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was bovendien het enige eigen-
dom waar ze een claim op kon leg-
gen als haar man overleed. Al het
andere in het huwelijk opge-
bouwde eigendom ging naar zijn
familie. 
In Noordwest-Europa golden heel
andere regels, daar had de achter-
gebleven weduwe veel meer rech-
ten. We gaan ervan uit dat dat een
stimulans is geweest voor vrou-
wen om zelf kapitaal op te bouwen
en deel te nemen aan de arbeids-
markt. En dat maakte het vrou-
wen ook weer mogelijk om eco no-
misch zelfstandig te zijn en een
huwelijk uit te stellen.

SINGLES  We weten uit andere stu-
dies dat er veel singles waren in
Noordwest-Europa onder mannen
en vrouwen. Dat is deels een ge-
volg van dat late huwen: je kunt
het uitstellen, maar uiteindelijk
gebeurt het niet meer. Vrouwen
kozen er soms bewust voor single
te blijven. Voor ons verklaart dat
de opkomst van de begijnhoven,
een typisch Noordwest-Europees
fenomeen. Dat bood een mogelijk-
heid in een semi-religieuze set-
ting, zonder afstand te hoeven
doen van je bezittingen, onge-
huwd te blijven, zonder gevaar te
lopen. Ook in die tijd was een stad
voor alleenstaande
vrouwen vaak een
onveilige omgeving.

Het onderzoek en dit
boek zijn mogelijk ge-
maakt door een grote

groep vrijwilligers. Er zijn er wel
zo’n 500 bij betrokken geweest,
maar een harde kern van pakweg
20, 30 enthousiaste mensen heeft
het leeuwendeel van de data inge-
voerd in de computer. Zij hebben
ervoor gezorgd dat gegevens uit de
Amsterdamse ondertrouwregis-
ters van eind 16de tot begin 19de
eeuw voor een groot deel toegan-
kelijk zijn gemaakt.

FORMEEL In 1578 werd in Amster-
dam de Bank van Huwelijkse Za -
ken ingesteld, die toezag op alle
formaliteiten rond het huwelijk.
Alle burgers, of je nu arm of rijk
was, waren voor de wet gelijk. Je
moest ten minste drie zondagen
eerder in ondertrouw. Dan werden
allerlei gegevens genoteerd. De
tijd tot het huwelijk was een soort
controlefase. Er werd gekeken of
mensen niet elders al gehuwd
waren. En als een van de partners
jonger dan 30 was, moest er toe-
stemming van de ouders zijn.

LEEFTIJD Wat de Amsterdamse re-
gisters bijzonder maakt is dat ze
goed bewaard zijn gebleven en een
beeld geven over een lange periode

van alle rangen en standen. Boven-
dien waren de Amsterdamse kler-
ken heel ijverig: ze noteerden bij -
voorbeeld ook hoe oud de huwe-
lijkskandidaten waren. Dat lijkt nu
niets bijzonders, maar in de 16de,
17de eeuw was leeftijd helemaal
niet zo belangrijk. Je zult weinig
bronnen vinden waar consequent
leeftijden werden genoteerd. Pas
vanaf de 18de eeuw ging men, bij-
voorbeeld bij volkstellingen, men-
sen daar systematisch naar vragen.

CONSENSUS  De data bevestigen
een hypothese die we al eerder
hadden. In Noordwest-Europa
werd anders gehuwd dan elders.
De gemiddelde trouwleeftijd was
er hoger. Dat komt mede omdat
hier het uitgangspunt was dat
mensen vrijwillig instemden met
een huwelijk, met elkaar trouw-
den op basis van consensus. In
Zuid-Europa hadden ouders en fa-
milie daarop nog sterke invloed.

VROUWEN Laat trouwen heeft
ook te maken met de sociaal-eco-
nomische en juridische positie van
vrouwen. In Zuid-Europa moesten
ouders hun dochter een bruids-
schat meegeven. Meestal gold: hoe
jonger, hoe langer ze kon bijdragen
aan gezin en schoonfamilie, hoe
lager de bruidsschat. Het was dus
aantrekkelijk een dochter vroeg te
laten trouwen. Deze bruidsschat
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‘Niet de familie, maar
man en vrouw kozen
zelf voor het huwelijk’ 
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