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Redactioneel
Danae Dekker

Het jaar 2021 is alweer bijna voorbij, en met dat hopelijk ook snel alle corona-ellende. Er is in de
afgelopen anderhalf jaar heel veel bediscussieerd in de politiek over allerlei aspecten die zo'n
pandemie met zich meebrengt: testen en bron- en contactonderzoek, vaccinatiecampagnes,
lockdowns, QR-codes, noem maar op. En laat heel Nederland nu ook al meer dan een half
jaar in de ban zijn van de nieuwe kabinetsformatie die niet zonder slag en stoot verloopt. Er
wordt gesproken over een "nieuwe bestuurscultuur" die er vooralsnog niet lijkt te komen en
er zijn plannen geweest voor een minderheids- en een extraparlementair kabinet; allemaal
ingewikkelde termen in ons Nederlandse politieke systeem. Je voelt 'm misschien al aankomen:
dit themanummer gaat over politieke systemen!
Zoals al vaak gezegd slaan deze themanummers vaak aan bij jullie als lezers en auteurs en als
redactie hopen we die trend dan ook nog lang voort te zetten. Onze lijst met thema's begint
echter een beetje op te raken, dus mocht je nog ideeën hebben over interessante thema's,
laat het ons dan vooral weten!
Daarnaast hebben we als redactie een aantal praktische punten. Ten eerste ons nieuwe
e-mailadres: fantas@geofictie.nl. Dit adres zullen we voortaan gebruiken om kopij voor
volgende Fantassen te ontvangen, zodat we het overzicht kunnen behouden over wat er is
ingezonden en dingen niet verdwalen in persoonlijke mailboxen (ja, dat is al eens gebeurd).
Vanaf nu kunnen auteurs hun artikelen dus toezenden naar fantas@geofictie.nl.
Ten tweede hebben we in overleg met het bestuur besloten om deze en komende Fantassen
openbaar op de vernieuwe website (waarover verderop meer) te publiceren. De Fantas is
toch een soort visitekaartje voor het GvG en het zou zonde zijn als geïnteresseerden deze
niet kunnen lezen. In principe wordt de Fantas met alle kopij (behoudens interne stukken)
ongeveer een maand na uitgave gepubliceerd. Mocht je hier als auteur bezwaar tegen hebben,
geef dit dan aan bij het inzenden van je kopij, zodat we de pagina's met jouw kopij kunnen
verwijderen voor publicatie.
De redachtie wenst jullie veel plezier met het lezen van deze Fantas en een goed najaar!

Voorwoord

Jeroen van den Berg
Dit themanummer van de Fantas gaat over politieke systemen. Ook wanneer je een fantasieland
ontwerpt, ontkom je bijna niet aan het bedenken van een politiek systeem. Je grijpt wellicht
dan snel naar op aarde voortkomende systemen, zoals democratieën of dictaturen. Tenzij
jouw land wordt bevolkt door andere levensvormen waarbij men geen politiek systeem nodig
heeft om te kunnen functioneren. Toch wel een interessant vraagstuk, een wereld zonder
politiek. Zonder besluiten, zonder macht. Maar ik heb stellig de indruk dat weinigen van onze
leden een wereld hebben bedacht waarbij een politiek systeem niet aanwezig is.
Politiek is dus belangrijk. Het bepaalt in grote mate het leven van alledag. Hoe is de macht
verdeeld? Hoe wordt de rijkdom verdeeld? Dit zal afhangen welke politieke stromingen de
belangrijkste binnen jouw land zijn. Zijn dat de hoofdstromen van die al lang het politieke
domein bepalen, zoals de sociaaldemocratie, de christendemocratie of het liberalisme? Of
is er in jouw land ook een vorm van populisme opgekomen? Of zijn er vele nieuwe partijen
3

Fantas, jaargang 37, nr. 194, oktober 2021

actief? Splinterpartijen? One-issue partijen?
Op mondiaal niveau lijkt de wereld steeds meer in de richting van minder democratie te gaan.
Er waren al veel landen die weinig democratie kennen. Maar die het wel hebben, staan onder
grote druk van politieke partijen die het wat minder nauw nemen met de democratische
rechtstaat. Daarnaast is het maar de vraag hoe democratisch democratische landen zijn. De
macht van het bedrijfsleven moet ook niet worden onderschat. Zeker niet van de grote namen
als Facebook en Google.
Verder zijn er ook mengvormen. Zo weet China een kapitalistische economie te combineren
met een sterke staatsbemoeienis. De wereld is al lang niet meer eenvoudig in te delen in
een dichotomie: communistisch – kapitalistisch, zoals dat tijdens de Koude Oorlog veel
eenvoudiger was.
Mijn eigen geo, Montenera, is geen democratie maar een piramidocratie. Aangezien
Montenera het land is van de vulkaanbergen en deze de vorm hebben van een driehoek, kan
het vrijwel niet anders dan dat mijn land ingericht zou moeten zijn volgens de trias politica:
de scheiding der staatsmachten. Maar aan de top van deze piramide staat de bedenker van
het land. Hij bepaalt de economie van Montenera, waar de spoorlijnen en wegen lopen, waar
nieuwe steden worden aangelegd. Sterker nog, de oprichter van Montenera bepaalt zelfs de
natuurlijke inrichting van het land. Waar liggen de bergen, waar stromen de rivieren? Dat is
gewoon onbeperkte macht!
Eigenlijk drukt elke geoficticus zijn of haar stempel zonder rekening te hoeven houden met
anderen. Hoe fijn is dat? In het leven van de dagelijkse realiteit ben je vaak al meer overgeleverd
aan (politieke) machten boven je dan je waarschijnlijk lief is.
Jeroen van den Berg
Voorzitter (democratisch gekozen)

