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Gedreven

Vele vogeltjes in haar achtertuin,
genieten van de rust. Starend naar
buiten, want zo’n uitzicht verveelt
immers nooit, zegt ze: „Ik ben als
trauma/incest-therapeut veel bezig
met de niet leuke dingen in de
samenleving, daarom vind ik de
afwisseling zo leuk om mensen te
trouwen.”
Het was haar collega Babs (buiten-
gewoon ambtenaar van de burger-
lijke stand) van de gemeente Hil-
versum die haar vroeg of ze mis-

schien oren
had naar deze
erebaan. „Ze
moeten je wel
kennen en je
geschikt vin-
den.” Daarna is
het een kwestie
van sollicite-
ren. Een proef-
huwelijk doen. 
Marian: „Ik
ben gevraagd,
omdat ik net
even anders
ben dan de
anderen. Je
moet jezelf

zijn en het leuk vinden om een
ceremonie te leiden. Je goed kun-
nen verdiepen in mensen. Mensen-
mens zijn.” Ze denkt geknipt te
zijn voor deze erebaan. „Ik ben wel
uniek denk ik. Door schade en
schande ben ik erg mezelf gewor-
den.” 
Zelf heeft Marian matige ervarin-
gen met haar eigen huwelijksvol-
trekking. „Toen ik trouwde (inmid-
dels is ze alweer 25 jaar geleden
gescheiden, red) was de trouwamb-
tenaar ziek. Iemand anders moest

het overnemen. Die had er hele-
maal níets van gebakken. Ik vond
het een nietszeggend en vooral
algemeen praatje.” Marian was
moeiteloos te porren om te sollici-
teren.

Notaris
Aan elke trouwerij gaat een ge-
sprek vooraf. „Ik heb altijd mijn
vaste vragen: waarom trouwen
jullie? Wat voegt de ander toe? Wat
zijn de positieve eigenschappen
van je aanstaande? Negatieve? En
ik vraag waarom hun getuigen
getuigen mogen zijn. Wie er be-
langrijk zijn in hun leven. Je moet
wel weten wat er speelt in de fami-
lie. Ik vraag ook waaróm ze trou-
wen. Elk antwoord is net weer
anders. Ik schrijf dat letterlijk op.”
De antwoorden zijn niet altijd even
liefdevol. „Omdat de notaris duur-
der is.” Ook trof Marian een keer
een bruid, die haar liefde voor de
bruidegom op vier A-viertjes had
gepend. „Toen ik het aan de brui-
degom vroeg, zei hij: ’Heb je die
kont gezien.’ Ik heb even getwij-
feld of ik dat wel zo letterlijk kon
zeggen tijdens de ceremonie. Ik
heb dat uiteindelijk wel gedaan en
hun gasten moesten enorm lachen.
Je moet natuurlijk wel eerst aftas-
ten of je zoiets kan zeggen.”
Onze lieve Heer heeft wel meer
vreemde kostgangers, hoewel Ma-
rian zich nergens over verbaast. Zo
had ze een keer een aanstaand
paar, dat luid en duidelijk zei: ’Wij
praten niet meer met elkaar’. „Ze
waren kennelijk helemaal uitge-
praat. ’Maar we willen wel, zeiden
ze, dat de zaken goed worden
geregeld voor kinderen en andere
nabestaanden.’ Uiteindelijk werd
het nog best een aardige ceremo-
nie”, lacht ze.
De leukste bruiloften zijn volgens
Marian, als je dicht bij de kern
komt. „Wanneer je merkt dat men-
sen veel van elkaar houden en
elkaar ook wat jennen. Dat zijn de
mooiste ceremonies En een brui-
loft mag niet te perfect gepland
zijn. Ik vind het ook erg leuk als ze
nét voor het jawoord nog iets tegen

