
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Naar de beschrijving van Gustaaf Vermeylen 

 

 

 

Opgesteld op negen maart tweeduizend elf 

Ter gelegenheid van het vijf jaar en één maand bestaan van Batavië 
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O 
p 9 februari 2006 werd de micronatie Batavië opgericht door Jodocus van Haltna, die zich  

toen ‘Vader des Vaderlands’ noemde. Hij was afkomstig van de RefoBliek, een micronatie op 

het discussieforum van Refoweb. Daar probeerde hij ook burgers te werven voor de nieuwe 

micronatie. 

 

Bij Takeforum.com maakte Jodocus een gratis forum aan. Met 

Batavië had hij voor ogen een monarchistische micronatie op te 

richten.  Naast het werven op de RefoBliek, probeerde Jodocus 

burgers te werven op Travian. Nadat een nieuw forum werd 

ingericht, is het oude forum verloren gegaan. 

 

Batavië werd opgericht als federale staat. De Vrije Bataafse Staten 

was een feit. De verschillende staten hadden elk een eigen identiteit. 

Zo was er een staat die duidelijk een Amerikaans-Texas cultuur had 

en een Duitse staat. De naam ‘Ingelheim’ kwam toen al voor, maar 

ook andere plaatsnamen hebben de latere ontwikkelingen 

doorstaan. 

 

De Vader des Vaderlands, Jodocus van Haltna, had zichzelf uitgeroepen als regent van Batavië. Op 14 

maart 2006 werd Faya Veronique gekroond tot Koningin der Bataven.  

 

De Vrije Bataafse Staten hadden geen grondwet en het was een absolute 

monarchie. De eerste wetten waren eenvoudig. Er was een Nationale 

Vergadering waar het volk vertegenwoordigd was, maar deze had niet zo 

veel macht. De Koningin stond bekend als een goede vorstin die goed 

luisterde naar haar volk. 

 

Door het ontbreken van structuur en de absolute macht bij slechts twee 

personen, raakte de micronatie in verval. Het ontbreken van het 

democratische deel werd beschouwd als oorzaak van het instorten van 

de micronatie. 

 

In de zomer van 2006 werd door de Vader des Vaderlands een groep meer ervaren 

micronationalisten bijeen geroepen. Deze groep werd beschouwd als de edelen van Batavië. Daarom 

wordt de regering van deze groep edelen ook de ‘edelenregering’ genoemd.  

 

Een nieuwe koning werd gekozen, omdat de koningin aftrad en 

vertrok om nooit meer terug te keren in Batavië. De nieuwe 

koning werd Arkadius I des Vinandy, die voorheen zich Mr. King 

noemde. De bedoeling was dat de edelenregering een basis zou 

leggen voor het toekomstige Batavië. 

 

Later zou Vader des Vaderlands  verklaren over de 

edelenregering: “"Deze edelmannen hebben de basis gelegd voor 

het hedendaagse Batavië. Het past de burgers om hen te blijven 

eren, en hen het recht om te beslissen te geven. Het is jammer dat 

men de oprichtingsgrond van Batavië zo dikwijls vergeet, dat is, 

een monarchie gesteund door edelen.” 

 

Alle edelen kregen later de titel “Ridder van Oud-Batavië” 

toegekend. Maar het duurde vrij lang voordat de edelenregering 

aftrad en een democratisch gekozen regering aantrad. 



 

J 
ohannes Stalin organiseerde op 18 oktober 2006 een opstand. Hij 

verklaarde Dietsland onafhankelijk en richtte de Eerste 

Volksrepubliek Dietsland op. Vanwege een groter democratisch 

karakter van de volksrepubliek werd de opstand gesteund door de 

gouverneur van Dietsland, Jonas Windsor, en de Republiek Brabantia. 

 

In Dietsland zelf werd een nieuwe organisatie opgericht genaamd: “Anti-revolutionaire Unie”. Deze 

organisatie was duidelijk tegen de opstand en riep de mensen op om het sympathisantenboek te 

tekenen. De meeste politici tekende dit boek. 

 

De opstand werd in de kim gesmoord door de edelenregering. Dit betekende een crisis met de 

Republiek Brabantia. Maar ook werd de gouverneur afgezet en werd het gouverneurschap 

waargenomen door Jodocus van Haltna.  

