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En al wat gij doet, 
met woord of werk, 
doet het alles in de naam 
des Heren Jezus. 
 
 Colossenzen 3: 17 
 
 
PLEIDOOI VOOR HET BURGERLIJK EN KERKELIJK HUWELIJK 
 
Beschouwingen over een aktueel thema en over de vraag hoe we ermee omgaan. 
 
 
De huwelijkszegen 
 
Vrolijk luidend kondigen de kerkklokken, hoog opgehangen tussen hemel en aarde, weer een 
huwelijk aan. Het bruidspaar gaat de kerk binnen. De familieleden van bruid en bruidegom en hun 
vrienden en kennissen volgen. De kerkdeuren gaan dicht, maar worden niet of gesloten. Het gaat 
hier immers niet om een prive-aangelegenheid. Het "in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest" geldt niet alleen voor de kerkdienst, maar voor het hele huwelijk. Het huwelijk wordt al direct 
boven de bekende twee-eenheid relatie uitgetild. Meetkundig gesproken: het is niet langer beperkt tot 
de begrenzingen van een plat vlak; er is een nieuwe dimensie aan toegevoegd. De ruimte waarin het 
huwelijk zich nu bevindt, is driedimensionaal geworden. Wanneer God aanwezig is, is ook deze 
driedimensionale ruimte aanwezig. De dominee leest vervolgens enige bijbelteksten voor, die het 
fundament van het huwelijk vormen en er gestalte aan geven. Daarna knielt het bruidspaar. Waarom 
eigenlijk? Als je knielt, maak je jezelf kleiner en neem je de houding aan van iemand wiens leven of 
dood afhangt van degeen voor wie geknield wordt. Het knielen is de houding .van de eigen onmacht. 
Goed beschouwd is het eigenlijk wonderlijk het huwelijk met een gevoel van onmacht te beginnen! 
"Reikt elkaar de rechterhand". Dat gaat alleen maar als je met z'n tweeën bent. Hier komt dus de 
relatie tussen twee mensen duidelijk tot uitdrukking. "Gelooft u dat God u aan elkaar toevertrouwd 
heeft en wilt u elkaar liefhebben en respecteren, elkaar trouw blijven in lief en leed tot de dood u 
scheidt?" 
"Ja, met Gods hulp.' 
"Ontvangt u dan de zegen. 
Daarna spreekt de dominee, zijn handen opgeheven boven het bruidspaar, de zegen uit. 
"De almachtige en barmhartige God, Hij zegene en geleide u." 
Ten slotte de overhandiging van een bijbel, het Onze Vader, orgelklanken, gelukwensen, bloemen en 
tranen.... 
 
De afwijzing 
 
Van dit alles wordt in onze dagen dikwijls afgezien. 
De redenen hiervoor kunnen heel verschillend zijn. Het afzien van een kerkelijke huwelijksinzegening 
kan zinvol zijn, wanneer deze alleen maar zou dienen als franje bij het uiterlijk vertoon, bijv. een door 
de bruiloftsgasten opgevoerde modeshow, of als een programmavullende inleiding tot het diner. Vast 
staat dat we, wat het huwelijk en de inzegening betreft, heel wat zullen moeten herstellen, 
restaureren. Maar dan niet in de zin dat we dingen, die zichzelf reeds lang geleden overleefd hebben, 
krampachtig willen vasthouden. Neen, restaureren zoals dat vaak in oude kerken gebeurt: het 
verwijderen van later aangebrachte, waardeloze muurschilderingen, zodat de originele waardevolle 
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schilderingen die zich eronder bevinden, weer te voorschijn komen. Met restaureren bedoelen we 
dus: het verwijderen van alle uiterlijke bijkomstigheden en het blootleggen van het bijbelse, dat wat 
steeds modern is en blijft. 
De hedendaagse afwijzing van het kerkelijke huwelijk. Waarom gebeurt dat? Het is mogelijk dat het 
de kerk zelf is, die wordt afgewezen,wanneer het om het huwelijk gaat. Wie om deze reden afziet 
van een kerkelijk huwelijk, wil het huwelijk niet zien als een aangelegenheid, waar God iets mee te 
maken heeft. Die is tegen een driehoeksverhouding, ook al reikt de top van deze driehoek tot in de 
hemel. "Het huwelijk is een zaak van ons beiden en voor ons beiden en men wordt beleefd maar 
dringend verzocht elke poging tot inmenging van een derde achterwege te laten. "Ook kan het zijn 
dat inmenging, wanneer deze een aankondiging van Gods hulp in het huwelijk zou inhouden, als niet 
reëel wordt beschouwd. 
Blijkbaar is er nog een reden waarom van het kerkelijk huwelijk wordt afgezien. Wie dit doet, weet 
zich immers gevrijwaard van een inhoudloze plechtigheid of zelfs huichelarij voor het altaar. 
 