elkaar zeggen. Ík kan het heel
mooi zeggen, maar als ze het zelf
doen is dat toch het mooiste.”
„Je trouwt soms ook mensen in het
ziekenhuis, als een van de twee
niet lang meer te leven heeft. Dat is
vaak heel erg intiem en mooi.”
Marian geniet het meest van ’echte
mensen’ en een daarbij passende
ceremonie . „Geen bruiloften waar
een weddingplanner aan te pas is
gekomen. Met ballonnen, duiven,
heel veel stress en een uil met
ringen aan z’n pootje. Alles over de
top, het perfecte buitenkantplaatje.
Daar zit vaak helemaal geen sfeer
in. Dan denk ik: doe relaxt. Het
gaat om de liefde.”

Waarheid
„Ik hou van de waarheid. Eerlijk-
heid. Wat er echt speelt. De buiten-
kant interesseert me niks. Als ik
een prachtige bruidsjurk zie, maar
er is geen liefde, dan is het moeilijk
trouwen voor mij. Koelkastbruiden
zijn dat. Dat merk je al bij het
voorgesprek; ze hebben samen dan
geen verhaal.” Als trouwambtenaar
gaat ze natuurlijk niet over de
relatie. „Met mijn psychologische
achtergrond denk ik wel eens: goh,
die man moet meer voor zichzelf
opkomen. Hou jij je snater eens,
want volgens mij wil hij ook wat
zeggen. Maar ik oordeel niet en
veroordeel ook niet.” Voorgesprek-
ken vinden trouwens alléén plaats
met het paar. „Soms wil mama
erbij. Haar stuur ik dan weg.” 
Marian van Veluwen trouwde en
trouwt mensen van 18 tot 88 jaar.
Oudere mannen met jonge dames,
ook omgekeerd, vrouw-vrouw-,
man-man. Arm en rijk, professo-

ren, bouwvakkers, mensen met
korte spanningsboog en met een
lange spanningsboog. „Het leukste
is als paren wat hebben meege-
maakt, weten wie ze zijn. Als je er
echt voor elkaar kunt zijn als het
moeilijk is en daarna weer volop
samen van de liefde kunt genie-
ten.” 
Van huis uit is Marian van Veluwen
seksuoloog. Maar seksadviezen
geven voor een gelukkig huwelijk?

Daar piekert ze absoluut niet over.
„Ik heb een keer een paar ge-
trouwd, dat al na een week een
huwelijkscrisis had. Hij had al een
vriendinnetje en wilde praten. Dat
heb ik niet gedaan. Ik had ’m net
getrouwd zeg. Ik ben wel opgeleid
tot seksuoloog, maar ik doe alleen
maar iets als mensen een trauma-
tisch verleden hebben op incest-
gebied.”
„De therapie die ik geef heeft over-

eenkomsten met mijn werk als
trouwambtenaar. Je doet voorberei-
dingen aan de hand van diepgra-
vende interviews en je probeert tot
de kern van de zaak te komen.
Verder lach ik ook heel wat af met
mensen met een incestachtergrond.
Deze mensen hebben vaak al jaren
lang tegenslagen gehad en vinden
niet snel iets moeilijk of te veel.
Dan is humor, als er niets te lachen
valt, zeer bevrijdend. Natuurlijk,

het gaat om beschadigde mensen,
die vroeger de vreselijkste dingen
hebben meegemaakt. Ik weet waar-
over ik praat. Ik ben professioneel
geschoold, maar ook ervaringsdes-
kundige. Als achtjarige werd ik
door mijn oudste broer misbruikt.
Tot mijn dertiende jaar.”
Marian liep er lange tijd mee door.
„Ik heb het tot mijn veertigste
ontkend. Tót ik er niet meer aan
voorbij kon lopen. Toen het mis-