 

Twee opmerkelijke zaken waren gebeurd voorafgaand en tijdens de opstand. Ten eerste dat 

Johannes Stalin in september 2006 boven de voordeur van zijn woning had staan “Leve de Koning”, 

terwijl hij bij de opstand vooral tegen de koning was. En ten tweede dat Jonas Windsor voorafgaand 

aan de opstand een fervent monarchist was en tijdens de opstand sympathiseerde met de 

opstandelingen. 

 

De eerste politieke partijen werden actief. De oudste partij was de Vitalistische 

Volkspartij, welke opgericht werd door Hendrik II. De Christelijke Sociale Unie werd 

opgericht door Charlotte de Bourbon en de Communistische Partij door Johannes 

Stalin. Door Jodocus van Haltna werd de partij opgericht: Kapitalistisch Blauw Rechts.  

 

Op 20 oktober 2006 startte het parlement en verkoos Charlotte de Bourbon tot voorzitter. Er werden 

verschillende voorstellen ingediend. Maar door de trage werking van het parlement werd gedacht 

dat het allemaal te langzaam ging.  

 

Omdat de opstand mislukt was, deed Johannes Stalin een nieuwe poging om meer 

democratie te brengen in Batavië. Uit naam van Brabantia annexeerde hij op 31 

oktober 2006 Batavië tot kolonie van Brabantia. De regering van Brabantia was in 

eerste instantie niet op de hoogte en stelde zich direct neutraal op. Men had geen zin 

in een conflict met Batavië. 

 

Begin november werd bekend dat Jodocus van Haltna via de forumadministratie de wachtwoorden 

van de gebruikers kon achterhalen. Het duurde nog tot 1 november 2006 voordat het eerste kabinet 

dat vanuit het parlement is gevormd van start ging. Het kabinet stond onder de leiding van Der 

Fliegende Hollander (Hieronymus Erasmus), maar na zes dagen werd een nieuw kabinet gevormd, 

een kabinet onder de leiding van Jonas Windsor.  

 

Op 19 november 2006 deed Johannes Stalin opnieuw een poging tot een opstand. De Tweede 

Volksrepubliek Dietsland werd gewijzigd in de Republiek Dietsland.  De Gewestraad werd vervangen 

door een Nationale Vergadering.  

 

Het idee was dat het onafhankelijke Dietsland een statenbond zou 

vormen met de rest van Batavië. Maar Jodocus van Haltna wilde de 

onafhankelijkheid niet erkennen en het Bataafse forum niet delen.  Dit 

maakte dat de republiek weer een volksrepubliek werd en gehuisvest 

werd op het forum van Pruisen. 

 



 

N 
a de Jodocus Crisis en de Tweede Dietse Opstand verlieten veel burgers Batavië. Het land 

was ten dode opgeschreven. Jonas Windsor en Johannes Stalin probeerde eind november 

2006 de oprichting van de Bataafse Staten. Het initiatief strandde. 

 

Op 2 december 2006 deed Koning Arkadius I afstand van de troon. Dit was het definitieve einde van 

het Eerste Koninkrijk Batavië. Het leek erop dat Batavië ook ten einde was. 

 

Er brak een stille periode aan dat als interbellum wordt aangeduid, maar 

de periode wordt ook wel aangeduid met Davignonrepubliek. Eind 

december spande Jonas Windsor zich in om Batavië opnieuw leven in te 

blazen. De voormalige koning keerde terug, een nieuwe grondwet werd 

ontworpen en verschillende burgers werden teruggehaald of nieuw 

geworven.   

 

De troonsbestijging van de koning als Arkadius II was op 4 januari 2007 een feit. Deze dag wordt 

‘Kroningsdag’ genoemd en als officiële feestdag gehouden. De nieuwe grondwet werd door de 

koning ondertekend en daarmee werd het Tweede Koninkrijk Batavië opgestart. 

 

De eerste verkiezingen voor het Lagerhuis werden gehouden, drie partijen 

deden mee. De Christelijke Sociale Unie, onder de leiding van nieuwkomer 

Gustaaf Vermeylen, de Communistische Partij, onder de leiding van Johannes 

Stalin, en de Monarchistische Conservatieve Partij, onder de leiding van Jonas 

Windsor. 

 

Er werd een nieuw kabinet gevormd, het eerste kabinet van het Tweede 

Koninkrijk, dat werd geleid door Gustaaf Vermeylen. Er werden vele 

voorstellen gedaan voor wetten, zodat het Koninkrijk verder vorm kreeg. 