Een nieuwe GvG-website
Sebas van den Brink

Al veel te vaak stond “website” op de agenda van de kringbijeenkomsten. Misschien al wel
een jaar of 10 – zo voelt het althans. Eindelijk heeft Sisyphus die rots bovenop een heuvel
gekregen en kan hij genieten van het uitzicht.
In dit artikel zal ik de keuzes die gemaakt zijn uitleggen en onderbouwen. Ook zal ik aan het
einde van dit artikel de vele discussiepunten die zijn opgeworpen in het verleden, nog eens
tegen het licht houden.
Wat was er gedaan
De website die er lange tijd stond was niet alleen hopeloos verouderd qua inhoud, ook
technisch voldeed deze niet. Dat is waar penningmeester Danae en ik ons waarschijnlijk
geroepen voelden: Danae is programmeur, onder andere bekend met C#, PHP en Java. Ikzelf
ben ook bekend met verschillende programmatalen en heb actuele ervaring met Wordpress
– waar de website al een tijdje op draait.
Nu is Wordpress een ontzettend goed doorontwikkeld stuk software wat door miljoenen
websites wordt gebruikt. Het zou ongelooflijk veel tijd en energie hebben gekost als we dit los
zouden laten. De website draait dus nog steeds op Wordpress, na een nodige onderhoudsbeurt.
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Er waren allerlei zogenaamde plug-ins (uitbreidingen) geïnstalleerd op onze website. Deze
voegden veel extra mogelijkheden toe aan de website, maar hun nut was inmiddels verdampt.
Deze zijn dus verwijderd, wat ook de veiligheid ten goede komt.
Ook was de website qua uiterlijk toe aan een broodnodige opfrisbeurt. Natuurlijk zijn we als
inofficiële vereniging beperkt in onze middelen, dus een ontwerper inhuren of zelf een nieuw
ontwerp maken had te veel tijd en middelen gekost. Maar ik had nog een zogenaamde thema
op de plank liggen. Zo’n thema of theme is een soort telefoonhoes voor je website. In dit geval
bepaalt het dus ook hoe de informatie gepresenteerd wordt. Dit thema heb ik lang geleden
gekocht, is sindsdien geüpdatet en bevat vele functionaliteiten, waaronder ondersteuning
voor smartphones. Dit theme is dus responsive.
Tijdens bestuursvergaderingen en in onderlinge samenspraak via de bestuurs-appgroep
hebben we rollen verdeeld: Danae verzorgt nieuwe teksten en ik heb zorg gedragen voor het
updaten van de website technisch en visueel.
Ten tijde van schrijven staat de nieuwe website nog niet online. Wel zullen we dit in de loop
van september/oktober gaan doen, dus als het goed is staat de website inmiddels online. Het
zal je meteen opgevallen zijn dat de indeling volledig anders is.
De nieuwe website
De oude website had een vreemd menu en was niet intuïtief om te navigeren. De thuispagina
heette “Over het Genootschap voor Geofictie,” wat niet alleen heel lang is maar ook ambigu.
Een nieuwe indeling is als volgt uiteengezet:
• Home: De thuispagina, een ontvangstruimte, de plek die je meteen zal moeten grijpen
met één of meer afbeeldingen en korte teksten die je naar de juiste plek begeleiden.
• Geofictie: Wat is geofictie? Hoe “doe” je dat? Voorbeelden en verwijzingen naar (onder
andere) de kennisbank.
• Kennisbank: Als secretaris krijg ik geregeld de vraag “waar begin ik met mijn fantasieland?”
Als je die vragen ook krijgt, of vragen zoals “hoe maak ik een kaart?” dan kun je die mensen
verwijzen naar onze Kennisbank. Vol met links naar software, tutorials, fora, Wikipedia en
andere pagina’s met behulpzame informatie om onze hobby uit te oefenen.
• Genootschap: Alles over het genootschap zelf, de geschiedenis, de projecten, voorbeelden
van geo’s uit het heden en verleden en meer.
• Leden: Alles wat we doen voor leden, hoe je lid wordt, wat de voordelen zijn en de Fantas
natuurlijk.
Elk van deze secties kunnen op hun beurt weer subpagina’s bevatten met diepere informatie.
En natuurlijk is er een uitgebreide contactpagina met alle gegevens en e-mailadressen van het
bestuur.
Een ledenlijst ontbreekt vanwege privacyoverwegingen. Ook is er geen blog of nieuws, want
de ervaring leert dat dit niet of slecht onderhouden wordt. Het argument valt te maken dat
dit dan op het conto van het secretariaat of Fantasredactie komt, wat zeker waar is. Maar na
een bestuurswisseling kan die motivatie veranderen. Ook hebben we dergelijke zaken in het
verleden al geprobeerd op de website, met tegenvallende resultaten.
Een enigszins tijdloze website (zoveel mogelijk) geniet dan de voorkeur. Een website waar je
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niet het schaamrood op de lippen staat om vrienden, kennissen en geïnteresseerden naartoe
te verwijzen. De Kennisbank en contactpagina zijn eigenlijk de enige pagina’s waar we het
risico lopen soms gedateerde informatie te tonen. Spot je zoiets, trek als lid dan ook vooral
aan de bel bij het bestuur.
Ook hebben we geen afgeschermd deel alleen toegankelijk voor leden. Dit is technisch
complex en vergt een extra laag administratie: Zo moet elk lid dan een eigen account met
logininformatie hebben. Dit is ook nog eens een mogelijke veiligheidskwestie (bijvoorbeeld
als een lid het eigen wachtwoord verandert in “1234” of iets dergelijks…) De toegevoegde
waarde is dan ook marginaal.
Daarnaast ontbreekt een lijstje met huidige geo’s, opnieuw speelt hier het gevaar dat dit
snel sterk veroudert. Wel zullen geo’s genoemd worden als voorbeeld, in meer of minder
uitgebreide artikelen, onder het kopje Geofictie en/of Genootschap. Natuurlijk zullen
projecten zoals de AGL of Pangeo een plekje hebben op de website.
De website is ook per pagina speels en modern in te delen. Met kolommen, afbeeldingen,
slideshows en meer. Om geofictie te bevorderen helpt het om beeldmateriaal te tonen, daar
is dit thema erg goed voor.
Mocht je op- of aanmerkingen hebben voor de website, voel je vrij deze te uiten tijdens de
Kringbijeenkomst of e-mail mij op secretariaat@geofictie.nl.
Promotie van geofictie
Als Genootschap voor Geofictie en als secretaris zie ik het ook een beetje als doel om onze
weledele hobby via sociale media te delen. We hebben sinds november 2020 ook een geofictie
Twitteraccount (@geofictie). Ook is er een officieel Youtubekanaal, al staan daar nog geen
video’s op (link onderaan de website). Een officiële GvG Facebookpagina is er niet.
Mede ook omwille van de promotiedoelstelling worden toekomstige Fantassen ook op de
website aangeboden. Iets wat met voorgaande Fantassen overigens al gebeurde van de
nummers 160 t/m 175. Deze stonden lange tijd als PDF op de oude website. Details hierover
lees je in de nieuwe Fantas.
Als secretaris dan ook een verzoek aan jou als lid: Mocht je afbeeldingen hebben van je geo
(illustraties, kaarten, vlaggen, et cetera) die gebruikt mogen worden ter promotie van geofictie
op de website en social media, zou je die dan willen sturen naar secretariaat@geofictie.nl?
Graag met een vermelding wat waarvan is, mocht dit niet duidelijk zijn uit de afbeelding zelf.
Uiteraard wordt er zorg gedragen dat de auteur van de afbeelding wordt genoemd wanneer
mogelijk (bijvoorbeeld op Twitter). En het auteursrecht blijft natuurlijk bij de verantwoordelijke
geoficticus.
Met hartelijke groet,
Sebas van den Brink
Secretaris
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Kunstmatige eilanden
Theo Balvers

Elke geoficticus is wel een eilandliefhebber. Veel geo’s zijn ook eilanden. Op de Aarde zijn er
miljoenen. Ze zijn ontelbaar, ook omdat ze kunnen komen en gaan. Een eiland wordt gedefinieerd
als omgeven door water, maar dat is mij te kort door de bocht. In mijn beleven moet een
eiland minstens een oppervlakte hebben van 100 bij 100 m, zeg maar een voetbalveld. Een
mens moet er een dag kunnen verblijven. Alles daaronder vind ik rotspunten, zandbanken,
booreilanden, vuurtorenrotsen. Dan blijven er nog genoeg over.
Doorgaans gaat de meeste belangstelling uit
naar natuurlijke eilanden, die mensen al lang
kennen. Ze kunnen bewoond en onbewoond
zijn, verreweg de meeste zijn trouwens
onbewoond.
Maar er zijn ook bezienswaardige kunstmatige
eilanden. In het begin was Flevoland uit
1942 een van de grootste. Het heeft een
oppervlakte van 1412km en telt na bijna 80
jaar 435.000 inwoners.
De mens heeft altijd wel eilanden aangelegd. Om niet te ver terug te gaan in de geschiedenis,
denk ik aan militaire eilanden voor de kust; voorbeelden: Fort Louvois en Fort Bayard voor
de franse westkust. De militaire functie is niet meer, maar voor toerisme en als decor/locatie
in films heeft het betekenis.
Dan zijn er de beruchte gevangenis-eilanden, die elk land wel heeft. Denk aan Alcatraz,
dat overigens die functie niet meer heeft. En dan Duivelseiland, Inishbofin, Robben Island,
Gorgona….Voor het opbergen van gevangenen is een eiland ideaal. Probeer er maar eens
vanaf te komen. Dat is een spannende film waard.
Er zijn ook vliegveld-eilanden aangelegd, waarvan Chep Lak Kok bij Hongkong het
spectaculairste is. Er werd zes jaar over gedaan, tonnen aarde en puin afgevoerd om te
egaliseren, alvorens het in gebruik kon worden genomen. Om Schiphol te ontlasten wordt er
in ons land gedacht om in het Markermeer of voor de kust een vliegveld aan te leggen, maar
ik denk dat dat gezien de sterke milieuorganisaties het niet zal gebeuren.
De akeligste kunstmatige eilanden zijn die voor de rijken, zoals die voor de kusten van het
arabische schiereiland zijn aangelegd. Een groot aantal voor de kust van Dubai heet The
World. Er verrijzen hoge appartementgebouwen, villa’s, accommodaties die alleen voor de
miljonairs bereikbaar zijn.
Byzonder vind ik Oceaan Reef in een baai van Panama City. Het wordt ingericht voor de
allerrijkste families die blank zijn en zich met extreme veiligheidsmaatregelen omringen.
Het Power-Link eiland zal gesitueerd worden in de Doggersbank van de Noordzee. Het is een
toekomstig eiland dat temidden van 10.000 windturbines zal komen te liggen. Het is de bedoeling
om een geintegreerd, grensoverschrijdend netwerk voor duurzame energievoorziening te
7
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creëeren. Er gaan mensen wonen die over
allerlei voorzieningen kunnen beschikken.
Voor mij zou het er te winderig zijn.
Wat mij aan eilanden intrigeert is de
eigen wereld die er ontstaan is. Het
eilandgevoel is er een van overzichtelijkheid,
onafhankelijkheid, zelfstandigheid en drang
naar zelfvoorziening. Op het hoogste punt
zou je het omringd door water moeten
kunnen zien. Nergens anders kan een
ideale samenleving ontstaan. Thomas More
probeerde dat al met Utopia en velen zijn
hem nagevolgd, zij het in fictie.
Bron: De magie van Eilanden door Alastair
Bonnet.

