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Ex-koning Alexander IV Lodewijk overleden
20 april 2014 – In het Koninklijk Slot is gisteravond de Groothertog van Alexanderstad,
oftewel oud-koning Alexander IV Lodewijk, overleden. Dat maakte minister-president Hans
Dankert even na 11 uur via een persconferentie bekend. De begrafenis vindt waarschijnlijk
volgende week zaterdag plaats; tot die tijd is er nationale rouw afgekondigd.
Dat er iets aan de hand was, bleek ‘s middags al
toen koningin Isabel een officieel bezoek aan de
vandaag na een herinrichting feestelijk heropende
tuinen van het stedelijk museum van Oranjewijk onverwacht afbrak en terug naar het paleis Willemsborg werd gereden, vanwaaruit ze zich later met
de koning en hun kinderen naar het Koninklijk Slot
haastte, waar de Groothertog met zijn vrouw, de
Groothertogin van Alexanderstad (oud-koningin
Koning Alexander IV Lodewijk (1948-2014)
Livia) wonen. Ook prinses Marianne, de zus van
Alexander IV, en haar dochter prinses Alexandra voegden zich later bij haar familie; naar
verwachting zullen ’s konings beide broers, de prinsen Alexander Casimir en Willem Lodewijk, en
hun aanhang pas morgen uit Italië aankomen.
Het overlijden van de Groothertog werd even na 11 uur door de minister-president medegedeeld.
Hij condoleerde de koninklijke familie en roemde koning Alexander IV als symbool van rust en
stabiliteit in een tumultueuze wereld; hij verwees hierbij naar de aanslagen in Amerika op 11
september 2001 en de economische crisis die ook ons land enkele jaren geleden zwaar trof. De
premier wilde de datum van de uitvaartplechtigheid nog niet officieel bevestigen, maar noemde het
zeer waarschijnlijk dat die volgende week zaterdag, 26 april, plaatsvindt.
Koning Alexander IV besteeg de troon op 19 augustus 1991 na de troonsafstand van zijn vader,
koning Alexander III. Zijn koningschap blonk uit door relatieve politieke kalmte – zeker in verglijking
met het onstuimige bewind van zijn vader, en hoewel zijn privéleven in eerste instantie aanmerkelijk
rumoeriger verliep, keerde ook daar de rust na de eeuwwisseling terug. In december 2009 werd hij
in het ziekenhuis opgenomen na een hersenbloeding. Toen bleek dat hij hierdoor niet meer tot
regeren in staat zou zijn, werd besloten het koningschap over te dragen aan de toenmalige
kroonprins Johan Ernst, de huidige koning Ernst Frederik. Hoewel de gezondheid van de
Groothertog de laatste paar jaar stabiel was, bleven de vooruitzichten niet positief. Koning
Alexander IV Lodewijk is 65 jaar geworden.

Noordkamer neemt grondwetswijziging aan
26 maart 2014 – De Noordkamer heeft vanmiddag de voorgestelde wijzigingen van de
grondwet aangenomen. De wijzigingen voorzien in een nieuwe gemeentelijke en staatkundige indeling en regelen de toekomstige bevoegdheden van vier voorgestelde koninkrijksdelen. Naast Kronenburg zelf zijn dat de huidige autonome provincies der Witte Eilanden en
der Maagdeneilanden alsook de huidige gemeente West-Cod. De Noordkamer is het eerste
parlement dat de wijzigingen heeft aangenomen; de Zuidkamer moet ook nog akkoord
gaan, evenals de parlementen van de Witte Eilanden en de Maagdeneilanden.
West-Cod heeft nu nog geen wetgevend orgaan op het zelfde niveau als het parlement en wordt dus
pas laat in het wijzigingsproces betrokken. Voordat de wijzigingen van kracht zullen worden, zal er
in die gemeente een volksraadpleging gehouden worden. De behandeling van het voorstel staat in
de autonome provincies in de komende drie maanden gepland. Wanneer alle parlementen akkoord
zijn gegaan met de wijzigingen, worden de respectievelijke procedures in werking gezet om ze te
ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Deze worden dan normaliter in september of
oktober gehouden. Wanneer de nieuwe parlementen volgend jaar de wijzigingen bekrachtigen, zal
de nieuwe situatie op 1 januari 2016 ingaan.

