
 

 

 

 

 

 

20 jaar gelijke huwelijksrechten – Uitzending New Collection Narratives  

 
Op 1 april 2001 - pal na middennacht - trouwden de eerste partners van hetzelfde geslacht. Hier, in Amsterdam. 

Vier paren – drie mannenparen en één vrouwenpaar – werden door toenmalig burgemeester Job Cohen in de 

raadzaal van het Amsterdamse stadhuis in de echt verbonden. De openstelling van het burgerlijk huwelijk tussen 

twee partners van hetzelfde geslacht - zoals het “homohuwelijk” officieel heet - was een feit. Donderdag 1 april 

2021 herdenken we dat dit bijzondere moment twintig jaar geleden plaatsvond met een New Collection 

Narratives-uitzending. 

 

Frank en Peter Wittebrood waren een van de mannenparen 

die elkaar op 1 april 2001 als eerste het wettelijk erkende ‘ja-

woord’ gaven. Het Amsterdam Museum heeft sinds 2011 de 

ringen die Peter en Frank tijdens de ceremonie bij elkaar 

afdeden om de tatoeages om hun ringvingers te onthullen, in 

zijn collectie. Deze trouwringen vormen het vertrekpunt van 

een nieuwe aflevering van New Collection Narratives op 

donderdag 1 april. New Collection Narratives is een 

programma van het Amsterdam Museum waarin objecten uit 

de collectie worden bevraagd en waar het museum gasten 

van buiten het museum vraagt te reflecteren op welke 

verhalen het museum bij objecten kan vertellen. Dit keer 

gaan we in gesprek met Peter Wittebrood, Marc van Loon 

(creative producer celebrating 20 years of love, marriage and 

other queer unions) en Aynouk Tan ((mode) journalist en 

programmamaker gespecialiseerd in de relatie tussen uiterlijk en (queer) identiteitspolitiek). Over de trouwringen 

maar ook over het woord “homohuwelijk”. Is dat veelgebruikte woord wel correct? Er is immers maar één 

huwelijk, dat sinds 2001 is opgesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. De term "homohuwelijk" verbijzonderd 

iets dat niet veranderd is, alleen verruimd. We zijn benieuwd hoe de gasten daarover denken. We gaan ook met 

hen in gesprek over het huwelijk als privilege en heteronormativiteit. De uitzending staat donderdag 1 april om 

20.30 uur online en is gratis te bekijken via www.amsterdammuseum.nl 

 

New Collection Narratives 

Sinds 2017 organiseert het Amsterdam Museum New Narratives Tours, waarin het museum mensen van buiten 

het museum vraagt vanuit hun eigen achtergrond een rondleiding te geven en te reflecteren op de 

tentoonstellingen in het Amsterdam Museum. Zo verzamelt het Amsterdam Museum verschillende perspectieven 

op zijn collectie. Sinds 2018 organiseert het Amsterdam Museum elk kwartaal ook een New Collection Narratives. 

Geen rondleiding maar een goed gesprek aan tafel waaraan bezoekers kunnen deelnemen. Steeds één object uit 

de collectie staat centraal en wordt bevraagd door gasten van buiten het museum: welke verhalen zou het 

Amsterdam Museum nog meer kunnen vertellen bij het object in kwestie en welk taalgebruik past daarbij? Sinds 

de uitbraak van Corona en het sluiten van het museum vinden de gesprekken niet meer fysiek plaats maar 

kunnen bezoeken de afleveringen van New Collection Narratives online bekijken.  

 

De uitzending van New Collection Narratives is op 1 april 20.30 uur gratis te bekijken via 

www.amsterdammuseum.nl en via de podcastkanalen van het Amsterdam Museum.  

 

Noot voor redactie/ niet voor publicatie: Met vragen, verzoeken voor beeldmateriaal of interviewverzoeken richt u zich tot Kim 

Koopman (persvoorlichter), k.koopman@amsterdammuseum.nl of 06 - 22 92 77 29.   

 

Trouwringen Peter en Frank Wittebrood.  
Collectie: Amsterdam Museum 
Download High Res: https://we.tl/t-VnNGwBGQtI 
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