Het communistische paradijs Palana
Ruben Prijs, Martin Julsing

De Volksrepubliek Palana is een eilandstaat gelegen in de Grote Oceaan ten zuidoosten van
het Russische schiereiland Kamtsjatka en ten noordoosten van Japan.
Korte achtergrond
Het eiland Palana werd tussen 1695 en 1700 geannexeerd door het Russische Rijk,
waarna er grote aantallen Russen naar het eiland kwamen. In 1898 ontstond er een
onafhankelijkheidsbeweging, compleet met vlag en volkslied, die in eerste instantie meer
zelfbestuur eiste. Na het afzetten van de Russische tsaar Nicolaas II, begin 1917 en de chaos
daarna en na het aantreden van de Russische Voorlopige Regering, verklaarde Palana zich op
25 maart onafhankelijk. In september 1917 keurde de regering van Aleksandr Fjodorovitsj
Kerenski, dit tenslotte goed, ondanks dat er veel Russen woonden.
Na de onafhankelijkheid van Palana vertrokken veel Russen weer terug naar het vasteland.
Palana werd een parlementaire republiek die redelijk democratisch en open was. De eerste
gekozen Palaanse leider was Sulvan Timasjenko Jala. Rond 1923 begonnen er toch tekenen
van onvrede te onstaan door de armoedige omstandigheten en omdat er niets gedaan werd
aan de massale werkloosheid en voedseltekorten. De communistische partij speelde hier
handig op in door stakingen en bijeenkomsten te organiseren en een betere toekomst onder
hun leiding te beloven, waardoor de communistische beweging flink begon te groeien. Als
reactie hierop begon de regering van Jala iedereen te vervolgen die men ervan verdacht lid te
zijn van de communistische partij. De rust keerde pas in 1928 terug maar de frustratie was niet
verdwenen en stak in 1931 weer de kop op. Op 8 maart 1935 deden de communisten een poging
tot een staatsgreep, maar die mislukte omdat het leger binnen in het parlementsgebouw de
opstandelingen opwachtte en het vuur opende, De rust keerde gedeeltelijk terug tot aan juni
1939 toen er nationale verkiezingen werden gehouden. Deze werden door de communistische
partij met 90% gewonnen, waarna de regering de verkiezingen ongeldig verklaarde en de
noodtoestand uitriep, hetgeen betekende dat de regering voor tien maanden per decreet kon
8
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regeren om daarna nieuwe verkiezingen uit te schrijven.
Japan bezette Palana in 1940 en deze wrede bezetting eindigde met militair ingrijpen van de
Sovjet-Unie in 1945. Daarna bleef de Sovjet-Unie nog twee jaar militair aanwezig tot eind
augustus 1947, een paar maanden na het uitroepen van de volksrepubliek Palana. De eerste
leider van de volksrepubliek Palana, Vladimir Aleksandrovitsj Popovo, werd in 1947 aangesteld
met behulp van de Sovjet-Unie en hij stelde in 1948 aan Stalin voor om Palana op te nemen in
de de Unie als 17de sovjet-republiek, maar Stalin weigerde. De eerste jaren stond de nieuwe
regering voor de enorme uitdaging om het in puin liggende land weer economisch en politiek
op te bouwen. De meeste financiële en technologische hulp voor de wederopbouw kwam uit
Moskou waardoor grote groepen Sovjets zich op het eiland vestigden. Pas eind jaren vijftig
was Palana opnieuw opgebouwd en begon het land weer normaal te functioneren. In de
industrie nam de staat de controle over van alle bestaande bedrijven en introduceerde een
intensief programma voor de industrialisatie van het land. In de landbouw werden collectieve
boerderijen opgericht, maar in de jaren zeventig werd daar economisch eigen initiatief weer
toegestaan. De jaren zestig, zeventig en tachtig staan in Palana bekend als de hoogtijdagen
door de economische vooruitgang en stabiliteit. In 1980 vormde industrie de helft van
het BNP van Palana, was het platteland geheel voorzien van elektriciteit, en de landbouw
gecollectiviseerd. Popovo was zeer populair, geliefd en gerespecteerd onder de bevolking.
Onder zijn bewind was er rust, éénheid en politieke stabiliteit en werden er vele hervormingen
doorgevoerd.
De tweede leider van de volksrepubliek Palana was Petja Grinarovitsj Brokadov en hij zette
de nodige economische en politieke hervormingen in 1986 door. De betrekkingen met de
Verenigde Staten, Zuid-Korea en Japan werden genormaliseerd en met de laatste twee landen
werden grote economische contracten getekend. De derde leider van de volksrepubliek
Palana, Slava Vladimirovitsj Valjev, wilde in 2013 een wet invoeren om de regeringstermijn
van Palaanse politici te beperken tot tweemaal 5 jaar, omdat een Palaanse politicus tot dan
toe onbeperkt gekozen kon worden door de Volksvergadering waardoor de meeste politici op
hun post bleven zitten en er geen ruimte was voor jongere generaties, maar deze wet werd na
tegenstand uit de partij niet ingevoerd.
De vierde leider van de volksrepubliek Palana was Irik Viktorovitsj Letko, Veel Palanen, en
dan voornamelijk de jongere, hadden hun hoop gevestigd op Letko voor meer economische
vrijheid en meer openheid naar de wereld. De grootste uitdaging van Letko was om de ‘oude
garde’ in de Volksvergadering te overtuigen van de noodzaak tot economische hervormingen.
Letko waarschuwde dat het tegenhouden van deze hervormingen het einde kon betekenen
voor het Palaanse socialistische experiment. Dit was nieuw in de Palaanse politiek aangezien
de CPP voorheen geen fouten kon maken. Ondertussen bleef de economie stagneren en was
er in 2016 een serieuze ondergrondse oppositiepartij ontstaan. Letko overleed in november
2018, maar onder de drie leiders die daarna kortstondig aan de macht kwamen werden er
geen politieke hervormingen doorgevoerd.
Het politieke systeem van Palana
Sinds 1 februari 1947, na het uitroepen van de volksrepubliek, is Palana een marxistischleninistische staat. De Communistische Partij Palana (CPP) werd in 1917 opgericht en is de
enige leidende politieke partij van het land. Voor de Tweede Wereldoorlog was de partij
zeer gekant tegen het bewind van president Sulvan Jala (1917-1940), maar daarna voerde de
partij een pragmatische koers en werd sterk beïnvloed door de Communistische Partij van
de Sovjet-Unie. De CPP voerde de eerste 70 jaar van haar bestaan een pro-Sovjetkoers. Met
de veranderingen in Oost-Europa en het verdwijnen van de Sovjet-Unie in december 1991
9
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besloot de partij zichzelf te hervormen. Tijdens het partijcongres van 1991 werd de partij “de
partij van het Palaanse volk ” en niet langer meer “de partij van de werkende klasse”. Marx en
Lenin bleven inspiratiebronnen.
De wetgevende macht ligt in handen van de Volksvergadering, het Parlement, dat voor zeven