Alexander IV stearren
20 gersem 2014 – In de Kynklik
Borg star gistereoun de Stearhertug
fan Sanderstead, of de ferleden
keeng Alexander IV Lodewijk. Dat
delle hadstaatsbaad Hans Dankert
kuort eouten 11 ure in ean persemeottens met. De begreouens hee
werskynlik neeste wiik leoddei plak;
ta dee tiid is der staatske reu.
Dat der at barre, bleek al in de middei, du dronning Isabel ean feastlisse besiik uon de tunen fan det
steadsk museum in Oranjewik onferbidde afbraak en wirrom ta det
pallei Willemsborg gong reden, werwei si letter met de keeng en hane
bern ta de Kynklik Borg toog, wer
de Stearhertug met haas freo, de
Stearhertugin fan Sanderstead (de
ferleden dronning Livia) wen.
De hadstaatsbaad kondolere de
kynklik famili en prise keeng Alexander IV likwa simbool fan redigheid en feastigheid in ean opskeorige wreold; hi ferwisse herbi ta de
uonsleig in Amerika op 11 frommen
2001 en de ekonomisk krisis dom
ek aar land sint goden jeren trof.
Keeng Alexander IV bekleaf de
troon op 19 heist 1991 eouten de
troonsafstand fan haas fas, keeng
Alexander III. Haas kyngskyp blonk
ut tru betreklike politike redigheid
– sikker in ferlikens ta det opskeorig belee fan haas fas. In kristem
2009 gong hi opnomen in det sikehus eouten ean harsebluding. Du
bleek dat hi hertru neit meer heerskje kon, gong det kyngskyp ourdragen op keeng Ernst Frederik.
COLOFON
De Kronenburger Bode verschijnt als zelfstandige publicatie en wordt toegezonden
aan AGL-betrokkenen en andere geïnteresseerden. Artikelen uit andere Kronenburgse
dag- en weekbladen kunnen in de buitenlandeditie van de Kronenburger Bode worden
geplaatst. De binnenlandse editie van het
blad verscheen voor het eerst in 1744 en is
dus nu in zijn 271ste jaargang. Hoofdredacteur
is sinds november 2012 Ivo Adelhyd.

Procedures en protocollen binnen de Kronenburgse koninklijke familie
Koninklijke familie vs. Koninklijk Huis
In Kronenburg slaat ‘Koninklijk Huis’ op de organisatie van de koninklijke familie. Het Koninklijk Huis is dus een
onpersoonlijk instituut, dat bv. mededelingen doet (of juist niet) over (leden van) de koninklijke familie. De taken
die in Nederland onder de Rijksvoorlichtingsdienst vallen, worden in Kronenburg dus door het Koninklijk Huis
uitgevoerd. In principe zijn alle Evangelisch-Lutherse leden van het huis Habsburg-Lotharingen lid van de
Kronenburgse koninklijke familie. Leden die in de eerste, tweede of derde graad familie zijn van de regerende
koning, vallen sowieso in de lijn van opvolging; voor verdere verwanten wordt het per lid afzonderlijk bepaald
door de regerende koning in overleg met de regering en het parlement.
Een staatstoelage krijgen in ieder geval de koning, de vermoedelijke troonopvolger en eventueel de afgetreden
koning. Deze toelagen zijn in het algemeen voldoende voor het onderhouden van echtgenoten en een gezin. Aan
andere leden van de koninklijke familie die staatstaken vervullen, kan ook een staatstoelage worden verstrekt; dit
wordt wederom bepaald door de regerende koning in overleg met de regering en het parlement.
Momenteel zijn de leden van de koninklijke familie:
- koning Ernst I Frederik (*1979), zijn vrouw:
- koningin Isabel (*1979), hun kinderen:
- prinses Sofie Charlotte (*2008),
- prinses Carolina Hedwig (*2010) en
- prins Ernst Michaël (*2013).