 

Jodocus van Haltna deed zijn excuses voor de crisis en deelde mee dat het contract met de web 

provider ten einde zou gaan lopen. De kersverse burger Jeroen van Veen nam  later het forum over 

tot zijn web provider. 

 

Het eerste land waarmee betrekkingen werden onderhouden was 

Flandristan. Er werden zelfs gebieden uitgewisseld, zodat Batavië een 

kolonie kreeg die het Nieuw-Dietsland noemde. Later kreeg de kolonie de 

naam ‘Los Bananos’ en werd deze kolonie op de MCS-kaart geclaimd. Een 

paar maanden later verklaarde Flandristan zich dood en in Batavië gingen 

de vlaggen halfstok.   

 

Er werd vrede gesloten met Brabantia en een verdrag werd gesloten. De betrekkingen met een 

Engelstalige micronatie werden aangeknoopt, met Shireroth werd een verdrag gesloten. Daarnaast 

werd een verdrag gesloten met de Franstalige Federale Republiek Norduryyk. 

 

Het  moederland, de RefoBliek, liet opnieuw weten dat zij geen verdrag 

wilde sluiten met Batavië.  Al in het najaar van 2006 werd betrekkingen 

uitgesloten en opnieuw werd dit uitgesloten. Toenmalige minister-

president van de RefoBliek, TKF, was eerder agressief tegen Batavië dan 

dat hij zich diplomatiek opstelde.  

 

 

 

 



 

I 
n april 2007 werd het Koninkrijk en de koloniën tezamen onderdeel van het Bataafse Rijk. Een 

statuut werd opgesteld en er volgden verschillende rijkswetten. De rijksdelen moesten voor 

een deel gelijkvormig bestaan, maar verder op zelfstandige wijze bestaan en ontwikkelen. 

 

Dit lukte niet, dus werd het rijk omgevormd op 14 maart 2008 tot het Gemenebest van Batavië. De 

inrichting ervan was veel meer een confederatie. Naast koloniën, konden gebieden van buitenaf 

deelnemen aan het gemenebest.  

 

Na een piek, daalde de activiteit. Het gemenebest werd opgeheven, er werd een staatsregeling 

opgesteld, waardoor de deelstaten als gebieden onder de kroon werden gesteld. Maar ook de 

staatsregeling werd opgeheven en de gebieden werden deel van het koninkrijk. 

 

Een Nederlandse samenwerkingsverband werd opgericht. De Nederlandse 

Verdragsorganisatie werd op 1 juni 2007 gericht, waaraan naast Batavië, ook de 

Verenigde Virtuele Provinciën en Vlaanderen aan deelnamen.  

 

Er kwamen twee richtlijnen voor transacties tussen de lidstaten, vanwege dat elke lidstaat een eigen 

banksysteem had.  Een derde richtlijn omvatte een mensenrechtenverdrag, die in de zomer van 2008 

werd goedgekeurd door de lidstaten. 

 

Nadat de Republiek der Nederlanden, de opvolger van de Verenigde Virtuele Provinciën, de derde 

richtlijn had opgezegd, volgde in Batavië wederom een discussie over het samenwerkingsverband. De 

richtlijnen aangaande de transacties werden overbodig door de aansluiting bij het Kleine 

Gemenebest. Eind februari 2010 nam Batavië afscheid van het samenwerkingsverband. 

 

Op 23 december 2008 werd een nieuw samenwerkingsverband opgericht. Dit maal een 

samenwerking met Engelstalige landen. De bondgenoot Shireroth was naast Gralus en 

Natopia de stichtende landen. 

 

Later trad ook de Republiek der Nederlanden toe. Naast de oprichtingsakte werden verschillende 

verdragen voorgesteld, maar in tegenstelling tot de Nederlandse Verdragsorganisatie, is het 

aanvaarden van verdragen van het Kleine Gemenebest vrijblijvend. Men is niet verplicht om elk 

verdrag te aanvaarden. 

 

Het belangrijkste verdrag is het verdrag tot eengemaakte economie, dit verdrag regelt een 

banksysteem waaraan meerdere landen deel kunnen nemen. Dit verdrag tekende Batavië en begin 

2010 stapte men over. De overstap ging niet zonder slag of stoot, tot op de dag van vandaag wordt 

daarover gesproken. 