jaar wordt gekozen. Alle Palanen van 18 jaar en ouder hebben actief en passief kiesrecht.
De grondwet maakt het kabinet als uitvoerende macht ondergeschikt aan het Centrale
Volkscomitee, dat wordt voorgezeten door de secretaris-generaal die behalve regeringsleider
en staatshoofd ook opperbevelhebber van de strijdkrachten is. Hij wordt voor zeven jaar
gekozen door de Volksvergadering. De rechtelijke organisatie volgt de bestuurlijke indeling.
De provinciale gerechtshoven zijn verantwoording schuldig aan de proviciale parlementen, het
Centrale Volkscomitee en de president. Hoogste juridische instantie is het Hooggerechtshof,
waarvan de rechters voor een periode van twee jaar worden gekozen door de Volksvergadering.
De structuur van de Communistische Partij van Palana wijkt niet af van die van andere
communistische partijen in socialistische staten. Formeel is het partijcongres de hoogste
autoriteit. Toch werd het eerste partijcongres pas in 1928, bijna elf jaar na de oprichting van
de CPP, voor het eerst gehouden. Sindsdien komt het partijcongres iedere vijf jaar bijeen.
Het partijcongres kiest vervolgens het 150 personen tellende Centraal Comité. Vroeger telde
het Centraal Comité 225 leden. Omdat het Centraal Comité zelden vergadert, kiest het een
Politbureau bestaande uit 24 leden (1997; 25 leden 1991). Vóór het partijcongres van 1991
bestond er een 11 leden tellend Secretariaat. Dit Secretariaat werd echter in 1991 opgeheven
en daarvoor in de plaats werd het Politbureau uitgebreid. Van oppositie(partijen) is geen
sprake. De enige noemenswaardige oppositie zetelt in Vancouver (Canada) en noemt zich de
Democratische Toekomstpartij voor Palana en is opgericht in 1993 door Palaanse ballingen
die asiel kregen in Canada.
Schendingen van mensenrechten in Palana
De Palaanse overheid wordt regelmatig bekritiseerd vanwege het schenden van de
mensenrechten. Mensenrechtenorganisaties rapportereren willekeurige arresteringen,
gewetensgevangen, oneerlijke gerechtsgang en zelfs marteling. Dissidenten worden door
de regering lastiggevallen, geobserveerd, gevolgd, en vaak keihard aangepakt en bedreigd.
Hoewel de Palaanse regering in 1993 een moratorium op de doodstraf heeft ingesteld, wordt
er een uitzondering gemaakt in oorlogstijd, bij landverraad of bij terrorisme. En hoewel de
Palaanse grondwet vrijheid van meningsuiting kent, worden wetten ter bescherming van
nationale veiligheid of het verbieden van ‘vijandelijke’ propaganda misbruikt om dissidenten
achter de tralies te krijgen. Amnesty International en Human Rights Watch maken melding
van gewetensgevangenen. De Palaanse regering staat het Rode Kruis de toegang tot haar
grondgebied niet toe, en ook Amnesty International is niet welkom op Palana; onder andere
omdat deze instelling volgens de Palaanse regering het Westen met in het bijzonder de
Verenigde Staten en Groot-Brittanië vertegenwoordigen. Op de jaarlijkse ranglijst van
persvrijheid van Verslaggevers Zonder Grenzen stond Palana in 2015 op de vijf na laatste
plaats; alleen Cuba, Myanmar, Eritrea, Turkmenistan en Noord-Korea staan nog lager. Dit alles
was blijkbaar geen enkel bezwaar voor bijvoorbeeld de AGL om, geheel in strijd met het eigen
oprichtingsverdrag, het land in 2012 als een volwaardige lidstaat te verwelkomen.
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Dat is 40 jaar antisportisme
Er is in die tijd veel bereikt
Rob Fleuren
Op de puinhopen van de Lenningphae-oorlog (2609-2613)
Al veel langer voor dit grote conflict werd er met begerige ogen naar Sentaurië gekeken. De
belangrijkste exporteur van lenning: de hyperbrandstof van de beide planeten van het Aramstelsel met daarnaast ook het traditionelere olie en kolen in het assortiment. En altijd al een
machtige speler geweest op Calennius.
Deze machtige staat met een eeuwenoude geschiedenis likte in 2613 zijn wonden: het had
de oorlog gewonnen, maar het Noordwesten had zwaar geleden en moest dus weer helemaal
worden opgebouwd. Helaas was er geen politieke leider die het voortouw nam. Theodosius
VII was een zwakke Centaur, die meer bevend dan bevelend het geheel overschouwde. Een
jonge ambitieuze politicus (die vertegenwoordiger in huishoudelijke apparatuur was) en ‘het’
maar een beetje bij deed vond het tijd voor een verandering:
Wat hebben de landen gemeen die ons aangevallen en vernederd hebben met elkaar gemeen?
Witland is een krijgersstaat, waar stoer doen en ‘je mannetje staan’ alleen meetellen. Arnundon is
de jaloerse nicht op het feestje, en haar machtshonger kent geen grenzen. De landen van Kaires:
oude kolonisatoren die hun rijk kwijt zijn en terug willen naar vroeger. En Rydon: daar is alles van
iedereen. Maar bij in ieder van onze rivalen is sport het allerbelangrijkste van het leven. Dáár draait
alles om. Cijfers en macht!
Onze weg is anders. Wij moeten samenwerken, met gebruik van een ieders talent. Dat begint al op
de lagere school. Geen strijd meer tegen elkaar, maar mét elkaar.
— Gerald Mactog
Deze fantastische redenaar kreeg binnen enkele maanden voor elkaar waar anderen járen
over zouden doen: hij overtuigde grote delen van de bevolking van de ‘Nieuwe Tijd, het Ëan
Siltap’ zoals hij het noemde.
De vooroorlogse samenleving
Deze verschilde nauwelijks van de maatschappij in bijvoorbeeld Arnundon, Normland of ander
land, dat ze op Aarde ‘westers’ zouden noemen. Op één belangrijk punt na: kinderen gingen
al op zes-, zevenjarige leeftijd naar School. Dit verdient een nadere uitleg: in tegenstelling tot
Nederland was de School in Sentaurië een internaat. Slechts bij hoge uitzondering gingen
de kinderen naar ‘huis’, omdat beide ouders het te druk hadden met hun werk. Naast de
leervakken was men bij de School van mening dat ‘het groepsgebeuren’ heel belangrijk was.
Samen over de zaken van het leven praten, maar ook samen sporten, om te voorkomen
dat de kinderen op ‘verkeerde’ gedachten zouden komen. De rijke Sentse cultuur kwam er
slechts mondjesmaat aan te pas: men besteedde bij de opvoeding vooral aandacht aan de
‘Arnundaanse’ droom:
Als je hard werkt, kom je er wel
Een team is een andere naam voor verborgen rivalen
Je moet altijd beter zijn dan de andere.
Zelfs ’s zomers waren de kinderen niet lang thuis: tijdens de Grote Vakantie gingen ze op
kamp.
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De Anti Sport Partij (ASP)
Deze door Mactog en Varhelvala opgerichte partij zette vraagtekens bij deze samenleving,
die ze ‘sportistisch’ noemde. Dat mensen moeten sporten voor een goede gezondheid: daar
plaatste deze partij grote vraagtekens bij. Zij beschouwde iedereen als een individu: elke
