Van onderpand tot teken
De geschiedenis van de trouwring als
voorbeeld van functieverschuiving 1

J.J. Voskuil

In de zevende jaargang .van het literaire tijdschrift Tirade staat een
verhaal met de titel Lente. 2 Het gaat over een vluchtige ontmoeting
tussen een man en een vrouw, eerst in de trein, later in de bus. Zodra
ze met elkaar in gesprek raken, kijkt ze naar zijn handen en ze ziet
dat hij geen ring draagt. Even later, als ze haar handschoen uittrekt,
schuift ze ongemerkt haar eigen ring van haar vinger. Als de bus
plotseling remt, grijpt de man de stang, juist op de plaats waar de
handschoen onder haar hand hangt. Hij voelt de ring, aarzelt even,
drukt op de knop en stapt de volgende halte uit.
Deze situatie, waarmee de meesten van u, op de afloop na misschien,
althans van horen zeggen vertrouwd zullen zijn, bevat een aantal
elementen die van belang zijn voor het hiernavolgende betoog. Het
belangrijkste is, dat ervan wordt uitgegaan, dat zowel de man als de
vrouw een ring zullen dragen als ze verloofd of getrouwd zijn. Het
dragen van een ring heeft een duidelijke functie. Er blijkt bovendien,
uit een zijdelingse opmerking, dat de verlovingsring aan de linkerhand wordt gezocht, de huwelijksring aan de rechter. En het valt op
dat het in dit geval de vrouw is die haar ring verdoezelt en dat de
man om die reden van het avontuur afziet.
Wanneer ik u zou vragen de hier aangegeven situatie op grond van
deze vier elementen te dateren en te localiseren, dan zoudt u daarmee weinig moeite hebben. Ik veronderstel dat u in meerderheid als
vroegste tijdstip de eerste wereldoorlog zult opgeven en als daarbij
behorende plaatsbepaling de stedelijke samenleving in het westen v~n
ons land. Datum en plaats kunnen evenwel verschuiven tot in on~e
tijd en naar de steden in het oosten en noordoosten, afhankelijk van
mi.dere gegevens over de sociale positie van de in het verhaal voorkomencie personen. Als uit dit verhaal blijkt dat het meisje een middelbare opleiding heeft gehad en op een modieus kantoor in Den Haag
werkt, dat de man een technisch ambtenaar of ingenieur is, en dat
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beiden overcorrect gekleed en gekapt zijn, dan zijn dat even zoveel
argumehten om niet te vroeg te dateren. Inderdaad blijkt uit nog
andere opmerkingen dat de schrijver, Bordewijk, het eind van de
jaren vijftig of het begin van de jaren zestig op het oog moet hebben.
~~.

.

De voldoening die het op deze wijze dateren van iets wat al gedateerd
is, geeft, blijkt vluchtig zodra men zijn indrukken met bewijzen wi!
staven. Waar en wanneer is in ons land de verlovingsring zo algemeen
bekend dat twee mensen die elkaar toevallig ontmoeten er staat op
kunnen maken? In welk deel van ons. land is in die periode het
percentage katholieken, die hun verlovingsring immers rechts plegen
te dragen, zo klein dat die mogelijkheid zelfs niet in overweging
wordt genomen, of, meer algemeen gesteld, hoe hoog kan het percen. tage afwijkingen zijn voordat het een rol gaat spelen bij het maken
van gevolgtrekkingen? En tenslotte: waar en wanneer mogen we een
situatie verwachten zoals die hier beschreven wordt, waarin de vrouw
met de ring manipuleert en de man daardoor gechoqueerd~ wordt?
Het moet th~oretisch mogelijk· zijn om op deze vragen met behulp
van een statistisch onderzoek antwoord te geven. Een complicatie is
dat die gegevens met een sociaal-psychologisch onderzoek ondersteund en naar cultuurgebieden onderverdeeld zullen moeten worden,
omdat hun geldigheid sociaal en ruimtelijk beperkt is. 'In het verhaal
van Bordewijk bijvoorbeeld is het duidelijk dat de betrokkenen elkaar
sociaal taxeren en hun conc1usies daarop afstemmen. Het vervoermiddel waarin ze zich bevinden, de manier waarop ze gekapt en gekleed
zijn en waarop ze zich gedragen, zijn medebepalend. Het zou de
schrijver aanzienlijk meer moeite hebben gekost om dezelfde situatie
op datzelfde tijdstip te tekenen met een verkoopster uit de Hema en
een schildersknecht. in lijn 10 tussen de Van Hallstraat en de Raampoort, of met een kraamverpleegster en een boerenzoon in de trein
tussen Hardenberg en Gramsbergen. Deze complicatie maakt het
onwaarschijnlijk dat een dergelijk onderzoek ooit zal worden uitgevoerd. Het is te tijdrovend. Mocht iemand toch wagen het te ondernemen, dan is de kans groot dat zijn resultaten als vanzelfsprekend
terzijde worden geschoven, en dat de indruk dat de socialewetenschappen ons leren wat we al weten erdoor versterkt wordt.
Het is de vraag- of onze sociale contacten veelzijdig genoeg zijn om
een dergelijk oordeel op zichzelf te rechtvaardigen. Het lijkt me
echter zeker dat de historicus straks, die het zonder onze kennis-vanalle-dag moet stellen en aangewezen is op dit soort onderzoekingen,
die opvatting niet zal delen. We worden ons dat scherperbewust
zodra we zelf tegenover een: historische situatie worden geplaatst. Ik
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geef daarvan een voorbeeld, dat evenals het voorgaande om een verlovingsring draait, maar tweehonderdvijftig jaar eerder spee1t. De
geschiedenis staat beschreven in een notariele acte uit 1705 die zich
bevindt in het Gemeentearchief in Amsterdam. 3 De hoofdpersoon is
de latere toneelspeler Jan Hendrick Jordaen~ Hij is dan krap twintig
jaar. Uit de acte blijkt dat hij trouwbelofte heeft gedaan aan Maria
Leonora van der Heijden, een zusje van zijn zwager, en dat het paar
ter bekrachtiging van die belofte ringen he eft gewisseld. Op een
zondag in mei van dat jaar komt hij op haar kamer en vindt daar
alleen de naaister. Hij ziet een ringetje op tafel liggen, vraagt of hij
dat eens mag zien, bekijkthet, en geeft het weer terug, met de opmerking: 'Het is mijn ring niet'. Daarna vindt hij de ring die hij indertijd aan het meisje heeft gegeven in haar tas, neemt hem eruit,
zeggende: 'Nu heb ick daer ick langh na gesogt heb', en maakt zich
ermee uit de voeten. Kort daarop vraagt hij een andere vrouw, die hij
in het huis van zijn vader op een feest ontmoet, of zij de ring die hij
bij de ringwisseling van Maria heeft gehad voor hem wil terugbrengen. Ze zegt dat hij dat zelf maar moet doen en voegt hem toe: 'Wat
hebt gij de juffrouw ongeluckigh gemaeckt, want sij moet van u inde
kraem', waar hij ongelovig op reageert. Een half jaar later wordt het
kind geboren, maar het zal nog ruim een jaar duren voor hij het
erkent en met de moeder trouwt.
Indeze geschiedenis zijn een aantal elementen die, gezien vanuit het
gebruik van de verlovingsring zoals wij dat kennen,raadselachtig
zijn. Wat voor beweegredenen kan Jordaen hebben gehad om de ring
die hij had gegeven weer te ontvreemden, en nog weI in het bijzijn
van een getuige? Hoe is het mogelijk dat hij zijnverlovingsring niet
op het oog onderscheidt van een gewoon ringetje, en waarom bewaart
Maria van der Heijdendie ring in haar tasje in plaats van hem te
dragen?
Aangezien in wat er verder over het nogal losse leven van Jordaen
bekend is, weinig voedsel zit voor de veronderstelling dat de man uit
morele verontwaardiging over een mogelijke ontrouw van het meisje
heeft gehandeld, lijkt de conc1usie dat hij genoeg van haar had en dat
het hem verstandig leek die ring terug te nemen, niet te stoutmoedig.
Hij hadhaar een trouwbelofte gedaan. In die tijd was een dergelijke
belofte bindend. 4 - Is da( misschien de reden dat hij het bewijs van
die belofte, de ring waarmee hij haar bekrachtigd had, wilde verduisteren? am verschillende redenen is dat minder waarschijnlijk.
Een trouwbelofte was weliswaar bindend, maar als er geen
schriftelijke bevestiging was of als er geen getuigen waren, was ze bijzonder moeilijk te bewijzen. Uit de jurisprudentie, zoals die is

J.J. Voskuil, Van onderpand tot teken

49

neergelegd in o.a. de Hollandsche Consultatien, en uitde weerslag
van de rechtsopvattingen in de literatuur krijgt men de indruk dat de
rechter in de loop van de zestiende- en zeventiende eeuw steeds meer
geneigd was om een beroep op een trouwbelofte af te wijzen als
dergelijke schriftelijke bewijzen of getuigenverklaringen ontbraken. S
Een sterk voorbeeld is een proces uit 1622 in Vlaardingen tegen
Neeltgen Symendr., die ter bezegeling van een trouwbelofte een
gouden munt en een koperen vingerhoed met h-q.n beider namen
daarin gegraveerd van Cornelis Ariszoon heeft aangenomen. Ze
ontkent niet dat ze deze voorwerpen heeft aangenomen, ze geeft zelfs
toe dat het haar eigen vingerhoed is, maar ze ontkent dat ze ze op
trouwbelofte heeft aangenomen en wordt vrijgesproken. 6 Iordaen
had, met dergelijke voorbeelden voor ogen, kunnen ontkennen. Ais
hij dat van plan was geweest, had hij echter de ring beter in haar
bezit kunnen laten in plaats van hem in het bijzijn van haar naaister
te ontvreemden, zoals het ook verstandiger zou zijn geweest niet nog
eens iemand erin te betrekken voor het terugbrengen van de ring van
Ihet meisje. Bovendien was het meisje de zuster van zijn zwager en
waren zijn ouders bijzonder met haar ingenomen. Het zal daarom
niet veel zin gehad hebben de verhouding te loochenen. En tenslotte
maakt zijn reactie als hij hoort dat ze zwanger is het aannemelijk,
dat hij dat op zijn minst vermoed heeft, en in zo'n geval waren zijn
kansen op een voor hem gunstige uitspraak in een rechtsgeding,naar
uit de jurisprudentie blijkt, niet bijzonder groot. Het lijkt me om die
redenen niet aannemelijk dat hij van plan was te ontkennen. Ik
vermoed dat hij het spel anders probeerde te spelen. Een trouwbelofte
kon verbroken worden met wederzijds goedvinden. 7 Het was gebruikelijk om bij het verbreken ervan de penning, of het voorwerp
waarmee ze bekrachtigd was, terug te sturen, zoals dat tot in deze
eeuw gebruik is geweest bij het verbreken van een dienstverhouding. 8
Werd de penning aanvaard, dan gaf de tegenpartij te kennen dat zij
afzag van haar rechten. 9 Iordaen zal het meisje bij het nemen van
een dergelijke beslissing hebben willen helpen, in de hoop dat zij het
er verder bij zou laten, en mogelijk met de bedoeling zich daar later
op te beroepen. Op zichzelf is dit gebruik een aanwijzing voor de
grote em'otionele betekenis die aan een verlovingsring werd toegekend. Ook al was zijn bewijskracht, vanuit een juridisch •gezichtspunt, niet bijzonder groot, voor het gevoel was hij het tastbare bewijs
van de trouwbelofte en het zou niet moeilijk zijn om op grond van
andere processen uit die tijd aannemelijk te maken dat trouwbelofte
en ring of penning vaak volle dig met elkaar vereenzelvigd werden.
Tegen die achtergrond moet ook de ontzetting van Maria van der

Volkskundil! Bulletin 1. 2

so

· Heijden gezien worden als ze in haar kamer terugkomt en ontdekt
dat de ring verdwenen is. Uit het feit dat ze dat bewijsstuk in .haar
tasje bewaarde en dat het voor het oog niet te onderscheiden was van
een ,gewone ring, maak ik op dat deze functie, de bekrachtiging van
een verbintenis, in haar omgeving - kleine middenstanders in Amsterdam, van protestantse huize - de belangrijkste zo niet de enige
functie was 10, in tegenstelling tot het gebruik van de ring zoals wij
dat in het verhaal van Bordewijk aantreffen.
Wanneer we de twee hier beschreven situaties, die uit 1704 en die uit
onze tijd, met elkaar vergelijken, dan is dus het meest opvallende
verschil dat de verlovingsring in 1704 voor het meisje in de eerste
plaats een bekrachtiging is van de trouwbelofte van de man, terwijl
hij twee-en-een-halve eeuw later haar eigen trouwbelofte symboliseert
en tegelijk een signaal is voor de buitenwereld. In 1704 kan ze de ring
naar believen dragen of afleggen, zonder dat de functie van de ring
daardoor wordt aangetast, twee-en-een-halve eeuw later is het afdoen
van de ring een vorm van ontrouw en het dragen ervan een teken van
gebonden zijn. Hoe moeten we nu deze verschillen waarderen? Zijn ze
typerend voor het begin van de achttiende en het midden van de
twintigste eeuw, ofalleen voor de verschillende sociale groepen waartoe de hoofdpersonen behoren? Of met andere woorden: komen ze in
beide perioden gelijktijdig voor in verschillende milieus of is de situa-.
tie in het midden van de twintigste eeuw het resultaat van een proces
van verandering dat zich in de tussenliggende periode voltrokken
heeft? Met die vragen ben ik terug bij een opmerking die ik in het
begin maakte, maar nu geplaatst in een ruimer kader: we zouden
moeten beschikken over een reeks van enquetes tussen 1705 en 1975 om
daarop een ondubbelzinnig antwoord te kunnen geven.
Ik beschik over slechts een zo'n enquete, een enquete van ons
bureau, uit 1965, naar het dragen van de huwelijksring, die derhalve
slechts zijdelings op het onderwerp betrekking heeft en die bovendien
vanuit een statistisch oogpunt verre van volle dig is. Niettemin geven
de antwoorden die erop binnenkwamen weI een indruk van de veranderingen die zich in de loop van deze eeuw voltrokken hebben en
aanwijzingen hoe de ontwikkeling zich in de daaraan voorafgaande
periode voltrokken kan hebben, reden waarom ik ze hier in het kort
zal samenvatten.
Bij deze enquete waren 799 mensen betrokken, een vrij willekeurige
groep, omdatbij de selectie uitsluitend gelet is op een zekere regionale spreiding en niet op sociale en religieuze factoren, op leeftijd en
op getalsmatige representativiteit. Een en ander heeft tot gevolg dat
het platteland en op het platteland de boeren en de kleine burgerij in
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de leeftijd van 50-70 jaar sterk oververtegenwoordigd zijn. Het beeld
dat zij geven van het dragen van de huwelijksring en van de verlovingsring in 1965 komt in grote lijnen overeen met dat wat we konden
verwachten: de grote meerderheid zowel van de vrouwen als van de
mannen draagt een huwelijksring 11; de grote meerderheid geeft de
ring al bij de verloving 12; de ringen zijn glad 13 en van goud 14; de
protestanten dragen hem eerst links en na het huwelijk rechts,de
katholieken juist andersom 15; en als men ze eenmaal aan heeft
worden ze bij voorkeur niet meer afgedaan 16, in het bijzonder omdat
het afdoen van de ring wordt gezien als een vorm van ontrouw 17 kortom het beeld waarin de situatie uit het verhaal van Bordewijk
zonder moeite kan worden ingepast. Dat beeld verandert echter wanneer men vraagt hoe het vroeger was. Vit de antwoorden op die