 

Eind 2010 werd het verdrag losgekoppeld van het Kleine Gemenebest, waarna ook Vlaanderen zich 

aansloot. Het is nog wachten op de overstap door de Islamitische Internetrepubliek, de opvolger van 

de Republiek der Nederlanden, en dan kan de Nederlandse sector wederom transacties uitwisselen. 

 

De relaties met Vlaanderen waren wisselend, maar het verdrag blijft in 

stand. Dit gold niet voor de opvolger van de Republiek der Nederlanden, 

de Islamitische Internetrepubliek. Vlak na de omwenteling ontstond een 

diepe diplomatieke crisis, wat betekende dat het verdrag werd opgezegd.  

 

Nog steeds duurt de crisis voort, hoewel verschillende herstelpogingen 

werden ondernomen. 

 

 



 

D 
e partijen, Monarchistische Conservatieve Partij en de Christelijke Sociale Unie, fuseerden op 

12 april 2007 tot één partij, de Christelijke Monarchistische Partij. Pas na bijna vier jaar nam 

de partij geen deel aan een kabinet, in totaal deed de partij aan elf kabinetten deel. 

 

Het koninkrijk kreeg op 15 augustus 2007 een republikeinse partij, de Republikeinse Demokraten. De 

partij werd opgericht door de Vlaming Mateo Mattiassen. Heftige debatten over de monarchie en 

democratie werden gevoerd.  

 

Van de partij splitste een partij af, Democratisch Direct Progressief, 

dat later weer fuseerde met de Republikeinse Demokraten tot de 

partij, Republikeins Links. Maar ook na het vertrek van de 

voortrekker, Mateo Mattiassen, leeft de partij voort onder de leiding 

van Nihill Romez. 

 

Het onbedoelde tweepartijenstelsel werd onderbroken door de oprichting van de partij Bewust 

Batavië door Gustaaf Vermeylen. De partij experimenteerde met fictieve en simulatie elementen. Dit 

leverde de partij wel stemmen op, maar geen andere leden dan de oprichter. 

 

De partij die op 27 november 2007 werd opgericht, werd opgevolgd door 

de Liberale Unie op 10 juni 2008. Deze partij had een uitgesproken liberale 

insteek. Dit leverde de partij wel nieuwe leden op. Bewust Batavië deed aan 

één kabinet mee en de Liberale Unie deed aan twee kabinetten mee. 

 

Vanuit de Liberale Unie werd op 2 januari 2009 de Bataafse Democratische Partij opgericht. Niet uit 

onvrede, maar uit pragmatische verschillen. Nog in de maand waarin de partij was opgericht, nam de 

partij al deel aan een kabinet. 

 

De Liberale Unie hield op te bestaan en de oprichter werd eveneens lid van 

de Bataafse Democratische Partij. In totaal nam de partij aan vier 

kabinetten deel. Het is duidelijk dat de partij een middenpartij is, doordat 

de partij met praktisch alle andere partijen een keer heeft geregeerd. 

 

Twee jaar na de oprichting van de Liberale Unie, richtte dezelfde oprichter een nieuwe partij op, de 

Nieuwe Liberale Unie. Deze partij richtte zich ook op overheidsfinanciën zoals haar vroege 

voorganger. Maar vooral de institutionele standpunten maakte het onderscheid. 

 

Deze partij nam aan twee kabinetten deel. Waarbij één van die kabinetten een kabinet 

was met gedoogconstructie. Het eerste kabinet met een gedoogconstructie in Batavië. 

Dit zorgde voor levendige debatten in het Lagerhuis. 

 

De oudste partij, de Conservatieve Monarchistische Partij, werd op 11 november 2010 

omgevormd tot de Bataafsche Frontpartij. Deze partij heeft een sterker nationalistisch 

geluid en blijft pal achter de monarchie staan.  

 

De politiek, dat onderhevig was aan een telkens wisselt landschap, zorgde soms voor heftige 

discussies. Niet altijd werden deze discussies in het Lagerhuis alleen gevoerd, maar ook in het 

publieke domein.  

 

Eén van de bekendste politieke hoogtepunten was de decretenkwestie. Door toenmalig minister-

president Gustaaf Vermeylen werd een ministerieel besluit uitgevaardigd dat de inning van de 

belastingen omvatte. 

