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Stormloop op huwelijken op Valentijnsdag
14 februari 2014 – Een recordaantal personen is vandaag in Kronenburg in het huwelijk
getreden. Vooral dankzij een massa-inzegening in Alexanderstad kon het enorme aantal jazeggers logistiek verwerkt worden. Onder de huwenden bevonden zich veel atheïsten en
homoseksuelen, die van de per 1 februari jl. ingegane wet op het burgerlijk huwelijk gebruik
maakten; voordien konden huwelijken alleen afgesloten worden door kerkelijke instanties.
Het was burgemeester Maud Heirens zelf
die de honneurs waarnam als ambtenaar
van de burgerlijke stand en 93 koppels het
ja-woord hoorde zeggen. ‘De formule die
normaliter gebruikt wordt in het geval van
een huwelijk moest natuurlijk wel worden
aangepast’, aldus de burgemeester naderhand. ‘Ik had eerst overwogen om alle
namen achter elkaar op te roepen – “Jan,
Piet, Jesse, Maria, etc. nemen jullie Anna,
Henk, Josefien, Mathilde, etc. tot jullie
wettige echtgenoot?” – maar de kans op
versprekingen is daarbij erg groot, en er
Homoseksuelen kunnen nu makkelijker trouwen
kan ook verwarring ontstaan of de juiste
personen uiteindelijk wel met elkaar getrouwd zijn. Ik heb er “Nemen jullie allemaal de liefde van
jullie leven tot jullie wettige echtgenoot?” van gemaakt. Nou ja, enfin, u hebt het kunnen horen. Het
is iets minder romantisch, maar wie ermee instemt om tegelijkertijd met 92 andere stellen te
trouwen, heeft waarschijnlijk sowieso al minder behoefte aan een intieme trouwerij. Voor de
duidelijkheid wil ik nog wel even melden dat alle trouwboekjes in orde zijn.’
In andere gemeenten was het minder druk dan in Alexanderstad, maar ook daar draaiden de
gemeentehuizen overuren. In West-Cod en Oosterland trokken inzegeningen tussen personen van
hetzelfde geslacht streng religieuze demonstranten die fel gekant zijn tegen de nieuwe wetgeving.
In Noordeinde werden ook demonstranten aangetroffen, maar van een groepering die tegen het
huwelijk überhaupt is. Erna van Tassel, woordvoerster van de actiegroep ‘Mijn Relatie Is Privé’: ‘Wij
zijn tegen het instituut van het geregistreerde huwelijk, zeker nu het de overheid is die de
registratie voor haar rekening neemt. Dat de overheid zou moeten weten wie wat voor relatie heeft
met welke andere persoon en kennelijk ook een voorkeur heeft voor het type relatie – want als je
trouwt, krijg je belastingvoordelen – is volgens ons een te grote inbreuk in de persoonlijke levenssfeer. Liefde is privé; daar heeft de overheid niets mee te maken.’

Zoektocht naar opvolger AEGU-secretaris generaal
11 februari 2014 – Nu de AGL-Conferentie op 1 maart steeds dichterbij komt, maakt men
zich in de hoofdsteden van de AGL-lidstaten toenemend druk om de vraag wie Kiela A.
Taherw, de secretaris generaal van de economische suborganisatie AEGU, moet opvolgen;
zij werd in 2002 gekozen en in 2006 en verrassend andermaal in 2010 herkozen.
Hoewel de termijn van mevrouw Taherw pas in juli afloopt, zal haar opvolger op 1 maart benoemd
worden, aangezien er daarna voor 1 juli waarschijnlijk geen AGL-Conferentie meer zal plaatsvinden.
De meeste regeringen lijken tot nu toe echter niet met veel woorden kandidaten te willen stellen.
Ook in de Oostkamer twijfelt men. Net als vier jaar geleden heeft Thomas Bouma, tegenwoordig
minister van economische zaken, laten weten geen zin te hebben ‘om het Alexanderstedelijke voor
het Tonse te verruilen’ (het hoofdkantoor van de AEGU bevindt zich in de Isselse stad It Ton, red.)
en de regering aarzelt om een andere kandidaat te stellen. Alleen Voskië heeft tot nu toe laten
weten parlementslid en voormalig minister (ook van economische zaken) Perikli Hajadragi voor te
dragen. Onze regering heeft nog niet laten weten wat ze van deze kandidatuur vindt.

Koning: ‘Geen hexenbiest’
7 februari 2014 – In een opvallend
persoonlijke reactie heeft koning
Ernst Frederik vanochtend aan de
pers medegedeeld dat hij ‘geen
hexenbiest’ is. De koning deed zijn
uitspraak na afloop van de jaarlijkse Promulgatie, de opening van het
parlementaire jaar, en verwees ermee naar de Amerikaanse fantasyserie “Grimm”. Hierin beschikt de
hoofdpersoon over een gave om
voor andere normale mensen onzichtbare duistere eigenschappen
van personen te zien die bekend
staan als “Wesens”. Een deel van
het verhaal speelt zich in Europa af,
waar leden van een koninklijke
familie met de naam “Kronenberg”
optreden als de bad guys. Sommige
fans associeerden de naam van ons
land met de fictieve familie en het
koninklijk huis bevestigde onlangs
al dat het de laatste tijd merkwaardige brieven had ontvangen.
De opmerking van de koning werd
uitgesproken met een glimlach, en
hij voegde eraan toe: ‘… maar ik
geloof dat ik “zauberbiest” moet
zeggen.’ Kennelijk staan mannelijke
hexenbiesten bekend als zauberbiesten. Kronenburgse fans van de
serie hebben uitgelaten gereageerd
op de ontboezemingen van zijne
majesteit en zijn foto prijkt nu groot
op hun belangrijkste internetforum.
‘Dit geeft een zeldzaam kijkje in de
keuken’, sprak een commentator.
‘Het grote publiek krijgt niet vaak te
weten wat de interesses van de
koninklijke familie zijn, behalve die
op hun website staan vermeld.’
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