vragen blijkt dat tenminste' de helft van de zegslieden dit gebruik in
deze vorm nog tijdens hun leven heeft zien opkomen 18 en uit de
opmerkingen die zij daarbij maken krijgt men de indruk dat er uitgesproken verschillen bestonden, afhankelijk van de religieuze of sociale
groep waartoe men behoorde. 19 Daarbij lopen de scherpste scheidslijnen tussen katholieken en protestanten, en bij de protestanten weer tussen rechtzinnigen en vrijzinnigen. Wat bredere overgangsgebieden
vindt men tussen burger en boer en tussen rijk en arm. Het algemene
beeld dat men daardoor krijgt is zo complex, dat ik moet volstaan
met het aangeven van de meest in het oog lopende tegenstellingen.
Voor de katholieke plattelander was in het begin van deze eeuw
alleen de huwelijksring van de vrouw vanzelfsprekend 20 en dan nog
uitsluitend tijdens de inzegening van het huwelijk. Na het huwelijk
konze hem weI dragen en in het algemeen zal ze dat misschien ook
weI gedaan hebben, in het bijzonder op hoogtijdagen, maar een noodzaak was het niet. 21 Het duidelijkst spreekt dat uit de mededeling van
een zegsman, dat er in zijn dorp, Aarle-Rikstel, maar een ring was,
die bij elke nieuwe inzegening werd gebruikt. 22 Op het protestantse
platteland kent men een dergelijke functie van de ring bij de inzegening van het huwelijk niet. De ring, of in dit geval de ringwisseling,
wordt daar pas omstreeks 1930 in de liturgie opgenomen en dan nog
facultatief. 23 Dat wil niet zeggen dat de huwelijksring in het begin
van deze eeuw overal volstrekt onbekend was, maar het gebruik ervan
bleef beperkt tot bepaalde groepen van de bevolking 24, en daar dikwijls weer tot hoogtijdagen 2S en ook dan was het bijna altijd alleen
de vrouw die er een droeg. 26 Voor de verlovingsring geldt iets
dergelijks. Ook daar waar de gewoonte bestond om het meisje ter bekrachtiging van de trouwbelofte een ring te geven, kreeg de jongen,
als hij iets kreeg, een sigarenpijpje, een horlogeketting, een tabaksdoos of een ander geschenk, dat hij droeg als een sieraad, zoals het
meisje haar ring. 27 Een belangrijk verschil is bovendien dat deze ring
niet diende om later als huwelijksring te worden gebruikt, al bleef de
vrouw hem ha haar huwelijk soms weI dragen.28 Dat de man een verlovingsring gaat dragen en dat man en vrouw hem aanhouden tot hun
dood, op dat ene ogenblik na waarop ze hem van hun linker- aan
hun rechterhand, of van hun rechter- aan hun linkerhand schuiven,
is een gewoonte die zich vanuit de stad over het platteland, en in de
.. stad. vanuit de hogere over de lagere sociale groepen verbreidt, en die,
ondanks het verzet van mannen die het opschepperig of verwijfd
vinden 29, tenslotte zo'n dwang wordt, dat men er soms nog jaren na
het huwelijk, bij de koperen of zilveren bruiloft, alsnog toe overgaat
om niet uit de toon te vallen. 3o
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Met deze enquete zijn de vragen die wij ons eerder stelden maar ten
dele beantwoord. Ret is duidelijk dat de functie van de verlovingsring
en van de huwelijksring tussen 1705 en 1965 ingrijpend veranderdis
en dat de laatste fase van dat proces zich nog in deze eeuw voitrokken
heeft, maar het tijdstip waarop die verandering heeft ingezet .en de
krachten die haar bewerkstelligden, vallen buiten de gezichtskring
van onze zegslieden. Beschouwt men de veranderingen in een
gebruik, en de verklaring van die veranderingen uit wijzigingen in de
maatschappelijke situatie, als ondenyerp en doel van de volkskunde,
dan betekent dat, dat men in een geval als dit aan de enquete een
historisch onderzoek moet verb in den.
Bronnen voor een dergelijk onderzoek zijn de productiecijfers van,
trouwringen 31, inventarissen, in het bijzonder bij testamenten 32, en
andere notariele acten 33, rechtsopvattingen en rechtsuitspraken 34,
kerkelijke uitspraken en liturgische voorschriften 3S, verordeningen,
afbeeldingen 36, romans en brieven, volksverhalen en -liederen een reeks die nog voor uitbreiding vatbaar is en waarvan de leden
weliswaar ongelijk van waarde maar toch niet onderling verwisselbaar
zijn, omdat ze ieder voor zich· een andere kant van het onderwerp belichten. Aan een stelselmatig onderzoek in een zo groot en gevarieerd
aantal bronnen viel niet te denken. Ik kan u derhalve alleen de
resuifaten van een vluchtige verkenning van een aantal van deze
bronnen voorleggen, teneinde u een indruk te geven van de richting
waarin wij werken.
Men is het erover eens dat de volkeren in noordwest-Europa het
gebruik' van de ring bij verloving en huwelijk overnamen van de
Romeinen. 37 Rij kwam in de plaats van het handgeld, dat door de
bruidegom gegeven werd ter bekrachtiging van de overeenkomst
~aarbij de overdracht van de vrouw door haar familie of haar voogd
aan hem werd geregeld. 38 Dit recht van de familie of de voogd om
vrijelijk over de vrouw te beschikken werd geleidelijk uitgehold, een
ontwikkeling waarin de Kerk een belangrijke rol speelde en die tegen
het eind van de twaalfde eeuw haar beslag had gekregen. 39 De vrouw
kon toen in feite zonder toestemming haar keuze doen, en zonder dat
zij daarmee het haar toekomende deel van de erfenis verspeelde. 4O
De motieven die de Kerk had om op te komen voor een verbetering
van haar rechtspositie zijn niet altijd duidelijk. Ret is mogelijk dat
hierin de romeinse opvattingen over de mondigheid van de vrouw
doorwerkten 41, het lijkt me zeker dat deze opvattingen pasten in de
pogingen van de Kerk om de macht van de familie te breken. 42
Parallel met deze ontwikkeling neemt de rol van de familie bij het
voltrekken van het huwelijk af en die van de Kerk toe. Ret zwaarte-