bruik uitkwam, ben ik helemaal
van het padje afgeraakt. Heb op
het randje geleefd. Ik heb nog
steeds een beschadigd verleden,
maar kan er nu, in het hier en nu
prima mee leven.”
Feitelijk wil geen enkel incest-
slachtoffer behandeld worden. Ze
willen dat het niet waar is, dat het
niet gebeurd is. „De waarheid
onder ogen zien is te pijnlijk. Lie-
ver ontken je jouw pijn. En over-

leef je al vechtend, hard werkend,
de waarheid overschreeuwend of
weglachend. Bij mij komen kost
tijd. En geld. Liever ga je in die tijd
en van dat geld naar Ikea of een
weekendje weg. In het begin zijn
ze er redelijk slecht aan toe. Burn-
out, depressief, in crisis en suïci-
daal. Veel huilen, slecht slapen,
ontkenning.” 
,,De misbruikers zijn vaders, opa’s,
stiefvaders, broers, vaders met
ooms. „Slachtoffers zijn vaak heel
loyaal aan de misbruikers. Het is
jouw familie en je wil niet moeilijk
doen, het moet gezellig blijven.
Maar als je er niets aan doet, blijf je
eeuwig slachtoffer.”
Zijn vrouwen (daar gaat het meest-
al om) die misbruikt zijn, bepaalde
types? Timide? Of juist andersom?
„Nee. Het gaat om alle soorten
vrouwen, vaker zijn mijn cliënten
zeer geslaagde mooie krachtige
sociaal vaardige vrouwen waar je
zo op het eerste gezicht niets aan
merkt. Incest en misbruik komen
heel veel voor. Misbruik daar valt
ook onder dat de leraar ineens aan
je borsten zit. Of zijn hand op een
plek plaatst, die je niet fijn vindt.”
Incest is nog pijnlijker, omdat dat
binnen de familie - het ’veilige’
gezin - plaats vindt. Dat doet iets
met de behoefte aan veiligheid. Als
dat er op jonge leeftijd niet is en jij
jouw grenzen niet kan aangeven of
dat die ernstig beschadigd raken,
heeft dat grote gevolgen op latere
leeftijd. Voor verzwegen pijn be-
staat geen medicijn. Gelukkig kan
therapie (goed) helpen. Ik weet hoe
zwaar en moeilijk het is, maar na
mijn therapie ben ik gelukkiger
dan ooit geworden.”

Trouwambtenaar en traumatherapeut. Op het
eerste gezicht hebben deze twee beroepsgroepen
niets met elkaar te maken. Marian van Veluwen ís
trouwambtenaar én traumatherapeut. En ze ziet
overeenkomsten. Traumatherapeut is haar vak, het
trouwen van paren ziet ze als eervol werk. Heel leuk
eervol werk. Dat zie je, want bij de verhalen glundert
ze aan een stuk door.

Open hart 
voor trouwen 

en trauma’s

Marian van Veluwen: „Ik vraag ook waaróm ze trouwen. Elk antwoord is net weer anders. Ik schrijf dat letterlijk op.” FOTO STUDIO KASTERMANS/LEON DAKKUS

❜ Mooiste
huwelijken als
mensen elkaar

wat jennen ❜

❜ Tot mijn
dertiende door

oudste broer
misbruikt ❜

Paspoort
Naam: Marian van Veluwen
Is: Trouwambtenaar/traumathera-

peut
Geboren: In Hilversum in 1961
Woont in: Ankeveen
Privé: Relatie met Jan Visser, twee

dochters en een zoon
Vrije tijd: zingen(jazz), yoga dance, Argen-

tijnse tango dansen, schrijven,
schilderen en reizen

www.praktijkvanveluwen.com
www.unieketrouwambtenaar.nl
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Jan van Stipriaan Luiscïus
redactie@gooieneemlander.nl

Ankeveen ✱ Vee is er niet te zien
in december, kennelijk gunnen de
boeren de grazers en herkauwers
warmte en droogte. Marian van Ve-
luwen woont in Ankeveen, in een
mooi huis met een eindeloos uit-
zicht op weilanden. 