 



 

H 
ier ging Jonas Windsor tegenin, omdat er niet vooraf werd overlegd over het besluit. Jonas 

Windsor nam ontslag als minister, maar zijn partij, de Conservatieve Monarchistische Partij, 

bleef het kabinet wel steunen. 

 

De verkiezingen voor het Lagerhuis die volgde zorgde voor winst voor de Liberale 

Unie. Toch bleef de kwestie een heet hangijzer. Ondanks de kwestie werd er een 

nieuw kabinet gevormd tussen de beide partijen, tot grote teleurstelling van 

Republikeins Links. Maar de kwestie bleef opspelen. 

 

Een motie in het Lagerhuis zorgde ervoor dat het besluit werd ontbonden, maar dat de 

overheidsfinanciën toch voorzien werden van belastinggeld. De situatie ontstond dat een gat kwam 

in een kalenderperiode, die door minister van Financiën, Gustaaf Vermeylen, creatief werd ingevuld. 

 

Dit leidde tot grote onenigheid. Nihill Romez diende een aanklacht in. Constantijn 

Windsor, de fictieve broer van Jonas Windsor, oordeelde als rechter over de zaak en 

stelde Nihill Romez in het gelijk. Hierop diende Gustaaf Vermeylen een beroep in. 

 

Allereerst zou Clarissa van Rethel als hoge rechter de zaak behandelen, maar de uitspraak werd niet 

binnen de wettelijke termijn gedaan. Gert Geens, een Vlaming die toen net burger van Batavië was 

geworden, deed wel uitspraak in de zaak.  

 

Gert Geens stelde opnieuw Nihill Romez in het gelijk, maar oordeelde eveneens 

dat de motie niet volledig dekkend was in de toepassing van de wet. Het toen 

nieuwe kabinet, onder de leiding van Alejandro Gonzalez, had moeite met de 

uitspraak. Men besloot om de gehele periode geen belasting te innen, ook de 

periode die niet werd beperkt door de motie. 

 

Een andere kwestie ging over de overgang van het banksysteem van de Veenbank naar het 

banksysteem van het Kleine Gemenebest. Het verdrag werd eind 2009 aangenomen door het 

Lagerhuis. Hoewel Gustaaf Vermeylen kritisch was over de toetreding, werd hem opgedragen om de 

overstap te organiseren. 

 

Het betekende dat er verschillende wetten aangepast 

moesten worden, wat ook gebeurde. Vervolgens moest de 

werkelijke overstap plaatsvinden. Een tijdpad werd uitgezet en 

men moest zich registeren ter behoud en omrekening. De kruys, de nationale munt, werd minder 

waard. 

 

Toen het registratietermijn was verstreken kwam Thomas Heynderickx in protest. Hij was actief 

geweest en had enig vermogen opgebouwd. Omdat hij niet op tijd zich had geregistreerd werd zijn 

vermogen ontnomen. 

 

Een heftige discussie volgde waar ook Koen A., een andere Vlaming, actief aan 

deelnam. Maar daarnaast klaagde Thomas Heynderickx de Bataafse Staat aan, 

Alejandro Gonzalez trad op als de rechter. 

 

Van de twee rechtszaken die liepen won Thomas Heynderickx er één. De uitspraak omvatte een 

vergoeding van het verloren vermogen, maar dit werd nooit opgeëist. Nog steeds blijft Thomas 

Heynderickx hameren op de kwestie, wat zijn functie als diplomaat van Vlaanderen wel ter discussie 

stelt. 

 

 



 

N 
 

iet alleen in de politiek gebeurde veel, maar ook aan het Koninklijk Hof. Koning Arkadius II 

des Vinandy zat ruim drie jaar op de troon. Hij nam deel aan culturele evenementen en 

vervulde zijn taken zorgvuldig.  

 

De koning verloofde op 10 november 2007 met Charlotte de Bourbon. En trouwde op 16 februari 

2008 in de Kathedraal van ’s Koningenwaarde. Op 1 mei 2009 werd de fictieve zoon geboren, 

Antonius des Vinandy. 

 

Het Koninklijke paar bezocht de bevriende Keizer van Stormark. Harald 

Thorstein is eveneens een Nederlands micronationalist en zit al negen jaar op 

de troon van het Engelstalige land. Tegenwoordig is het keizerrijk omgevormd 

tot het Hoge Rijk Stormark.  