punt verplaatst zich van het huis van de bruid of de bruidegom naar
het voorportaal van de kerk en vervolgens naar de plaats voor het
altaar. De ring wordt opgenomen in de liturgie, een gebruik dat in
ieder geval in de elfde eeuw algemeen is. Hij is daarin, als huwelijksring,symbool geworden voor de wederzijdse belofte van trouw.43
Hoewel daarmee aan de betekenis van de ring een nieuwe inhoud is
gegeven, zou het onjuist zijn om de verandering in het gebruik van de
ring, waarvan wij de laatste fase in deze eeuw in onze enquete weerspit:(geld vonden, hier te laten beginnen. Voor de verhouding binnen
het huwelijk waren de opvattingen van de Kerk in ieder geval veel
minder ingrijpend dan de nadruk op de wederzijdse' trouw zou doen
vermoeden. In feite had de vrouw niet anders gekregen dan het
recht om zelf een dienstverhouding aan te gaan, te vergelijken
met die van een meesterknecht, met als taak het bestieren
van de huishouding en het voortbrengen van wettige erfgenamen. Dat er bij het overreiken van de ring de nadruk werd gelegd op wederzijdse plichten, betekende niet dat plichten en rechten
dezelfde waren. De vrouw bleef veruit de zwakste partij. De herinnering van de verplichting kwam dan ook aan haar hand en werd door
de man aan haar yinger geschoven. 44 De rol die de kerk daarbij
speelde, was die van middelaar. Zij nam in feite de plaats in die de
familie had gehad. De zedelijke opvattingen die zij voorstond, en de
macht die zij vertegenwoordigde, moesten garanderen dat de man
zijn verplichtingen zou nakomen, als de vrouw zich aan de hare
hield. Zo bezien is de belofte van trouw, waarvan de ring in het kerkelijk ritueel het symbool werd, niet zozeer een belofte van trouw aan
de man, dan weI aan de door de Kerk opgestelde geboden, en in de
gebieden die onder het gezag bleven van de Katholieke Kerk behield
zij dat karakter tot in deze eeuw. 4S Tekenend daarvoor is het verhaalmotief van de verloren trouwring 46 die terugkomt bij zijn eigenaar. De verspreiding van het motief is gebonden aan de verspreiding van het katholicisme, zoals de antwoorden op de vragen die hierover in onze enquete
gesteld werden, uitwijzen. In deze gevallen ligt de nadruk, niet op de
band tussen de echtelieden, maar op de band tussen de eigenaar en .een
bovennatuurlijke macht, waarvan de Kerk de representant op aarde
is.
Toen de positie van de vrouw met het opkomen van de geldhuishouding, die haar uiteindelijk onafhankelijk zou maken, steeds meer
veranderde, had dat nauwelijks invloed op de liturgische voorschriften. Strijdpunten waren de manier waarop de ring moest worden
aangeschoven, aan .welke hand en aan welke yinger dat moest
gebeuren.47 Het aantal gevaUen waarin ook de man een ring kreeg,
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bleef tot in de negentiende of zeUs de twintigste eeuw incidenteel en
beperkt tot bepaalde streken. 48 Nog in 1925 is in een liturgisch Yoorschrift, uitgegeven door de (katholieke) Federatie van Liturgische
Verenigingen in Nederland alleen sprake van de ring voor de bruid. 49
De vorm die de Katholieke Kerk aan de huwelijkssluiting geeft, weerspiegelt derhalve nog eeuwenlang de middeleeuwse opvattingen. Wan-'
neer Cats er in 1625 over klaagt, dat de huwelijksring in de stad bij
een nieuwere en lossere generatie verworden is tot een sieraad en ~r
voor pleit om hem weer de betekenis te geven die hij vroeger had 50,
dan pleit hij voor een terugkeer tot de v66r-reformatorische situatie
waarin de vrouw door de ring aan haar plichten werd herinnerd. De
moraal van Cats is, als bij alle moralisten, de moraal van de man die
voelt dat zijn zekerheid wordt aangetast door wat hij alleen maar kan
zien als losheid van zeden en niet als een symptoom van veranderende'
verhoudingen die onder de stJ,"akke vorm van de kerkelijke liturgie tot
aan de Hervorming voor het oog verborgen waren gebleven. 51
Bij het voorafgaande moeten we ons weI bewust zijn dat het kerkelijk
huwelijk ook v66r de Hervorming verre van algemeen was. 52 We
mogen aannemen dat de behoefte aan de bescherming van de Kerk
zich het eerst daar deed gevoelen waar de gevolgen van de individualisering van het eigendom merkbaar werden. Voor de grote groep
vrouwen uit de lagere milieus zal die bescherming pas reele betekenis
hebben gekregen naarmate het aantal vrije mannen met de opkomst
van de steden groter werd, en anderzijds de greep van de Kerk en
. later van de overheid op de naleving van de huwelijksmoraal vaster
werd. Hun belangrijkste zorg was dat ze onder dak kwamen, in de
letterlijke betekenis van het woord, en aangezien de kansenom in
eigen onderhoud te voorzien in feite in handen waren van de man,
bleven haar buiten de haard van de familie geen andere mog~lijk~
heden dan de geestelijke staat of het huwelijk. Naarmate de betekenis
van de familie afnam, zal het kerkelijk huwelijk aantrekkelijker zijn
geworden, maar hoe kleiner de kansen op statusverlies, hoe minder
zich men daarvan bewust zal zijn geweest. Vit de belletrie en uit de
iurisprudentie blijkt dat _zeer veel vrouwen genoegen namen met de
belofte en de bekrachtiging van die belofte door het overreiken van
een penning, een ring, of zeUs een stuk koek 53, zonder dat ze de
behoefte hadden dat voorwerp nog eens in de kerk te laten wijden.
Tot aan de negentiende eeuw is de rechtsgeldigheid van dergelijke
beloften voordurend een twistpunt geweest en zijn de eisen die eraan
gesteld werden steeds meer verfijnd. Dat de neiging bij de rechter om
getuigen dan weI schriftelijke verklaringen en ondubbelzinnige formules te vragen steeds groter wordt, behalve in geval van
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zwangerschap, betekent in de meeste gevallen een bescherming van
de man of van de vader van het gefortuneerde minderjarige meisje
tegen, onbezon_nen beloften. Op zichzelf is dat een aanwijzing dat de
positie van de man zwakker wordt. De afstand tot de vrouw wordt,
met het wegvallen van de familie, kleiner en bovendien moet hij een
deel van zijn macht afstaan aan de Kerk en de overheid. Dat blijkt
ook uit de toenemende gewoonte om elkaar een penning ofeen ring
te geven 54, al mag men uit de gelijkvormigheid van de geschtmken
niet conc1uderen dat ze ook gelijkwaardig waren. De gevoerde'
processen draaien vrijwel zonder uitzondering om het geschenk van
de mari, om de vraag of hij het op trouwbelofte gegeven heeft, dan weI of
de vrouw het heeft aangenomen' en zich daardoor heeft gebonden.
Di~ verschil in waarde tussen de beide geschenken vindt men
ook weerspiegeld in het proces rond de trouwbelofte van Jan Jordaen.
Zijn belangrijkste zorg is zijn eigen ring terug te krijgen. Ret
terugsturen van de ring van het meisje gebeurt terloops en achteloos.
Als degene aan wie hij vraagt zich daarmee te belasten dat weigert,
doet hij verder geen moeite. Een en ander is tekenend voor een
maatschappij waarin de positie van de man door de individualisering
van het eigendom weliswaar onzekerder is geworden, in het bijzonder
in de stad, maar waarin zijn gevoel van zekerheid tegenover de vrouw
nog nauwelijks is aangetast, dank zij een reeks van bepalingen die in
feite hem alleen het recht geven in zijn onderhoud te voorzien en die
in belangrijke sectoren van het maatschappelijk leven de concurrentieverhoudingen streng gereglementeerd hebben. 55
In de loop van de' achttiende eeuw doen zich evenwel veranderingen
voor in het psychisch klimaat, die blijken uit het intensiever worden
van de persoonlijke betrekkingen 56, in het bijzonder uit de groeiende
betekenis van de persoonlijke vriendschap. Voorzover de vrouw
daarin, in deze eerste fase, een rol speelt, is dat vooral als vriendin. 57
Deze persoonlijke vriendschap vindt haar eigen cultuurvorm in het
poeziealbum 58, haar symbool in het vergeet-mij-nietje 59 en ze uit zich
in het dragen van ringen, haarlokken, medallions en andere voorwerpen, die voortdurend aan de ander moeten herinneren en
omgekeerd de trouw van de drager bewijzen. 60 Dat in het bijzonder
de ring in deze functie kon worden gebruikt is indirect een bewijs dat
de huwelijksring in die tijd die functie nog niet had. Ret gebruik van
de huwelijksring zoals wij dat kennen, sluit het gebruik van de ring
als bewijs van trouw buiten de sfeer van het huwelijk practisch uit.
Wanneer de oerdegelijke Pieternelletje Degelijk in de Ristorie van
mejuffrouw Sara Burgerhart een gouden ring vermaakt aan de oude
Frits omdat hij haar ooit eens ten huwelijk heeft gevraagd - maar ze is
.I
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daar niet op ingegaan omdat ze geen trouwige natuur had 61 - dan
heeft dat. voor ems, die aan de ring een enigszinsandere betekenis
hechten, een sarcastische ondertoon, zoals we ook wat vr~emd aankijken tegen de betekenis die de jonge William Kegge tot op zijn sterfbed hecht aan de ring die hij van zijn grootmoeder heeft
gekregen. 62 Op de tijdgenoten van Betje Wolff en'vanBeets moet dit
een veel natuurlijker indruk gemaakt hebben.
Dat wi! overigens niet zeggen dat de verhouding~n binnen het huwelijk in deze periode dezelfde blijven. Aries wijst erop dat de toon van
de .brieven tussen echtgenoten in Frankrijk in de achttiende eeuw
vertrouwelijker wordt 63 en dat een dergelijk groeiend vertrouwen ook
spreekt uit de bepalingen in hun testamenten. 64 In de west-europese
literatuur van die tijd ziet men het beeld van de vrouw geleidelijk verschuiven van prooi naar vriendin en van vriendin naar echtgenote. 6S
In ons land verdwijnt, na enige aarzeling, in 1821 de trouwbelofte uit
het burgerlijk wetboek 66, hetgeen men kan beschouwen als een
bekrachtiging van een oplopende reeks van vonnissen uit de voorafgaande tweehonderd jaar waarin een beroep op de trouwbelofte wordt
afgewezen. De overweging dat eensgezindheid in het huwelijk een
groter goed is dan het gelijk van een van de partijen, die hierbij
kennelijk meespeelt, is tevens een aanwijzing dat het huwelijk uit
liefde het in populariteit begint te winnen van het huwelijk uit
berekening, al zal het tot de tweede helft van de negentiende eeuw
duren voor het laatste, ook in hogere kringen, als verdacht wordt beschouwd. 67 Nog duidelijker blijkt de verandering uit de groeiende
behoefte om zich te isoleren. Scheltema klaagt erover, dat de gewoonte om in stilte te trouwen en zich zo aan zijn sociale
verplichtingen teonttrekken sinds het eind van de achttiende eeuw
hand over hand toeneemt. 68 De huwelijksreis wordt een gewoonte en
na het huwelijk sluiten de man en de vrouw zich steeds meer af van
de buitenwereld. 69 Een belangrijk hoogtepunt in het jaar, het
kerstfeest, verplaatst zich geleidelijk van de herberg naar de huiskamer en vindt in de kerstboom een nieuw eigen symbool van
huiselijkheid. 70 Huiselijkheid en trouw\ zijn de grondtonen van de
Victoriaanse moraal, hoe vals ze ook vaak mogen klinken, en het is
in deze sfeer dat we het in gebruik komen van de verlovingsring en de
huwelijksring, zoals wij die kennen en waarvan we in de antwoorden
op onze enquete de laatste fase konden volgen, zullen moeten zoeken.
Men is tegenwoordig, in tegenstelling tot vroeger, geneigd om de hier
geschetste veranderingen in het persoonlijk leven in verband te
brengen met de ingrijpende sociale en economische veranderingen die
zich in de tweede helft van de achttiende- en in de negentiende eeuw
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in Europa voltrekken. 71 Voor een steeds groter wordende groep
mannen ontstaat er een scheiding tussen hun dagelijkse werkzaamheden en hun persoonlijk leven. Voor hun vrouwen betekent dit het
verlies van een aarital functies die niet direct op de huishouding en de
opvoeding betrekking hebben.72 De veronderstelling dat dit proces
vooral bij mannen een gevoel van onzekerheid heeft gewekt over hun
plaats en waarde ligt voor de hand, al is hef niet gemakkelijk om dat
te bewijzen. Ze lijkt in ieder geval een aannemelijke verklaring voor
de veranderingen in de persoonlijke verhoudingen die ik hierboven
heb aangegeven, en voor het ontstaan van nieuwe cultuurverschijnselen, zoals de herensocieteit, de club, het gezelschap, de maatschappij,
de vereniging 73, die de behoeften om tot een beschermde gemeenschap te behoren, erkenning te vinden en zichzelf te doen! gelden,
moeten opvangen. Dat dergelijke behoeften pas een rol gaan spelen
bij een zekere .niate van welstand, behoeft geen betoog. Het zijn de
beter gesitueerde burgers bij wie deze cultuurvormen het eerst
optreden en die ook aan het gebruik van de ring, waarmee wij ons nu
in het bijzonder bezighouden, een nieuwe inhoud geven. Het dragen
van de ring is in deze eerste fase een bewijs van trouw. Door trouw te
zijn, of althans trouw te tonen, bevredigt de vrouw behoeften
waarvoor haar man buiten zijn persoonlijke relaties steeds moeilijker
bevrediging kan vinden.
Vit het feit dat in dezeperiode ook de man een ring gaat dragen,
mag men niet afleiden dat de bovenstaande redenering precies zo
voor de vrouw geldt. Hoewel ze van de beide partijen in het huwelijk, de
meest afhankelijke bleef, zowel financieel als door haar verantwoordelijkheid voor de kinderen, werd haar positie als gevolg van de maatschappelijke ontwikkeling eerder versterkt dan verzwakt. Naarmate
de man afhankelijker we rd', kreeg zij meer ruimte om zich te doen
gelden. In die ruimte ontstaat het feminisme en worden het vrouwenkiesrecht enhet recht van de vrouw op een zelfstandige maatschappelijke positie bevochten, maar deze verworvenheden blijven in wezen
het spiegelbeeld van de verzwakte positie van de man. 74 In dat licht
bezien is het dragen van de ring door de man een concessie die alleen
oppervlakkig de indruk van gelijkgerechtigdheid geeft. Het verschil
blijkt het duidelijkst uit de maatschappelijke betekenis die het
huwelijk voor hen heeft. Getrouwd zijn geeft de vrouw maatschappelijke status, de man niet of nauwelijks. Voor de vrouw is de ring
tevens een statussymbool, voor de man niet. De uniformiteit zowel
naar de vorm als in de wijze van dragen is uit de betekenis die de
ring voor de man heeft niet te verklaren, voor de betekenis die de
vrouw eraan hecht is ze een voorwaarde, waaraan gemakkelijker vol-
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daan kon worden toen de man het afdoen van de ring door de vrouw
als een vorm van ontrouw ging voelen. De man wil de ring gedragen
zien, de vrouw draagt hem. Dat blijkt ook uit de antwoorden op onze
enquete. Nog.in 1965 worden in 20% van de gevallen beide ringen
door de man gekocht en betaald, tegenover een opgave dat het door
de vrouw gebeurt. 7S Het zijn de mannen die tegen het dragen van
een ring protesteren 76 en alleen van mannen wordt verteld dat ze hun
ring afieggen als ze hun vrouw ontrouw willen zijn. 77 Dat laatste tenslotte verklaart de reactie van de man in het verhaal van Bordewijk,
als hij ontdekt dat het meisje haar ring heeft verborgen in haar handschoen. Ze mag weI ontrouw zijn, maar ze mag er niet zo openlijk op
aansturen. Dat is hem te geemancipeerd. Hij past er voor om een·
verhouding met een roofdier te beginnen.
Het is verleidelijk om deze kortsluiting als symptomatisch te zien voor
een wijziging in de krachtsverhoudingen. De vrouw in dit verhaal is
maatschappelijk onafhankelijk. Enige jaren later, als ze ook de risico's van een verhouding door de uitvinding van de pil is gaan beheersen, neemt haar belangstelling voor het dragen van de ring om d~
maatschappelijke status die het geeft, af. Sinds 1965 vertoont de
verkoop van trouwringen een dalende lijn 78, ondanks pogingen om
het gebruik door het lanceren van bijzondere sierringen nieuwe impulsen te geven. 79 Dat in deze zelfde periode het dragen van zilveren,
ijzeren, plastic ringetjes en van andere voorwerpen, zoals prijskaartjes
van jeans en zelfs van behaas 80, opkomt - al mogen we aannemen
dat dat laatste al weer ouderwets is - is daar niet mee in tegenspraak. De persoonlijke functie van het dragen van de ring, die we in
de negentiende eeuw zagen opkomen, de behoefte om zich te
verzekeren van de trouw van een ander, hoe yluchtig die ook is, en
daaraan uitdrukking te geven door middel van een symbool, is nog
actueel. Als de trouwring, zoals wij die nog kennen, op den duur uit
het maatschappelijk leven verdwijnt, is dat juist omdat deze
persoonlijke functie zich slecht verdraagt met de meer conventionele,
de aanduiding van de maatschappelijke status, die hem zijn
populariteit heeft bezorgd.
Met het voorafgaande heb ik een voorbeeld willen geven van een
onderzoek zoals dat op het Volkskundebureau wordt verricht. Onderwerp van onderzoek zijn voor ons traditionele verschijnselen, zoals in
dit geval de ring ter bekrachtiging van een verbintenis tussen man en
vrouw. Met de keuze van dergelijke onderwerpen wijken wij niet af·
van de traditie in ons yak. Ook de methoden zijn dezelfde, enerzijds
het historisch bronnenonderzoek, anderzijds de enquete, al zijn
vooral na de tweede wereldoorlog de accenten enigszins verschoven
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van region ale naar sociale verschillen. Deze verschuiving hangt samen
met een gewijzigde doelstelling. Aan het ontstaan van de Volkskunde
als afzonderlijke discipline lag de onderstelling ten grondslag dat
traditionele verschijnselen rudimenten bevatten van vroegere culturen,
in het bijzonder van de germaanse, en dat het onderzoek naar die
rudimenten een middel was om ons kennis over die culturen te
verschaffen. Die onderstelling is onhoudbaar gebleken. 81 De geschiedenis van de trouwring laat zien hoe een traditionele vorm door de
eeuwen heen voortdurend van functie verandert 82, afhankelijk van de
sociale en economische omstandigheden waarin hij gebruikt wordt.
Het doel van het huidige volkskundig onderzoek is dat verband vast te
stellen. Terwijl het traditionele element in het verschijnsel uitgangspunt blijft bij de keuze van het onderwerp, richt het onderzoek zich
juist op de veranderingen in het gebruik, als afspiegeling van de
/ samenleving waarin het een functie heeft. De vraag is, in hoeverre de
volkskunde met een dergelijke doelstelling verschllt van de geschiedwetenschap enerzijds en de antropologie anderzijds. Ais men wil, kan
men haar zien als onderdeel van een taakverdeling, waarin de geschiedwetenschap en de antropologie hun aandacht nchten op het
synchrone onderzoek, of, wanneer zij diachronisch te werk gaan, op
'de- grote lijnen die de veranderingen in de beschavingsgeschiedenis
karakteriseren, terwijl de volkskunde ofwel een klein element door de
tijd heen voIgt, of omgekeerd laat zien hoe die veranderingen in
kleiner bestek doorwerke~. Ik ben me echter bewust dat een
dergelijke taakverdeling kunstmatig is en door iedere onderzoeker
met de voeten getreden kan worden. Hij heeft daarvoor drie goede
redenen: we maken gebruik van dezelfde bronnen, we werken met
gelijksoortige methoden van onderzoek en uiteindelijk streven wij met
ons onderzoek naar eenzelfde doel: het voeden van de illusie dat wij
door orde scheppen in de chaos die wij cultuur noemen, inzicht
krijgen in onze eigen situatie.
Bijlage*
Pro Deo
Op huyden den 16 october anna 1705
Compareerden voor my Pieter van Akersloot Not[ari]s Publie[cus] by
NotariiHe acte, berustende in'het Gemeentearchief te Amsterdam, van notaris P. van Akersioot,
NAA nr. 5559, Fo!. 1171, do!. 16-10-1705. De transcriptie is verzorgd door M.P. de 'Bruin
te Middeiburg.

