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Een vriendin, opa of de gezellige
overbuurman vervangt sinds een

paar jaar regelmatig de
ambtenaar van de burgerliike

stand. Het antwoord van
ambtenaren komt in de vorm van

Voor kwalitei arnbtenaar

een vereniging: Matrimonium.
teKst MEREL STRAATHOF

foto MONAVAN DEN BERG

et een flinke zu¡ier
gooit Andréa Schip-
per (4s) haar toga om,
gemaaktvan puur zii-
de in plaats van wol

en niet in donkerblauw maar warm
rood. "Hoe kon ik anders dan kiezen
voor de kleur van de liefde." De wit-
te bef verdwijnt grotendeels onder
het ambtskleed; zo is er meer aan-
dacht voor de kleine broche met de
drie andreaskruisen op de borst. Na
een laatste blik op de drie A4'ties
tekst voor het stel Donald en Caro-
lien stapt ze gedecideerd de Burge-
meester D'Aillyzaal van de Stopera
binnen. Op naar het volgende ia-
woord.

Sinds zes weken is SchiPPer be-
halve Amsterdams trouwambte-
naar ook voorzitter van Matrimoni-
um, de nieuwe beroepsvereniging
voor trouwambtenaren in Noord-
Holland, die vandaag officieel is op-
gericht. Met hulp van bestuurs-
leden Bart van Galen, Laxmi BiPat
en Mijke Soejoko schreef ze al 36 le-
den bij. Maar wat Schipper betreft,
is het slechts het begin, want uitein-
delijk moet Matrimonium een lan-
deliike vereniging worden. "Om te
zorgen dat het vak van babsen ên
absen ook echt een vakblijft."

Voor de niet-ingewiiden: behalve
babsen (buitengewoon ambtenaar
van de burgerlijke stand) kent het
vak ook absen en eendagsbabsen.
De eersten voltrekken alleen huwe-
liiken en narfnerschannen. de twee-

Donald en Carolien hebben zich toevertrouwd aan professioneel trouwambtenaar Andréa Schipper voor een klassieke ceremonie.

bruidspaar echt even wegduiken."
Die 'pikanterieën' en gênante mo-
menten bliiven de gasten besPaard
met een officiële trouwambtenaar,
lacht Schipper. "Wat het stel mil
niet vertelt. kan ik ook niet ter spla-

stel het leuk vindt, zijn wij de laat-
sten om erwatvan te zeggen,"

Inmiddels wordt zo'n tien Procent
van de Amsterdamse stellen ge-

trouwd door een eendagsbabs.
Geen zorgr,rrekkende cijfers vinden

Maar daarmee wordt het ook extra
belangrijk als trouwambtenaar pro-
fèssioneel te blijven en de officiële
gang van zaken in de gaten te hou-
den. Want uiteindelijk moet er wel
een jawoord komen en een correct

tot de doorgewinterde trouwambte-
naren.

llleker niet als de speciale piket-
f rclefoon van de trouwambte-

LJn r"n afgaat. Via die telefoon

naar kan hebben, vindt SchipPer.
"Maar ook ontzettend zwaar. Zeket
als je een dag later al de overlii-
denskte moet opmaken, zoals we
laatst nog meemaakten."

Ook bij het sluiten van de homo-



et een flinke zvt¡ier
gooit Andréa Schip-
per (45) haar toga om,
gemaaktvan puur zii-
de in plaats van wol

en niet in donkerblauw maar warm
rood. "Hoe kon ik anders dan kiezen
voor de kleur van de liefde." De wit-
te bef verdwiint grotendeels onder
het ambtskleed; zo is er meer aan-
dacht voor de kleine broche met de
drie andreaskruisen op de borst. Na
een laatste blik op de drie A+'ties
tekst voor het stel Donald en Caro-
lien stapt ze gedecideerd de Burge-
meester D'Aillyzaal van de StoPera
binnen. Op naar het volgende ja-
woord.

