Haarlems_Dagblad 10-11-2011

^Polder boekt
trouwrecord

op n-n-n

DOOR PAUL VAN DER KOON
HAARLEMMERMEER

-

11-11-11

gaat ook in Haarlemmermeer de
recordboeken in. 21 paren trouwen dan: acht in het raadhuis,
acht in het Polderhüis, twee op
Schiphol en de overige drie in
museum De Cruquius en de restaurants Long Island en Vork &
Mes.

En dat is nog nooit vertoond.
Ook 10 -10 -10 kon er niet aan tippen, met vier huwelijken. Sterker nog: het is in één klap vier
procent van het jaartotaal aan
huwelijken in de polder.
Bij de paren bij wie de plechtigheid om elf uur begint, streven ambtenaren er ook nog eens
naar om het 'ja-woord' om 11 over
te laten weerklinken. Neem de
Hoofddorpse Carolyn Melief,
Bijzonder Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand (BABS), die

om die tijd in het Polderhüis
twee mensen in de echt verbindt.
„En als het niet precies elf over is,
dan zeg ik wel:
'Op mijn horloge
is het 11 over5."
Of 12-12 -12 een nieuwe knaller
wordt, valt nog niet te zeggen.
Een huwelijksdatum mag namelijk pas een jaar van tevoren worden vastgelegd. Volgens burgemeester Theo Weterings leert de
hoge score van de Jide dat de gemeente 'niet alleen een aantrekkelijke plek is om te wonen, te
werken en te recreëren, maar ook

Trouwen in de polder

Sharmila Hiralal en Thomjekker gaven elkaar maandag het ja-woord in het Polderhüis. Ze vonden het er 'verschrikkelijk mooi uitzien'.

om in het huwelijk te treden'. Hij
is trots op de zeven BABS-en die
de hele dag in touw zijn.
Door op 02-02-02 het ja-woord
te geven, hebben WillemAlexander en Maxima het trouwen op bijzondere data enorm
gestimuleerd.
-» Haarlem:
"Voor elk een trouwplek'
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L'Hirondelle, met terras aan het omzoomde water.
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Geen weigerambtenaren
ook homostellen zijn 'hartelijk welkom' bij de zeven
BABS'en in de polder, benadrukt Melief graag: „Daar is
geen enkel vraagteken over.
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, Ir het prieeltje bij De Groene Liede klinkt vaak 'ja ik wil'.
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Officiële trouwlocaties
e officiële trouwlocaties in
polder zijn: het raadhuis
(grote trouwzaal en kleine
trouwkamer) en het Polderhuis (grote en kleine zaal), het
Oude Raadhuis, Museum De

£ruquius, Schiphol, De Olmenhorst, Partyhouse Groene
"Liede,
restaurant L'Hirondelle,
:

Hotel restaurant De Beurs,
•••

Restaurant Vork & Mes, Restaurant 't Fort, Hotel de Rustende Jager.
Wie op een andere plek wil
trouwen, kan een schriftelijk
verzoek indienen bij de gemeente. Die bekijkt dan onder
meer of de aangedragen loca-

tie brandveilig is, openbaar en
voor iedereen toegankelijk is en dus niet een wegvarende
boot. Voldoet de plek aan de
eisen, eventueel ook op het
gebied van vergunningen, dan
wordt die voor één dag be-

noemd als trouwlocatie. Zo
wordt er n november getrouwd in Long Island. Er is
ook al getrouwd in het huis
van een bruidspaar.

De Olmenhorst: trouwen op een landgoed vot appels en peren.
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Voor elk een
trouwplek'
HOOFDDORP-Ze

zou kunnen beginnen over de
duif,die op de

trouwjurk poepte, net na een
huwelijk dat ze
gesloten had. Of
dat ze als Bijzon-

der Ambtenaar
van de Burgerlijke Stand (BABS)
extra kilometers
maakt, nu het
raadhuis niet
langer de enige
trouwlocatie is.
Maar Carolyn Melief vindt het
veel te leuk dat paren nu de
kans hebben om de plek te
kiezen 'die past bij de sfeer die