1.1. Voskuil, Van onderpand tot teken

61

den Ed. Hove van Hollant geadmitteert binnen Amsterdam resideerend, present de getuygen nage[noemt], Jan Koelewy, Sara Francken,
vroedvrouw, huysvrouw van Jan Koelewy voom[oemt], Jannitie Cornelis, meerdetjarig dogter en Catharina Uyterlimmigen, mindetjarig
dogter, doch aIle getuygen van competente ouderdom, woonende binnen dese stad en hebben ten versoecke van Maria van der H'eyden
meerderjarige dogter woonende mede binnen dese stadt, getuygt,
verc1aert en gedeposeert hoe waer is, en eerstelyck sy twe[e]de getuyge
. dat de requirante op den 24 Decemb[ris] 1704 smorgens omtrent
seven uuren haer getuyge heeft laten ontbieden ten huyse van Lysbeth
Nieuwmans, weduwe Comelis de Vicq, woonende in de Kerkstraet
omtrent agter de brouwery de Arent genaemt, alwaer de requirante
by inwoonde, en sy get[uyge] kort daeraan aldaer gekoomen is, als
wanneer de requirante, die swanger was in groote noot was om te
baeren, doch Kersnagt daeraen tusschen twaelf en half een uuren in
de alder uyterste noot sijnde om te baren de requiranten moeder haer
getuyge aensprack, seggende dat het nu tijt was om de requirante te
vragen wie vader van het kint was daer de requirante van soude
coomen te verlossen, daerop sy getuyge de requirante seer emstigh
aensprack in haer· alderuytterste noot, vragende haer wie dat vader
was van het kint daervan sy requirante met Godts hulp hoopte te
verlossen, daer op sy requirante antwoorde, dat niemant anders de
vader van haer vrugt was daer sy onder Godes hulpe van hoopte te
verlossen als Jan Hendrick Jordaen alleen, mindetjarig jongman
(sijnde mede alsdoen aldaer present de vader en moeder van de
gemelt Jan· Hendrick Jordaen sijnde genaemt Jan Jordaen en
Hendrickie Glade woonende alsdoen in de Santstraet), daerop kort
daeraen is. koomen te verlossen van een soontje, verc1aert hij eerste
getuyge dat is coomen voortevallen, dat Jan Jordaen, vader van de
voom[oemde] Jan Hendrick Jordaen int laest van de maent July 1704
doch op een Sondagh is gecoomen ten huyse van hem ge~yge
woonende in de Santstraet, als wanneer hij Jan Jordaen voorn[oemd]
hem get[uyge] vroegh, oft hy de goetheyt wilde hebben om een brief
te schrijven naer Campen, alsoo sijn soon Jan Hendrick Jordaen noch
absent off stille weggegaan was, seggende ick wenste weI dat mijn
soon Jan Hendrick Jordaen mogt trouwen, vragende hij getuyge de
redenen waerom, daerop de gemelt Jan Jordaen antwoorde dat hij Jan
Hendrick Jordaen sijn soon met meer vrouwvolck verkeerde die hem
sogten te verleyden, seggende ick williever hebben .dat mijn soon Jan'
Hendrick Jordaen trouwde met Juff[rouw] van der Heyden, (denoteerende de requirande) die van hem moet kramen, verklaerde sy derde
get[uyge] dat is coomen voortvallen in de maent may 1704 in de
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Santstraat ten huyse van hem: Jan Jordaen voornoemt, op een
Sondagh· voornoen, als wanneer op die dagh besoeck soude sijn
wegens het aenstaende huwelijck van Frederick van der Heijden,
broeder vande requirante met Elisabeth Jordaen, de suster van Jan
Hendrick Jordaen·· voorn[oem]t, dat de gemelde Jan Hendrick
Jordaen haer get[uyge] vroegh, off sy geliefdde de ringh, die Jan
Hendrick Jordaen van Juff[rouw] van der Heyden (denoteerende de
req~irante) op trouw hadde gekregen, aen haer Juffr. van der Heijden
geliefde wederom te brengen, daerop sy getuyge antwoorde van
neen, seggende tegens hem Jan Hendrick Jordaen had hij se gehaelt, hy konde deselve wederbrengen, seggende verder sy getuyge tegens hem Jan Hendrick Jordaen wat hebt gij de juff[rouw] (denoterende
de requirante) ongeluckigh gemaeckt, seggende hy Jan Hendrick Jordaen daerop, waerdoor, daerop sy get[uyge] verder seijde, want sy moet
van u in de kraem, daerop hy Jan Hendrick Jordaen wyders seijde,
hoe kan sy dat weeten, want het is maer een week vijff, ses geleeden,
verc1aert sy vierde get[uyge] dat is coomen voortevallen op de eerste
Sondagh in de maent May 1704 's morgens omtrent agt uuren, ten
huyse van de v,oorn[oemde] Lysbeth Nieuwmans weduwe van Cornelis
de Vicq, dat Jan Hendrick Jordaen voornoemt quam op de kamer
van haer requirante, vragende haer get[uyge] waer is u juffr[ouw]
(denoteerende den requirant), hebbende sy get[uyge] eenig uerken
genayt bij de requirante, daerop sy get[uyge] antwoorde int kleyn
kamertje, dat kort daernaer hy Jan Hendrick Jordaen aen haer
getuyge vroegh, leggende in de gemelte kamer op een tafel een genees
ringitje, wiens ringh is dit die hier is leggende, daerop sy get[uyge]
antwoorde aen hem Jan Hendrick Jordaen, het is mijn juffrouws
ringh, seggende tegens haer get[uyge], laet se myeens sien, daerop sy
get[uyge] hem Jan Hendrick Jordaen de gemelte ringh heeft laten
sien, die hy Jan Hendrick Jordaen in sijn handt heeft gehadt, daerop
hij Jan Hendrick Jordaen seyde tegens haer get[uyge] het is mijn
ringh niet. Verc1aert sy get[uyge] verder dat Jan Hendrick Jordaen
voornoemt kort daeraen des requirantes tas heeft genoomen van haer
sijde en iets heeft genoomen agter uyt de tas seggende hy Jan
Hendrick Jordaen nu heb ick daer ick langh na gesogt heb, daerop
Jan Hendrick Jordaen schielyck van de voornoemde kamer is gegaen,
'seggende daerop kort daeraen sij requirante, sijnde op haer gemelte
kamer en sonder dat sy van de gemelte kamer was aff gegaen tegens
haer get[uyge], voelende agter in haer tas 0 myn God, daer heeft Jan
Hendrick Jordaen het ringetie dat hy my op trouw heeft gegeven uyt
mijn tas genoemen, gevende sy get[uyge] voor redenen van wetetischap, ieder uit sijn en haere, bij, aen en present tesijn geweest,
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'tgeen voorschreven staet, gehoort, gesien, bijgewoont en ondervonden
te hebben, presenterende 't gedeposeerde des versogt sijnde nader
met soiemneele eed t[e] bevestigen. Dat aldus passeerende binnen
Amsterdam ter presentie van Pieter van der Vliet en Leffert Groen ais
getuygen.
Jan Koelewy
dit X merck is gestelt by
Sara francken
Jannitie Comelis
Katrina Uiterlimgen
Pieter van der Vliet
Leffert Groen
Ita attestor
Pieter van Akersioot
Not[ari]s Publ[icus]

Zusammenfassung
Der Ausgangspunkt dieses Aufsatzes ist der verschiedene Gebrauch
des Trauringes in zwei Situationen aus dem Anfang des 18. Jhts bzw.
der Mitte des 20. Jhts. Auf Grund einer Umfrage von 1965 tiber die
verwendung des Ringes zu Beginn dieses Jahrhunderts wird festgestellt, dass diese zwei Situationen Teil sind eines Veranderungsprozesses, der sich inder Zwischenzeit allmahlich vol1zogen hat. An Hand
historischer Daten wird dann gezeigt, dass diese Veranderungen im
Gebrauch durch gesellschaftliche Veranderungen, besonders im
Mann-Frau Verhaltniss ais Folge der wirtschaftlichen Entwickiung
bedingt sind. Uber das Verhaltnis zwischen Anthropologie, Geschichte und Volkskunde, das Thema dieser Zusammenkunft, wird schliesslich auf Grund dieses Beispieis behauptet, dass es keine grundsatzlichen Unterschiede gibt, sondem hochstens Akzentunterschiede, in
dem Sinne, dass Anthropologie und Geschichte entweder nach einer
synchronen Betrachtungsweise ten dieren , oder, wenn sie diachronisch
arbeiten, nach einer Skizzierung der grossen kulturhistorischen Entwickiungslinien, wahrend dagegen die Volkskunde entweder die
Entwickiung eines bestimmten KuItureIements verfolgt und mit kulturellen Veranderungen in Zusammenhang bringt, oder zeigt, wie
. diese Veranderungen sich in einem KuItureIement widerspiegein.

1'\4

Noten

1 Een onderzoek zoals hier verricht is, steunt op de mededelingen van de vele honderd~n
correspondenten van het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde van de
KNAW, op de gegevens die in de loop van de jaren door de medewerkers aan het Volkskundebureau zijn bijeengebracht en op de kennis van hen die er nu werken. Daarbij hield A.I.
Dekker zich vooral bezig met de zestiende- en zeventiende-eeuwse jurisprudentie en met de
notariele acten rond het vaderschap van Ian Iordaen en hij trachtte gegevens te verzamelen over
de verkoop van trouwringen in de laatste honderd jaar. Landa Rave werkte de door het V'olkskundebureau inJ965 gehouden schriftelijke enquete naar de trouwring en de verlovingsring uit.
Marianne van Zuijlen nam een aantallitteraire bronnen door. De verantwoordelijkheid voor de
keuze en de interpfetatie van de gegevens berust uiteraard alleen bij mij.
2

F. Bordewijk, Lente, in: Tirade 7(1963), 405-411.

3 Op deze acte werd ik opmerkzaam gemaakt door een artikel van S.A. Dudok van Heel, De
affaire van 'beslikte Swaantje' of de toneelverwanten van Comelis Troost, in: Amstelodamum,
65ste jaarboek (1973), 84-108. Het artikel bevat bovendien een uitvoerige levensbeschrijving van
Iordaen. De weergave van de gebeurtenissen rond de trouwring is echter niet helemaal in
overeenstemming met de tekst van de acte. Deze tekst vindt men hierachter afgedrukt als
bijlage.
4 L.I. van Apeldoorn, Geschiedenis van het nederlandsche huwelijksrecht v66f de invoering
van de fransche wetgeving, Amsterdam 1925, blzz. 78-84, en voor de oudere tijd blzz. 44-46.
Voorts G.C.I.I. van den Bergh, Volksgericht en strafrecht, in: Volksgericht en strafrecht,
Amsterdam 1966 (Bijdr. en Med. v.d. Volksk. comm. v.d. KNAW, dl. III), 5-21, blzz. 15-17.
5 Om hierover zekerheid te krijgen zou de bestaande jurisprudentie op dit punt stelselmatig moeten worden doorgenomen. De verschuiving in de waardering van de trouwbelofte in
de uitspraken die mij onder ogen kwamen blijkt ook uit de weerslag in de litteratuur. Dat een
meisje te goeder trouw haar gunsten schenkt in ruil voor een trouwpenning of een trouwring,
zoals dat bijvoorbeeld in het Antwerps liedboek herhaaldelijk gebeurt (vgl. b.v. no. 62, waarin
het meisje zegt: 'Men vint 'er knapen meer dan ghil Gheef mi u trouwe te pande', waarna de
jongen een ring van zijn Yinger trekt en uitgenodigd wordt 's nachts tenig te komen; vgl. ook
no. 22), zal men in de zeventiende of achttiende eeuw niet licht meer aantreffen zonder dat de
schrijver er een waarschuwing aan verbindt of het bespot (vg!. b.v. I. Cats, Houwelyck [enz.],
Middelburgh 1625, biz. 44: 'So~ duncket my een sotte daet, Dat oyt een maeght haer eer
verkoft Om ick en weet wat trou-beloft'; en voorts L. Knappert, Verloving en huwelijk in
vroeger dagen, Amsterdam 1925, blzz. 18-19) ..
6 L.G.N. Bouricius, Extract uit het trouwboek der stad Viaardingen, in: Vers!. en Med. v.d.
ver. t. uitg. V. bronnen v.h. Oude Vad. Recht 5(1907), 319-320.
7 L.J. van Apeldoorn, Geschiedenis van het nederlandsche huwelijksrecht [enz.], Amsterdam
1925, blzz. 45, 79.- Dat men er, althans in de zestiende eeuw, niet altijd zo over dacht, blijkt
uit een gerechtelijke uitspraak te Alkmaar in 1558, waarin gesteld wordt dat trouwbeloften 09k
met wederzijds goedvinden niet ontbonden kunnen worden (Consultatien, advysen en advertissemen ten, gegeven ende geschreven bij verscheyden treffelijcke rechts-geleerden in Hollandt, 6
din., Rotterdam 1645-1685, dl. IV, cap. 92).
8 I.Th. de Smidt, Rechtsgewoonten, de gebruiken en plaatselijke gebruiken waamaar het
burgerlijk wetboek verwijst, Amsterdam 1954, 292-301. /
9 N. de Roever, Van vrijen en trouwen, Bijdrage tot de geschiedenis van oud-vaderlandsche
zeden, Haarlem 1891, 125. De Roever citeert een exploit uit 1698, waarbij de jongen zijn trouwpenning officieel terugkrijgt, nadat hij geweigerd heeft hem terug te nemen. Een dergelijk geval
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uit 1561 bij P.Th. Zwart, Hwat der geande wie yn en om it houlik hinne yn Fryslan yn de 17de
ieu, in: It Beaken 29(1967), 220·223, en uit 1618 in de Consultatien, advysen en advertissementen [enz.], 6 dIn., Rotterdam 1645-'85, dl. II, cap. 78.
10 Het is bijzonder moeilijk om daarvoor in de bestaande litteratuur een bevestiging te "linden.
In inventarissen is incidenteel weI sprake van trouwringen, maar het wordt zelden duidelijk of
daar verlovings- dan weI huwelijksringen mee bedoeld zijn en er blijkt nooit of ze ook gedragen
werden en bij welke gelegenheden (vgl. ook noot 32). Dat dat dragen niet zo vanzelfsprekend is
geweest als wij nu zouden veronderstellen, wordt men zich bewust als men bederikt dat de
belangrijkste functie van de trouwring de bekrachtiging van een verbintenis was, terwijl de ring tot
in de negentiende eeuw, evenals andere sieraden, een belangrijk beleggingsobject is geweest
(vgl. b.v. J.H. Halbertsma, De ring van Epe, in: Overijs. aIm. 1849, 241-302). Of ze obk
gedragen werden, was sterk onderhevig aan modeverschijnselen, (zie noot 36). Moet men afgaan
op wat er over het onderscheid tussen trouwringen en andere ringen in literaire bronnen wordt
gezegd, dan krijgt men de indruk dat ze zich alleen incidenteel van elkaar onderscheidden en
dat er noch naar de vorm, noch naar de plaats waar hij gedragen werd enige uniformiteit
bestond. Daarbij moet men dan nog in het oog houden dat de ring maar een van de voorwerpen
was waarmee men zijn trouw placht te bezegelen.
11 De vraag luidde: 1a. Wordt bij u door de getrouwde vrouwen een trouwring gedragen? b.
Is dit algemeen gebruikelijk? c. Indien niet alle getrouwde vrouwen een trouwring dragen, kunt
u dan aangeven bij wie het weI en bij wie het niet gebruikelijk is? (Bedoeld zijnzo mogelijk de
aantallen en de eventuele sociale, religieuze en andere verschillen). - Dezelfde vragen werden
vervolgens onder 2a-c voor de mannen gesteld. De antwoordden luidden:
alle vrouwen:
vrijwel alle:
oudere niet:
armere niet:
onbeantwoord:

575
75
62
70
17
799

(10,5%)
( 8 0/0)
( 9 %)

alle mannen:
vrijwel alle:
oudere niet:
armere niet:
onbeantwoord:

553
84
73
81
7
799

%)
(10 %)
(10,5%)

(11

12 De vraag luidde: 9a. Bij welke gelegenheid wordt de trouwring gegeven of voor het
eerst aangedaan? - De antwoorden luidden:
bij de verloving:
bij ondertrouw:
bij het huwelijk:
verschillend:
geen antwoord:

576
10
169
4
40
799

Bovendien werd een controlevraag gesteld: 16a. WQrdt de verlovingsring later als trouwring
gebruikt? - De antwoorden op deze vraag luidden:
ja:
nee:
geen antwoord:

740
24
35
799

Bij het opmerkelijke verschil in de opgegeven aantallen moet men zich er rekenschap van geven
dat de antwoorden van iedere zegsman gelden voor een grotere groep mensen. Het antwoord op
vraag 9a geeft het algemene beeld, maar sluit een ander antwoord op vraag 16a, waar in he~
bijzonder naar de verlovingsring wordt gevraagd,' natuurlijk niet uit. De verlovingsring als
trouwring zal in deze gevallen voor de zegsman minder gebruikelijk zijn.

