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De Beweging van Bijstandsvrouwen organiseert 

op 25 september a.s. te Utrecht een ludiek 

gebeuren: Het Huwelijk van de Eeuw. 

Vanaf het Vredenburg zal een stoet een ‘hele 

lange’ van vitrage vervaardigde, met bloemen 

van vliegerpapier versierde sluier meevoeren. 

De bruidsstoet gaat richting Janskerk. In die 

kerk staat een ‘predikant’ klaar om het 

huwelijk van een bruidspaar, gevormd door 

‘twee bekende Nederlanders’ in te zegenen. 

Echte, voordat de inzegening plaats vindt, komt een vrouw tussenbeide en vertelt de bruid 

welke nadelige gevolgen het huwelijk heeft voor een vrouw. De vrouw weigert haar ja-woord 

en verlaat de kerk. Vervolgens barst op het Janskerkhof een feest uit waarin een ‘totale 

uitverkoop’ van het huwelijk zal worden gehouden: ‘trouwjaponnen, boeketreeksboekjes, 

romantische ansichtkaarten en groeidiamanten’ zullen van eigenares verwisselen. 

Deze uitverkoop is een voorbereiding op een tribunaal in november waar de Nederlandse staat 

als wetgever van een onrechtvaardige huwelijkswetgeving zal worden aangeklaagd. 

Het is terecht dat bijstandsvrouwen — en zij niet alleen — de bestaande huwelijkswetgeving 

slecht noemen. Het huwelijk onder deze wet moet verdwijnen. Zo snel mogelijk. De kerken, 

als zij de zaak van de machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen serieus nemen, zouden 

hun huwelijksinzegeningen moeten staken zo lang deze een instituut bevestigen dat vrouwen 

in een nadelige positie brengt. Goed dus om protest aan te tekenen tegen het huwelijk. 

Maar het ludieke spel moet wel worden opgevoerd waar het hoort: op het gemeentehuis. Het 

geheel wordt voor ingewijden wat belachelijk als de ‘bekende Nederlandse’ bruid haar ja-

woord in de — kennelijk protestantse — huwelijksdienst gaat weigeren, terwijl ze op het 

gemeentehuis al aan haar bruidegom geklonken moet zijn. 

Zou de ‘Beweging van Bijstandsvrouwen’, die dit alles heeft verzonnen ook bedacht hebben 

dat deze vertoning schade gaat berokkenen aan de gedurende zes jaar opgebouwde, nog zo 

broze samenwerking tussen kerkvrouwen en bijstandsvrouwen? Wie zet hier wie voor aap? 