persoon moet datgene kunnen doen waar hij/zij/lij zich het beste bij voelt. ‘De ketens van het
Groepsdenken moeten worden gebroken’, zo zei Mactog het op een toespraak in de winter
van 2615. Daarnaast stelde hij een ander rigoureus plan voor: de hoofdstad moet worden
verplaatst van het ‘snelle en zakelijke’ Sairioz naar een stad hoog in de bergen, centraal gelegen
en met een veel aangenamer klimaat: Andor.
Het politieke systeem
Politieke veranderingen waren in Sentaurië altijd zaken met een lange adem. Meestal zorgde
een nieuwe Centaur voor een nieuw beleid. De Antisportistische revolutie in Doucember 2615
was een kwestie van een week. Want zelfs een ‘sportistisch’ instituut als de strijdkrachten
zagen brood in de plannen van Mactog en de zijnen (en een flink hoger budget). De regering
van Vede Manslaus werd afgezet. Inmiddels was er ook een nieuwe Centaur: Traian XIII, die
de nieuwe politieke stroming van harte ondersteunde.
Vanaf 12 Doucember 2615 zou er in Sentaurië nog maar plaats zijn voor één politieke partij:
de Anti Sport Partij. Dit om te voorkomen dat er ooit nog eens talentverspillende competities
zouden worden opgezet. Dit was het grondwerk, de basis. Op andere vlakken mochten er
gerust verschillen blijven bestaan (financieel-economisch, sociaal, cultuur) en daarom kreeg
de ASP zes verschillende zuilen. Deze zuilen, variërend van links tot behoorlijk rechts zouden
de samenstelling van de regering en het parlement gaan bepalen.
Daarnaast werd het bestuur gedecentraliseerd naar de deelstaten, die ADR’s werden genoemd,
tegenwoordig raini. Alleen op het vlak van buitenlandse politiek, defensie en de koers van de
partij bleven de beslissingen centraal genomen worden. Dit gebeurde jarenlang tijdens de
jaarlijkse Anti Sport Conventies, die meestal in Isnip plaatsvonden en waar de koers voor het
komende jaar werden bepaald. Deze ASC’s waren feestelijke bijeenkomsten, die door het
hele land plaatsvonden, in de jaren 2615-2622 steeds in een andere stad.
De gevolgen
De vorming van een antisportistische staat had vérstrekkende gevolgen. Op de eerste
plaats voor de vele sportverenigingen: deze werden van de ene op de andere dag illegaal.
Topsporters zagen zich genoodzaakt te emigreren: voor de bekende asjkodspeler Croesius
betekende het een voortijdige verhuizing naar de Cathaarse hoofdstad Plaion (waar deze toch
al voor de plaatselijke AC uitkwam).
Een paar jaar later deed zich het ironische feit voor dat buitenlandse topsporters, de
voortdurende aandacht en prestatiedruk beu, hun toevlucht juist ín Sentaurië zochten, zoals
het bekende tennisechtpaar Annika von Nüisenburg en eega John Tazzewas. De door de
medici gevreesde golf van ‘ongezonde’ kinderen trad wel op, maar in minder erge mate, omdat
buitenspelen wel gewoon mocht, zelfs het potje straatvoetbal was toegestaan, maar er zat
geen druk meer op. Alleen het clubleven, dat was voorbij.
2615-2635
In deze periode was Sentaurië een éénpartijstaat. De verschillen bestonden uit de verschillende
vleugels van de beweging, de zuilen. Het parlement bleef grotendeels hetzelfde: drie Kamers,
waarvan de Derde Kamer een belangrijk adviesorgaan voor de regering bleef.
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Vooral in de eerste jaren was men behoorlijk ‘stijf in de leer’ en ervan overtuigd dat de
antisportistische beweging ook in andere landen van het Stelsel zou worden gevolgd.
Dit bleek echter een fikse tegenvaller te zijn, alleen enkele kleine staatjes in Kaires volgden
het Sentse voorbeeld. Toen er rond 2621 ook nog plannen werden gemaakt om buitenlandse
bedrijven te nationaliseren (de beruchte Remplaceringswet) leidde dit tot een flinke
economische crisis. Men haastte zich om het bedrijfsleven tegemoet te komen, zodat het
ironische feit zich voordeed dat er op ‘de werkvloer’ evengoed van sportisme sprake bleef,
zeker doordat veel (internationale) ondernemingen de ene na de andere Arnundaanse cq.
Goclaanse managementgril omarmde.
Dit was voor de regering aanleiding om subsidies te gaan verstrekken aan ‘ASPA’s’, bedrijven
met een organisatie die geschoeid was op antisportistische motieven.
Situatie nu (vanaf 2635)
De situatie van één partij/zes zuilen bleek toch op de lange duur onhoudbaar, dus bij de
Grondwetswijziging van 1 Adanaria 2635 mochten er toch meerdere partijen worden
opgericht. De eerste groep die uit de ASP stapte waren de liberalen, de huidige MFC-partij.
In 2637 gevolgd door de Radicalistoy, die vonden dat de veel ‘mainstream’-leden van de ASP
corrupt, te soft en te incompetent waren.
Systeem
Elke vier jaar zijn er parlementsverkiezingen. Een ‘Quotum Fixut’ van 34% zorgt ervoor dat
de ASP een belangrijke machtsfactor blijft. Alleen na de kortlopende ‘Scheur van ‘47’, toen de
ASP zichzelf gedurende zeven maanden ineens in de oppositiebankjes vond, is de partij aan
de macht gebleven.
Sentaurië bestaat nu uit veertig raini. Deze deelstaten worden door een Raad (de Rainstaat)
bestuurd, voorgezeten door een gouverneur (een Stataut), die rechtstreeks door de Centaur
wordt benoemd. Uiteraard wordt bij de voorkeur gekeken naar zijn cv, heeft de persoon in
kwestie een sportistisch verleden, heeft hij een clubkaart van een buitenlandse club of banden
met een sportistische organisatie.. De raini hebben een vrij hoge mate van zelfstandigheid.
Het laagste overheidsniveau is dat van de prefectoria, de gemeenten. Net zoals in Nederland
worden deze bestuurd door een college van burgemeester en wethouders, die aan de
gemeenteraad verantwoording afleggen. De prefect (=burgemeester) wordt óf gekozen óf
benoemd, afhankelijk van de regels in het desbetreffend raino.
Conclusie:
1. Nog altijd vormt het antisportisme de leidraad voor het politieke leven in Sentaurië, maar
gaandeweg heeft men volop oog voor de praktijk gekregen. De soep wordt niet meer
zo heet gegeten als destijds opgediend. Er zijn volop diplomatieke contacten (de mate
verschilt) met de voornaamste Rivalen op planeet Calennius: Rydon, Arnundon en de
landen in West-Kaires.
2. In tegenstelling tot het ‘Ancien Régime’ van vóór 2613 hebben de antisportistische politici
gezorgd voor een stevige machtsbasis op het zuidelijk halfrond van de planeet: naast het
bevriende Sornië (de oostelijke eilandenarchipel in de Groene Zee) is Sentaurië de baas
op het hele zuidpoolcontinent Baejir (dat in tegenstelling tot aards Antarctica veel groter
en bewoonbaarder is) en heeft het land een stevige geopolitieke vinger in de pap in de
werelddelen Oinodar en Aunor.
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Staatsinrichting en politiek in het Hånaka imperium
Erik Elsenbroek