13 De vraag luidde: 11a. Hoe ziet de trouwring er uit? (Glad; versierd, breed, smal, met een
steen ,e.d.) - De antwoorden luidden:
731
glad:
bewerktlversierd:
5
63
onduidelijk:
799
Van de 731 die een gladde ring vermeldden, voegden er 73 toe: 'Soms (ook) versierd (bewerkt)'
of Ld.; 16 voegden toe: 'soms met steen' of Ld.; 14: 'versiering is een latere ontwikkeling' of
Ld.; en 2: 'met steen is een latere ontwikkeling' of Ld.
14 De vraag luidde: lOa. Uit welk metaal zijn de ringen vervaardigd? (Koper, zilver goud,
platina, staal). Indien meer dan een soort ringen wordt gebruikt, aangeven welke de meest
gebruikelijke soort is en vervolgens de overige soorten met zo mogelijk de aantallen (ongeveer)
en eventuele bijzonderheden over de dragers. - De antwoorden luidden: 777-goud; 1-zilver;
21-onbeantwoord. Van de 777 die goud opgaven, noemden er 80 ook andere materialen, zoals:
platina (14), zilver (35), double (10), koper (13), staal (5), verguld (5), gordijnring (1).
De vorm van de ring is hier verder buiten beschou,!\,ing gelaten, omdat het mij niet is gelukt op
grond van de mij bekende bronnen een duidelijk beeld te krijgen. IIi bronnen uit de veertiende tot
en met de zestiende eeuw is sprake, zowel van gouden trouwringen als van trouwringen met
edelstenen en bewerkte ringen (vgl. G. van Hasselt, Geldersch maandwerk, dl. II, Arnhem
1807, SO-52, waar sprake is van diamanten en van gouden ringen uit 1388, 1389 en 1390; Antwerps liedboek (1544): no. 22 (een gouden ring), no. 28 (idem); Die schoone hystorie van
Malegijs, [enz.], Antwerpen 1556, uitg. E.T. Kuiper, biz. 39 (idem); P.Th. Zwart, Hwat der
gaende wie yn en om it houlik hinne [enz.), in: It Beaken 29(1967), 220-233 (gouden ring met
twee trouwhandjes geemailleerd uit 1561); C.H. de Jonge, Bijdrage tot de kennis van de kleederdracht in de XVle eeuw [enz.), in: Oud-Holland 37(1919), 1-70 (bIzz. 60-62: gouden trouwringen met robijnen en diamanten in een inventaris uit 1593)). Cats klaagt erover dat men niet
meer, zoals vroeger, gladde gouden ringen gebruikt, maar bewerkte ringen met allerlei stenen
(J. Cats, Houwelyck, [enz.]' Middelburgh 1625, 19-20). In overeenstemming daarmee vinden we
in de zeventiende-eeuwse inventarissen, de enkele keren dat er sprake is van trouwringen,
ringen met edelstenen genoemd (F.W.S. van Thienen, Studien zur Kostiimgeschichte der
Bliitezeit Hollands, Proefschrift Utrecht, Berlin 1929, bIz. 56 en M.H. Gans, Juwelen en
mensen, De geschiedenis van het bijou van 1400 tot 1900, voornamelijk naar nederlandse bronnen, Amsterdam 1961, inv. 39 en blzz. 96-97), terwijl Huygens in zijn gedicht 'Een boer'
spreekt van een zilveren ring (C. Huygens, Koren-bloemen, tweede druk, Amsterdam 1672
[eerste druk 1623], dl. I, 141). Le Francq van Berkhey zegt dat de hoepringen (twee op elkaar
sluitende ringen die na het huwelijk als een ring door de vrouw werden gedragen) weer in de
mode komen, dat de katholieke hollanders gouden ringen dragen, maar dat die in de stad het
veld ruimen voor minderwaardige galanterieen, naast veer andere soorten geschenken (J. Ie
Francq van Berkhey, Natuurlijke Historie van Holland, Derde deel, tweede stuk, Amsterdam
1773, 1114-1116). Ook elders op het platteland kende men weI gladde, gouden, soms zeer brede
trouwringen, tot aan het eind van de negentiende eeuw, en incidenteel ook de hoepring (J. de
Bree, Kostuum en sieraad in Zeeland, Lochem 1967, 41-42, 73, 78-79, 138, 148; J. Vader,
Over het lie/deleven op Walcheren in vroeger tijd, in: Neerl. Volksleven 12(1962), 206-233, biz.
218). Voor het buitenland, waar de gladde gouden ring eveneens vrij laat opkwam, vergelijke
men nog Maria Schmidt, Biirgerliche Fingerringe des 16. bis 18. Jahrhunderts, in: Rhein.westf. Zf. f. Volksk. 8(1961), 81-92; Bernward Deneke, Hochzeit, Miinchen 1971, 77-79, met
afbb.; en Klaus Beitl, Liebesgaben, Zeugnisse alter Brauchkunst, Salzburg 1974, Abb. 14a-e.
15 De vragen luidden: 3a. Aan welke hand draagt bij u de vrouw na het huwelijk in het algemeen de trouwring? b. Geeft men daarvoor een bepaalde reden op? Zo ja, welke? c. Indien niet
aile getrouwde vrouwen de ring aan dezelfde hand dragen, waarin zit dan het' verschil? 4a.
Indien de man een ring draagt, draagt hij die aan dezelfde hand als zijn vrouw of draagt hij
hem aan de andere hand? b. Indien niet aile getrouwde mannen de ring aan dezelfde hand als
hun vrouw dragen, zijn daar dan bijzondere redenen voor? (B.v. dat de man de ring draagt aan
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de hand waarmee hij niet werkt). - D~ verspreiding over het land van de antwoorden vindt
men op kaart 1. Vergelijking met de verspreidingskaarten van de kerkelijke gezindten (vgl.b.v.
13e Algemene volkstelling 31 mei 1960, Deel 7. Kerkelijke gezindte, B. Voornaamste cijfers per
gemeente, Zeist 1963) toimt, zoals te verwachten was, een duidelijke overeenkomst met de verspreiding van de katholieken enerzijds en de protest~nten anderzijds.
Voor de vijftiende eeuw werd de trouwring door de man, na de wijding door de priester, aan
een van de vingers van de rechterhand van de vrouw gestoken, op twee onbelangrijke locale uitzonderingen na. Tegen het eind van de vijftiende en in de zestiende eeuw keerde men terug tot
het romeinse gebruik om de trouwring aan de linkerhand te dragen. Dit laatste wordt tenslotte,
evenals de uiteindelijke keuze voor de ringvinger, voorschreven door het Rituale Romanum. Een
aantal bisdommen namen dit nieuwe gebruik evenwel niet over en bleven de voorkeur geven aan
de rechterhand, vgl. Rene Metz, La consecration des vierges dans l'eglise romaine [enz.], Paris
1954, 400-405, met uitvoerige litteratuuropgave. Het lijkt mij niet onmogelijk dat het dragen
van de trouwring aan de rechterhand in het protestantse noorden van ons land een herinnering is
aan de oudere situatie. In ieder geval spreekt Cats van de rechterhand, zonder melding te
maken van een verandering, terwijl hij weI met spijt constateert dat men in de steden de
voorkeur is gaan geven aan de middelvinger boven de ringvinger (J. Cats, Houwelyck [enz.],
Middelburgh 1625, III, 9, 20). Hoe het zij, van een ongebroken traditie is zeker geen sprake.
Huygens spreekt van de duim (C. Huygens, Koren-bloemen, tweede druk, Amsterdam 1672
[eerste druk 1623], dl. I, 141), evepals een processtuk uit 1712 uit Antwerpen (J. de Brouwer,
Aan welke vinger werd de trouwring eertijds door het meisje gedragen? in: Ons Heem 22(1968),
23). Le Francq van Berkhey noemt de middelvinger en de duim en deelt in dat verband mee dat
bij de roomsgezinde hollanders de vrouw de verlovingsring aan de linker- en de trouwring aan.
de rechterhand draagt, de getrouwde mannen daarentegen aan de linkerhand voorzover ze
althans een ring dragen (J. Ie Francq van Berkhey, Natuurlijke Historie van Holland, derde deel,
tweede stuk, Amsterdam 1773, 1114-1116). Ook dit is een argument voor de veronderstelling
dat de bisdommen in het noorden, evenals van Brabant, de voorschriften van het Rituale
Romanum niet hadden gevolgd. De kwestie was in dit verband van onvoldoende belang om
verder uit te zoeken. Voor een onderzoeknaar deze kwestie in Belgii~ en vanuit Belgie in geheel
Europa, verwijs ik naar K.C. Peeters, Trouwen in de brabantse grensstreek, De resultaten van
een dubbele enquete, in: Brab. Heem 19(1967), 225-234, en Aspecten van het volksleven in
Europa 1975, in: Volkskunde 75(1974), 119-124.
16 De vraag luidde: 13. Mag men de trouwring afdoen? Zo nee, wat gebeurt er dan wanneer
men hem afdoet? - Het resultaat was:
geen antwoord:
mag weI worden afgedaan:
mag niet worden afgedaan:
onduidelijk:

261
274
262
2
799

Bij degenen die schreven dat de ring weI mag worden afgedaan, waren er echter 67 die, ongevraagd, eraan toevoegden dat daar weI een goede reden voor moet zijn:
bij gevaarlijk werk:
als 't moet (nodig is):
practische overwegingen (handen
wassen, pijn, passen):
bijzondere omstandigheden:
mits tijdelijk:
als hij hinderlijk is:
met toestemming:
'maar het hoort niet':

31
14

5
4
3
4
1
5

67
Deze antwoorden wijzen erop dat de vraag niet geheel juist gesteld is en dat een meerderheid
het afdoen van de ring blijkbaar afkeurt.
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17 Er werd niet gevraagd waatom de ring niet mag worden afgedaan (voor de tekst van de
vraag zie de vorige noot), maar wat er gebeurt, wanneer men hem afdoet. Niettemin gaven 127
zegslieden een reden op, waarvan ontrouw of iets dergelijks veruit de belangrijkste is:
ontrouw:
verdacht:
fraude:
ongenoegen/niet veel goeds:
een breuk:
niet correct, e.d.
men doet het niet:

48
2
1
2
14
37
23
127

Een veel kleiner aantai gaf aileen antwoord op de vraag en waarschuwde voor de gevolgen:
dan houdt alles op:
voorspelt ongeluk:
voorspelt een breuk, onheil:
angst voor scheiding, sterfgeval:

1
6
6
1
14

18 De vragen werden zowel voor de vrouwen als voor de mannen gesteld, ter aanvulling van de
vragen die hierboven in noot 11 zijn weergegeven. Ze luidden: Id (en 2d). Was dit vroeger
precies zo? Indien dit niet het gevai is, hoe was het dan vroeger? En sedert wanneer ongeveer is
er verandering in gekomen? - Uit de antwoorden bleek, dat ais de situatie veranderd was, hij
in het algemeen voor zowel de mannen als de vrouwen was veranderd. (In 10 gevallen was er
wei verschil). Die werden hieronder dubbel geteld. Ruim 30% (279) gaven geen antwoord,
ongeveer 180/0 (130) deelden mee dat er, voorzover zij dat konden overzien, niets veranderd was,
50% (400) hadden het gebruik van de trouwring in hun plaats tijdens hun leven zien toenemen.
Als tijdstip waarop die verandering was ingetreden, gaven zij op:
zonder datum:
na 1895:
na 1900:
na 1905-1915:
na 1915-1920:
na 1920-1925:

77

4
47
20
72
34

na
na
na
na
na

1925-1930:
1930-1935:
1935-1940:
1940-1945:
1945:

27
11
23
82

-2
400

De waarde van deze getallen is uiteraard zeer betrekkelijk door de leeftijdsverschillen, en de
kwalitatieve, religieuze en sociale verschillen tussen de zegslieden. Maar dat er een belangrijke
verandering in het gebruik in deze eeuw is opgetreden, is zonder meer duidelijk. Dit wordt nog
duidelijker, als men zich er rekenschap van geeft, dat de 30% die geen antwoord gaven, niet
gerekend mogen worden bij de 18% die meedeelden dat er niets veranderd is, zodat het
percentage van degenen die wei een verandering constateerden, nog aanzienlijk hoger dan 50%
zal moeten worden gesteld.
Uit de getallen blijkt bovendien dat de beide wereldoorlogen versnellend hebben gewerkt,
althans in de herinnering van de zegslieden. In hoeverre dit in feite ook het geval is geweest,
vait uit deze cijfers uiteraard niet op te maken, omdat de wereldoorlogen zich bij uitstek lenen
.
voor het indelen van de tijd.
19 Dat economische motieven ook in 1965 nog een rol speelden, bleek al uit het overzicht in
noot 11). Behalve deze antwoorden, die ongeveer 10% van het totaal uitmaakten, zijn er nog
170 waarin wordt gesteld dat in de lagere sociale groepen (arbeiders, landarbeiders, enz.)
vroeger geen of minder ringen werden gedragen, vgl. b.v. P. Korte, hoofd B.L.O., geb. 1894,
voor Beerta (C 132): 'Onder de arbeidersbevolking kwam het vroeger zeer sporadisch voor [ ... ]
Met de betere lonen in 't landbouwbedrijf is ook deze verandering gekomen. Men (de 'vergeten
groep') ging nu ook graag meedoen'; J.L. van der Have, gemeenteontvanger, geb. 1890, voor
Nieuwerkerk (I 51): 'Ongeveer 60 jaar geleden was een ring een zeldzaamheid. Niemand kon die
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kopen, behalve enige rijke boeren en gegoede burgers'; P.L. den Hollander, onderwijzer, geb. 1920,
voor Zoutelande (I 59): 'De arme .arbeidersbevolking droeg ca. 50 jaar geleden meestal geen
trouwring. De jongeren nu haast allemaal. Welvaartstijd!'; M.P. van Sleeuwen, leraar, geb.
1933, voor Boekel (L 183): 'Een twintigtal jaren v66r de tweede wereldoorlog kwam het dragen
van een ring door mannen waarschijnlijk aileen voor bij mensen die enigszins boven (en soms
buiten) de dorpsgemeenschap stonden, zoals de burgemeester en hogere ambtenaren en bij een
paar vooraanstaande families uit de burgerij.'
Uit het laatste voorbeeld blijkt, dat er achter de tegenstelling arm-rijk in sommige gevallen nog
een andere tegenstelling kan schuilgaan, die tussen platteland .en burgerij. In 20 gevallen wordt
die tegenstelling expliciet genoemd, vgl. b.v. E. de Boer, veehouder, geb. 1894, voor Boyl (F
48): 'In de ouderwetse boerengezinnen is de trouwring het langste taboe geweest'; mw. A.
Schiphorst-Prouper, boerin, geb. 1895, voor Ruinerwold (F 73): 'Stijve boerenmannen hadden
vroeger geen trouwring'; mw. Kugel-Swart, huisvrouw, geb. 1913, voor Poortvliet (I 75): 'aileen
burgermensen droegen een trouwring, geen boeren en landarbeiders'.
Het lijkt mij waarschijn:lijk dat de tegenstelling tussen meer vrijzinnige en rechtzinnige
protestanten die een enkele maal wordt geconstateerd, voor een deel ook op een sociale tegenstelling teruggaat (zie noot 24). Het verschil tussen protestanten en katholieken, dat duidelijk
blijkt uit kaart 1, moet verklaard worden uit het gebruik van de ring van de vrouw bij de huwe,
lijksvo1trekking. Dat de katholieke mannen de ring pas later gingen dragen, blijkt uit het grote
aantaf opmerkingen daarover (zie noot 26).
20 In noot 12) is een overzicht gegeven van de gelegenheid waarbij de trouwring in 1965 werd
gegeven. Op de vraag hoe dit vroeger was (9b. Gebeurde dit vroeger bij dezelfde gelegenheid?
Zo nee, wanneer gebeurde het dan en sinds wanneer ongeveer is daarin verandering gekomen?),
luidden de antwoorden:
met verloving:
met ondertrouw:
met het huwelijk:
geen antwoord:
niet gedragen:

207
28
256
270
36

Het zwaartepunt van de antwoorden dat de huwelijksring pas bij het huwelijk of bij de ondertrouw werd gegeven ligt in de katholieke gebieden. Vergelijk voorts: G. Nelen, Verloving en
huwelijk aan de nederlands-belgische grens in: Spycker 26(1969), 81-112, blzz. 91-92: 'Tot voor
een tiental jaren was de verlovingsring in de n.w.-Kempen onbekend; eenwerkman of een
boerenzoon zou zelden een verlovingsring aan zijn meisje geven. Tegenwoordig draagt 20% van
de verloofden een verlovingsring [... J in 1917 droeg iemand in Zundert al een verlovingsring
(niet van goud); de ring is geen specifieke verlovingsring, maar weI een latere trouwring.'
Voor het verschil tussen mannen en vrouwen, zie de noten 26), 27) en 29).
21 Chr. F.M. Robben, onderwijzer, geb. 1900, voor Kaatsheuvel (K 164a): 'Vroeger werd de
trouwring ook weI aileen op zondag gedragen. Mijn moeder z.g. deed dit b.v.'; J.A. van
Hasselt, onderwijzer, geb. 1906, voor Zundert (K 190):'Meestal des zondags, in de week bij het
werk werd die vroeger afgedaan'; W.M. Lemmers, leraar, geb. 1884, voor Reek (L 153): uk
Heb weI ooit gehoord, dat spaarzame boeren aUeen 'szondags een gouden ring droegen, uit
vrees voor slijtage, en door de week een koperen'; G.M. Piron-Mulders, boerin, geb. 1927, voor
Mook-Middelaar (L 159a): 'In enkele gevallen was gebruikelijk dat men naast de gouden ring,
een koperen ring kocht. Deze droeg men dan dagelijks. De gouden droeg men dan aileen op
feestdagen. De man droeg vroeger z'n ring doorgaans aileen op feestdagen, op gewone dagen
geen ring'; 1.J. van Dijck, taxateur, geb. 1897, voor Arcen (L 250): 'Vroeger droegen de
boerenmensen aileen zondags en hoogtijdagen de ring. De ring kon eens met het boerenwerk verloren raken of stukgaan. Nu wordt de ring vrijwel altijd gedragen'; A.J. Spierings, leraar, geb.
1920, voor Nederweert (L 288): 'Vroeger zondags aileen een gouden + zilveren ring; door de
week aileen de zilveren ring'; L.W. Beelen, magazijnmeester, geb. 1920, voor Tungelroy (L
318b): 'Bij veel boeren is 't alleen gebruikelijk dat 'szondags de trouwring wordt gedragen'.
Voorts J. de Bree, Kostuum en sieraad in Zeeland, Lochem 1967, 78-79 [over de katholieke
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vrouwen op Zuid-Beveland:]'Naast brede, gewerkte ringen droegen de vrouwen op het eind der vorige eeuw en het begin van deze een trouwring van zeer bijzondere uitvoering [... ] Hij werd onder de
mis aan de vinger van de linkerhand geschoven. Toen deze ring uit de mode was, werd hij nog weI
in het kraambed gedragen ten teken, dat de jonggeborene een echtelijk' kind was.'
Een indirecte aanwijzing dat het dragen van de ring een andere functie had dan die welke wij in
het verhaal van Bordewijk aantreffen, is het gebruik ervan in de volksgeneeskunde, bij het
waarzeggen en voorspellen en bij het bezweren van' heksen.
22 Th.H.M. Sprengers, kantoorhouder P.T.T., voor Aarle-Rixtel (L 205-206): 'Plm. 1875
werd er een trouwring in de buurt, dorp, gehucht gebruikt, welke iedere keer werd geleend als
er een trouwpartij was.' - Voorts, voor een dergelijk 'gebruik op de Liineburger Heide
Bernward Deneke, Hochzeit, Miinchen [1971], 77.

23 Handboek voor den eeredienst in de Nederlandsche Hervormde Kerk, samengesteld door
den liturgische kring, Rotterdam 1934, 230. Dit handboek baseert zich op het nieuwe huwelijksformuliervan 1930. In de vier orden van dienst voor de huwelijkssluiting die in 1951 door de synode
zijn vastgesteld, ontbreekt de ringwisseling in de eerste orde, die het meest bij het oude
huwelijksformulier (van v66r 1930) aansluit, vgl. P.C. van den Hooff, De orden van dienst voor
de bevestiging en inzegening van het huwelijk, in: Kerk en eredienst 6(1951), 370-381, en
Dienstboek voor de Nederlands Hervormde kerk, In ontwerp, Den Haag 1955, 181-205. In de
liturgische voorschriften van v66r 1930 ontbreekt de ringwisseling, voorzover wij hebben
nagegaan, vgl. Formulierboek voor de eeredienst der Hervormden, eene handleiding tot het
doelmatig openbaar gebruik van den Heidelbergschen catechismus en de liturgie der Hervormde
Kerk, door een harer leeraren, Schoonhoven 1849; H.H. Barger, Ons Kerkboek, Groningen
1900, 246-254; E.F. Kruijf, Liturgiek ten dienste van dienaren der Nederlandsche Hervormde
Kerk, Groningen1901, 189-198; B. Wielenga, Ons huwelijksformulier, Kampen 1909. - WeI
werd er al in 1831 door Scheltema gepleit voor het opnemen van de ringwisseling in de liturgie,
naar het voorbeeld van de Luthersen en de Roomsen, vgl. [J. Scheltema,] Volksgebruiken der
Nederlanders bij het vrijen en trouwen, Geschied- en Letterkundig Mengelwerk dl. IV, st. III,
z.pl., z.j. [1831], 215-216. Het ringwisselen in de Lutherse Kerk in zijn tijd in Duitsland vindt
men beschreven bij J.A.M. Mensinga, Verhandeling over de liturgische geschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk, Den Haag 1851.

24 Vit een aantal opmerkingen blijkt dat ook in 1965 nog niet iedereen een ring droeg (vgl.
noot 11). 131 zegslieden delen mee dat er vroeger geen ring werd gedragen in hun woonplaats,
56 dat er minder ringen werden gedragen. Deze mededelingen komen nagenoeg zonder uitzondering uit protestantse dorpen. Het niet-dragen van een ring heeft vooral economische oorzaken (zie noot 19), voor een deel werden die versterkt door de tegenstelling platteland-burgerij
(zie noot 19), in een klein aantal gevallen (3) blijken er vooral bij rechtzinriige protestanten
weerstanden te hebben bestaan: D. Schuijtemaker, veehouder, geb. 1926, voor Avenhorn (E
52): 'de fijnen niet'; P.L. den Hollander, onderwijzer, geb. 1920, voor Zoutelande (I 59): 'streng
gereformeerde mensen dragen vaak geen trouwring (de ouderen, de jongeren meestal we!)'.
25 K. Leeuw, wirikelier-tuinbouwer-kantoorbediende, geb. 1894, voor Berkhout (E 56): 'Als
regel aIleen op zondag. Het vuile en natte werk waren oorzaak'; J. Roose, scheepswerktuigkundige, geb. 1926, voor Koudekerke (I 80): 'De vrouwen droegen toen aIleen ringen op hoogdagen [... ] Ik kreeg de indruk dat de symbolische waarde van de trouwring thans groter is dan
vroeger. Toen was het meer een gouden sieraad, dat men aan de geliefde vrouw gaf'; C. Baas,
landbouwer, geb. 1899, voor Nieuw- en St. Joosland (I 84a): 'Over 't algemeen dragen de
vrouwen nu hun trouwring zowel in de week als op zon- en feestdagen. Dit in tegenstelling met
vroeger toen de vrouwen voorzover ze een trouwring bezaten deze enkel op zon- en feestdagen
droegen.' C. Missu, onderwijzer, geb. 1883, voor Terneuzen (I 112): 'Vroeger droegen aIleen de
boerinnen een hele brede trouwring, maar niet door de week'; J.J. de Vogelaar, onderwijzer,
geb. 1890, voor Biervliet (I 134): 'Gedeeltelijk en niet elke dag, verband houdend met hun werk
(zondags meestal we!)'; A. Hoftijzer, landbouwer, geb. 1900, voor Heurne (M 49): 'Een ring
wordt vaak niet gedragen om hem te sparen'; G.J.H. Krosenbrink, onderwijzer, geb. 1928, voor
Miste (M 11): 'Op de boer alleen 's zondags ring gedragen. Ca. SO jaar geleden'. - Voorts J. de
\
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Bree, Kostuum en sieraad in Zeeland, Lochem 1967,41-42: 'Het laat zich verstaan dat deze
ringen in hun overdreven grootte zeer ongemakkelijk waren in het dragen, ook al geschiedde dit
aileen als men uitging en des zondags'.
26 Er is geen vraag gesteld naar het verschil tussen mannen en vrouwen. Wei is gevraagd
(vraag 1d) of cle situatie bij de vrouwen vroeger dezelfde was als nu, en (vraag 2d) of de situatie
bij de mannen vroeger dezelfde was als nu. In noot 18 werd er al op gewezen dat ruim 30% op
deze vragen geen antwoord heeft gegeven, terwijl ongeveer 180/0 meedeelde dat er niets
veranderd was. Uit de resterende antwoorden, waarin dus weI een verandering wordt geconsta; teerd, blijkt in 195gevallen dat de man de trouwring later is gaan dragen dan de vrouw, of wei
dat er minder mannen zijn dan vrouwen die een trouwring dragen. Dit verschil tussen man en
vrouw geldt in de eerste plaats voor de katholieke gebieden. Dat ligt voor de hand, omdat de
trouwring van de vrouw daar altijd al bekend is geweest bij de huwelijksvoltrekking. Gaat men
uit van een ruwe scheiding tussen de medewerkers op grond van het dragen van de ring aan de
linker- dan weI aan de rechterhand, dan zijn van de 195 zegslieden die een verschil tussen man
en vrouw constateren 112 katholiek en 83 protestant. Typerende antwoorden zijn: J. TeenstraSlagman, huisvrouw, geb. 1897, voor Laren, Gld. (G 221): 'Tot ongeveer 1925-30 toe droegen
aileen de vrouwen een trouwring. Nadien ook de mannen, zoo zelfs dat de.mannen die al eenige
jaren getrouwd waren zich nog een ring aanschaften. Althans als hun vrouw wei een trouwring
droeg'; J. Roose, scheepswerktuigkundige, geb. 1926, voor Koudekerke (I 80): 'Bij onderzoek
bleek dat 'heel vroeger' de mannen nooit een trouwring droegen'; G.G. Engels, assist. RijksIandbouwvoor!.dienst, geb. 1906, voor HeIden (L 291): 'Vroeger droegen de.mannen geen ring.
Bemiddelden weI 100/0. Sinds 1915 draagt elkeen hem.' - Voorts J. Vader, Over het lie/deleven
op Walcheren in vroeger tijd, in: Neerl. Volks!. 12(1962), 206-233, bIz. 218; J. de Bree,
Kostuum en sieraad in Zeeland, Lochem 1967, 41-42, 89, 138; M. van Reenen-Volter, De
heerlijkheid Bergen in woord en beeld, Alkmaar [1925], 16; E. Heupers, Beeld van Eemland
[enz.], Den Haag 1968, 79.
27 B. Luesink, Iandb.kundige, geb. 1926, voor Hengelo Gld. (F 206): 'Man kreeg vroeger .
meestal een zilveren tabaksdoos waarin de naam van zijn vrouw was gegraveerd [... l Tot voor
ca., 50 jaar'; J. Booy, Iandbouwer, geb. 1909, voor Dwingelo (G 24): 'Ca. 60 jaar gelede'n
droegen de mannen geen ring maar kregen ze ais compensatie van hun vrouwen b.v. een
sigarenpijpje met een gouden rand (kreeg mijn vader)'; K. Scheijgrond, land.huish.1erares,
geb. 1904, voor Nieuwland (I 12): 'Toen mijn ouders in 1899 trouwden kreeg mijn moeder geen
gladde trouwring, maar een mooie ring met een kleine opaal en twee briljantjes; werd bij het
uitgaan gedragen. Mijn vader kreeg van m'n moeder een gouden paardje aan de horlogeketting.
Toch werden er toen door de boerenzoons en dochters al giadde ringen gedragen'; F. Kodde,
gemeentewerkman, geb. 1909, voor Aagtekerke (I 63): 'Vroeger als de jongen meestal in dracht
was, gaf de jongen aan het meisje een ring en het meisje aan de jongen meestal een zilveren
sigarenkoker'; D.N. Jansen, landbouwer, geb. 1909, voor Hien (L 59): 'Sommige mannen
droegen geen trouwring maar hadden dan een horlogeketting met een paar gouden blokjes erin
[met] de initialen van de echtgenote'; G.J.H. Krosenbrink, onderwijzer,: geb. 1928, voor Miste
(M 11): 'Vroeger man geen ring, maar horlogeketting. Uit haar van de verloofde. In de buurtschilPpen met gouden sIotje. 'Handen in elkaar' ais figuur erop. Nog ca. 60 jaar geleden'; M.
van Urk-Koffeman, huisvrouw, geb. 1898, voor Urk (F 77): 'Vroeger werd de trouwring (soms)
in het halsdoekje gedaan' (dezelfde opmerking van C. Koffeman, kweekschoolleerling, geb.
1917 en J. Koffeman, electricien, ,geb. 1917; - Voorts Z. Groothuismink te Heemse (G 114)
voor het Hardenbergerkarspel (hs. Z. Groothuismink, Volkskundebureau KNAW): 'Komt het
met de ouders in orde, dan geven ze elkaar een cadeau b.v. een psalmboek, beugel,: of i.d. Een
gebruik dat nu vee1aI is veranderd in een echt burgerlijke verloving, waarbij de ring de plaats
van het cadeau inneemt'; J. Vader, Over het lie/deleven op Walcheren in vroeger tijd, in: Neerl.
Volks!. 12 (1962), 206-233, bIz. 218; Tromp de Vries, 'Hartverscheurende zeeramp', in: Neerl.
Volksleven 17(1967), 290-293, bIz. 292; E. Heupers, Beeld van Eemland [enz.J, Den Haag
1968, 83.
28 E.L. Franssens, Iandbouwer, geb. 1893, voor Aduard (C 68): 'Nee. Mijn vader had geen
trouwring. Wei had hij mijn moeder een sierring gegeven, ais verlovingsgeschenk (dat was in
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1875),; D. Schuijtemaker, veehouder, geb. 1926, voor Grosthuizen (E 52): 'Ca. 1920 kochten
welgestelden wei een tweede gladde ring voor ,trouwring. Men droeg dan aan iedere ringvinger
eenzelfde ring'; A. Balk-Smit, huisvrouw, geb. 1880, voor Oosterleek (E 61): 'Toen ik trouwde
was, het geen gewoonte bij de boerenstand dat een man een trouwring droeg. Ik had een
verlovingsring gekregen met een steentje. [... j De ring was van goud. Met het trouwen kreeg ik
een trouwring, een gladde ring van goud. Dat is aI meer dan zestig jaar geleden'; M. Machen,
geb. 1906, voor Warmond (E 138a): 'Bij sommige families - de betere standen - kreeg 't
meisje 'n ring met een steentje bij de verloving. Bij 't huwelijk een andere'; G.M.
Piron-Mulders, boerin,geb. 1927, voor Mook-Middelaar (L 159a): 'Een enkele keer, bij
welgestelde lui, neemt men dan nog weer een trouwring'; H. Lemmen-Teeters, onderwijzeres,
geb. 1939, voor Beringe (L 265c): 'Ja meestal weI [verlovingsring wordt trouwringj, behalve bij
zeer rijke mensen'.
29 L. van der .Have, gemeenteambt., geb. 1890, voor Nieuwerkerk (I 51): 'Als men voor 60
jaren hier iemand zag met een ring, dan was dat een bewijs dat deze persoon rijk was, of hij
was het niet en was een opschepper. Doch de tijden zijn veranderd'; D.N. Jansen, landbouwer,
geb. 1909, voor Hien (L 59): 'Sommige mannen vonden een trouwring kinderachtig of branieachtig. 't Stond om in de hedendaagse terminologie te spreken: niet 'stoer"; J.W. Aerts,
tuinder, geb. 1882, voor Blerik (L 269): 'Mensen hadden vroeger (werkmensen) [... j een soort
minderwaardigheidscomplex, bang dat ze als opscheppers, kaatjes of zeikers gehouden we~den'.
30 P. Korte, hoofd B.L.O., geb. 1894, voor Beerta (C 132): 'Een enkele keer schafte de jonge
vrouw (of als ze enige tijd getrouwd was) zichzelf een trouwring aan (onder arbeiders)'; H.
Schoonderbeek, boekhouder, geb. 1908, voor Ede (F 193): 'Mijn ouders, gehuwd in 1900,
hebben nooit een trouwring gedragen, en mijn oudere zusters hadden bij hun huwelijk ook geen
trouwring. Later hebben deze alsnog een gladde (trouw)ring gekocht, maar toen waren ze reeds
jaren getrouwd [ ... j Bij gedwongen huwelijken bleef het aanschaffen weI eens achterwege omdat
er dan geen geld voor was, maar meestal wordt dan later a1snog een ring gekocht'; J. Siebering,
hoofd ener school, geb. 1903, voor Nieuw-Balinge (G SOb): 'Er zijn er die op hun koperen of
zilveren bruiloft alsnog een trouwring nemen. Een speciale betekenis heeft die ring niet'; P. Seijn. stra, ambtenaar, geb. 1904, voor Oost-Souburg (I 82): 'Vroeger kocht men de ring wei eens, wanneer men aI enige jaren was getrouwd, dat kwam door een te kleine beurs bij het huwelijk'.
31 . Voor, de tweede wereldoorlog was 90% van de trouwringmarkt in Nederland in handen van
de firma Drijfhout en Zn., volgens een mededeling van haar directeur (1974). De archieven van
dit bedrijf zijn evenwel vernietigd. Na de oorlog zijn er nieuwe fabrikanten bijgekomen (Begeer,
Constant). De gegevens van de na-oorlogse ontwikkeling zijn echter veel minder interessant,
omdat de trouwring tot 1965 vrijwel algemeen was.
32 J. Weyns geeft een voorbeeld van een vermelding van een trouwring uit een boedelstaat
van 1674, met de mededeling dat een dergelijke vermelding zeer zeldzaam is in de 1000 boedelstaten die hij heeft doorgezien (Ons Heem 19(1965), 207-208). Een andere moeilijkheid is dat
inventarissen geen uitsluitsel geven over het gebruik van de ring, behalve dan als beleggingsobject en sieraad. Een voorbeeld van stelselmatig onderzoek naar de ring op grond van
testameriten vindt men in een artikel van Maria Schmidt, Biirgerliche Fingerrinf?e des 16. bis
18. lahrhunderts, in: Rhein.-westf. Zf. f. Volksk. 8(1961), 81-92. Zij gebruikte daarvoor de
testamenten die zich in het Stadsarchief in Munster bevinden. Haar gegevens hebben vooral
betrekking op het materiaal van de ring, ook van de trouwring, maar incidenteel blijkt ook iets
over de betekenis die men eraan hechtte, b.v. doordat hij aan de kerk of de naastbestaanden
werd nagelaten.
33 Van notariele acten werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt door N. de Roever, Van vrijen en
trouwen, 'Bijdrage tot de geschiedenis van oud-vaderlandsche zeden, Haarlem 1891, en meer
recent'door P.Th. Zwart, Hwat der geande wie yn en om it houlik hinne yn Frys[{jn yn de 17de
ieu, in: It Beaken 29(1967), 220-233.
34 Belangrijke bronnen zijn de Consultatien, advysen en advertissementen, gegeven ende
geschreven bij verscheyden treffelijcke rechts-geleerden in Hollandt, 6 din., Rotterdam
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1645-1685; de Nieuwe Hollandsche consultatien, advertissementen van regten, memoiren, en
andere schriftuiren 'van voorname' regtsgeleerden, bijeen verzamelt door Ger. de Haas,
'sGravenhage 1741; en de Sententien en gewezen zaken, van den Hoogen en Provincialen Raad
in Holland, Zeeland en West-Friesland, mitsgaders eenige andere zaken den rechtenaangaande, Deel I, Rotterdam 1662, waarvan onder meer uitvoerig gebruik is gemaakt door L.J. van
Apeldoorn, Geschiedenis van het nederlandsche huwelijksrecht voor de invoering van de fransche wetgeving, Amsterdam 1925. Bij hem vindt men ook oudere bronnen.
35 De belangrijkste samenvatting van de tot nu toe verschenen litteratuur over dit onderwerp,
met uitvoerige bronvermelding, vindt men bij Rene Metz, La consecration des vierges dans
l'eglise romaine, Etude d'histoire de la liturgie, These pour Ie doctorat en theologie, Presentee
et soutenue Ie 17 decembre 1949 (Bibliographie mise a jour jusqu'en 1953), Paris 1954: Appendice I: Ie rituel du mariage.
36 Afbeeldingen geven een indruk van het gebruik van de ring in het algemeen. Dat dit sterk
afhankelijk was van de mode blijkt al uit de litteratuur (vgl. b.v. J. Ie Franck van Berkhey,
Natuurlijke Historie van Holland, derde deel, tweede stuk, Amsterdam 1773, 1114-1116, en J.
de Bree, Kostuum en sieraad in Zeeland, Lochem 1967). Bij een vluchtige verkenning valt het
op dat er op 18e-eeuwse portretten en regentenstukken veel minder ringen voorkomen dan in de
17e en de 1ge eeuw. Bij deze bronnen doet zich evenwel weer het probleem voor datde
huwelijks- en verlovingsringen niet met zekerheid te onderscheiden zijn van de andere ringen.
37

