
Was april al een drukke maand voor ons trouwambtenaren, met mei is het echt 
hoogseizoen geworden.  
Gezien we de afgelopen jaren prachtige lentes hadden lijkt het of bruidsparen daarom 
zo vroeg in het voorjaar hun bruiloft plannen. Gelukkig maar dat een goed huwelijk niet  
weersafhankelijk is.   
April was voor mij persoonlijk ook een hele drukke trouwmaand, en wat privé-omstandigheden  
hebben ervoor gezorgd dat de nieuwsbrief na de ALV van 2 maart even op zich heeft laten wachten. 
Onze secretaris heeft de notulen aan iedereen verzonden, dus zijn de uitkomsten van deze verga-
dering inmiddels bij iedereen bekend. Het was een ALV met een goede opkomst, wat ons als  
bestuur een extra tevreden gevoel heeft gegeven. Zoals je hebt kunnen lezen zijn er wat wijzigingen 
binnen het bestuur, maar is het weer wel helemaal compleet met de toetreding van Rob de Slegte 
(Weesp)  als bestuursllid. Verderop in deze nieuwsbrief kun je met hem kennismaken. Twee toppers 
kwijt, maar gelijk weer twee toppers rijker. Fantastisch, wat kun je als vereniging nog meer wensen. 
Ook de kascommissie is nu compleet. Hiervoor hebben Ike van den Pol-Verhart en Brigitte 
Kruisheer-Wielage zich aangemeld. 
We wensen iedereen heel veel trouwplezier dit seizoen. Maak er mooie momenten van, bruidsparen 
verdienen het! 

Namens het bestuur, 
Andréa Schipper 
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Hoogseizoen! 

We krijgen veel vragen over ceremonieel trouwen. Hoe werkt dat? Daarom lijkt het ons goed 
ook hier eens aandacht aan te besteden. 

Het gebeurt steeds vaker dat mensen op een eenvoudige manier voor de wet trouwen en 
vervolgens dit op grootse wijze nog eens ceremonieel over doen. Of hun partnerschap in een 
huwelijk omzetten, maar het toch als een volledige huwelijksceremonie willen doen lijken. Aan 
die wensen komen wij graag tegemoet. 
Omzetten van een partnerschap naar een huwelijk kun je doen door als bruidspaar samen met 
de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand een akte te ondertekenen. Getuigen 
zijn niet nodig, een jawoord ook niet. De trouwformule die we bij een huwelijk vragen kan ook 
hier gevraagd worden. Je zult hiervoor wel een "fake-akte" moeten maken waarop de getuigen 
hun handtekening kunnen zetten.  Op onze website staat hiervan een voorbeeld. We noemen 
het geen huwelijksakte maar een huwelijkscertificaat. Zodat direct duidelijk is dat het niet om 
een akte gaat. 
Tijdens de ceremonie kun je de echte aktes samen met het bruidspaar ondertekenen en als 
derde “akte” het certificaat gebruiken en deze door de getuigen laten tekenen.  
Ditzelfde certificaat kun je ook voor de andere ceremoniële huwelijken gebruiken. Maar wat 
vraag je dan bij zo'n ceremonie? De vraag die we gebruiken bij het wettig huwelijk is immers al 
gesteld. Dit is heel eenvoudig op te lossen door te vragen "heeft u beloofd" in plaats van 
"belooft u". Maar wat eigenlijk veel mooier is, is het bruidspaar vragen een eigen belofte te 
schrijven die jij als ambtenaar kunt gebruiken als "trouwformule". Persoonlijker kan bijna niet. 
Óf je schrijft natuurlijk zelf een belofte die je altijd kunt inzetten. Je kunt bijvoorbeeld vragen: 
"beloof jij Bart, Eva's man te zijn, door dik en dun, met heel je hart?" 

Bedenk wel dat het niet verstandig is om een ceremonieel huwelijk te voltrekken als er nog 
geen wettig huwelijk heeft plaats gevonden. Als er later eens iets aan de hand is kunnen ze 
nooit claimen dat ze echt het idee hadden dat ze wel echt getrouwd waren, ze hadden immers 
een akte getekend en er waren getuigen aanwezig! Advies is ook om een huwelijkscertificaat 
niet te ondertekenen met de handtekening die geregistreerd staat bij de rechtbank. Je bent en 
blijft tenslotte toch ten alle tijden een bevoegd trouwambtenaar die hoofdelijk aansprakelijk is. 
Ga hier integer mee om!  