Het Hånaka imperium (“Hånaka Jaak”) afgekort: “HJ”, is een interstellaire staat die zich
ongeveer 10.000 lichtjaar vanaf de aarde richting het centrum van het Melkwegstelsel
bevindt. De geclaimde ruimte door het HJ behelst een globaal bolvormig gebied met een
straal ongeveer 200 lichtjaar rondom de ster Uphumžuk waar omheen de moederplaneet
Terra Navãuh haar rondjes draait. Overigens zijn er op die planeet ook andere staten, maar
alleen Žemwjanumõ groeide uit tot een interstellair imperium. De oorsprong van het HJ ligt
op onze aarde, waarvan vanaf rond 1475 migratiestromen plaatsvonden. Inmiddels is de
bevolking van het HJ uitgegroeid tot rond 50 miljard mensen (begin 2021) verspreid over
honderden geterrafomeerde planeten en grote manen. Evenals de migratie, is ook de stroom
van informatie eenzijdig naar deze aardse kolonies. Hierdoor wordt de samenleving in het HJ
nog steeds beïnvloed door ideeën van onze wereld maar niet andersom.

Staatsinrichting
Regerings- en staatsvorm
Het HJ is een constitutionele monarchie. Het bestuur van het HJ is vanwege de enorme
omvang en reisafstanden sterk gedecentraliseerd. Op ieder bestuurlijk niveau worden en
verschillende zaken geregeld in toenemend detail of geheel gedelegeerd. Op welk niveau wat
geregeld wordt verschilt sterk. Er is ook een scheiding tussen uitvoerende, wetgevende en
rechtelijke machten, maar de uitvoerende macht is relatief sterk. Een leider van een bestuurlijke
eenheid kan zonder raadplegen van het betreffende parlement per decreet een wet invoeren,
afschaffen of wijzigen. Hierbij kan het parlement van die eenheid dit met een gekwalificeerde
meerderheid van 75% blokkeren (of de leider van een hoger bestuurlijk niveau, waar de eenheid
onder valt, gecontroleerd door het parlement van dat bestuurlijke niveau). Omgekeerd kan
een leider ook een wet blokkeren die met minder dan 75% stemgewicht is aangenomen door
het betreffende parlement. De leider kan het parlement vanaf 1 (aards) jaar na de laatste
verkiezingen ontbinden en nieuwe verkiezingen uitschrijven. Overigens kan iedere bestuurlijke
eenheid onderliggende bestuurlijke eenheden vanaf 2 niveaus lager opheffen / splitsen of
creëren en bestuurstaken overnemen of delegeren naar 1 niveau lager, zolang nood¬zakelijk
geacht. Het jaak mag dit ook met newaš (planeten). Tenslotte mogen rechters (jurisdicties
lopen parallel met de bestuurlijke eenheden) op hun bestuurlijke niveau of dat eronder,
wetten en besluiten toetsen aan de grondwet en zo invoering tegenhouden, waartegen dan
weer hoger beroep mogelijk is door de niveaus heen omhoog. Grondwetswijzigingen kunnen
alleen met instemming van de keizer (“kwobũi”) en minimaal 75% van het stemgewicht van
het imperiale parlement worden doorgevoerd. De kwobũi kan alleen worden afgezet via een
besluit genomen door het college van sališ (presidenten) met minimaal 90% via een gewogen
stemming[1].
Regering
De regering van een bestuurlijke eenheid bestaat uit de leider en deze stelt zijn medewerkers
(ministers/gedeputeerden/wethouders etc..) aan voor onbepaalde tijd. Zij hoeven geen
(politieke) verantwoording af te leggen aan hun parlement, maar alleen aan en namens hun
leider.
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Rechtspraak
Bij de rechtelijk macht is er een systeem van aanstelling parallel met het benoemen van
de leiders van zo’n bestuurlijke eenheid, waarbij de opperrechters per niveau op analoge
manier worden aangesteld als bij de politiek/bestuurlijke leiders van die bestuurlijke eenheid.
Rechters die om de een of andere reden hun ambt neerleggen of niet meer kunnen uitvoeren,
worden vervangen middels aanstelling door een parlementscommissie, waarbij de fracties
naar rato gekwalificeerde juristen mogen voorstellen. De regering bepaalt hoeveel rechters
er nodig zijn.
Bestuurlijke indeling
Er zijn 6 bestuurlijke niveaus te onderscheiden:
1e niveau: Jaak (Imperium)
Aan het hoofd van het HJ staat de kwobũi. Hij wordt voor het leven benoemd na verkiezing uit
het midden van de presidenten (“sališ”), de leiders van de newaš (planeten), via een gewogen
stemming[1]. De functie van kwobũi wordt vervuld door ondergetekende onder naam Ujoq II.
2e niveau: Newa/Kimotklop (Planeet/Koninkrijk)[2]
Territoriaal bestaat dat uit honderden (vestigings)planeten(/manen). Deze komen ruwweg
overeen met het 2e-orde bestuursniveau. De overige objecten binnen een sterrenstelsel
vallen dan bestuurlijk onder die newa. Wanneer er meer dan één newa is, worden de overige
objecten daaronder verdeeld. Sterrestelsels zonder eigen newa vallen onder de jurisdictie
van een nabijgelegen newa. Enkele dichtbevolkte planeten hebben een newa per continent.
Aan het hoofd van een newa staat een sali. Ze worden voor onbepaalde tijd benoemd door
de kwobũi.
3e niveau: Myzan/Gurolklop (Provincie/Hertogdom)
Dit is een onderverdeling van de newa voor zover het een vestigingsplaneet betreft. Anders
ressorteert een object direct onder de newa. Aan het hoofd van een myzan staat een
Gouverneur (“patri”) of een hertog[2] (“guroli”). Ze worden voor onbepaalde tijd benoemd door
de plaatselijke sali.
4e niveau: Gãko/Teeklop (District/Graafschap)
Dit is een onderverdeling van de myzan. Aan het hoofd van een gãko staat een Regent (“drats”)
of een graaf[2] (“tẽi”). Ze worden voor onbepaalde tijd benoemd door de plaatselijke patri.
5e niveau: Låni/Backlop (Gemeente/Baronie)
Dit is een onderverdeling van de gãko. Aan het hoofd van een låni staat een Burgemeester
(“bravarnes”) of een Baron2 (“bacgi”). Ze worden voor onbepaalde tijd benoemd door de
plaatselijke tẽi.
6e niveau: Feddlåni (Deelgemeente)
Dit is een onderverdeling van de låni, waartoe een låni zelfstandig kan beslissen. Het betreft
vaak een volkrijke låni waar behoefte bestaat aan een meer lokaal bestuur. Aan het hoofd
van een feddlåni staat een Onderburgemeester (“tylibravarnes”) of een Ridder2 (“måldo”). Ze
worden voor onbepaalde tijd benoemd door de plaatselijke bravarnes.
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2 Newaš met 456 Myzanš en 2036 Gãkoš op Terra Navãuh
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Volksvertegenwoordiging
Parlementen
Ieder bestuursniveau kent een éénkamerparlement wat minimaal eens in de 5 jaar wordt
gekozen[4].
Kiessyteem
In het HJ wordt er gebruik gemaakt van een kiessysteem wat nog een evenredige
vertegenwoordiging nog een meerderheidsstel is.
Getrapte vertegenwoordiging
Ieder bestuursniveau kent een éénkamerparlement.
1. Het ene deel is het vertegenwoordigende stemgewicht per fractie dat wordt bepaald
door dat van het direct onderliggende niveau: Naar rato van het aantal inwoners van die
bestuurlijke eenheden maal het stemgewicht per fractie.
2. Het andere deel is maximaal de helft van het vertegenwoordigende stemgewicht. Dit wordt
bepaald door per fractie het aandeel van de totale maximaal uit te brengen stemmen te
kwa-drateren. Hierbij worden ook blanco/ongeldig/niet gestemd meegeteld.
Voor het laagste bestuursniveau geldt dat de vertegenwoordiging geheel volgens methode 2
wordt bepaald. Iedere fractie die de kiesdeler haalt (stempunten > 0) wordt vertegenwoordigd.
Per bestuursniveau is er een vast aantal fysieke vertegenwoordigers, die partijen stempunten
mogen toekennen.
De vertegenwoordiging is niet ongeveer evenredig, zodat makkelijker meerderheden
bereikt worden zoals met een meerderheidstelsel/districtensysteem. Maar het nadeel van
meerderheidsstelsels dat er stemmen verloren gaan wanneer men stemt op een andere
partij die (net) niet de grootste is in dat district wordt ondervangen: alleen bij echt kleinen
aantallen stemmen krijgt men geen vertegenwoordiging. Overigens telt ook een te klein
aantal stempunten voor een vertegenwoordiging op het lagere niveau gewoon mee op hogere
niveaus.
Zie onderstaand rekenvoorbeeld van de bepaling van het stemgewicht/-punten volgens
methode 2:
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Om kleinere fracties toch voldoende inhoudelijk te kunnen laten meedoen, wordt het budget
voor deze fracties evenredig verdeeld. In bovenstaand voorbeeld krijgt fractie C in Gãko
“District” ruim de helft van de bekostiging t.o.v. fractie B. Ieder perlement heeft een vaste
omvang per bestuursniveau: 10 voor een Feddlåni, 20 voor een Låni, 50 voor een Gãko, 250
voor een Myzan, 1250 voor een Newa en 3125 voor het Jaak.

Verhouding kerk en staat
Officieel is er een strikte scheiding tussen kerk en staat. Het christelijk geloof heeft een grote
invloed op de samenleving van het HJ daardoor hebben kerkleiders wel moreel gezag en
zodoende invloed op kiezers en bestuurders.