Rene Metz (= noot 35), 393, met litteratuuropgave.

38 L.J. van Apeldoorn (= noot 34), 35 meent dat het handgeld eerst aan de vader pf voogd
werd gegeven, nadat de koopprijs bruidsschat was geworden, en bij de huwelijkssluiting weJCd uitbetaald, en dat het pas later, toen het meisje zichzelf verloofde, aan het meisje werd gegeven
veelal in de vorm van een ring.
39 Rene Metz ( = noot 35), 386-398.
40 L.J. van Apeldoorn ( = noot 34), 32.
41 Rene Metz (= noot 35), 369-372: Over de betekenis die de romeinen aan de ring bij de
verloving toekenden bestaat verschil van mening. Volgens sommigen moet hij beschouwd
worden als een onderpand, of handgeld, volgens anderen symboliseerde hij de band die tussen
man en vrouw bestond. Pas in de derde eeuw werd hij het belangrijkste element in het ritueel
bij het totstandkomen van de verloving. Onder invloed van christelijke auteurs werd hij
vervolgens het symbool van wederzijdse trouw. De positie van de vrouw was toen al lang een
heel andere als die ten noorden van de AJpen.
42 Vgl. b.v. Carle C. Zimmerman, Fumily and civilization, New York and London '[1947],
470-495. Overigens heeft Z. geheel andere uitgangspunten en ik kan hem niet citeren zonder
voor de strekking van zijn betoog te waarschuwen. Z. onderscheidt drie gezinstypen: de trustee
family, de domestic family en de atomistic family. Van deze drie is de domestic family de
belangrijkste. Hij verstaat daaronder het gezin waarin ouders en kinderen een eenheid vormen,
dat gebaseerd is op onderling vertrouwen en gericht is op de opvoeding. Een dergelijk gezin
beschouwt hij als een natuurlijke sociale eenheid en niet als het product van een evolutie of van
de economische omstandigheden. In perioden waarin er geen sterk centraal religieus of politiek
gezag is, is het gezin voorzijn bescherming aangewezen op de familie. Z. spreekt in dit verb and
van trustee family. Beschavingen waarin de familie domineert zijn statisch, blokkeren de vrijheid van het individu en daardoor ook de ontwikkeling van de beschaving. Hij ziet een
dergelijke situatie aan het begin van de griekse, van de romeinse en van de moderne westerse
beschaving. Pas toen het accent verJegd werd van de trustee family naar de domestic family, als
het gevolg van het optreden van een sterk centraal gezag, konden die beschavingen tot bloei
komen. Het verval van eerst de griekse en later de romeinse beschaving schrijft hij voornamelijk
toe aan de wildgroei van de theoretische opvattingen over individuele vrijheid die die overgang
aanvankelijk begeleidden. Op zichzelf acht hij een dergelijke wildgroei echter niet wetmatig.
Ze kan tot staan gebracht worden door een soort morele herbewapening, een herwaardering van
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het gezinsleven, waarbij hij aan de sociologie en de geschiedwetenschap een bijzondere taak
toekent. Essentieel in dit betoog, dat overigens veel warhoofdiger en tegenstrijdiger is dan in
deze beknopte samenvatting tot uitdrukking kan worden gebracht, is dat de" schrijver de
gedachte dat de verhouding tussen man en vrouw bepaald wordt door de sociale en economische
omstandigheden verwerpt. Hij is van mening dat die verhouding psychologisch verklaard moet
worden, onafhankelijk van de cultuur. Zijn indeling lijkt dan ook maar oppervlakkig op de
indeling in familie-huishouding-gezin die men in de meeste andere stu<:\ies over dit onderwerp
vindt. Fundamenteel is naar zijn mening dat men alle gezinstypen die hij onderscheidt in elke
beschaving op elk ogenblik aantreft, zij het in telkens andere verhoudingen, afhankelijk van de
heersende ideeen. Dit alles doet overigens niet af aan de bruikbaarheid in dit verband van zijn
samenvatting van de strijd tussen, de Kerk en het familiesysteem in de middeleeuwen, waarnaar
hierboven verwezen wordt. - Overtuigende voorbeelden van de invloed van de sociaal-economische omstandigheden opde verhouding tussen man en vrouw, op de ideeen daarover en de
traditionele gebruiken die daar weer mee samenhangen, vindt men b.v. bij E.W. Burgess [and]
H.J. Locke, The family, From institution to companionship, 2nd ed., New York 1953 (dat
overigens in hoofdzaak synchroon materiaal bevat, ontleend aan interviews met amerikaanse
immigranten met een andere culturele achtergrond); Rudolf Braun, Industrialisierung und
Volksleben, Die Veriinderungen der Lebensformen in einer liindlichen Industriegebiet vor 1900
(Zurcher Oberland), Erlenbach, Zurich und Stuttgart [1960], Lh.b. blzz. 64-65; B. Demyttenaere, Vi'ouw en sexualiteit, Een aantal kerkideologische standpunten in de vroege middeleeuwlln, in: Ts. v. Geschiedenis 86(1973), 236-261; en O. Lofgren, Family and household among
scandinavian peasants: an exploratory essay, in: Ethnologia Scandinavica 1974, 17-52. - Voor
de verhouding tussen kerk en familie in de middeleeuwen vgl. men voorts J.P. Kruijt, Het gezin
'sedert de middeleeuwen, in: Sociologisch Bull. 4 (1950), 79-94, biz. 81; Ingeborg
Weber-Kellermann, Die deutsche Familie, Versuch einer Sozialgeschichte, Frankfurt a. M.
1974,20, 23, 38; G.A. Kooy, Het modem-Westers gezin, Hilversum, Antwerpen'1967, 38.
43

Rene Metz (= noot 35), 372, noot 18.

44 Hoewel er al voorbeelden uit de l1e eeuw zijn dat ook de man een ring kreeg
aangeschoven, blijven deze tot in de negentiende of zelfs de twintigste eeuw incidenteel of
beperkt tot bepaalde streken, vgl. b.v. Rene Metz (= noot 35), 406: noot 114; en Bernward
Deneke, Hochzeit, Munchen [1971], 75-76. De oudste mij bekende beschrijving van een
nederlandse liturgie is die van Corn. Kempius en dateert pas uit de zestiende eeuw (vgl. L.J.
van Apeldoorn (= noot 34), 66-68). Er is hierin alleen sprake van een ring voor de vrouw.
45 Illustratief is een opmerking van Paul Brandenburg in een interview met Marja Roscam
Abbing (Vara-gids 11-1-1975, biz. 11:) 'Ik ben eigenlijk erg fel anti-katholiek. De paus is een
raddraaier, een oen van een kerel. Maar in overleg met pater Dreessen (een formidabele man die
nog steeds bij ons thuis komt) is de huwelijksacte te mijner behoeve veranderd. Dat van 'wat
god verbindt, zal de mens niet scheiden' heb ik niet beloofd - daar heeft god niets mee te
maken.'

46~' Onder 17. werd gevraagd: 'Kent u verhalen, liedjes, raadsels of spreekwoorden in verb and
met de trouwring of met ringen? - Daarop vermeldden 18 correspondenten het verhaal van de
verloren trouwring die terugkomt bij de eigenaar. Alle antwoorden komen uit het katj:lOlieke deel
van ons land.
47

Rene Metz (= noot 35),400-405, met uitvoerige litteratuuropgave; en noot 15.

48

= noot 44.

