
 

Relatieviering 
Humanistische verbintenis 
 

Sommige echtparen willen nadat ze getrouwd zijn voor de wet nog een extra viering. Een 
voorbeeld van zo'n viering is een humanistische relatieviering. Maar hoe verloopt zo'n 
humanistische relatieviering eigenlijk? Nieuwsgierig? Bekijk deze clip. 
 
Frank en Paul hebben straks een humanistische relatieviering van hun huwelijk in Kasteel 
Duurstede. Dat klinkt erg romantisch! 

Ik ben Elly. Vanuit het Humanistisch Verbond begeleid ik paren bij de voorbereiding en 
uitvoering van hun relatieviering. Ik vind het leuk, dat ik bij jullie, Frank en Paul, deze 
viering mag begeleiden al ben ik heel erg zenuwachtig.Kunt u mij uitleggen wat d'r precies 
Humanistisch is aan dit Humanistische huwelijk? 

Ik vind dat zó'n moeilijke vraag hè, want ik weet het zelf ook nooit zo goed. Voor mij is het 
Humanistisch, omdat het stel houdt van mensen, ze willen mensen erbij betrekken. Ze 
kiezen voor de manier waarop. Hun eigen keuze is dit waarop ze het doen. En ik denk, dat 
dat het Humanistische is hieraan.  

Waarom is er eigenlijk een relatieviering als het paar gisteren al getrouwd is voor de 
Wet?Ja, mensen die gelovig zijn, die trouwen voor de Wet. Dat moet gewoon, anders ben je 
niet getrouwd, en die trouwen ook in de kerk. Nou, als je niet gelovig bent, wil je eigenlijk 
wel een ceremonie met helemaal jouw symbolen, de mensen die jou dierbaar zijn dat die 
iets doen van een gedicht of een verhaal. Dat stop je dan in de vorm van een relatieviering. 
Dus eigenlijk is het een extra plechtigheid, je plechtigheid.  

Waarom ga je een verbintenis aan? Bijna altijd is dit omdat je iemand wilt horen. Je staat 
niet alleen in het leven, in de wereld. Er is iemand die je accepteert en die van je houdt. Er is 
iemand bij wie je thuishoort, bij wie je thuis bent. Mijns inziens hebben Frank en Paul alle 
twee voor deze manier van leven gekozen. Behalve het uitwisselen van ringen willen jullie 
ook je eigen trouwbelofte uitspreken. Voor deze ceremonie nodig ik jullie graag uit om hier 
naar voren te komen. 

Lieve Frank, zou je alsjeblieft mijn man willen worden en wat je net zei is helemaal waar 
en je houdt me altijd erg in toom en dat vind ik dus heel goed. En ondanks al die 
tekortkomingen wil je toch met me trouwen en mijn man worden. Heel graag. Okay. Zijn er 
vaste rituelen tijdens een Humanistische relatieviering?Ja, dat is bij ieder stel die bepaalt 
weer zelf wat ze er in willen. Ik help ze wel ideeën aandragen, want dat is mijn rol dan weer 
van: helpen bedenken. Maar ja, en ik werk natuurlijk vanuit mijn eigen ervaring dan weer 
en kom dus met ideeën voor dingen die ik al eens gehad heb of al eens gedaan heb. En of die 
ik van collega relatievierings heb gehoord.  

Maar ieder is weer anders. En dat maakt het ook zo leuk, want iedere situatie is weer 
anders, alle mensen zijn weer anders. En dat maakt het leuk en ook heel spannend iedere 
keer....Een ik zag deze likeur met goud en zilver en ik dacht: "nou, mooier om te tjochen op 
deze gelegenheid is er niet!", dus: lieve Frank, tjoch! 