 

Een fictief verhaal beëindigde het koningschap van Arkadius II. Het Koninklijke Vliegtuig stortte neer 

in zee na een aanval. De koning, de koningin en de kroonprins kwamen om. De Bataafse regering viel 

de aanvaller, het Imperiaal Rijk, aan samen met Nieuw Engeland, waarna de gewonnen eilanden 

werden verdeeld. 

 

 

Het land was in rouw. De politiek lastte een pauze in en vormde een nationale regering. Een nieuwe 

koningin trad aan, Fränzi-Ferdinanda des Vinandy. Zij is de fictieve nicht van de overleden koning.  

 

In eerste instantie wilde zij geen koningin worden. Hierdoor werd 

de koning van Stormark genoemd als mogelijk opvolger. Maar, toch 

is Fränzi-Ferdinanda op 13 september 2010 koningin geworden.  

 

Nog altijd hangen de plannen in de lucht, dat de koningin fictief 

gaat trouwen met Jonas Windsor (Constantijn). Maar tot op heden 

is het nog niet tot een huwelijk gekomen. Al ruim een jaar zijn de 

koningin en Jonas Windsor verloofd. 

 

De koningin is verder nog tweede in lijn van troonopvolging in 

Stormark en eerste in lijn van troonopvolging van Ravaria. 

 

 

 

 



 

D 
e Bataven worden gezien als culturele micronationalisten. Zij hechten waarde aan 

ceremoniën en symboliek. Door verschillende Bataven worden fictieve verhalen gemaakt en 

ook Micropedia, de wiki-encyclopedie, kent beschrijvingen van fictieve gebieden en steden. 

Hierdoor wordt een culturele en historische omlijsting gegeven van het land. 

 

Micropedia is daardoor voor een groot deel het internationale karakter verloren. Er 

zijn nu plannen voor een hernieuwing of een nieuwe wiki-encyclopedie. Het doel is 

dat met name de werkelijke geschiedenis van de Nederlandse micronaties niet 

verloren gaat. 

 

De dag waarop het tweede koninkrijk van start ging wordt ‘Kroningsdag’ genoemd. Jaarlijks wordt 

deze dag gevierd en een Nationale Taptoe georganiseerd op het Arkadiusplein in ’s Koningenwaarde. 

En in andere delen van het land wordt vuurwerk afgestoken ter viering. 

 

De dag waarop Batavië gesticht is, wordt de ‘Dag van de Bataafse Staten’ genoemd. Op die dag 

worden ook verschillende activiteiten georganiseerd, zoals ‘Bátávieju swinkt’. Een tombola, een quiz 

en een uitreiking van medailles maakt het feest tot een echt volksfeest. 

 

In de eerste jaren van Batavië bestond er eveneens een levendig sociaal leven. Men kwam informeel 

bijelkaar in fictieve huizen op bezoek of in fictieve cafés. Nog voordat Charlotte de Bourbon trouwde 

met de koning, had zij een fitnesscentrum, waar fanatiek werd gesport. 

 

Batavië stond aan de wieg van de wereldtentoonstelling. De Expo 2008 vond 

plaats in Batavië waar verschillende bevriende micronaties aan deelnamen. 

De editie van 2009 werd georganiseerd in Gralus en de editie van 2011 werd 

georganiseerd op het gezamenlijke forum van verschillende Engelstalige 

landen. 

 

Het bedrijfsleven in Batavië kent veel pieken en dalen. De economie staat vaak ter discussie, omdat 

vooral in tijden van economische stilte men de economie wil aanwakkeren. Zowel op gewestelijk als 

op landelijk niveau werden maatregelen ter stimulering genomen. 

 

Vooral mediabedrijven zijn actief of actief geweest in Batavië. Zo zijn 

verschillende kranten verschenen, waaronder ‘De Populist’, de eerste krant 

van Batavië, ‘De Bataafse Gazet’, de oudste en nog actieve krant, en de ‘Algemeene Courant’, de 

nieuwste krant. 

 

Maar ook op andere sectoren zijn bedrijven actief.  Zoals het ontwikkelen van webapplicaties. 

Daarnaast zijn er banken actief. Via het banksysteem kan men sparen 

en lenen bij verschillende aanbieders. De oudste bank die nog actief is, 

is BataBank.  

