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2012. Een nieuw jaar. Als bestuur wensen we iedereen een heel
gezond, gezellig en liefdevol 2012 toe. Met veel mooie huwelijksceremonies en partnerschapsregistraties!
Ons goede voornemen voor 2012 is om bloeiend te blijven en onze vleugels uit te slaan. Geen landelijke vereniging, maar een landelijk overlegorgaan organiseren, zodat het netwerk van (b)absen nóg groter wordt
en we dus eigenlijk één grote kennisbank worden op het gebied van
trouwen. Activiteiten blijven we in Noord-Holland organiseren. En daarvoor hebben we al wat
data gereserveerd. Onderaan deze pagina vind je de belangrijke data om alvast in je agenda te
zetten. Voor de ALV bijvoorbeeld en natuurlijk de volgende (b)absendag. Die hebben we op verzoek gepland in de eerste week oktober, zodat nog meer leden hieraan kunnen deelnemen.
Ondertussen wordt Matrimonium steeds meer landelijk bekend, daar zijn we natuurlijk ontzettend
trots op. Trouwambtenaren uit alle windstreken melden zich en willen zich graag bij ons aansluiten. Natuurlijk mag dat, enthousiaste (b)absen zijn altijd welkom!
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Medio Februari/Maart willen we een workshop “interviewen” organiseren. Een datum hopen we
snel vast te kunnen stellen, we zijn nog op zoek naar een locatie.
Voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) zal dit
jaar de gemeente Weesp als gastvrouw optreden
en de gemeente Heerhugowaard nodigt ons allen
uit voor de (b)absendag. Wij zijn daar ontzettend blij
mee, want onze opzet is ook om zoveel mogelijk in
de gehele provincie activiteiten te organiseren. Genoeg in het verschiet voor dit jaar. We zijn er weer
fris aan begonnen.
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Save the date
maart 2012

Workshop Interviewen. Locatie en tijd volgt.

2 april 2012

Algemene Ledenvergadering
Gemeente Weesp

2 oktober 2012

(b)absendag in de gemeente Heerhugowaard

Enquête
De enquête

27 leden hebben onze enquête online ingevuld. Eerlijk is eerlijk, we hadden gehoopt op meer respons. We zijn met de redactiecommissie bezig om deze antwoorden te verwerken. Online zullen we
de resultaten publiceren. Uiteraard zullen we een bericht sturen zodra de enquete online staat. Alvast
een paar gegevens:
De enquête is ingevuld door:
Man
vrouw

23,81%
76,19%

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan de enqête:
54.52 jaar
De gemeente(n) waarin de deelnemers actief als trouwambtenaar zijn:
Amsterdam, Apeldoorn, Bergen (NH), Castricum, Leidschendam-Voorburg (fusiegemeente)
Naarden, Niedorp, Nijmegen\r\n\Maasdonk, Ouder-Amstel, ‘s-Hertogenbosch, Vught,
Waterland, Weesp, Wijdemeren en Zeevang.
Bestaat er een aparte rechtspositieregeling vor babsen in uw gemeente:
Ja
Nee

52,63%
47,37%

Is het in uw gemeente mogelijk dat iemand anders dan de trouwambtenaar van de eigen
gemeente een huwelijk voltrekt?
1

nee dat is niet toegestaan

3.70%

2

ja, maar alleen als deze trouwambtenaar al in een andere gemeente benoemd is

44.44%

3

ja, maar alleen in bijzondere gevallen (burgemeester, wethouders, BN-ers)

0.00%

4
5

ja, in principe kan iedereen dat doen, er vindt dan een beëdiging en benoeming voor
1 dag plaats
ieder ander kan/mag een toespraak verzorgen, maar het officiële gedeelte wordt verzorgt door de eigen trouwambtenaar

44.44%
7.41%

Tijd voor veranderingen
Veranderingen
binnen het
bestuur

Met veel plezier heb ik de afgelopen 1,5 jaar gewerkt als penningmeester voor Matrimonium.
Het oprichten samen met Andréa, Bart en Laxmi was erg spannend, leerzaam maar vooral erg
leuk! Daarna volgende een drukke periode met werkzaamheden voor de vereniging als penningmeester. Nu de vereniging goed loopt vind ik het tijd om het ‘stokje’ over te dragen. Mijn
collega Algemeen bestuurslid, Karin Faase, zal binnenkort de nieuwe penningmeester zijn.
Ook Laxmi Bipat kan niet meer zoveel tijd vrijmaken voor zijn functie als secretaris. Wel wil hij
graag actief in het bestuur blijven en zal dan de functie Algemeen bestuurslid vervullen.
Tijdens de ALV zal het bestuur Marian van Ooijen voordragen als nieuwe secretaris. Zij zit in
de feestcommissie en heeft een groot deel van de organisatie van de Babsendag op haar genomen. Wie op de Babsendag aanwezig was: ze was de stralende bruid van Bart ;-).
Ik wens het nieuwe bestuur heel veel succes en plezier!
Groetjes Mijke
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Even voorstellen, Marian van Ooijen
Het is alweer 2,5 jaar geleden dat ik mijn eerste huwelijk mocht voltrekken. Het was een groot
feest en dat is het nog altijd. Nog steeds kan het me ontroeren, dat een bruidspaar, na een
eerste kennismaking, het hart op tafel legt, en met me deelt wat die liefde
tussen hen betekent. Ik wandel als onbekende het leven binnen van twee
geliefden en ik mag bijdragen aan, één van de mooiste dagen van hun leven.
Dat blijf ik heel bijzonder vinden. Dat elke ceremonie op het lijf geschreven is
van de toekomstige echtgenoten, is vanzelfsprekend. Het levert me altijd
enorm veel energie op!