Ceremonieel trouwen  
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N I E U W S B R I E F  

Rob de Slegte 
Algemeen bestuurslid 

Even voorstellen 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is Rob de Slegte benoemd als algemeen 
bestuurslid. Wie is Rob? 

Andrea mailde mij of ik mij aan jullie wil voorstellen. Dat heeft te maken met het feit dat 
ik in de laatste ledenvergadering mijn vinger opstak om bestuurslid te willen worden. Er 
was een vacature ontstaan en die moest worden vervuld. Er is immers werk aan de 
winkel. Het tekort aan mannen in het bestuur was ook een reden. Ik geloof in een ge-
zond evenwicht van mannen en vrouwen. Dat is niet alleen leuker maar het levert voor-
al betere resultaten op. Mannen en vrouwen vertegenwoordigen het beste van twee 
planeten. De samenwerking tussen mannen en vrouwen heeft heel mooie dingen 
voortgebracht. Aan het woord is nu zowel de HRM man (mijn hoofdvak) als de BABS 
(mijn andere vak).  

Ik ben geboren en getogen in Den Haag. Daarna volgde Amstelveen, Hoensbroek, 
Veenendaal, Veendam, Amsterdam, Den Haag, Amsterdam, Amstelveen, Weesp, 
Nederhorst den Berg, Diemen en sinds 15 jaar Almere Hout. Er zijn mensen die al  
misselijk worden als ze aan verhuizen denken. Erica en ik draaien onze hand er niet 
voor om.   

Mijn dagelijks werk is HRM alsmede de disciplines management development en mediation.  
Mijn werkveld was o.a. in de media, het spoorbedrijf en nu de retail groothandel.  

Mijn buurvrouw in Weesp werkt bij Burgerzaken. Volgens haar was ik “zeer geschikt” om 
huwelijken te voltrekken. Ik heb dat jaren voor mij uit weten te schuiven. Iedere keer had ik 
wel een smoes om het niet te kunnen doen. Tot haar ultimatum dat ze het nog één keer 
vroeg. Een sollicitatiebrief aan B&W zette de molen in werking. Sollicitatiegesprek, proef-
huwelijk, eed en benoeming.  

In 2007 voltrok ik mijn eerste huwelijk. Ik vind het prachtig om te doen! De hele entourage, 
het prachtige stadhuis van Weesp, een mooi bruidspaar, het feestelijk geklede gezelschap, 
de ceremoniemeester(s), de getuigen, de lach, de traan, de zenuwen, de ouders en vaak ook 
de grootouders van het bruidspaar, de samenwerking met de bode. En ik mag dat allemaal 
leiden tot een onvergetelijke gebeurtenis! De “mooiste dag” uit je leven als een romantische 
gebeurtenis met verstrekkende wettelijke en juridische consequenties.  

Ik vind dat de (B)ABS een professional moet zijn. De beëdiging van de functie geeft de 
bevoegdheid en verantwoordelijkheid aan en de maatschappelijke relevantie. De kern van de 
huwelijksvoltrekking is bovenal een wettelijke aangelegenheid met bijbehorende status en 
handelingen. De goede (B)ABS kent daarin zijn rol. Hij/zij doet dat waardig en vaardig en 
weet een sfeer te creëren die recht doet aan zowel de wettelijke als de feestelijke gebeurte-
nis. De goede (B)ABS geeft daarmee zijn visitekaartje af en is een verrijking voor de ge-
meente. Gemeenten, koestert uw goede (B)AB’sen en waardeer ze! 

Ik beloof getrouw de plichten te vervullen die de leden stellen aan een bestuurslid van  
Matrimonium. Ja! Graag! Dat wil ik! Maar net als in het huwelijk wil ik naast het formele ook 
fun beleven aan het bestuurslidmaatschap. Dat is voor mij een voorwaarde om inspirerend te 
kunnen zijn en beweging te creëren. De professionele invulling van ons vak boeit me. Het 
netwerk met jullie, mijn collega’s in het ambt, was de belangrijkste reden om ja te zeggen.  

Met hartelijke groet, 

Rob de Slegte 
 



Het verhaal door Cindy Pieterse                (foto genomen door Anne Reitsma)  
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Ook Cindy kreeg de opdracht om haar “pen door te geven”. Dat heeft ze gedaan.  
Het volgende verhaal komt van Ria Kuipers-Andréa. Babs in Zuidland én zelfstandig 
trouwambtenaar. We zijn heel benieuwd naar wat zij ons gaat vertellen. 