- prins Willem Lodewijk (*1983), de jongste broer van de koning.
- prins Alexander Casimir (*1976), de oudste broer van de koning; diens vrouw:
- prinses Xenia (*1978), hun kinderen:
- prins Alexander Nicolaas (*2004),
- prins Daniël Edward (*2006) en
- prinses Maria Vera (*2010).
- de Groothertogin van Alexanderstad (ex-koningin Livia, *1953), de moeder van de koning.
- prinses Marianne (*1956), tante van de koning
- prinses Alexandra (*1976), dochter van prinses Marianne
- de heer Zoltan Wekerle (*1975), echtgenoot van prinses Alexandra
Na de huidige koning komen in aanmerking:
1. prins Ernst Michaël, zoon van de koning
2. prinses Sofie Charlotte, dochter van de koning
3. prinses Carolina Hedwig, dochter van de koning
4. prins Willem Lodewijk, broer van de koning
5. prinses Alexandra, nicht van de koning
Verdere familieleden die zouden kunnen opvolgen zijn nazaten van de jongste dochter van koningin Marianne
prinses Astrid (1895 – 1971) en haar man prins Edward van Saksen-Coburg (1885 – 1963).
Prinses Marianne (*1956) werd in 1984 uitgesloten van opvolging vanwege haar tweede huwelijk met de
Amerikaan Roy Anderson (van wie zij in 2001 scheidde). De voormalige kroonprins Alexander Casimir verloor in
1999 zijn rechten op de troon nadat het parlement zijn huwelijk met prinses Xenia Petrović Njegoš niet
goedkeurde.
Titels
Kroonprins(es) – De Kronenburgse koninklijke familie kent weinig titels die verbonden zijn aan functies binnen de
familie. De Kronenburgse opvolgingswet maakt onderscheid tussen de troonopvolger en de vermoedelijke
troonopvolger. De eerste is de oudste zoon van de heersende monarch en wordt automatisch aangeduid als
Kroonprins wanneer zijn vader koning wordt. De tweede is een ander familielid van de heersende monarch (een
dochter, broer, zus etc.) die op enig moment eerste in lijn is voor de opvolging, omdat de koning (nog) geen zoons
heeft. Deze persoon kan ook de titel Kroonprins of Kroonprinses krijgen, maar dat moet via een Koninklijk Besluit
(in Kronenburg: daadwerkelijk een besluit van de koning) bekrachtigd worden; dit gebeurt overigens pas wanneer
het vrij zeker lijkt dat de koning geen zoons meer zal krijgen. De vrouw van de kroonprins wordt Kroonprinses
genoemd; de man van een kroonprinses (of – in theorie – van een kroonprins) Prins-gemaal, de vrouw van een
kroonprinses Prinses-gemalin.

Groothertog(in) van Alexanderstad – De titel Groothertog van Alexanderstad wordt verleend aan een afgetreden
koning of koningin van Kronenburg. De vrouw van een Groothertog van Alexanderstad wordt Groothertogin van
Alexanderstad genoemd; in andere gevallen heet de man of vrouw van de Groothertog(in) van Alexanderstad
Prins-Gemaal of Prinses-Gemalin.
Samenvattend: een met een Kroonprins, Koning of Groothertog van Alexanderstad getrouwde vrouw heet
respectievelijk Kroonprinses, Koningin, Groothertogin van Alexanderstad. Wanneer er sprake is van een
Kroonprinses, Koningin of Groothertogin van Alexanderstad of van een homoseksuele verbindtenis, dan worden
echtgenoten/s in alle gevallen Prins-Gemaal of Prinses-Gemalin genoemd.