Noten:
1. Het stemgewicht is evenredig met de vierkantswortel van het aantal inwoners van de betreffende newa.
2. Sinds begin 2000 is Žemwjanumõ niet meer onderverdeeld in newaš en kimotklopš maar is nu één newa.
Er zijn aldus geen kimotklopš meer.
3. Voor de deze en lagere bestuurlijke eenheden binnen Žemwjanumõ zijn de oude adelijke benamingen nog
in gebruik.
4. In het HJ wordt de aardse tijdrekening als referentie gebruikt: per 1 junari van jaren eindigend op 0 of 5
wordt een parlement vernieuw overeenkomstig de uitslag van verkiezingen de maand ervoor.
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Het politieke systeem van Karandis
Martin Julsing

Karandis is een van de landen van het inmiddels al half ter ziele gegane projekt Taratai. Net zoals
de meeste overige staten daar is het een koninkrijk, hetgeen natuurlijk eningszins te maken
heeft met de tijdsperiode waarin het projekt Taratai zich afspeelt, namelijk rond 1700 (Aardse
jaartelling). Karandis is sinds de onafhankelijkheid, ongeveer 25 Tarataise jaren geleden, een
koninkrijk met een koning(in) als staatshoofd, een regering en een gekozen parlement, de
Kermis. De huidige koning heet Arenaldins en werd enkele jaren geleden gekozen en stond
de eerste jaren, omdat hij nog minderjarig was, onder de voogdij van een stadhouder. Dit
omdat de eerste koning, Janes Volus, naar een buurland was gevlucht, aangeklaagd voor
landsverraad, waarna de de functie van het staatshoofd tijdelijk vervuld werd door een
stadhouder.
Het staatshoofd heeft volgens de grondwet van het land voornamelijk ceremoniële macht en
dient in bijna alles rekening te houden met het parlement, de Kermis (met ongeveer 150 leden die
enkele keren per jaar en bij belangrijke aangelegenheden bijeenkomen). Het land is opgedeeld
in tien landschappen die het recht hebben om een aantal afgevaardigden, afhankelijk van het
aantal inwoners van het desbetreffende landschap, naar de Kermis te sturen. Slechts diegenen
die een bepaalde hoeveelheid belasting betalen hebben zowel actief als passief stemrecht
(hetgeen het aantal stemgerechtigden beperkt tot minder dan tien procent van de bevolking).
De koning heeft het recht om een regering te benoemen, hoewel die dan de goedkeuring
van het parlement dient te krijgen, hetgeen overigens meestal maar een formaliteit is, want
de informele invloed van het staatshoofd is groot. Het parlement kan deze (alleen voltallige)
regering ook weer afzetten, maar er wordt ook dan terdege rekening gehouden met wat de
koning vindt en deze kan ook, net als de regering, wetsvoorstellen indienen die dan door het
parlement behandeld en goedgekeurd dienen te worden. Het parlement beslist ook over de
troonsopvolging en Karandis heeft dan ook een gekozen staatshoofd.
landschap
aantal leden verkiezingsprocedure
Tarodice
13		 verkiezing
Parodice
18		 verkiezing
Tarvodice
4		
verloting
Valdice		
17		
verloting
Undice		12		verkiezing
Urudice
25		 verkiezing
Arvice		
18		
verloting
Lindice		
15		
verloting
Vildice		
10		
verloting
Kardice
18		 verkiezing
De afgevaardigden van de tien landschappen in het parlement worden, afhankelijk van het
landschap dat zij vertegenwoordigen, door middel van verkiezingen gekozen of door verloting
aangewezen (zie tabel). Er zijn politieke stromingen, maar geen politieke partijen en de leden
van het parlement worden op persoonlijke titel en voor een in principe onbepaalde periode
gekozen, maar kunnen ook afgezet worden als de stemgerechtigden in het desbetreffende
landschap hiertoe besluiten.
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Dat de verkiezing van een nieuw parlementslid soms gepaard gaat met het (on) nodige tumult
blijkt uit het onderstaande artikel, waaruit ook blijkt dat het aantal stemgerechtigden meestal
zodanig klein is dat deze in één lokaal bijeen kunnen komen om daar onder het genot van de
nodige versnaperingen een nieuwe afgevaardigde te kiezen of door middel van loting aan te
wijzen.