Pen doorgeven 

DE ZOEN 
De Zoen is een wonderlijk deel van de ceremonie.  
Een heel lief en intiem moment wordt zomaar publiek.  
Als babs sta je er met je neus bovenop en moet je rustig afwachten wanneer je weer iets kunt zeggen.  
Meestal is dat na het applaus waar De Zoen ongeveer synchroon mee loopt. 
Meestal. 

Eén keer riep ik in het vuur van het moment tegen het jonge bruidspaar: ‘Hou je niet in!’  
Nou, dat liet de bruidegom zich geen twee keer zeggen. Terwijl wij allemaal klapten en joelden, pakte hij het hoofd van 
z’n bruid en zoende haar alsof z’n leven ervan af hing. Met een hevige en vooral heel lange tongzoen. Die doorging toen 
wij al uitgeklapt waren. 

Vanuit mijn positie was dat niet heel prettig om naar te kijken. Ik wendde mijn hoofd af. Ik staarde naar de grond, keek 
zonder iets te zien in mijn papieren en zag de twee vanuit mijn ooghoek nog steeds happen. Mijn ogen gingen naar het 
plafond, naar de ouders (met neergeslagen ogen en schuifelende voeten) en naar de andere gasten die met de handen 
voor hun mond met elkaar smiespelden - en draaide m’n hoofd voorzichtig terug.  

Yes! De bruidegom liet los. Hij keek me aan. We konden verder. Zij met een stralende lach, hij met een grote grijns en 
licht verwilderde ogen, ík met een rood hoofd omdat zíj zo lang hadden staan zoenen.  

‘Hou je niet in!’ zeg ik dus niet meer.  
Maar ik ben nog steeds enthousiast.  
En ik hoop voor de bruid dat haar bruidegom dat ook is.  

© cindy pieterse 2012 
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Save the date  
  

  

2 oktober 2012 (b)absendag in de gemeente Heerhugowaard 
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Kinderen bij de  
ceremonie betrekken?
Dat doe je zo. 

Kinderen tijdens de ceremonie 
Vaak trouwen stellen op het moment dat er al kinderen zijn. De reden om te trouwen is dan 
juist vanwege die kinderen. Gewoon om alles goed te regelen. 
Hoe kun je de kinderen bij de ceremonie betrekken? Hier wat tips. 

◊ Kinderen worden in het trouwboekje bijgeschreven. Ze staan er meestal al in, maar 
je kunt er ook een moment van maken nadat de aktes getekend zijn. Dat maakt het 
een beetje meer bijzonder. Dat moet je dan wel met de afdeling overleggen, zodat ze 
hier rekening mee kunnen houden. 

◊ Maar het is ook ontzettend leuk om kinderen zelf in het boekje te laten tekenen.  
Bij de getuigen. Er is vast wel ergens een plekje waar ze hun naam kunnen 
schrijven. 

◊ En wat als ze nog niet kunnen schrijven? Neem eens kleurpotloodjes mee. Laat ze 
een kleur kiezen en met dat kleurtje omtrek je hun handje in het trouwboekje.  

◊ Wat ook kan, is zelf een akte maken, of eigenlijk beter gezegd, een certificaat. Liefst 
met een foto op de achtergrond. In ieder geval zo, dat duidelijk is dat het geen of-
ficiële akte is. Als de kinderen hun naam kunnen schrijven, ondertekenen ze het  
huwelijkscertificaat nadat de getuigen de officiële akte hebben ondertekend. Het  
certificaat kun je dan na de ceremonie aan het bruidspaar overhandigen. 

◊ Als kinderen oud genoeg zijn en al kunnen lezen, kun je er ook over nadenken om ze 
de akte voor te laten lezen. De zogenaamde voorleesakte.  

◊ Je kunt het jawoord samen met kinderen vragen. Jij stelt de formele vraag, waarna 
het kind zegt: “papa, wil jij met mama trouwen?” Hoe meer persoonlijk kunnen we het 
maken! 

Met een beetje creativiteit kun je echt zulke leuke dingen doen. En één ding 
is zeker, het bruidspaar is er héél blij mee.  

Op de website, bij downloads, zijn diverse documenten te vinden.  
Een certificaat en een voorleesakte. Heb jij ook een tip?  
Deel deze met ons via jaikwil@matrimonium.nl of het forum. 
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In het forum hebben we ook een item over ceremonieel trouwen opgenomen. Denk en  
discussieer mee.  

We hadden het forum iets meer “vrij” gegeven, maar het nadeel was onmiddelijk dat er 
vreemde berichten op kwamen te staan. Nu moeten we accoderen als iemand zich 
aanmeldt als lid. Daarom zal je bericht niet direct zichtbaar zijn. 

Het forum 