Een tweede afwijzing die we tegenwoordig vaak tegenkomen, betreft het stadhuis. Dat wil dus 
zeggen het burgerlijk huwelijk: de aanmelding, openbare afkondiging, voltrekking en erkenning van 
het huwelijk volgens het burgerlijk wetboek. Terwijl de ideologische argumenten voor de afwijzing 
van het kerkelijk huwelijk, zoals we zojuist besproken hebben, kunnen worden samengevat als "wij 
bepalen ons tot het tweedimensionale platte vlak", wordt bij de afwijzing van het burgerlijk huwelijk 
als argument aangevoerd "we blijven samen, met ons tweeën, en houden ons daar strikt aan". 
Mogelijk gaat achter dit laatste argument een bepaalde afkeer van de staat en zijn veelal 
burokratische instellingen schuil. In heel sterke mate echter, is hier nog steeds de nawerking 
merkbaar van de romantiek, de stroming die honderdvijftig jaar lang het denken en handelen van 
een groot deel der mensheid sterk beinvloed heeft. "De liefde alleen doet het! Het vuur der liefde 
tussen twee mensen wordt ontheiligd door welke formaliteit ook. Elke wettelijke regeling van de 
relatie wijst al op twijfel aan de oprechtheid en kracht van de gevoelens der liefde." 
De moderne afwijzing kan nog verder gaan en nog dieper ingrijpen. Na het kerkelijk en het burgerlijk 
huwelijk volgt dan het huwelijk als zodanig, het huwelijk als samenlevingsvorm dus. Zij die het 
huwelijk als een instituut beschouwen dat niet meer van deze tijd is, menen dat er geen specifieke 
relatie tussen man en vrouw bestaat en dat er daarom ook geen specifiek woord-huwelijk hoeft te 
bestaan om deze relatie aan te duiden. 
Er is geslachtelijk verkeer, natuurlijk. Er is een woon- en grootbrengen en opvoeden van de kinderen 
en er is natuurlijk de liefde, wat je daar ook onder verstaan mag: meer seksueel of erotisch of 
persoonlijk. 
Maar wat er heel duidelijk niet is, dat is "wij als twee-eenheid". Er is geen huwelijk en dus ook geen 
huwelijksband. Er zijn mensen die dit met een soort cynisch-triomfantelijke blik in hun ogen 
meedelen, maar de meesten die het zeggen, zeggen het met een zekere weemoed en droefheid. 
Bijvoorbeeld de Zweedse filmregisseur Ingmar Bergman in zijn wereldberoemde film "Scenes uit een 
huwelijk" of de Franse filosoof en schrijver Jean-Paul Sartre in zijn stuk "Het spel is uit". Dit laatste 
handelt over een paar dat voor vierentwintig uur het dodenrijk mag verlaten om gedurende die tijd het 
huwelijk en de liefde nu eens werkelijk te beleven, maar daar niet in slaagt. Ze moeten terug en 
onder de poort van het dodenrijk ontmoeten ze een ander paar dat, vervuld van hoop en goede 
moed, een soortgelijke poging wil ondernemen. Ze zeggen hun: "Probeer het maar! Je kunt het altijd 
proberen en blijven proberen!" Zo wijzen zowel Sartre als Bergman het huwelijk af, want, menen ze, 
de mens is alleen en blijft alleen. 
 