 

Een bedrijfstak die momenteel wat minder actief is, is het kansspelen. Naar aanleiding van ‘Bátávieju 

swinkt’ werd een bedrijf opgericht ’BatavieBet’. Men kon een gokje wagen op de uitslag van fictieve 

en werkelijke sportevenementen. 

 

Al op 14 april 2007 werd de Nationale Bataafse Beurs ingesteld. Er werd gehandeld in aandelen van 

bedrijven die geregistreerd waren. Per week werd berekend de waarde van de aandelen en de stand 

van de beurs. In het najaar van 2007 lukte het niet meer om wekelijks de beurs bij te houden. Met de 

aansluiting op het banksysteem van het Kleine Gemenebest werd een nieuw beurssysteem 

geintroduceerd. Bij dit systeem werden alle Bataafse bedrijven geregisteerd en de beurshandel werd 

meer een spel dan een virueel werkelijke aandelenhandel. 

BATABANK 

BATAAFSE GAZET 
   voor het volk van het volk 



 

T 
en einde van deze ‘Kronieken van Batavië’ volgt hier een opsomming van alle burgers die 

hebben bijgedragen aan het Batavië van vandaag: 

 

 

 
 

 

Alejandro Gonzalez 

Baron van Palensteyn 

Sinds 21 juni 2007 actief 

Arkadius des Vinandy 

Koning van Batavië 

Actief tot 18 augustus 2010 

 

Charlotte de Bourbon 

Koningin van Batavië 

Actief tot 18 augustus 2010 

 

 

 

 
 

 

 

Clarissa van Rethel 

Groothertogin van Aragon 

Actief tot 20 maart 2009 

 

Constantijn (Jonas) Windsor 

Hertog van Davignon 

Al vanaf het begin actief 

Faya Veronique 

Koningin van Batavië 

Actief tot 4 september 2006 

 

 
 

 

 

 

 

Fränzi-Ferdinanda des Vinandy 

Koningin van Batavië 

Sinds 2 maart 2010 actief 

Gustaaf Vermeylen 

Baron van Bergkirche 

Sinds 1 januari 2007 actief 

Gert Geens 

Sinds 10 april 2009 burger 



 

  

 
 

 

Hendrik II 

Graaf van Lowendaal 

Actief tot 14 december 2007 

Hieronymus Erasmus  

Ook als Fliegende Hollander 

Actief tot 24 augustus 2010 

Ivan Jermak 

Actief tot 30 december 2006 

 

 

 

 
 

  

 

Jodocus van Haltna 

Hertog van Haltna 

Actief tot 23 november 2007 

 

Johannes Stalin 

Actief tot 17 juli 2007 

Jeroen van Veen 

Hertog van Irrel 

Sinds 11 januari 2007 actief 

  

 
 

 

 

Kaynec 

Actief tot 22 januari 2007 

Mateo Mattiassen 

Burger tot 11 januari 2010 

Max van Bunthe-Uné 

Ridder in de Orde van Arkadius 

Sinds 25 juli 2008 actief 

 

 



 

 
 

 
 

 

Nihill Romez 

Sinds 16 april 2007 burger 

 

Roelof van Nederburg 

Groothertog van Nederburg 

Actief tot 4 januari 2009 

 

Thomas Heynderickx 

Burger tot 9 november 2008 

 

 

 

O prachtig Batavië  

Kroon der natiën  

Uw bergen en dalen  

Mooier kan het niet zijn  

Uw rivier’ en beken  

Schoon en fris zijn zij  

Burgers wees er trots op  

Uw land is zo schoon  

Burgers wees er trots op  

Uw land Batavië!  

 

 

 

 

De ‘Kronieken van Batavië’ is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niet alle geschiedenissen en 

gebeurtenissen zijn opgenomen, er is een selectie gemaakt van de meest bepalende 

geschiedenissen.  

 

Deze geschiedbeschrijving is opgesteld door Gustaaf Vermeylen, ondersteunt met informatie van 

Micropedia en bewaarde forumberichten. Het Algemeen Persbureau is uitgever van deze 

geschiedbeschrijving  en het Koninklijk Cultuurfonds geeft een subsidie.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De auteursrechten zijn van toepassing op de inhoud van deze uitgave, zoals geregeld in de wettelijke bepalingen van het Koninkrijk Batavië 

APB 
Algemeene Courant 

Het Profiel 