Sinds zes weken is Schipper be-
halve Amsterdams trouwambte-
naar ook voorzitter van Matrimoni-
um, de nieuwe beroepsvereniging
voor trouwambtenaten in Noord-
Holland, die vandaag officieel is op-
gericht. Met hulp van bestuurs-
leden Bart van Galen, Laxmi BiPat
en Mijke Soejoko schreef ze al ¡6 le-
den bii. Maar wat Schipper betreft,
is het slechts hetbegin, want uitein-
delijk moet Matrimonium een lan-
deliike vereniging worden. "Om te
zorgen dat het vak van babsen én
absen ook echt eenvakbliift."

Voor de niet-ingewijden: behalve
babsen (buitengewoon ambtenaar
van de burgerlijke stand) kent het
vak ook absen en eendagsbabsen.
De eersten voltrekken alleen huwe-
lijken en partnersehappen, de twee-
den maken ook aktes op voor onder
meer huwelijken, geboorte en sterf-
te. Absen en babsen worden door de
gemeente opgeleid en benoemd,
waarna een rechtbank ze voor het
leven beëdigt. In Amsterdam ziin
zo'n tachtig absen en babsen in
dienst om alÌe huweliiken te sluiten.

Sinds een kleine twee jaar be-
noemt Amsterdam als een van de
weinige gemeenten van Nederland
ook eendagsbabsen; btoers, zus-
sen, vaders, moeders en wienden
die op verzoek van het bruidspaar
eenmalig optreden als trouwambte-
naar. Vicevoorzitter Bart van Galen
(¿+z) juicht de komst van deze 'een-
dagsvliegen' toe, al bewiist die ook
direct de noodzaak van een be-
roepsvereniging, vindt hij. "Het is
heel leuk om tante Corrie de eer te
geven, maar uiteindelijk hebben wii
de kennis en kunde in huis."

Meermaals zagen de trouwambte-
naren de eendagsbabsen in de klas-
sieke valkuilen vallen. "Een vader
verhaalde smakelijk hoe de vroege-
re punkwiendjes van ziin dochter
geregeld op de stoep stonden én
bleven slapen. Dan zie ie zo'n

bruidspaar echt even wegduiken."
Die 'pikanterieën' en gênante mo-
menten blijven de gasten bespaard
met een officiële trouwambtenaar,
lacht Schipper. "Wat het stel mii
niet vertelt, kan ik ook niet ter spra-
kebrengen,"

En dan zijn er nog de uitgebreide
dinertoespraken, die de beste
wiend als eendagsbabs alvast tij-
dens de ceremonie ten gehore
brengt. "De gebruiken verschuiven,
doordat eendagsbabsen vaak niet
bekend zijn met de regels van de ce-

'Zolang het stel
het leuk vindt,
zeggen wii
er niets van'

remonie volgens artikel 67." Het ge-

volg: de aandacht verslapt, de zaal
zakt in en de kinderen beginnen te
jengelen. Ook de huwelijksdoos vol
attributen verhuist van de dinerta-
fel naar de huwelijksceremonie.
"En ieder attribuut kent weer een ei-
gen, uitgebreid verhaal over het
bruidspaar. Maar ach, zolang het

stel het leuk vindt, zijn wij de laat-
sten om er watvan te zeggen."

Inmiddels wotdt zo'n tien procent
van de Amsterdamse stellen ge-

trouwd door een eendagsbabs.
Geen zorgwekkende cijfers vinden
de absen, want ze weten zeker: de
behoefte aan de officiële ceremonie
verdwiint niet. Het is wel een afspie-
geling van de tijd, denkt Van Galen.
"Het vak is in beweging. Daarom is
een vereniging juist nu van belang.
Begin jaren tachtig bepaalde de
trouwambtenaar nog hoe de huwe-
lijksvoltrekking verliep, stellen
hadden niets te vertellen. Tegen-
woordig hebben paren heel duide-
lijke ideeën over hun huweliiks-
dag."

ñ us worden de trouwambte-

I fn"t"n van de Stopera gere-
-U geld geconfronteerd met
gastsprekers, live muziek, toneel-
stukies, rondvliegende duiven, ge-

tatoeëerde ringen en zingende brui-
degommen. Andere kerenwordt het
stadhuis verruild voor het dak van
een hotel, een rondvaartboot of de
bodemvan een zwembad. "Bruid en
bruidegom hielden een bordie vast
methet opschrif ia'," lachtVan Ga-
len.

