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Eouten FS-ferkysingen: ‘De neeste feou jeren wir interessant’
Na VS-verkiezingen: ‘De komende vier jaar worden interessant’
30 november 2016 – Nu de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump de verkiezingen van 8
november jl. gewonnen heeft en zijn kabinet aan het samenstellen is, houden veel Kronenburgers
hun hart vast. ‘De komende vier jaar worden zeker interessant’, zei zelfs premier Hans Dankert, die
zich verder gedurende de hele campagne en na de verkiezingen onthield van commentaar op de
kandidaten. Het aantal naturalisatieverzoeken van Amerikanen verdrievoudigde in de week na de
verkiezingen; geen ervan wordt waarschijnlijk gehonoreerd.

Trump won de Amerikaanse presidentsverkiezingen

Zoals elke vier jaar was heel Kronenburg in de ban van
de verkiezingen bij de buren. Dit keer was het anders,
met een vrouwlijke kandidaat tegenover een vrouwonvriendelijke kandidaat, van wie de laatste bovendien
een aantal controversiële uitspraken deed waarvan
zelfs leden van de doorgaans pro-Republikeinse LKP
en NCD zich wilden distantiëren. Trumps verkiezing
heeft volgens velen een onwenselijk precedent gezet:

‘In deze verkiezing heeft het moddergooien niveaus bereikt die tot nu toe voor onmogelijk werden
gehouden’, zegt PSV-voorzitter Mariëtte van der Schaaf. ‘Als Amerika, hét voorbeeld voor de rest van de
wereld, zich tot dit soort onfatsoenlijkheden verlaagt, dan kan de rest van het westen alleen maar
volgen. Mijn partij wil in de noordkamer een motie indienen die ervoor moet zorgen dat partijen die in
ons land aan verkiezingen mee willen doen, een gedragscode aanvaarden en ondertekenen die tijdens
het campagnevoeren nagevolgd dient te worden op straffe van uitsluiting van deelname aan de
verkiezingen.’ Van der Schaafs voorstel vond al bijval van regeringspartijen PvG en ROOS!, terwijl de LKP
reageerde dat zo’n gedragscode in strijd zal zijn met de vrijheid van meningsuiting.
De schok bij veel Amerikanen dat iemand als Trump gekozen kon worden, was onverwacht groot en het
aantal aanvragen van Amerikanen die naar ons land wilden emigreren, piekte krachtig in de week na de
verkiezingen. Het is echter niet waarschijnlijk dat deze aanvragen worden gehonoreerd. ‘Het overgrote
deel van deze aanvragen is gedaan in de “hitte van het moment”, zoals ze zelf zouden zeggen; om naar
ons land te emigreren laat staan om hier staatsburger te worden, moet men aan een flink aantal
voorwaarden voldoen en onvrede met het eigen land is wat ons betreft geen sluitende reden om iemand
in onze gemeenschap te accepteren’, aldus een woordvoerder van het Staatssecretariaat van IBVI
(Immigratie, Binnenlandse Veiligheid en Informatie).