Je kunt de afwijzing van het huwelijk vergelijken met de structuur van een ui. De ene laag na de 
andere wordt losgemaakt en verwijderd. Eerst de kerkelijke inzegening, dan het burgerlijk huwelijk 
als maatschappelijk verschijnsel, met andere woorden: eerst de kerk, dan het stadhuis en als 
allerlaatste blijft dan nog over de intentie. Het voornemen om een verbond van min of meer 
duurzame aard aan te gaan, met daarin een zekere exclusiviteit van de partners tegenover elkaar, 
een zekere betrokkenheid bij de niet-erotische sectoren van het leven, maar met een zo gering 
mogelijke mate van toewijding. Zou ook de intentie worden afgewezen, dan zou ook de laatste en 
binnenste laag van de ui - de kern dus - wegvallen en zou er niets van over zijn. 
Laten we de argumenten tot afwijzing van het huwelijk nog eens op een rijtje zetten. De man-vrouw 
verhouding is een aangelegenheid van deze wereld, een zaak die strikt beperkt is tot de twee 
betrokken mensen en zich daardoor onttrekt aan elke vorm van institutionalisering; zij laat het einde 
van de relatie uiteraard open en wenst geen enkele uitstraling op alle overige sectoren van het maat-
schappelijk leven. 
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Afwijzing van het burgerlijk en het kerkelijk huwelijk in vier fasen. Om dit te kunnen begrijpen is het 
van wezenlijk belang, de ideologie te kennen op grond waarvan de afwijzing plaatsvindt. Reeds op 
het eerste gezicht zien we dat er legio toevallige omstandigheden en moeilijkheden kunnen zijn, die 
een huwelijk in de weg staan. Bijvoorbeeld het huwelijk van de ouders: martelaarschap voor een van 
hen of een hel voor beiden, of komediespel, of huichelarij. Ervaringen uit een eigen vroeger huwelijk. 
Veel ouders pompen na een eigen mislukt huwelijk hun kinderen in: "Trouw nooit", maar misschien 
zijn er wel evenveel die per advertentie een nieuwe "papa" of "mama" zoeken. Dit soort min of meer 
toevallige moeilijkheden willen we hier buiten beschouwing laten. In plaats van daarop in te gaan, 
zullen we proberen ons te verdiepen in de filosofie achter de hedendaagse weerstand tegen het 
huwelijk en de kerkelijke inzegening ervan. Het uitgangspunt van deze filosofie is de individualiteit 
van de mens. De mens is individu, en was hij dat niet, dan zou hij geen mens zijn. Hij heeft een 
natuurlijk recht op zelfstandigheid en identiteit, d.w.z. op het één zijn met zichzelf. Hij moet zichzelf 
bepaalde wetten kunnen stellen, maar elke wet die hem van buitenaf wordt opgelegd, is voor hem 
onverteerbaar. Hij heeft de taak zich in het leven de vrijheid te verwerven en daarmee heeft hij zelfs 
de plicht de maatschappij fundamenteel te veranderen. Het recht van een ander is slechts secundair 
recht. Dat komt dus op de tweede plaats en kan pas bevredigd worden nadat het primaire recht, dat 
wil dus zeggen het recht waarop hij zelf aanspraak maakt, bevredigd is. 
Vanuit deze gedachtengang is het niet moeilijk te begrijpen dat, aangenomen dat aan de - hopelijk 
geliefde - partner een tweede plaats op de ranglijst is toegekend, de staat en de maatschappij veel 
lager scoren en dus naar een lagere plaats op deze lijst worden verwezen. Deze visie, gevoegd bij 
de moderne lusteloosheid en onverschilligheid, kan er gemakkelijk toe leiden dat staat en 
maatschappij als echte vijanden worden beschouwd en met haatgevoelens worden bejegend. Om 
van de kerk nog maar te zwijgen! 
 
Het uitroepen van de mens tot autonoom wezen kan geschieden vanuit hooggestemde gevoelens. 
Hoe luidt ook weer die graag gebruikte slogan in de vrije partnerschappen? "Vertrouwen in plaats 
van contract." Maar de proclamatie van de autonome mens kan ook vanuit heel andere gevoelens 
plaatsvinden. De vooraanstaande psychotherapeute Guggenbühl-Craig spreekt in haar boek "Het 
huwelijk is dood - lang leve het huwelijk" zelfs het vermoeden uit, dat het moderne gepraat over 
emancipatie en het zoeken naar de eigen identiteit ook(!).een uitingsvorm is van het zich verloren 
voelen, van de neerslachtigheid van de overgangstijd waarin wij leven, voortkomende uit een col-
lectief pessimisme, en dat al dit gepraat in werkelijkheid het verlies aantoont van het geloof aan de 
een of andere weg naar het heil. Guggenbühl-Craig gebruikt een heel aanschouwelijk heeld, 
wanneer zij zegt dat het vinden of verwezenlijken van zichzelf even onmogelijk is als het uitvinden 
van een eigen taal. Gesteld dat dit laatse lukken zou, dan zou de beloning van de uitvinder slechts 
hierin bestaan dat niemand anders zijn taal verstond. Nu kan men deze twee factoren - de 
individualiteit en de autonomie van de mens - op verschillende manieren beoordelen. Vaststaat in elk 
geval dat ze voor het huwelijk en partnerschappen moeilijkheden met zich brengen. Moeilijkheden 
die de laatste tijd groter zijn geworden. Zijn er uitwegen? Op deze plaats is het noodzakelijk - en ook 
heel zinvol! - het bijbelwoord in onze beschouwingen te betrekken. 
 