Procedures bij geboortes
Wanneer een koning of een kroonprins een zoon krijgt, wordt deze verwelkomd met 101 saluutschoten die
uitgevoerd worden op het kleine fort naast het standbeeld van koningin Marianne in Alexanderstad; krijgt hij een
dochter, of is hij nog geen kroonprins terwijl hij zijn eerste zoon krijgt, dan vinden er slechts 51 saluutschoten
plaats. Geboortes worden officieel aangekondigd door de minister-president; bij prominente leden van de familie
wordt er een persconferentie ingelast, bij minder prominente leden volstaat een schriftelijke mededeling aan het
parlement. De minister-president maakt ook de naam van het kind bekend. Officiële aangifte in de burgerlijke
stand wordt enkele dagen later door de vader gedaan. De doop vindt enkele weken of maanden daarna plaats.
Procedures bij huwelijken
Ook verlovingen worden door de minister-president bekend gemaakt, inclusief de datum voor het huwelijk,
wanneer deze al bekend is, en de titels die de aantrouwende bruid of bruidegom zal dragen na het huwelijk. Het
huwelijk van prominente leden van de familie wordt in de H. Marcus-Kathedraal in Friescheburg ingezegend door
de aartsbisschop van Friescheburg-Stad (momenteel z.h.e. Rudolf Tadema de Vries). Minder prominente leden
hebben meer vrijheid wat betreft de locatie van hun bruiloft.
Procedures bij de troonsbestijging
Bij de troonsbestijging van een nieuwe koning (na het overlijden van of abdicatie door de vorige koning)
informeert de regering van het moment de nodige binnen- en buitenlandse instanties (defensie, ambassades,
etc.) over de troonswissel en de omstandigheden waarop die tot stand is gekomen, en biedt vervolgens haar
ontslag aan aan de nieuwe monarch. Doorgaans weigert de nieuwe koning dit ontslag.
Procedures bij overlijden
Wanneer er een lid van de koninklijke familie overlijdt, wordt dit officieel medegedeeld door de ministerpresident. Doorgaans wordt er bij overleden (voormalige) staatshoofden nationale rouw afgekondigd vanaf de
officiële bekendmaking tot op de dag van de uitvaartplech-tigheid. Bij andere prominente leden van de familie is
er één dag van nationale rouw, namelijk op de dag van de uitvaartplechtigheid.
Tijdens nationale rouw worden de activiteiten van de koninklijke familie afgezegd en wordt er van personeel in
overheidsdienst (inclusief ministers, parlementariërs etc.) verwacht dat ze zich stemmig kleden. Openbare
evenementen worden versoberd en voor privé-evenementen wordt versobering dringend geadviseerd, hoewel
het niet verplicht is hier gehoor aan te geven. Op de dag van de uitvaartplechtigheid zijn overheidsinstanties,
banken en ‘instanties met een amusementskarakter’ (bioscopen, casino’s, pretparken etc.) gesloten.
In de dagen voor de rouwperiode wordt de overledene opgebaard in een speciaal daarvoor bestemde aula in het
parlement in de hoofdstad en mogen belangstellenden de laatste eer bewijzen en condoleanceregisters tekenen.
Op de dag van de begrafenis wordt de kist met het stoffelijk overschot in een begrafenisstoet naar Friescheburg
gereden, waar de aartsbisschop van Friescheburg-Stad in de H. Marcus-kathedraal de uitvaartplechtigheid leidt.
Hierbij zijn de leden van de koninklijke familie, de leden van het parlement en de regering en buitenlandse
vertegenwoordigers aanwezig. Aan het eind van de dienst wordt de kist in de graftombe bijgezet. De stoffelijke
resten van o.a. koning Alexander I, koningin Marianne, koning Willem V, koning Jan II en koning Alexander III
alsook hun echtgenoten/s liggen in deze graftombe.
Vlaginstructies
De vlag mag uit op nationale feestdagen, inclusief de verjaardag van de koning; vlaggen is verplicht voor overheidsinstellingen, burgers wordt het geadviseerd. Bij de geboorte van een lid van de koninklijke familie mag er
ook gevlagd worden vanaf de bekendmaking tot zonsondergang, of, wanneer de bekendmaking later dan 15.00
uur ’s middags plaatsvindt, vanaf zonsopkomst tot 12.00 uur ’s middags de volgende dag. Bij het overlijden van
een lid van de koninklijke familie dient de vlag gedurende de nationale rouw halfstok te hangen.

