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30ste jeerdei FES firre met pei
30ste verjaardag AGL gevierd met taart
2 maart 2016 – In het Ylieen-centrum in Waterburg is vandaag door een beperkt aantal
genodigden de 30ste verjaardag van de Aardse Geofictieve Liga gevierd. Onder de gasten bevonden
zich minister van buitenlandse zaken Mathias Schydtz, Ylieen-directeur Jannes Toxopeus en de oudGeoAtom- en EnerGeodirecteuren Rudolf Lanooij en Harma van der Aa. In Alexanderstad vond
daarentegen een kleine demonstratie tegen de AGL plaats, waar een aantal prominente leden van
het Progressief Socialistisch Verbond acte de présence gaf.
De AGL zag op zondag 2 maart 1986 het levenslicht, toen ze door Karstonia, Palmyra, Seppië, Vixatië
en Yamba werd opgericht. Het ledenverloop van de AGL heeft in de 30 jaar dat de liga bestaat tamelijk
grillige momenten gekend, met stabiele momenten in de jaren tussen 1991 en 2001, en sinds 2008,
toen het ledenaantal in enkele jaren meer dan verdubbelde. Kronenburg is volwaardig lid sinds 1999 en
is van het begin af aan een van de actievere lidstaten geweest, hoewel de omstreden Kronenburgse
Secretaris Generaal Marij Ühler (2000-2003), die zich vandaag dus ook niet onder de gasten in
Waterburg bevindt, de Kronenburgse regering nogal in verlegenheid heeft bracht. Minister Schydtz
herdacht deze en andere opvallende momenten uit het Kronenburgse AGL-lidmaatschap, waaronder ook
het tragische overlijden van Secretaris Generaal en oud-premier Johan Achterberg (2008), slechts een
maand na zijn aantreden, in een korte toespraak, waarna er een feestelijke taart werd aangesneden.
In Alexanderstad gebruikte een kleine groep met name linkse activisten de 30ste verjaardag om tegen de
AGL te betogen. Volgens hen is doet de AGL te weinig om ‘totalitaire regimes’ en ‘bananenrepublieken’
zoals Palana, Île de Romanhe, Chimor en Voskië op de goede democratische weg te helpen en hun
‘lijdende bevolking’ te ondersteunen. Bij de demonstratie waren enkele prominente leden van oppositiepartij PSV aanwezig, onder wie Noordkamerfractievoorzitter Mariëtte van der Schaaf. “Mijn partij vindt al
jaren dat het nut van de AGL te laag is voor de kosten en de energie die de regering er in steekt; het
punt waar de liga wel degelijk van nut zou kunnen zijn, namelijk lidstaten met een dubieuze democratie
(ik zal ze zelf geen totalitaire regimes noemen, maar het zijn wel landen waar veel moet veranderen)
dwingen om zich aan te passen, wordt door de democratische lidstaten zoals Karstonia, Seppië, Norland
en Kronenburg zelf haast volledig onbenut gelaten. De AGL bestaat nu 30 jaar; een mooi moment voor
een koerswijziging!” aldus Van der Schaaf.

Ottendorf Okrilla keop leawensfetbere delen Van der Meer
Ottendorf Okrilla koopt levensvatbare delen Van der Meer
23 februari 2016 – O3 Investments, het investeringsbedrijf van Oscar A.
Ottendorf Okrilla, heeft de levensvatbare delen van de vorig jaar failliet
gegane verzekeringsbedrijf Van der Meer gekocht. Dat berichtte
vanochtend de Friescheburgsche Courant. Het is echter nog maar de
vraag of er klanten met de opbrengst van de verkoop schadeloos gesteld
kunnen worden; het gemoeide bedrag zou volgens insiders net toereikend
zijn om de grotere schuldeisers af te betalen.
De belangenvereniging van gedupeerde klanten van Van der Meer heeft zeer
voorzichtig positief gereageerd op het nieuws. “Zoals al in de krant stond, is
het afwachten of alle voormalige klanten van Van der Meer al hun geïnvesteerde geld terug kunnen
krijgen”, aldus een woordvoerder. “We zijn vorig jaar echter uitgegaan van het slechtste scenario, dus
elke teruggewonnen gulden is meegenomen.”
De meeste ex-Van der Meerders zijn inmiddels overgestapt op andere verzekeraars, maar sommigen
stuitten hierbij op problemen. “Het gaat dan om mensen die bijvoorbeeld langdurige zorg of andere
speciale aandacht voor specifieke problemen nodig hebben. Net als anders zijn verzekeraars minder
happig op het aannemen van chronisch zieke patiënten.” Het is nog niet bekend wat O3 Investments met
de resten van Van der Meer gaat doen; het waarschijnlijkst is dat ze geïntegreerd zullen worden in zijn
eigen verzekeringsmaatschappij SO3IUS.

Prinses Anna bevallen
1 maart 2016 – Twee weken te
vroeg is gisterochtend in Wenen in
Oostenrijk prinses Anna bevallen
van haar eerste kind. Moeder en
kind maken het naar omstandigheden goed; het jongetje is voorlopig
in een couveuze geplaatst. Het
koninklijk huis maakte vandaag
bekend dat het kind Lodewijk Alois
zal heten. Prins Willem Lodewijk, de
vader van het kind, heeft laten
weten verheugd te zijn dat zijn
vrouw en zoon gezond zijn; koning
Ernst Frederik feliciteerde zijn broer
en schoonzus namens de rest van
de familie.
Lodewijk Alois zal zowel de Kronenburgse als de Oostenrijkse nationaliteit hebben, hoewel zijn achternaam in zijn Oostenrijkse paspoort
slechts “Habsburg-Lotharingen” zal
luiden, aangezien verwijzingen naar
adellijke afkomst er niet mogen.
Royalty-fans noemen de geboorte
van een Kronenburgse Habsburger
in Oostenrijk overigens de bijzonderste gebeurtenis in de geschiedenis van de moderne Kronenburgse koninklijke familie. Prins Ernst
(1859 – 1929), de echtgenoot van
koningin Marianne (1860 – 1953),
was een lid van het geslacht van
Habsburg-Lotharingen, maar deed
afstand van zijn rechten op de
Oostenrijks-Hongaarse troon door
zijn huwelijk met de protestantse
Marianne. Prinses Anna komt ook
uit Oostenrijk, maar niet uit een
(voormalig) adellijk geslacht.
COLOFON
De Kronenburger Bode verschijnt als zelfstandige publicatie en wordt toegezonden
aan AGL-betrokkenen en andere geïnteresseerden. Artikelen uit andere Kronenburgse
dag- en weekbladen kunnen in de buitenlandeditie van de Kronenburger Bode worden
geplaatst. De binnenlandse editie van het
blad verscheen voor het eerst in 1744 en is
dus nu in zijn 273ste jaargang. Hoofdredacteur
is sinds november 2012 Ivo Adelhyd.