Het huwelijk volgens de bijbel 
 
De bijbel zegt over het huwelijk twee belangrijke dingen. In de eerste plaats dat het huwelijk er is 
terwille van de mens. De mens is er dus niet terwille van het huwelijk. Wat Jezus zo glashelder 
formuleerde voor het Sabbat-gebod van Israël, dat geldt ook hier. Elke ordening is er voor de 
concrete mens en nooit is de concrete mens er voor de ordening. Deze uitspraak heeft nog niets aan 
aktualiteit en belangrijkheid verloren. 
 
Door de eeuwen heen is de kerkelijke praktijk veelal niet in overeenstemming geweest met 
genoemde zienswijze van Jezus. Doordat in de huwelijksordening op goede gronden het element der 
onontbindbaarheid is opgenomen, is de kerkelijke praktijk vaak voorbijgegaan aan concrete, soms 
zelfs de allergrootste, noden in huwelijk en gezin. Als rechtvaardigingsgrond hiervoor werd 
aangevoerd dat het zogenaamde uitzonderingsgeval moest worden opgeofferd aan de hogere idee. 
Dit komt gevaarlijk dicht in de buurt van de manier waarop alle dictaturen hun beleid verdedigen en 
de onder hun verantwoordelijkheid uitgevoerde martelingen op tegenstanders plegen te 
rechtvaardigen met een beroep op het algemeen belang of het gemeenschappelijke einddoel. Het 
verschrikkelijke menselijk lijden in onze eeuw heeft aangetoond dat de waarde van een systeem 
slechts kan worden gemeten met een maatstaf die aangeeft wat het systeem de afzonderlijke mens 
brengt. 
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Aan de andere kant is het ook gevaarlijk zich achter een mooie façade te verbergen en te doen alsof. 
Zo in de trant van: "Hoofdzaak is dat er van de geestelijke slachtpartijen die binnenskamers 
plaatsvinden, niets naar buiten komt". De gevolgen hiervan zijn fataal. Een bekend voorbeeld vormen 
de miljoen Italianen, die al jaren of tientallen jaren lang niet meer met hun wettige man of vrouw 
samenleven en allang een nieuwe levenspartner hebben gevonden, maar daarmee geen huwelijk 
kunnen aangaan, als gevolg waarvan de uit deze nieuwe verbintenissen geboren kinderen "onwettig" 
zijn. Ook de vroegere partner, die nog slechts op papier bestaat, is niet in staat een nieuwe, 
rechtsgeldige relatie aan te gaan. Zo'n ordening is een schijnordening, die bij de betrokken partijen al 
heel gauw het schrikbeeld van "scheiden op z'n Italiaans" oproept. 
 
Nogmaals: het huwelijk is er terwille van de mens. Dit blijkt ook uit Gods liefdevolle zorgen voor het 
eerste echtpaar. Het besluit Gods is onmiskenbaar duidelijk over Adam: "Ik wil hem'een helpster 
geven." En over Eva: "Ik wil haar een helper geven." Het huwelijk staat dus in het  
teken van de wederzijdse hulp en het woord hulp heeft hier een veelomvattende betekenis. Het 
houdt in: hulp voor lichaam en ziel, hulp bij werk en beroep, hulp bij bet zich staande houden in de 
wereld, hij de handtfaving van het bestaan en bij ontmoetingen met God. Dit verklaart ook de grote 
blijdschap die Adam vervult bij zijn eerste ontmoeting met Eva. De Adam uit het paradijsverhaal is 
eenzaam en zwaarmoedig en niets - geen dier, geen bezigheid en ook niet zijn positie van heer en 
meester - kan hem daarin helpen. Totdat hij de perfecte aanvulling van zijn eigen wezen aanschouwt 
en het allereerste liefdeslied zingt: "Dit is nu been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees." 
 