Kroneborg sluot AEHA-traktaat met Kanada en det JF
Kronenburg sluit CETA-verdrag met Canada en de EU
30 oktober 2016 – In Brussel (België) heeft minister van economische zaken Thomas Bouman
vandaag namens de regering het CETA-verdrag ondertekend dat de handel tussen ons land,
Canada en de Europese Unie moet stimuleren. Het is het verst strekkende handelsverdrag dat ons
land ooit heeft ondertekend. De inwerkingtreding van het verdrag kan echter nog wel een jaar of
twee duren, aangezien alle lidstaten van de Europese Unie het moeten ratificeren.
“Ons land was enigszins een buitenbeentje in de westerse wereld door niet aangesloten te zijn bij een
grote handelsgemeenschap”, aldus minister Bouman. “Europa heeft de EU en de Europese Vrijhandelsovereenkomst waar Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein bij zijn aangesloten, NoordAmerika heeft de NAFTA, maar daar is Kronenburg geen lid van. CETA zou voor Kronenburg een aantal
economische deuren moeten openen.”
CETA dreigde er bijna niet te komen doordat het parlement van een deelstaat van België het verdrag
blokkeerde. Ook in Kronenburg was er protest door burgers die vrezen dat ons land zijn onafhankelijkheid zal verliezen, maar de meeste partijen in de Noordkamer zijn voorstander van het verdrag; met
name het PSV is mordicus tegen en waarschuwde dat ons land met CETA overgeleverd wordt aan de
willekeur van de ongekozen eigenaars en belanghebbenden van bedrijven en corporaties.
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TV-zenders te koop
3 november 2016 – De voorheen
publieke televisiezenders RTK1 en
RTK3, thans nog in handen van het
Iljaromaanse bedrijf RagnaRrökk,
staan opnieuw in de étalage. De financiële resultaten van de zenders
zijn al jaren matig en RagnaRrökk
wil er dus vanaf. Net als veel andere zenders in ons land kampen RTK1
en RTK3 met de opkomst van diensten als Sky en Netflix, die het oude
televisiekijken steeds meer verdringen. ‘Geplande programma’s worden steeds minder bekeken; weliswaar bieden beide kanalen de mogelijkheid op te nemen, maar hoewel
realityshows, spelletjes, sport en
zelfs ook nieuws en actualiteiten
nog op tv bekeken worden, kiest
men voor films en series vaker voor
andere aanbieders die het mogelijk
maken om zelf het kijkschema te
bepalen’, aldus een woordvoerder
van RTK1. Onder meer het Karstoniaanse televisieproductiebedrijf KTV
zou een bod gedaan hebben op de
twee zenders.
O’Flaherty GdK Witte Eilanden
1 december 2016 – Theo O’Flaherty
is vandaag aangetreden als Gouverneur des Konings van de Witte Eilanden. Middels een korte ceremonie
droeg zijn voorgangster Anna Nielsen-Fraeijlema het ambt aan O’Flaherty over. Nielsen was sinds 2002
de plaatsvervanger van de koning
van Kronenburg op de Witte Eilanden; zij bekleedde de functie gedurende twee termijnen.
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Issel feor Aralethe, gienom Jarjana
Issel vóór Aralethe, tegen Jarjana
30 september 2016 – In Issel heeft de bevolking in een referendum vóór de AGL en vóór ratificatie
van het Verdrag van Aralethe gestemd, maar tegen ratificatie van het Verdrag van Jarjana. Minister
Schydtz van buitenlandse zaken is tevreden met deze uitslag, hoewel het Isselse ‘nee’ tegen Jarjana
een domper is voor tegenstanders van de doodstraf en de uitslag zal betekenen dat Issel geen
partij meer is in het Verdrag van Jarjana en dus zijn rechter in het Hooggerechtshof zal verliezen.
Met een comfortabele 64% kozen de Isselaars voor de AGL, hoewel critici erop wijzen dat dit percentage
kleiner wordt als alle blanco stemmen meegeteld zouden worden; niet alle kiezers hebben naar verluidt
op alle antwoorden antwoord gegeven. Volgens analisten heeft het feit dat Issel van de zomer als
overwinnaar van het door Voskië georganiseerde internationale rugbytoernooi uit de bus kwam, voor
velen een belangrijke doorslag gegeven, hoewel dit toernooi niet in het kader van de AGL plaatsvond.
‘Hoe het zij, de rest van de regering en ikzelf zijn blij dat Issel lid blijft van de AGL’, zegt minister Schydtz. ‘Na
acht jaar lidmaatschap neemt het land weliswaar nog steeds schoorvoetend deel aan deze club, maar het
heeft er inmiddels een duidelijke stempel op gedrukt’. Een eventuele uittreding van Issel had bovendien
opnieuw voor een verhuizing van een AGL-suborganisatie gezorgd (de AEGU, red.).
Zaak is nu de betrekkingen tussen de lidstaten te intensiveren, zoals besproken op de vorige AGL-Conferentie.
Tot nu toe is daar nog weinig van terecht gekomen: al genoemd werd het Voskische rugbytoernooi, waaraan
weliswaar enkele AGL-lidstaten meededen, maar dat feitelijk niet in AGL-context werd georganiseerd. Verder
lijkt het erop alsof lidstaten op elkaar wachten tot iemand iets onderneemt. De Palaanse stad Besnej is dit jaar
culturele hoofdstad, maar tot nu toe ontbreekt het aan reclame voor dit evenement; het aantal Kronenburgers
dat de reis naar Palana aanvaardt is tot nu toe dan ook minder geweest dan in 2012, toen de Palaanse
hoofdstad Jolka culturele hoofdstad was.