ze die dag zoeken'. De historie
van een Cruquius gemaal, die ze
altijd even aanstipt. Of de ontspannen sfeer van De Olmenhorst, waar mensen na de receptie ook kunnen blijven eten.
Enzovoorts: „Want al die plekken zijn me even lief."
Ze heeft er ook geen enkele
moeite mee dat op Schiphol de
vliegtuigen zo'n beetje langsrijden tijdens een 'Say yes and go';
, Je bent er geruime tijd. En als
het echt begint, dan hebben
aanwezigen de vliegtuigen al
een beetje gehad." Ook de hitte
zal haar niet snel bevangen
wanneer ze de verplichte toga
aan heeft. „Dan doe ik hem een
keertje niet dicht. Gewoon een
net zwart jurkje eronder."
Elf jaar geleden begon ze als
BABS in Aalsmeer, na een benoeming door de gemeente en
een beëdiging door de rechter.
Daar moest ze toen wel met
goed gevolg een proefhuwelijk
voor voltrekken, met en voor
ambtenaren. Zeven jaar geleden
volgde de gemeente Haarlemmermeer. In die tijd was alleen
het raadhuis trouwlocatie. Eerst
kwam daar het Polderhüis bij.
Inmiddels zijn er, naast deze
gemeentelijke trouwzalen, tien
alternatieven.
Het past volgens haar bij de
trend dat er bewuster voor zo'n
dag wordt gekozen; de aanpak

Carolyn Melief in de trouwzaal van het raadhuis

persoonlijker moet. Soms ook
heeft ze het idee dat er meer
budget is, bijvoorbeeld wanneer
mensen op wat latere leeftijd
gaan trouwen. Melief kijkt er
ook niet meer van op dat een
paar komt voorrijden in de
limousine van André Hazes.
Een ander keertje merkt ze
dat mensen op een leuke plek
trouwen en daarna een barbecue thuis geven.
De gemeente telt zeven BABS'en, met uiteenlopende kenmerken en specialiteiten. Wie
vraagt om iemand die mensen
'heel goed op hun gemak kan
stellen, een warme persoonlijke
dag weet te bezorgen', kan
uitkomen op Melief. Ze heeft
ook geen moeite met rondrennende kinderen. Of een opa van
86 die na iedere zin commentaar - 'positief, maar wel zeer
luid' - geeft. Ze geeft ze 'even
aandacht'. En dan gaat ze door.
Want het moet een hele bijzondere dag worden. Via een
'op maat gesneden verhaal'
draagt ze daar graag haar steentje aan bij. Niet voor niets no-

digt ze de paren

graag uit voor een
voorgesprek bij haar
thuis. In een 'ontspannen sfeer* bevraagt ze ze dan. Zo
wil ze weten hoe ze
elkaar ontmoet
hebben en wat ze
van de dag verwachten. „Soms hoor ik
dan dingen die zelfs
de familie niet weet.

En dan vragen ze me
of ik tussen de regels
door iets wil melden, waar een enke-

ling veel aan heeft

en de rest niets van
merkt. Ook als een
van de twee heel erg
ziek is, luistert het

heel erg nauw wat je wel en niet

kan zeggen."
Al met al vindt ze dat ze het
leukste beroep van de wereld
heeft, waarbij ze heel even heel
privé met mensen is op een
bijzonder moment in hun leven. De mooiste dag van het
leven zal ze de trouwdag overigens niet snel noemen: „Dat is
toch als je een kind krijgt?"
Ze krijgt jonge mensen voor
zich, maar net zo goed ouderen
die alsnog met een jeugdliefde
trouwen. In het begin was het
woord internetliefde nog taboe.
Dan moest ze zeggen dat de
partners elkaar 'via, via' hadden
leren kennen. Tegenwoordig
hoeft ze er geen doekjes om te
winden: „En het is echt van alle
leeftijden, rangen en standen.
Ik schat dat één op de drie of
vier elkaar zo ontmoet." Mede
daardoor doet ze steeds vaker
een beroep op haar talenkennis.
Tussen het speechen door even
een samenvatting geven in
Frans, Duits of Engels: ze draait
er haar hartd niet voor om. En,
wat ze zo mooi vindt: volgens
enquêtes is 95 procent van de
mensen die in de polder trouwen tevreden.

Met dank aan Carola Knots, medewerker
burgerzaken.