Het door God ontworpen en ingestelde huwelijk komt opnieuw aan de orde in het Nieuwe Testament, 
en wel in een veelbesproken en vaak beschimpte tekst. In het zevende hoofdstuk van zijn eerste 
brief aan de Korinthiërs beveelt de apostel Paulus bet huwelijk aan voor hen die branden en 
verbranden van begeerte. Dit nu klinkt elke romanticus en huwelijksidealist als een gruwel in de oren. 
Het huwelijk als sanatorium voor hen die branden van begeerte! Niet bepaald vleiend, maar waar: 
het huwelijk als revalidatiecentrum! 
Het huwelijk dus niet bevolen, wèl aanbevolen. Er bestaat geen plicht om te trouwen. Met het 
trouwen of niet trouwen geeft Paulus een voorbeeld van de Christelijke vrijheid. Jezus spreekt van 
"gesnedenen" die zo uit de moederschoot geboren zijn en ongeschikt zijn voor het huwelijk. Dit is 
niet alleen anatomisch bedoeld, maar omvat ook psychische, karakterologische of eventuele andere 
belemmeringen. Ook spreekt Hij van hen die zichzelf "gesneden" hebben terwille van bet Koninkrijk 
der hemelen en die dus vrijwillig afzien van huwelijk, sexualiteit en gezin. Zoals Hijzelf. 
Waar er in een menselijke cultuurgeschiedenis een huwelijksplicht bestond, vond deze dan ook geen 
steun in de bijbel, die de mens juist een grote vrijheid op dit gebied laat, maar kwam deze plicht voort 
uit economische dwang, burgerlijke conventie of uit de behoefte aan verzorging van man en vrouw. 
Ofwel de huwelijksplicht bestond domweg, omdat "de koning nu eenmaal soldaten nodig had". 
Omdat het bij het huwelijk niet om het huwelijk als zodanig, maar om de concrete mens gaat, kent 
Jezus voor het geval dat voortzetting van een huwelijksgemeenschap onmogelijk blijkt, ook de 
scheiding. Wanneer Hem daarnaar gevraagd wordt, antwoordt Hij met de overbekende woorden: 
"Wat God heeft samengevoegd, zal de mens niet scheiden" (Matth. 19). Dit is wat God in den 
beginne beoogd heeft, toen hij het huwelijk instelde. 
Maar: "Mozes heeft U met het oog op de hardheid van uw harten toegestaan te scheiden". Scheiden 
is dus eigenlijk een later geopende mogelijkheid. 
Strijd om een huwelijk tot elke prijs in stand te houden, is volkomen vreemd aan het liefdevolle 
denken van Jezus. Dit zou bij Hem zelfs onder dezelfde uitspraak vallen als die welke Hij deed over 
zendingsarbeid tot elke prijs: "Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij trekt zee en land rond om 
een bekeerling te maken en wanneer hij bekeerd is, maakt gij van hem een kind der hel!". Maar het 
falen in het huwelijk en het loochenen van het huwelijk als zodanig, zijn duidelijk twee heel verschil-
lende dingen. 
Dit brengt ons op het tweede belangrijke bijbelwoord over het huwelijk. "Het huwelijk is iets 
goddelijks." Na hetgeen in het voorgaande gezegd is, is deze uitspraak hopelijk niet vatbaar voor de 
misvatting dat het huwelijk een hemel op aarde zou zijn, een ideale toestand waarin de 
huwelijkspartners elke dag opnieuw de stromen der liefde door zich heen voelen trekken en zij die 
van het huwelijk uitgesloten zijn, menen dat achter de gordijnen alleen maar het nooit zwakker 
wordende licht der liefde schijnt. Juister nog dan een dergelijke overdreven voorstelling van het 
huwelijk, is de bittere opmerking van de Russische schrijver Dostojevski, dat de mens eerst eens 
moet beseffen dat hij bij wijze van spreken niet meer dan een "luis" is, alhoewel ook dit nog niet de 
volle waarheid is. 
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Het huwelijk vindt zijn fundament in God. Niet alleen in het door God voor ons, mensen, ontworpen 
plan, maar in het wezen Gods zelf. En omdat het daarin gegrondvest is, beroert het het wezen van 
de mens tot in de diepste lagen. 
 
De cultuurgeschiedenis en de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn mogen rustig hun historisch 
verhaal blijven vertellen, maar het wezen van het huwelijk in bijbelse zin is en blijft onmiskenbaar 
duidelijk. En de hoop is niet geheel ongegrond dat het kritieke stadium dat het huwelijk op het 
ogenblik doormaakt en zelfs-de tegenpool der vrije partnerschappen er uiteindelijk toe zullen kunnen 
bijdragen dat het weer duidelijk wordt dat het huwelijk door God ontworpen en ingesteld is. Het 
bijbelse bewijs hiervoor vinden we in de "Grondwet van het Huwelijk" (Genesis 1). 
 
En God sprak: 
"Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis." 
-  God spreekt hier in de zgn. majesteitelijke meervoudsvorm, daarmee de volheid van zijn macht tot 

uitdrukking brengend. En God schiep de mens naar zijn beeld: naar Gods beeld schiep Hij hem. 
-  Tot twee maal toe wordt dus gezegd dat de mens naar Gods beeld geschapen is. 