Verkiezing nieuw parlementslid leidt tot opschudding
In de stad Bordis, hoofdstad van het landschap Parodice, hebben, zo is onlangs gebleken, de feestelijkheden
ter ere van de troonsbestijging van de nieuwe koning helaas geleid tot het onverwacht overlijden van een
van de afgevaardigden in de Kermis van het landschap Parodice. De heer Olrins Nels, parlementslid voor
Parodice sedert twintig jaar, had zich volgens de meeste aanwezigen in tamelijk ruime mate (en volgens
weer anderen, in wel zeer extreme mate) tegoed gedaan aan enkele kroezen bier toen hij opeens onwel
werd en in schijnbaar levenloze toestand op de grond belandde van het etablissement alwaar de viering
plaatsvond. Hulp was snel ter plaatse, maar zelfs onmiddelijke aderlating door een arts mocht niet meer
baten en parlementslid Nels blies slechts enkele minuten later zijn laatste adem uit (hoewel die adem
volgens de meeste ooggetuigen (of in dit geval, neusgetuigen) vooral uit kwalijke alcoholische dampen
bestond). De eervolle dood van parlementslid Nels ten trots (want gestorven tijdens de viering van de
nieuwe koning) was het, zodra de goede man ter aarde besteld was, noodzakelijk een opvolger te kiezen
en er leken verscheidene kandidaten te zijn die allen op de een of andere wijze meenden het meest
geschikt te zijn om het landschap Parodice in het parlement te vertegenwoordigen. Op voorhand werd
evenwel een van de kandidaten als favoriet beschouwd en nadat alle kiesgerechtigden zich in hetzelfde
etablissement verzameld hadden om onder het genot van een goed glas bier hun stem uit te brengen, leek
de zaak rond te zijn. Maar toen alle stemmen geteld waren, bleek onverwachts dat de tamelijk onbekende
kandidaat Arves Parts, plaatselijk ondernemer en eigenaar van enkele fabrieken, als nieuw parlementslid
gekozen was. Dit bracht sommigen ertoe om Parts aan te klagen voor fraude, want volgens de kastelein
(die overigens zelf geen stemrecht had) had Parts vóór de stemming aangekondigd om de rekening van
alle aanwezige stemgerechtigden te betalen. Dit leidde tot grote verontwaardiging, want zo werd gezegd
"de stem der kiesgerechtigden zou toch veel meer waard moeten zijn dan enkele glazen bier,". Het geheel
zorgde voor zoveel opschudding dat uiteindelijk besloten werd om de verkiezing van Arves Parts ongeldig
te verklaren, waarna allen opnieuw hun stem uit dienden te brengen, zij het nu zonder de aanwezigheid
van alcoholische versnaperingen. Maar nadat de stemmen opnieuw geteld waren bleek dat fabrikant Parts
wederom de meeste stemmen gekregen had, waarmee hij wettelijk gekozen was als nieuw parlementslid
voor Parodice.
Uit: De Spiegel van Karandis nr.3
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Tussen moderne monarchie en antiek despotisme
De staatsinrichting van Hillyrië, Nam en het Imperium Laudanum
Wim Schipper
In de loop van mijn geofictieve leven heb ik drie substantiële geo’s onder mijn beheer gehad.
Twee daarvan maakten deel uit van een interactieproject dat in een verleden tijd speelde, en
waren daarom ook ouderwetse autoritair geregeerde staten: het Hersteld Kooninkrijk der
Nam op Pangeo en het Imperium Laudanum in Thalassa.
Het derde geval is mijn ‘primaire geo’ Hillyrië, gelegen op mijn privéplaneet Tara. Hier ben
ik al zeker 40 jaar geleden mee begonnen, en sinds die tijd heb ik het land één keer grondig
gereviseerd, maar daarna is het grotendeels onveranderd gebleven.
Mijn interesse gaat vooral uit naar kaarten, en daar ben ik dan ook nog steeds druk mee bezig.
Maar ik heb mij wel een voorstelling gemaakt van het staatsbestel van Hillyrië, dat elementen
bevat uit Skandinavië, Frankrijk en Zwitserland.
Om te beginnen is het een koninkrijk, maar de koning(in) heeft een louter ceremoniële functie,
zoals in de Skandinavische landen. Hij of zij heeft geen stem meer in de regering, zelfs niet in
het rechtsgeldig maken van wetten die door de volksvertegenwoordiging zijn aangenomen.
De monarchie is vooral een archaïsch volkssprookje, en een mooi visitekaartje in de relaties
met het buitenland.
Hillyrië is een federatie van behoorlijk autonome cantons, naar het voorbeeld van Zwitserland.
Die cantons bestaan op hun beurt weer uit talrijke gemeenten die, afhankelijk van hun
inwoneraantal, ook veel dingen zelf kunnen bepalen. Dat zijn er heel veel. Ik weet zelf nog
niet hoeveel, dat kan ik pas vaststellen als ik het hele land heb uitgewerkt in deelkaarten. Daar
ben ik nu mee bezig, en dat gaat nog wel even duren. Maar in principe is elk kerkdorp een
aparte gemeente, met een eigen raad en burgemeester en wethouder(s). Daarin is Hillyrië te
vergelijken met Frankrijk, waar de helft van alle gemeenten in Europa ligt, ongeveer 40.000.
Er zijn in Hillyrië gemeentes met minder dan 100 inwoners, maar waarschijnlijk gaat daar
wel in gewied worden. Ik heb ooit gelezen dat in Frankrijk gemeentes met minder dan 2000
inwoners weinig bevoegdheden hebben en dat het beleid daar vooral door de departementen
wordt bepaald. Zoiets zal ook in Hillyrië het geval zijn. De burgemeester mag daar gewichtig
door het dorp paraderen, een kleurige sjerp over de buik, minzaam knikkend naar zijn
onderdanen, af en toe een huwelijk doen en alle dorpsfeesten leiden. Maar de beslissingen
over het gemeentebudget, bouwvergunningen, wegenbouw, enzovoorts worden door het
canton genomen. Dat is feitelijk de belangrijkste bestuurslaag.
Het Koninkrijk als geheel gaat over de defensie, handhaving van wetten en relaties met het
buitenland. Alle andere beslissingen en wetten komen tot stand in overleg en na goedkeuring
door de cantons. Die zijn naar rato van hun inwoneraantal vertegenwoordigd in de
Federatiekamer. Daarnaast is er de Volkskamer, die door alle burgers van het land rechtstreeks
wordt gekozen. Beide Kamers moeten wetsvoorstellen goedkeuren.
Kortom, Hillyrië is een Federatief Koninkrijk, een constitutioneel koninkrijk en een echte
demokratie.
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Het Hersteld Kooninkrijk der Nam was een heel ander geval. De staatsinrichting van Nam
was bedacht door Chris Fernig, van wie ik het land had overgenomen bij mijn toetreding tot
het Pangeo-project, nadat hij verhuisd was naar Ringoord. Ik heb dat bestel toen onveranderd
overgenomen en ben daar verder mee aan de gang gegaan.
Nam had een bevolkingssamenstelling die vergelijkbaar was met die van Zuid-Afrika. Een grote
meerderheid die in oude tijden vanuit het tropische noorden van Pangeo, na de ondergang van
het rijk Onkas, het land was binnengetrokken (de Nam), een gemarginaliseerde oorspronkelijke
bevolking, de Vella, en een kleine bovenlaag, die zo’n 400 jaar geleden van overzee het land
had veroverd en gekoloniseerd, de Arakil. Die bezaten de beste landbouwgrond en bezetten
alle leidinggevende functies.
Die Arakil hadden het land opgedeeld in 36 provincies, met elk een Baron aan het hoofd,
met aan de top de Koning. Die koning kwam niet voort uit een erfelijke dynastie, maar uit de
koninklijke clan. Die clan bestond uit een paar families, waarvan de familiehoofden (mannen,
uiteraard) de titel Hertog hadden. De koning werd voor het leven gekozen uit en door die
hertogen, en kon dus steeds uit een andere familie afkomstig zijn. Vaak werd het wel de
oudste zoon van de vorige koning, maar dit was niet vanzelfsprekend. Het volk had hierbij
niets in te brengen. De koning was de baas en de baronnen bepaalden de gang van zaken in
hun provincies.
Ook het Imperium Laudanum was een niet-erfelijke monarchie van een volstrekt autoritaire
en absolute soort.
Laudania was zo’n 2000 jaar voor de Thalassa-tijd een vrij onbetekenende uithoek in het
Herthaanse rijk, totdat het hier voor het eerst lukte om ijzeren gereedschappen en wapens te
maken. Toen werd het een geduchte macht, die in korte tijd vrijwel heel Thalassa onder zijn
controle bracht. Dat bleef een aantal eeuwen in stand, waarna het verval intrad en andere
rijken de macht overnamen. Er volgden nog wel enkele kortere periodes waarin het Imperium
enigszins tot bloei kwam, maar nooit meer met de schittering van dat grootse verleden. In
de tijd waarin het Thalassa-project zich afspeelde was het Imperium Laudanum een van de
kleinere landen van Thalassa, dat economisch en technologisch goed kon meekomen met de
andere landen, maar qua formele staatsinrichting nog steeds in dat verleden verkeerde.
De absolute monarch van het Imperium Laudanum tooide zich met de titel ‘Imperator Mundi’
(Heerser van de Wereld), wat in de laatste tijd toch een beetje lachwekkend was. Hij werd
geacht bij zijn troonsbestijging tevens de wettige echtgenoot te worden van de oppergodin
Ba, vertegenwoordigd door de Laudaanse aartspriesteres ¹). Dat was natuurlijk de hoogste
eer die een sterveling ten deel kon vallen, maar het betekende tevens dat het hem onmogelijk
was om een dynastie te stichten. Want kinderen die uit deze constructie voortkwamen (en
natuurlijk kwamen ze eruit voort), werden aan Ba toegewezen, en niet aan de IM.
Dat betekende tevens dat de IM geen natuurlijke opvolger had, en dat dus elke nieuwe IM
op een of andere manier moest worden gekozen. Daarvoor was een procedure opgetuigd.
De IM werd gekozen door de Curia Maior, die speciaal voor deze keuze werd ingesteld, en
waarin alle belangrijke magistraten van het Imperium plaats dienden te nemen. Deze Curia
Maior werd, zo lang er geen nieuwe IM was, opgesloten in de Curiazaal van het Imperiale
paleis, en zo’n verkiezing kon maanden in beslag nemen door alle belangen en blokkades
die speelden. Voor het landsbestuur werden dan wel plaatsvervangers aangewezen, maar
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dat zo’n proces nogal ontwrichtend kon werken, is wel duidelijk. Te meer omdat menig IM
voortijdig op onnatuurlijke wijze om het leven kwam en er dus nogal vaak een nieuwe moest
komen. Daarom werd op een gegeven moment besloten dat de bestuurders van het land voor
een Curia Maior plaatsvervangers konden aanwijzen. Dat was bepaald een revolutionaire
beslissing voor het Imperium.
Zo nam het Imperium Laudanum heel geleidelijk afscheid van meer eeuwenoude tradities die
in de moderne tijd niet meer houdbaar waren.
In feite was het Imperatorschap al een lege huls geworden, gevestigd in de oude imperiale
hoofdstad Claustrum, die in feite één groot ruïnenveld was. De echte regering, de Conventus
Consiliariorum, die over het algemeen redelijk competent was en adequaat werd gecontroleerd
door diverse ‘Competente organen’, zetelde in de moderne en levendige residentiestad Saepes
Comitis. Het volk had nog niets in te brengen. Formeel benoemde de IM nog altijd de regering,
maar meestal kwam die in allerlei achterkamertjes en via sluipweggetjes tot stand. Dat kon
natuurlijk alleen zolang de IM lekker in Claustrum bleef zitten, zich bezig houdend met zijn
hobby's en vertroeteld door de Ba-priesteressen. Zodra hij zich te veel met staatszaken ging
bemoeien waren er problemen, en vaak zat er in zo’n geval weinig anders op dan hem om te
leggen. Want een Imperator Mundi netjes afzetten was wettelijk niet mogelijk.
Op den duur zou dat onhoudbaar blijken, ook in Thalassa, waar het merendeel van de landen
republieken zijn waar de bevolking langzamerhand meer te zeggen krijgt. Dat zal ongetwijfeld
zelfs in het Imperium Laudanum gaan gebeuren. Nu al beschouwt het Laudaanse volk de
tradities voornamelijk als vermakelijke folklore, en het kan niet uitblijven dat dit op den duur
ook de wettelijke realiteit wordt.

Noten:
1. De inauguratierituelen van de Imperator Mundi van het Imperium Laudanum worden uitgebreid beschreven
in Fantas 179. De staatsinrichting van het Imperium wordt nader behandeld in THALASSA nr. 1.
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Boven: kaart van Pangeo en het hersteld koningkrijk der Nam; onder: kaart van Thalassa en het Imperium Laudanum
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