
 

ANTARCTIC MICRONATIONAL UNION 

Office of the Secretary-General 

 

Sunday, 18th of December, 2011 

 

 

Dear Members of the Antarctic Micronational Union, 

 

 

In this week, the week before Christmas, we have the opportunity to reflect on the past 

year and on the year to come. While it is summer on the Antarctic continent, we seek 

refuge in the fact the snow will never disappear on Antarctica, so we have a white 

Christmas after all. 

 

This year was a year of prosperity for the AMU. We have had many reforms, which were 

all well for the Union, with very recently the new Charter of the Union. 

 

I had the opportunity to serve two terms in a row, this year, as Secretary-General of our 

Union. I started the term with new ideas, ideals and ambitions. I have realised them, I 

am very happy for it. 

 

We may not let the Union become inactive. That would be a bad signal to the rest of the 

micronational world, and especially for the Antarctic sector.  

But, what we have to prevent is that we become conservative. An Union is never done, 

we have seen this with the current EU-crisis. That union exists for over sixty years, but 

the work has not been done. There is a lot to do. 

 

I have realised my personal goals, so for me it is time to leave. I would like to have a 

successor on the 1st of January, with many personal goals to achieve and with a vision 

towards the union. 

 

In that way only, a progressive way forward, we can succeed with our union and make 

micronationalism flourish, but most importantly Antarctic micronationalism. 

 

I would like to emphasise I am not disappearing from the Antarctic stage, but I let the 

job of Secretary-General to someone new. A new image to the union. A person with his 

(or her) own ideas, ideals and ambitions. 

 

I would like to thank all of the people working with me to make Antarctica better, 

therefore I am thanking the two Commissions of which I was in charge.  

 

 

Let Antarctica flourish! Long live Antarctica! 

 

 

Maarten VAN ARKEL 

  



 

ANTARCTISCHE MICRONATIONALE UNIE 

Bureau van de Secretaris-Generaal 

 

Zondag 18 december 2011, 

 

 

Beste leden van de Antarctische Micronationale Unie, 

 

 

In deze week, de week voor Kerst, hebben we de kans om het verleden te spiegelen en 

na te denken over het jaar dat komen gaat. Hoewel het zomer is op het Antarctische 

continent, kunnen wij ons troosten met de gedachte dat sneeuw nooit verdwijnt op 

Antarctica, dus sowieso een witte kerst. 

 

Dit jaar was een jaar van voorspoed voor de AMU. We hebben vele hervormingen gehad, 

die allen goed uitpakten voor de Unie, onlangs nog het nieuwe Statuut van de Unie. 

 

Ik heb de kans gehad om twee termijnen achter elkaar te dienen als Secretaris-Generaal 

van onze Unie. Ik begon deze aanstelling met nieuwe ideeën, idealen en ambities. Ik heb 

deze gerealiseerd, iets waar ik blij mee ben. 

 

We mogen het niet laten gebeuren om de Unie inactief te laten worden, dat zou een 

slecht signaal zijn naar de micronationale wereld, en dan in het bijzonder de Antarctische 

sector. 

Maar, wat we moeten voorkomen is dat we conservatief worden. Een unie is nooit af, dat 

hebben we gezien met de recente EU-crisis. Die unie bestaat nu meer dan zestig jaar, 

maar het werk is nooit af. Er is nog veel te doen. 

 

Ik heb mijn persoonlijke doelen bereikt, dus is het voor mij tijd om te gaan. Ik wil graag 

een opvolger hebben op 1 januari, met veel persoonlijke doelen om waar te maken en 

met een visie op de unie. 

 

Alleen langs die weg, een progressieve blik vooruit, kunnen we slagen met onze unie en 

kunnen we het micronationalisme laten floreren, met als meest belangrijke: het 

Antarctisch micronationalisme.  

 

Ik wil benadrukken dat ik niet verdwijn van het Antarctische toneel, maar ik wil de taak 

van Secretaris-Generaal overdragen aan een nieuw iemand. Een nieuw gezicht voor de 

unie. Een persoon met zijn (or haar) eigen ideeën, idealen en ambities. 

 

Ik wil graag iedereen bedanken die met mij heeft gewerkt om Antarctica beter te maken, 

daarom bedank ik allebei de Commissies waar ik de leiding aan mocht geven.  

 

 

Lang leve Antarctica!  

 

 

Maarten VAN ARKEL 

 