En hij schiep de mens als man en vrouw. 
Dat staat in dezelfde zin. Slechts als man en vrouw is de mens een afspiegeling van het wezen 
Gods. Het is natuurlijk niet zo dat de mensen een fotografische weergave van God zijn. In hun 
handelingen, in de manier waarop man en vrouw met elkaar omgaan, hebben zij de roeping en 
ook de uitrusting om het wezen Gods te openbaren. Behoort de liefde tot het wezen Gods, dan 
behoort zij ook bij hen. Behoort bij God de trouw, dan behoort deze ook bij hen. Behoort bij God de 
volheid, dan ook bij hen. Behoort bij God de eenheid van zijn wezen, dan behoren in hun 
verhouding tot elkaar ook de eenheid en de exclusiviteit van het partnerschap te worden 
opgenomen. Behoort bij God het gesprek, dan vormt dit ook een wezenlijk en essentiëel element 
in het leven der echtelieden. 

 
Het huwelijk is dus gegrondvest op en in God. Een betere fundering is ondenkbaar en niets ter 
wereld kan bogen op een vergelijkbaar, laat staan beter fundament. Het behoort tot de voordelen van 
het huwelijk dat er een volledige man/vrouw-verhouding gevormd wordt. Als God het leven tussen 
echtgenoot en echtgenote zo duidelijk geordend heeft, kan het niet anders of dit moet zijn uitwerking 
hebben op alle ontmoetingen van mannen met vrouwen en van vrouwen met mannen. Bijvoorbeeld 
op plaatsen waar in het beroep mannen en vrouwen samenwerken. Gaan ze goed met elkaar om? Is 
de onderlinge sfeer goed en is er een wederzijdse waardering? Als het antwoord op deze vragen 
bevestigend luidt, is het uitgesloten dat er sprake is van wat men wel een Mafia-huwelijk heeft 
genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat een liefhebbende echtgenoot en zorgzame wader, die bezig is 
een gelukkig gezin op te bouwen, op zijn werk een sluwe, geslepen chef is, een bruut die zijn 
medemensen veracht. 
"Adam en Eva", de waarachtigste en diepstgaande "roman" die ooit over man en vrouw geschreven 
is - helaas ontbreekt hier de ruimte om de verdere "Scènes uit dit huwelijk" te schilderen - wil ons niet 
in algemene zin beleren. Het wil een heel persoonlijke wederzijdse toeëigening: "Ik ben jouw Adam" 
en "Jij bent mijn Eva". Voordat we over het huwelijk gaan theoretiseren, moeten we begrijpen dat het 
huwelijk een door God beoogde instelling is. Men kan de bijbelse visie op het huwelijk aanduiden als 
een visie tussen enerzijds Luther en anderzijds het katholicisme. Luther heeft eens de vergissing 
begaan het huwelijk als een wereldse aangelegenheid te beschrijven, en de eerste Synode van 
Lateranen nam in 1139 het huwelijk op in de heilsordening en verklaarde het tot sacrament. In ieder 
geval is het zo dat opstand tegen het huwelijk, opstand betekent tegen God, die het ontworpen en 
ingesteld heeft. 
 
Concurrentiestrijd tussen huwelijk en vrije partnerschap 
 
Men kan wel zeggen dat er tussen huwelijk en vrije partnerschap een soort concurrentiestrijd is 
uitgebroken. Maar als het werkelijk een concurrentiestrijd is of wordt, zou deze ontwikkeling ook haar 
goede kant kunnen hebben. In de grote steden trouwt nog maar ongeveer de helft van degenen, die 
een burgerlijk huwelijk hebben aangegaan, in de kerk en dreigt het aantal jonge mensen dat 
ongetrouwd samenwoont, even groot te worden als het aantal gehuwden. Bovendien nog een aantal 
"absoluut vrije partnerschappen" en "vaste partnerschappen". Enerzijds dus het huwelijk en 
anderzijds de zgn. alternatieve samenlevingsvormen, de partnerschappen. Wil men als representant 
van elk der groepen een wereldbekend paar noemen, dan kunnen voor het huwelijk genoemd 
worden de Amerikaanse negerpredikant Martin Luther King en zijn vrouw Coretta King en voor de 