"We vinden het allemaal leuk,"
benadrukt Schipper. "En het is be-
langriik om hier in mee te gaan.

Maar daarmee wordt het ook extra
belangrijk als trouwambtenaar pro-
fèssioneel te blijven en de officiële
gang van zaken in de gaten te hou-
den. Want uiteindeliik moet er wel
een jawoord komen en een correct
getekende trouwakte."

Via een eigen website kriigen Ma-
trimoniumleden informatie over
voorlichtingsdagen, houden ze con-
tact en wisselen ervaringen uit.
Vooral met dat laatste hoopt het be-
stuur het vak te verbeteren. "De tiid
dat het moment in de trouwzaal een
gesloten zaak was, is echt voorbii.
Alle trouwambtenaren kunnen van
elkaar leren," zegt Van Galen. "le-
dereen heeft wel eens gehoord van
een jonge abs die de verkeerde
naam liet vallen tiidens de huwe-
Iijksvoltrekking. Die blunders ko-
men voor, al scheelt oefening al de
helft. Maar ook voor de oudere,
doorgewinterde trouwambtenaren
ziln we er. Na veertig jaar trouwe
dienstkunnen ze misschien wel een
frisse blik op het vak gebruiken;
zien hoe anderen het doen."

Jaarlijks geven drieduizend Am-
sterdamse stellen elkaar het ia-
woord, waarvan duizend in stads-
deel Centrum. In heel Noord-Hol-
Iand worden ieder jaar elfduizend
huwelijken gesloten. Maar ondanks
jaren van huwelijken sluiten, reke-
nen de absen zichzelfnog lang niet

tot de doorgewinterde trouwambte-
naren.

eker niet als de speciale piket-
telefoon van de trouwambte-
naren afgaat. Via die telefoon

komen trouwverzoeken binnen van
mensen die op sterven liggen. "Dat
vereist nog een extra stuk vakman-
schap." Waar de ondertrouw not-
maal minstens twee weken duurt,
kan die via een speciale regeling
worden teruggebracht naar enkele
uren. "Het huweliik sluiten we bij de

'Mensen die op
sterven liggen,
dat vergt extra
vakmanschap'

mensen thuis of in het ziekenhuis.
We gaan altijd met z'n tweeën, om-
dat we goed moeten controleren of
de zieke ook echt kan aangeven of
hij of zii wil trouwen. Dat kan al
door een knik, of een kneep in de
hand."

Het is de meest mooiste en dank-
baarste taak die een trouwambte-

naar kan hebben, vindt Schipper.
"Maar ook ontzettend zwaar. Zeker
als je een dag later al de overlii-
denskte moet opmaken, zoals we
laatst nog meemaakten."

Ook bij het sluiten van de homo'
huwelijken onder oud-burgemees-
ter Job Cohen, gingen de absc'n niet
over één nacht iis. Van Galen was er
bii in de taadzaal op I april zoor,
toen Cohen om middcrnacht de eer'
ste vier homostellcn trouwde. "Hel
was ongelooflijk. (ìohen was om zcs
voor twaalf klaar nlct zijn speech,
Tot middernacht hcbben we met z'll
allen staan klap¡rcn omdat het zrl
mooiwas." Schi¡lper begintweer lc
glunderen als zc tcrugdenkt aan de
Gay Pride vorig jaar, toen ze sametr
met Cohen op ('on rondvaartbotll
vijf homostellen trouwde. "Ik bel¡
zelden nerveus, nìaar met al die ltt-
ternationale pors moest Cohen ntc
echt even geruststcllen."

In de frouwzaal treft Schipper vatt'
daagDonald cn (larolien; hii in pak,
zij in een lange witte jurk. Voor hctt
geen liveband, toespraken, tonecl-
stukjes of wittc duiven, wel een tot''
spraak van de trouwambtenaar clt
'gewoon' twee getuigen. De beken-
de waag wordt twee keer beanl'
woordt met een volmondig'ia'. Me I

een slag van de hamer sluit SchiP
per een traditioncle ceremonie, zo-
als ze er ook nog zijn.

Donald en Carolien hebben zich toevertrouwd aan professioneel trouwambtenaarAndréa Schippervooreen klassieke ceremonie.


