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Op 24 november 2012 opent het Gorcum museum de 
tentoonstelling 100 jaar trouwen in Gorinchem. In de 
aanloop daarnaartoe krijgen alle in de loop der jaren 
getrouwde stellen de gelegenheid om op 1 september bij 
het museum elkaar opnieuw het jawoord te geven.  Het 
museum is immers gevestigd in het voormalige stadhuis en 
bovendien nog altijd een officiële trouwlocatie.

Op 1 september 2012 om 12.00 uur zal een Gorcumse 
Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) 
op de Grote Markt vóór het Gorcums Museum alle echtparen 
die dat willen opnieuw ‘in de echt verbinden’ (een ‘Renewal 
of the vows’). Iedereen is welkom. Vraag dus je geliefde 
(misschien wel met een smoes?) mee naar het Gorcums 
Museum en laat blijken hoeveel je nog van elkaar houdt. Eén 
jaar getrouwd of vijftig, dat maakt niet uit! Wilt u deelnemen 
aan dit spektakel, meld u dan aan bij Jannie Versluis, 
j.versluis@gorinchem.nl.

Bent u vroeger in Gorinchem getrouwd? Dan kunt u ons 
helpen! Voor de tentoonstelling zoeken we nog trouwspullen 
van mensen die in Gorinchem in het huwelijksbootje zijn 
gestapt. Hierbij kunt u denken aan trouwjurken, fotoalbums, 
trouwkaarten, menu’s en oude films en video’s. Vertel 
vooral het verhaal erbij! Uw spullen worden uiteraard veilig 
bewaard en met zorg behandeld. Neem contact op met 
Jaap Hoekstra van het Gorcums Museum, 0183-632821 of 
j.hoekstra@gorinchem.nl. 
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