GvAC NL ©2004  6 / 7 
 

partnerschap Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir. Beide paren voerden met inzet van al hun 
krachten een openlijke strijd voor hun denkbeelden en idealen, wat ongetwijfeld de persoonlijke band 
tussen de wederzijdse partners belangrijk versterkte. Het huwelijk en de vrije partnerschap staan van 
nu of aan in een concurrentiestrijd. Dat is in de geschiedenis nooit eerder voorgekomen. Ook hier zal 
ervoor gezorgd moeten worden dat de concurrentievoorwaarden niet verminkt of vervalst worden. Dit 
betekent dat de staat, waaraan volgens de Grondwet de bescherming van huwelijk en gezin is 
opgedragen, een machtswoord zou kunnen uitspreken of sancties tegen de bedrijvers van de vrije 
liefde zou kunnen uitvaardigen. De staat laat dit echter na, omdat de vrije liefde weliswaar als 
verkeerd, maar niet als onvergeeflijk wordt gezien. Het betekent ook dat de voorvechters voor het 
huwelijk en zij die de vrije partnerschap voorstaan, hun argumenten niet moeten vervangen door 
wederzijdse smaad. Zie ik het goed, dan is het op het ogenblik vooral het huwelijk dat zwart gemaakt 
wordt. In de literatuur en ook in bioscoop- en TV.-films. De reactie volgt al en wel op een geheel 
ander gebied. Zo heeft menig woningzoekend paar van de huiseigenaar al te horen gekregen: 
"Alleen met trouwboekje! Ik duld geen verloedering onder mijn dak!". 
 
Het huwelijk en de vrije partnerschap in een concurrentiestrijd om de paren. Laten we deze twee 
samenlevingsvormen eens aan een kruisverhoor onderwerpen. 
Wat het huwelijk betreft, moet dan de vraag gesteld worden of het de mens wel voldoende ruimte 
laat voor de bevrediging van zijn natuurlijk recht op waarheid, ontwikkeling, vrijheid en openheid. 
Meer nog, of het huwelijk tot deze bevrediging bijdraagt. In een groot aantal huwelijken zal dat niet 
het geval zijn en wordt dit door een der partners of door beiden welbewust verhinderd. De kardinale 
vraag waarom het dan gaat is, of het het huwelijk zelf is dat dit doet, of dat hier sprake is van 
misbruik van het huwelijk. Van het precieze onderscheid hiertussen hangt alles af. 
Verder op deze vraag ingaande: Is het huwelijk bij voorbaat tegen waarheid onder de partners? Is 
het huwelijk naar aard en wezen een kameraadschap (voor de meest uiteenlopende doeleinden) of 
dwingt niet juist de onontkoombare confrontatie met elkander tot een opklaring van de situatie? Tot 
begrip voor het anders geaard zijn van de partner? Geen: "Ik zoek nu maar iemand anders die me 
beter ligt, die me beter begrijpt". Kan niet juist de zekerheid dat het huwelijk, ondanks onderlinge 
meningsverschillen, in stand zal blijven, de mogelijkheid inhouden van volledige opening van de 
kaarten, van het zich tonen zoals men is, zich openbaren, zich overgeven? Het is juist het huwelijk 
dat in dienst staat van de waarheid. 
 
Nu wat de ontwikkeling betreft. De mens die leeft is een mens die zichzelf voortdurend verandert en 
vernieuwt. Dit proces moet zelfs bevorderd worden. Alle belangrijke fasen in een mensenleven 
kennen hun eigen handelingen. Alle ervaringen leiden tot verruiming en verdieping van het inzicht en 
tot verandering. De vraag is nu of het huwelijk deze ontwikkeling blokkeert, meer nog dan de 
natuurlijke blokkering door beroep, de sleur van het dagelijks leven of het afnemen van de krachten. 
Of kunnen de veranderingen en de rijping van de ene huwelijkspartner niet juist een aansporing voor 
de andere partner zijn, zodat deze laatste impulsen ontvangt voor zijn of haar eigen veranderings- en 
rijpingsproces? Hierdoor kunnen ongetwijfeld spanningen ontstaan of bestaande spanningen sterk 
toenemen. De uitwisseling kan zelfs heel pijnlijk verlopen. Maar bewezen is dat het huwelijk leven en 
vooruitgang betekent en geen stagnatie of stilstand. Veeleer kan een wisseling van partner in feite op 
stagnatie wijzen. 
Is het huwelijk tegen vrijheid? Hier draait alles om de vraag wat men onder vrijheid verstaat. Is het de 
vrijheid om erotische avontuurtjes te beleven of de vrijheid om met hart en ziel de relaties te beleven 
als liefhebbende man of vrouw, als vader, moeder, staatsburger, vriend of vriendin? Tegen vrijheid in 
dit opzicht is het huwelijk allerminst. Integendeel, het huwelijk vormt zelfs de basis van deze vrijheid. 
 