Reoutsstaatsbaad klaar gybben eouten ferdiktafspraak met reoutman
Minister van justitie ontslagen na vonnisafspraak met rechter
14 november 2016 – Minister van justitie Jan Føre (PvG) is vanochtend ontslagen nadat het
afgelopen weekend een opname opdook waarin hij de Waterlandse rechter Max Barma instructies
gaf over het uit te spreken vonnis in de strafzaak tegen de vastgoedcrimineel Ernesto Corrias, die in
2012 werd veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf. Hoewel het op de opname niet duidelijk is
of Barma inging op de aanwijzingen van Føre of niet, en zelfs als de twee jaar geleden overleden
rechter een getuigenis had kunnen afleggen in deze kwestie, staat vast dat het proces opnieuw
gedaan moet worden.
Minister-president Dankert (PvG) stond vanochtend de pers te woord over de zaak, zowel namens de
Oostkamer (de regering) als namens zijn partij. Hij zei ontsteld te zijn dat Føre, een partijgenoot die hij
dacht te hebben kunnen vertrouwen, hem, de rest van de regering en feitelijk het hele land al vier jaar
heeft weten te bedonderen. Aangezien het beïnvloeden van onafhan-kelijke rechters ook ministers van
justitie een strafbaar feit is, is Føre met onmiddellijke ingang uit zijn functie gezet en overgedragen aan
de politie. De partijtop zit reeds bij elkaar om de kwestie te bespreken en om te bepalen wie Føre zal
opvolgen als minister van justitie; Dankert zelf neemt de portefeuille tot dan tijdelijk over.
‘De acties van de minister hebben een zware slag toegebracht aan de rechtspraak in Kronenburg’, aldus
Maria Bijleveld, oud-minister van justitie (2008 – 2011) en huidig Noordkamerlid namens oppositiepartij
PSV. ‘De voldoening Corrias eindelijk achter de tralies te hebben was vier jaar geleden groot; de
teleurstelling dat men nu weer van voren af aan kan beginnen, is ontzaglijk. Het PSV zal van de
Oostkamer tekst en uitleg verlangen over hoe deze schadelijke situatie zich heeft kunnen voordoen;
tevens willen we van de PvG bewijzen zien dat dit een eenmansactie was en dat die partij zelf hier verder
buiten staat.’
Andere partijen zijn verbijsterd over de handelingen van Føre. ‘Een minister van justitie zou toch beter
moeten weten’, zegt Poul-Helge Espersen (LKP). ‘Waar mijn partij zich met het PSV zorgen om maakt, is
de imagoschade die de PvG hierdoor heeft opgelopen. Het volk zal zich afvragen of de rest van deze
regering nog te vertrouwen is; wij roepen de regering dus op vervroegde verkiezingen uit te schrijven.’
ROOS!-voorvrouw en tevens vice-premier en minister van financiën Geraldine Németh verklaarde eveneens geschokt te zijn. ‘Dit zullen we dus grondig aankaarten bij de volgende Oostkamervergadering,
maar van verkiezingen is er wat mij betreft op dit moment geen sprake.’

Actualisering 22 november – Carola Wubs-Pasma (PvG), strafadvocaat uit Oranjewijk, is aangewezen als
nieuwe minister van justitie. Coalitiepartner ROOS! heeft de benoeming goedgekeurd en Wubs is onderweg naar paleis Willemsborg om door de koning beëdigd te worden.

Nieuw 100-gulden biljet
1 december 2016 – In het hele land
is vandaag het nieuwe biljet van
100 gulden ingevoerd. Dit moet op
termijn het paarse ‘Barthels-biljet’
vervangen, dat in de jaren ’90 werd
ingevoerd. Tot 2018 blijft het oude
biljet naast het nieuwe in omloop;
daarna verliest het zijn waarde. Op
het nieuwe biljet staat de Kronenburgse componiste Eline Staegeman-Tadema, waarmee de kritiek
op de vorige serie bankbiljetten
waarop alleen mannen op figureerden, is teniet gedaan. Nieuw bij deze serie is dat de biljetten verticaal
georiënteerd zijn. In 2014 en 2015
werden de oude 25 en 50 guldenbiljetten al vervangen door munten.
Bisschop Friescheburg treedt af
15 december 2016 – Rudolf Tadema
de Vries, de bisschop van Friescheburg, treedt op 1 februari 2017 af.
Dat maakte hij zelf in een communiqué bekend. De 71-jarige bisschop
noemde de verslechterende gezondheid van zijn vrouw als voornaamste reden voor zijn beslissing.
Tadema de Vries trad slechts acht
jaar geleden aan als bisschop. De
bisschop van Friescheburg geldt als
primus inter pares ten opzichte van
de andere Kronenburgse bisschoppen van de Evangelisch Lutherse
Kerk van Kronenburg. In de komende anderhalve maand zal een opvolger gekozen worden.