Marian van Ooijen

Ik kan me echt verheugen op een huwelijksvoltrekking. Dat geldt overigens
niet alleen voor de huwelijken die ik zelf voltrek, maar ook het bijwonen van
een ceremonie van een collega. Wat is het verrijkend en leuk om mee te
kijken! En andersom is het erg waardevol feedback te krijgen van een (b)abs
die meekijkt met mijn ceremonie.
Lid worden van Matrimonium was een logische stap. Het zitting nemen in de activiteitencommissie en organisatie van de babsendag van 2011, was geboren uit enthousiasme. En wat was
het waanzinnig leuk om te doen! Ik blijf graag een bijdrage leveren aan ‘onze vereniging’ en
hoop daarom met volle overtuiging, plaats te mogen nemen in het bestuur als secretaris.

Het verhaal door Bart van Galen
Geen bejaardenschijnhuwelijk
1 november 1994 trad de Wet op de Schijnhuwelijken in werking. Deze wet geeft de ABS
de mogelijkheid zijn/haar medewerking te weigeren als een bruidspaar een huwelijk wil
aangaan met als enige motief het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Puur en alleen
uit financiële motieven met elkaar trouwen, bijvoorbeeld om iemand jouw pensioen,
bezittingen of huis, na te laten zonder dat je van elkaar houdt, is volgens de wetgever
geen schijnhuwelijk.
Op een mooie zomerse dag kwam de 85 jarige Arnoud Poepjes mijn loket binnen. Hij wilde
informatie omdat hij in ondertrouw wilde gaan met de 88 jarige Anneke Soerjadi geboren in
Indonesië, toen nog Nederlands-Indië. Ze hadden elkaar ontmoet in het bejaardenhuis, waar
ze allebei woonden, en het was direct liefde op het eerste gezicht. Arnoud had 6 kinderen en
14 kleinkinderen. Anneke 4 kinderen en 18 kleinkinderen. Arnoud verklapte me dat Anneke niet
mee kon komen voor de ondertrouw vanwege haar hoge ouderdom. Hij wilde graag van mij
alle informatie zodat hij alles kon regelen. Omdat de aanstaande bruid in Indonesië was geboren en een oude, nog ongelegaliseerde, geboorteakte had, had Arnoud heel wat werk te
verrichten. De akte diende te worden vertaald door een officieel vertaler en ook nog eens naar
Indonesië te worden gestuurd voor een aantal officiële stempels. Vrijwel wekelijks kwam hij mij
op de hoogte houden van de vorderingen. Wat een schat van een man, dacht ik. Hij rent op en
neer voor de vrouw die hij liefheeft. Dat is wat je noemt echte liefde!

Elke nieuwsbrief
een nieuw verhaal.
Bart geeft de pen
door aan Daphne van
den Boogaard.
Daarna zal de pen
ook buiten het
bestuur gaan! Alle
mooie verhalen zijn
welkom.

Na een aantal maanden was het zover, alle papieren waren binnen en de huwelijksdatum kon
worden vastgesteld. Arnoud vroeg me of ik het huwelijk wilde voltrekken. Ik voelde me zeer
vereerd en stemde toe. “Het moet een korte ceremonie worden”, vertrouwde Arnoud me toe, “
want Anneke kan haar plas niet meer ophouden.”
En aldus geschiedde. Het was best lastig een speech te maken voor mensen die mijn opa en
oma konden zijn en ik was erg blij dat het een korte ceremonie mocht zijn zodat Anneke weer
op tijd naar het toilet zou kunnen.
Eindelijk was het zover. De zaal was bomvol gevuld met kinderen en kleinkinderen. Anneke en
Arnoud giebelden de hele tijd met elkaar. Zo te zien hadden ze reuze schik.
Na een korte ceremonie stonden het bruidspaar en de gasten in de felicitatieruimte. Plots
kwam de bruidegom op me af. Hij zwaaide met het trouwboek. “Kijk eens” zei hij in jubelstemming. “Ze heeft ja gezegd. En wat u nog niet weet meneer de ambtenaar: Ze heeft een riante
pensioenverzekering, aandelen én beleggingen.”
(Het bruidspaar is inmiddels overleden. De namen en data zijn verzonnen).
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Ons forum is een prima middel om met elkaar te
discusseren. Maar er gebruik van!

Forum

Moeite met het aanmaken van een account? Laat het
ons weten, dan zullen wij een account voor je aanmaken, zodat je makkelijker kunt inloggen.

In de media
Op onze website staat een prachtig artikel uit de
Telegraaf over Mirjam Storm. Zeker de moeite
waard om te lezen!
In de Trouw van 23 november 2011 stond een klein
ingezonden artikel van een bruid. Mooie woorden
van onze collega Stanley Doorn.

Heb jij ook iets om te vermelden? Deel het met ons! Mail je artikel, verhaal of link naar
redactie@matrimonium.nl
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