49 Huwelijkssluiting ,en mis voor bruidegom en bruid, 7de druk, Uitgave van de Federatie van
Liturgische Verenigingen in Nederland, Verzendhuis Marienburg, Den Bosch, Roermond 1925.
50 J. Cats, Houwelyck [enz.], Middelburgh 1625, III, 9, 20, 22; en J. Cats, 's Werelts begin,
midden, eynde, besloten in den trou-ringh [enz.], Dordrecht 1637, 43. Ook het pleidooi dat
Cats in dit verb and houdt voor de gemeenschap van goederen is in feite een pleidooi voor de
alleenheerschappij van de man en richt zich tegen de ontwikkeling naar een grotere
economische onafhankelijkheid van de vrouw.
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51 De Hervormde Kerk maakte de~ kerkelijke inzegening in feite facultatief door de
bevestiging en aile juridische consequenties daarvan tot de bevoegdheid van de staat te rekenen,
vgl. L.J. van Apeldoorn (= noot 34), 89-123. Zoals we hierboven al zagen werd de ring uit de
liturgie geschrapt (noot 23).
52 L. Knappert, Verloving en huwelijk in vroeger dagen, Amsterdam 1914, 17-22; L.J. van
Apeldoorn (= noot 34), 48-54.
53 N. de Roever, Van vrijen en trouwen [enz.], Haarlem 1891, 109-119.
54 Een tussenvorm is wellicht het middendoor breken van een ring of muntstuk door de man,
waarna hij de ene helft aan het meisje geeft en de andere zelf behoudt, vgl. b.v. ,Die schoone
hystorie van Malegijs [enz.], naar den Antwerpschen druk van Jan van Ghelen 'uit het jaar
1556, uitgeg. d. E.T. Kuiper, Leiden 1903, 218; en C. van Hasselt, Arnhemsche Oudheden, 4
din., Arnhem.1803-1804, dl. I, 43 [1563]. Ais sprookjesmotief vindt men een dergelijke
ringdeling in deze zelfde tijd bij De Dene (1505?-ca. 1578) in zijn gedicht Vanden hertoghe
van Bruunswyck, vgl. D. Coigneau, Een hertog van Brunswijk in De Dene's testament, in;
Versl. en Med. v.d. Kon. Via. Acad. v. Ned. Taal- en Letterk. 1974, 163-164,169-170. Later
gaat men speciale penningen gebruiken die worden doorgezaagd, of waarvan de delen in elkaar
kunnen worden geschroefd. Eenzelfde idee vindt men terug bij de z.g. hoepringen, die in
verschillende perioden in de mode waren, vgl. J. Ie Francq van Berkhey, Natuurlijke Historie
van Holland, derde deel, tweede stuk, Amsterdam 1773, 1114; J. de Bree, Kostuum en sieraad
in Zeeland, Lochem 1967, 138; en voorts Bernward Deneke, Hochzeit, Miinchen [1971], 78. Men mag uit het bovenstaande niet opmaken, dat omgekeerd een geschenk van het meisje aan
de man nooit voorkwam. Dat was met name het geval wanneer het meisje een hogere of een
hoge status had, vgl. b.v. Die schoone hystorie van Malegijs [enz.], Leiden 1903, 39; J. Cats,'
Trouringh (= noot 50), 229, en De Oude Tijd 3(1871), 120.
55 Een overzicht van de overgang van een dergelijke standenmaatschappij naar een statusmaatschappij in de achttiende en negentiende eeuw bij Rudolf Braun, Zur Einwirkung soziokultureller Umweltbedingungen auf das Unternehmerpotential und das Unternehmerverhalten,
in: Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Probleme der friihen Industrialisierung, hrsg. v.
Wolfram Fischer, Berlin 1968, 247-284.
56 E. Shorter, Differences de classe et sentiment depuis 1750, l'exemple de la France, in:
Annales 29(1974), 1034-1057, biz. 1034.
57 Paul Kluckhohn, Die Auffassung der Liebe in der Literatur des 18. lahrhunderts und in
der deutschen Romantik, Halle 1922, 50-53; en de hiernavolgende twee noten.
58 Gertrud Angermann, Stammbiicher und Poesiealben als Spiegel ihrer Zeit, nach Quellen
des 18. -20. lahrhunderts, Miinster 1971.
.
59 Gertrud Angermann, Vergissmeinnicht- Vergiss mein nicht, in: Rhein.-westf. Zf. f. Volksk.
13(1966), 61-129.
60 Vgl. b.v. E. Bekker en A. Deken, Historie van den heer Willem Leevend, 8 din.,
's-Gravenhage 1784-1785, dl. III, 74: (kolonel Sytsema tot Jacoba Veldenaar, nadat die zijn
huwelijksaanzoek heeft afgeslagen:) 'Die ring is my dierbaar; hy is van myne Moeder; draag
dien ten mynen aandenke1'l.. Belooft gy my dat? Geef my iets, my waardig, om dat gy het
gedragen hebt. Ik. Wat wilt gy hebben, myn Vrienil? Hy. Deezen grisdelyne zyden strik, die
thans voor uwen boezem geplaatst is. (Ik gaf hem dien; hy verborg dien, zonder hem te
ontstrikken, in de geheimste afdeeling zyner portefeuille); IV, 143 (Willem Leevend over zijn
vriendin Rotje Roulin:) 'Ik heb haar verzogt, om een 10k van haar uitneemend schoon hair [... ]
ik zelf zal Iiet,tot een Koornschoofje vormen, en agter kristal, in goud gezet, altoos in mynen
boezem draagen'); 172 (idem:) 'Het Orloge ontfing ik uit haar stervende Hand ... In mynen
boezem moest ik het dragen'; .vII, 187 (Gravin Henriette van B*** aan Willem Leevend:) 'Een,
ring, kunstig met myne naamletters ingewerkt, verzoek ik, dat gy nimmer van uw hand doet';
VIII, 196-197 (Willem Leevend aan Christine Helder:) 'Zyn oog viel op het Orloge; hy nam het
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uit myne hand, kuschte het, en deed, zonder iets te zeggen, een kostbaar cachet [... ] aan den
ketting:,toen hy het my terug gaf, zeide hy: draag dat Drloge, zoals ik het u overgeef; ute
verzoeken, denk zomwylen aan my, is onnoodig; ik ken uwe wys van denken.
61 E. Bekker en A.' Deken, De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart, 17de druk, Amsterdam [enz.] 1965 [eerste druk 1782], 351-353.
62 A. Beets, Camer~ Obscura, 36ste druk, Haarlem 1928 [eerste druk 1839], 152, 192-193.
63 Philippe Aries, L'enfant et la vie familiale sous I'ancien regime, 2me ed., Paris 1973 [eerste
.
druk 1960], 453.
64 Philippe Aries, Het ontstaan van het moderne familiesentiment, in: Spiegel Historiael
5(1970), 673-679.
65 Paul Kluckhohn (= noot 57).
66 G.J. van Heijst, Over trouwbeloften, Proefschrift Utrecht, Den Bosch 1883, 19 vlgg: de
Kamer wi! de trouwbelofte als een overeenkomst blijven beschouwen, waarvan de verbreking
een eis tot schadevergoeding tot gevolg kan hebben, de Regering neemt die suggestie echter niet
over.
67 J.P. Kruijt, Het gezin sedert de middeleeuwen, in: Sociologisch Bull. 4(1950), 79-94, biz.
84; in dit verb and ook E. Shorter, Differences de c/asse et sentiment depuis 1750; I'exemple de
la France, in: Annales 24(1974), 1034-1057: Shorter ziet het huwelijk uit liefde het eerst
opkomen in de achttiende eeuw bij de laagste sociale groepen (de niet-bezitters), de sterkere
gezinsband daarentegen bij de burgerij. Volgens Usbrand van Hamelsveld is op het eind van de
achttiende eeuw het geld bij een huwelijk onder de burgerij altijd de hoofdzaak, bij het 'gemeen
[... ] heerschen doorgaands enkel de zinlijke lusten' (De zedelijke toestand der nederlandsche
natie, op het einde der achttiende eeuw, Amsterdam 1791, 262-263, 272).
68 [J. Scheltema,] Volksgebruiken der Nederlanders, bij het vrijen en trouwen, Geschied- en
letterk. mengelwerk dl. IV, st. III, z.pl. z.j. [1831], 175-179. - Scheltema was niet de eerste,
ook Le Francq van Berkhey (Natuurlijke Historie van Holland, deel III, tweede stuk,
Amsterdam 1773, 1127) en Usbrand van Hamelsveld (= noot 67,278-281) hadden deze tendens
al gesignaleerd. In dit verband spreekt Scheltema ook van de zich verbreidende gewoonte om
'zoodra hunne verbindtenis burgerlijk is voltrokken en kerkelijk ingezegend, met een wagen weg
te vlugten, als of het eene schaking ware, of dat men zich over het voltrekken van een eerbaar
huwelijk voor ouders, naastbestaanden en vrienden zoude moeten schamen' (blzz. 176-177).
69 J.P. Kruijt (= noot 67),79-94; Philippe Aries (= noot 63), 451-453.
" 70 J.l. Voskuil, Die Diffusion des Weihnachtsbaumes in den Niederlanden, in: Rhein.-westf.
·Zf. f. Volksk. 20(1973), 92-104, biz. 100.
71 VgL b.v. Ferdinand Deter, Die Fami/ie als soziale Funktionseinheit, in: Familie und
Gesellschaft, hrsg. v. Ferdinand Deter, TiibiIi.gen 1966, 1-21, biz. 1. Een extreem voorbeeld van
dit standpunt vindt men bij Heidi Rosenbaum, Familie als Gegenstruktur der Gesellschaft,
'Stuttgart 1973. Dat het gezin een autonome functie zou vervullen, als tegenwicht tegen de
maatschappij, beschouwt zij als een illusie, en voorzover deze gedachte door sociologen als
argument wordt gebruikt als een ideologie (blzz. 130-136). Dat het gezin voor het individu deze
functie kan hebben, sluit zij evenwel niet uit, en zij bestrijdt niet dat deze illusie, met name in de
burgerlijke milieus, wijd verbreid is (biz. 140-141), maar ze beklemtoont dat deze groep maar
een gering percentage van de gemeenschap vormt. Voor mijn betoog is juist deze psychologische
functie kan hebben, sluit zij evenwel niet uit, en zij bestrijdt niet dat deze illusie, met name in de
, hankelijk is, op een illusie berust. In deze sfeer ontstaan de gewoonten die, juist omdat ze in
het kleine toonaangevende milieu ontstaan, tot statussymbool worden. De opvatting van D.R.
Miller en G.E. Swanson, The changing american parent, New York 1958; en M. Gold en C.
Slater, Office, factory, store - and family; a study in integration setting, in: Amer. Sociol.
Rev. 23(1958), 64-74 dat dit democratiseringsproces in de verhouding tussen man en vrouw
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typerend is voor de nieuwe middengroep van beambten wijst in dezelfde richting, vgl. Beatrice
Caesar, Autoritiit in der Familie [enz.], Hamburg 1972, 40. - Vgl. voorts G.A. Kooy, Het
modern-westers gezin [enz.], Hilversum, Antwerpen 1967, 58-107 en noot 42.
72 R.M. McIver and Charles H. Page, Society, An introductory analysis, London 1949,
263-267. Voorts voor een probleemstelling voor verder onderzoek Rudolf Braun, Probleme des
sozio-kulturellen Wandels im 19. lahrhundert, in: Kultureller Wandel im 19. Jahrhundert,
hrsg. v. Giinther Wiegelmann, Gottingen 1973, 11-21, biz. 12.
73 Een goed overzicht van de ontwikkeling van het verenigingswezen, met verdere litteratuur,
bij Herbert Freudenthal, Vereine in Hamburg, Ein Beitrag zur Geschichte und Volkskunde der
Geselligkeit, Hamburg 1968. Voor de ontwikkeling op het platteland Ernst M. Wallner, Die
Rezeption stadtbiirgerlichen Vereinswe~ens durch die Bevolkerung auf dem Lande, in:
Kuitureller Wandel im 19. Jahrhundert, hrsg. v. Giinther Wiegelmann, Gottingen 1973,
160-173.
74 Schwagler zoekt daarentegen, mede op gezag van Viola Klein, de oorsprong van de
vrouwenbeweging in de veranderde sociale en economische positie van de vrouw, waardoor in
het bijzonder het bestaan van de ongehuwde vrouw we~d uitgehold, terwijl de gehuwde vrouw
door het verlies van een aantal van haar functies tegenover haar man aan prestige inboette, vgl.
Georg Schwagler, Soziologie der Familie [enz], Tiibingen 1970, 77-81. - Hoe aantrekkelijk die
verklaring op zichzelf ook is, ze laat weinig ruimte voor de ontwikkeling van het hier geschetste
gebruik van de ring.
75 De vraag luidde: 8a Wie betaait de ring(en)? (De man, de vrouw, ieder de zijne). - In 188
gevallen (ruim 200/0) was het antwoord dat de man beide ringen betaait, in 1 geval de vrouw.
Opvallend is dat de meeste van die 188 antwoorden uit het zuiden komen. Het gebruik· dat
aileen de vrouw een ring krijgt, heeft blijkbaar het langst doorgewerkt in de kath,olieke streken,
tengevolge van de rol die de ring van de vrouw daar in de liturgie speelde, vgl. ook noot 20.
76 Vgl. noot 29.
77 A. Ridderbos, referendaris, geb. 1899, voor Borgweg (C 114a): 'Neen- dan had men vaak
ondeugende bedoelingen'; C. de Vries, landbouwer, geb. 1901, voor Slochteren (C 118): 'maar
stel dat een verloofde zijn ring op een vreemde plaats afdeed. Dat hoort volgens onze begrippen
niet zoo Uit mijn jonge jaren een paar regels, verder vergeten: 0 gladde ring/rond aardig ding,
smoes nooit je mondje voorbij ... had betrekking op iemand die het met de trouw niet nauw
nam, op een vreemde plaats de ring in zijn vestzak droeg om een betere kans bij andere meisjes
te he!:>ben. Om deze reden behoort men de trouwring ook altijd te dragen'; P. Korte, hoofd
B.L.O., geb. 1894, voor Beerta (C 132): 'Ho, ho!! Snoodaard! Tja-en wat er dan gebeurt. (Is u
getrouwd?) 0, zo!!'; L. Loos, huisschilder, geb. 1904, voor Zwartsluis (F 83): 'Mag niet. Ais de
man een slippertje maakt'; J. van der Linde, hoofdcommies, geb. 1886, voor Hogeveen (G 74):
'Neen. Er zijn echter wei kerels van geen 100% gehaite, die voor een of andere gelegenheid de
ring in de vestzak stoppen, om niet te tonen dat ze getrouwd zijn. (Dat zijn niet de besten),;
1.L. Comelis, kantoorhouder P.T.T., voor Philippine (I 136): 'Aangezien als een niet getrouwd
man'; M.P. Boselie, grondwerker, geb. 1891, voor Middelrode (L 177c): 'En soms als de man
een slippertje maakt'; 1.1. Akkermans, mijnwerker, geb. 1895, voor Schimmert (Q98): 'Mannen
mogen de ring afdoen bij zwaar werk, maar nooit als ze uitgjian'.
78 Mededeling van de directeur van de firma Drijfhout en Zn., Fabriek van bijouterieen
(1974).
79 Een recent voorbeeld is de Mokumring, die door juwelier Schipper geschonken wordt aan
aile bruiden die tijdens de manifestatie Mokum 700 in het RAI-stadhuis in het huwelijk treden
(Het Parool 30-1-1975).
80 Mededeling van Ate Doombosch te Hilversum (1975).

81 Vgl. ook Rapport van de Volkskundecommissie van de KNA W over de situatie van het
volkskundig onderzoek in Nederland [enz.], in: Volkskunde 75 (1974), 15-22, en J.J.Voskuil,
Kritische kanttekeningen bij een handboek voor de volkskunde, in Volkskunde 75(1974),
129-134.
82 Voor een theoretische uiteenzetting over het probleem van de continuyteit: Hermann
Bausinger, Zur Algebra der Kontinuitiit, in: Kontinuitiit [enz.], hrsg. v. Hermann Bausinger
und Wolfgang. Bruckner, Berlin 1969, 9·30.
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