slava Valjev werd afgelopen
week voor de tweede keer in korte
tijd opgenomen in het ziekenhuis. De
73-jarige Valjev regeert het OostAziatische land sinds 1994. Hoewel
onder zijn bewind de economie van
het land voorzichtig geopend werd
naar Chinees voorbeeld, beschouwen
veel mensenrechtenorganisaties het
land nog steeds als dictatuur. Het is
moeilijk te zeggen welke richting het
land kiest wanneer Valjev zou komen
te overlijden, zeker in het licht van
de Noord-Koreaanse crisis die thans
speelt; een tweede instabiel land in
die regio wordt door analisten als
zeer onwenselijk beschouwd.

Kronenburgs officieel ingevoerd als voertaal

COLOFON

1 april 2013 – In de nacht van 1 april zijn in ons land alle plaatsnaamborden vervangen,
behalve die in West-Cod. De nieuwe borden vermelden de plaatsnamen in het Kronenburgs,
met daaronder in een kleiner lettertype de Nederlandse namen. Vanaf vandaag is het
Kronenburgs een officiële landstaal van Kronenburg, naast het Nederlands.
In de komende tijd zullen meer veranderingen in het openbare leven merkbaar worden. Ook straatnaambordjes zullen vervangen worden, en officiële mededelingen zullen steeds vaker in het Kronenburgs worden gedaan. Kronenburgs wordt een verplicht schoolvak in het lagere en middelbare
onderwijs, hoewel andere vakken voorlopig nog in het Nederlands gegeven mogen blijven worden.
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