Openheid in het huwelijk. Hier moet voor alles het oerconservatieve beeld "Mijn huis is mijn burcht, 
ophaalbruggen omhoog" worden afgebroken. God heeft het huwelijk immers juist zo ontworpen dat 
het niet isoleert, maar dienstbaar gemaakt is aan de gemeenschap, dat het maatschappelijke en 
geestelijke functies vervult en een plaats van rechtvaardigheid/ gerechtigheid vormt.  
Nu komen we toe aan het kruisverhoor der vrije verhoudingen. De belangrijkste vraag hier is of de 
gevaren die een huwelijk bedreigen, in een vrije verhouding niet aanwezig zijn. Bijvoorbeeld 
bezitsdenken, bazigheid, patriarchisme, verveling, jaloezie enz. 
Natuurlijk kunnen de vrije verhoudingen wat dit betreft op geen enkel punt een betere garantie geven 
dan het huwelijk. Een vrije verhouding heeft wel het voordeel dat de partners, althans uiterlijk, 
gemakkelijker en zonder complicaties uit elkaar kunnen gaan. Het is waar dat de angst voor de 
kosten van een echtscheiding en de gevolgen daarvan huwelijkspartners vaak bij elkaar houdt. Maar 
aan de andere kant kunnen de onvermijdelijke crises in een vrije verhouding op een geheel andere 
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manier ook met angst te maken hebben. Het vergif der annuleringsmogelijkheid, de mogelijkheid dus 
om de relatie op elk gewenst ogenblik te verbreken, is immers vanaf het begin in de verhouding 
opgenomen. De vrije partnerschappen zijn in de mode gekomen. Nu is mode eigenlijk iets irratio-
neels; de ene mode komt en de andere verdwijnt. Wat als argument wordt aangevoerd, luidt: 
"binding en vrijheid, het huwelijk en de zelfverwezenlijking sluiten elkaar uit, zijn onverenigbaar". 
Klopt deze stelling nu wel? Zij klopt niet, noch in logische zin - het tegenovergestelde van vrijheid is 
niet binding, maar dwang - noch feitelijk; zij vindt geen steun in de feiten. Er is het waardevolle 
verschijnsel van de binding, die grotere vrijheid betekent, maar ook van een vrijheid die juist bewerkt 
wat de binding als zin in zich draagt. Verder moet aan de vrije verhoudingen de vraag worden gesteld 
of zij de "verborgen tekenen der waarheid" zien. De kinderen geboren uit deze verhoudingen zouden 
graag een grotere stabiliteit in de basis van hun bestaan willen: eigenlijk willen alle betrokkenen ook 
geborgenheid. De maatschappij heeft behoefte aan concrete sociale eenheden en niet aan 
wisselende contacten. Dit zijn nu eenmaal de feiten. Welke van de twee heeft daar meer begrip voor: 
het huwelijk of de vrije verhouding? Stellig komt het bij de concurrentiestrijd tussen beide niet 'op 
mondelinge of schriftelijke discussies, maar op de resultaten aan. Dat wil zeggen op de kwaliteit van 
de betrekkingen die men onderhoudt. Zo zullen de tegenover elkaar staande partijen door hun 
levensstijl moeten bewijzen dat ze gelijk hebben. 
Het is dan best mogelijk dat ze dichter tot elkaar komen. Dat getrouwde mannen en vrouwen 
bewijzen betere partners te zijn en dat zij die ongehuwd samenwonen alsnog trouwen en de 
voorafgaande periode als een proefperiode beschouwen. 
 
Zo kom ik althans tot de conclusie - en de lezers zullen niet anders verwacht hebben - dat bij het 
huwelijk het stadhuis, de burgerlijke stand, hoort en dat bij het huwelijk van een christen het kerkelijk 
huwelijk en de inzegening horen. Dit moet duidelijk worden als men de zaak in het juiste licht beziet 
en genezen is van een egoïstische blikvernauwing. 
 
Daarover in het kort nog iets over de dwaasheid van enkele jonge dominees, die zich niet willen laten 
trouwen. Zij zijn vertegenwoordigers van de zgn. transcendentie, het bovenzinnelijke en vinden dat 
alle dingen in het kader van God staan en daarin moeten blijven staan. Nu willen zij uitgerekend een 
"ding" van het allergrootste belang, het huwelijk, daaruit verwijderen! Dat wil zeggen een stuk uit de 
goddelijke horizon van ons leven wegbreken. 
 
Het getuigt van een gespletenheid de mens - die een idee van God is - en het huwelijk - dat ook een 
idee van God is - niet bij elkaar te willen brengen. Terwijl zelfs de psychiater Guggenbühl, directeur 
van het C.J. Jung Curatorium, het huwelijk juist niet heeft aangeduid als een weg naar het geluk, 
maar als een weg naar het heil! Als we het tegen het einde van de veertiende eeuw gebouwde 
stadhuis van Göttingen betreden, lezen we daar bij de afdeling burgerlijke stand: 
 
 " Het begin en het einde van alle zaken  
  moet men met God, de Here maken" 
 
 
Rudolf Bösinger. 
 
(overgenomen uit Blickpunkt nr. 7, 1982) 
 


