Matrimonium, vereniging
voor trouwambtenaren
in Noord-Holland ten doop!

In haar speech richting de twee bestuurders en

genodigden benadrukte Andréa Schipper primair dat
de vereniging is opgericht om ‘een kwaliteitsslag te
maken bij de trouwambtenaren in onze provincie’.
Er worden jaarlijks in Noord-Holland rond 11.000
huwelijke gesloten (in heel Nederland rond de
75.000). De vereniging Matrimonium wenst ‘kwaliteit
van de trouwambtenaren en dus van de huwelijkssluitingen te behouden en te verbeteren. En we gaan
een netwerk opzetten om ervaringen met elkaar
te kunnen delen, te kunnen discussiëren en (heel
belangrijk) van elkaar te kunnen leren. Wij wisten
dat daaraan behoefte was. En gezien de geweldig
leuke reacties die we sinds de oprichting hebben ontvangen, blijkt dat we dat goed bedacht hebben’.

Beunhaas en weigerambtenaar
Johan Remkes zei in zijn dankwoord het eigenlijk
wel een beetje gek te vinden om als niet-professional
op dit gebied erelid te worden van een vereniging die
professionaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Hij
wenste ‘de boreling’ veel succes en verwacht eigenlijk een verdere ‘landelijke uitgroei’.
Hij bracht ook nog even de zogeheten ‘weigerambtenaren’ ter sprake. Daarover zei hij dat ‘het principieel
niet kan, weigeren’, maar hij was blij dat gemeenten
tegenwoordig hier op ‘een heel praktische manier
mee omgaan’.
Eberhard van der Laan gaf toe zelf twee keer ‘beunhaas’ te zijn geweest, maar liet ook weten zelf huwe

lijken te moeten sluiten. Dan zou hij zeker een volgende keer bij Matrimonium te rade gaan. Want ‘babs
zijn is leuk om te doen, maar ook moeilijk. Je moet
serieus en vrolijk zijn; je gaat niet over een brede
loopplank en je moet beseffen dat het om een life
event gaat. En dan moeten we als overheid, gemeente, de best mogelijke diensten leveren.

Plannen genoeg
Na twee maanden telt de vereniging 38 leden waarvan tweederde afkomstig is uit andere gemeenten in
Noord-Holland dan Amsterdam. Medio april 2011
zal de eerste Algemene Ledenvergadering worden
gehouden en dan zullen ook de plannen voor een
eerste b-absendag in september in Noord-Holland
worden bekend gemaakt. Daarvoor worden nog
sponsors gevraagd. Kijk ondertussen eens op de overzichtelijke website en wordt lid!
B&R heeft de nieuwe vereniging aangeboden om
maandelijks een pagina met ‘b-absennieuws’ te verzorgen. Ook bijdragen uit Drenthe en andere streken
zijn overigens welkom… We zijn benieuwd en wensen de nieuwe vereniging veel succes; er gebeurt op
dit moment veel op het gebied van de Burgerlijke
Stand. Voordat we het weten kun je zelfs geheel
elektronisch trouwen en partneren, maar of dat nu
de bedoeling kan zijn van ‘de mooiste dag van je
leven’… dan was zelfs ‘trouwen met de handschoen’
romantischer. (az)

De basisopleiding Publiekszaken
(bOP) start in januari 2011!
Na de ceremonie. Van links naar rechts Andréa Schipper, voorzitter Matrimonium; Johan Remkes,
commissaris van de Koningin in Noord-Holland; Mijke Soejoko, penningmeester en Eberhard van der
Laan, burgemeester van Amsterdam. Ze staan voor de prachtige gebrandschilderde ramen van de
Marriage Chamber (1e klasse) van Sofitel Amsterdam The Grand, het vroegere stadhuis van Amsterdam. The Grand faciliteerde deze ceremonie belangeloos.

Vergroten professionaliteit
trouwambtenaren
Zes weken nadat de goed uitziende website matrimonium.nl op 20-10-2010 in de lucht was gekomen (zie
B&R 2010, nr. 10, p 348) was er dan op 8 december
jl. het officiële moment. Het moet gezegd: ook dat
straalde al direct professionaliteit en betrokkenheid
uit. Niet alleen had het bestuur van Matrimonium twee
prominenten als Eberhard van der Laan en Johan
Remkes weten te strikken, maar ook de publiciteit
was goed verzorgd. In het Parool van diezelfde dag een
groot verhaal onder de kop ‘Voor kwaliteit: de echte
trouwambtenaar’ en RTV Noord-Holland was er ook.

*	Wat is daarop uw antwoord is een uitgave van de Stichting

De burgemeester van Amsterdam en de commissaris
van de Koningin werden erelid van de kersverse vereniging en kregen daarbij het boek ‘Wat is daarop uw
antwoord. Verhalen en ervaringen van absen en babsen’
overhandigd.*
Als verdere tegenprestatie zegden zij allebei toe dat
de vereniging op hun ‘hulp, getrouwheid en bijstand’
kan rekenen en ze hoopten ook dat de vereniging zal
uitgroeien tot een landelijke vereniging.
Léon Evers, die namens het NVVB-bestuur acte de
présence gaf, liet bij zijn felicitaties aan de vereniging
ook weten dat er best wel eens behoefte kon zijn
aan een landelijke vereniging voor absen en babsen.
Bekend is dat er in Drenthe ook een dergelijke vereniging is en dat bijvoorbeeld in Limburg jaarlijks een
babsendag wordt georganiseerd.
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bOP-Publiekszaken
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MEER INFORMATIE?
Bel of mail met cursuscoördinator Coosje Vink,
033 - 434 50 80 en c.vink@segment.nl
Download onze folder op www.segment.nl

Flagan. Zie ook B&R 2010, nr. 3-4, pagina’s 98 -99.
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