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HET AANZOEK
Tijdens een romantisch dinertje, met zijn 
tweetjes op het strand of op het podium 
tijdens een optreden van Clouseau. De 
romantiek bereikt pieken op zulke memo-
rabele momenten. Helaas was dit vroeger 
helemaal anders. Volgens de traditie moest 
de man eerst aan de vader van zijn ‘hopelijk’ 
aanstaande toestemming gaan vragen om 
zijn dochter te huwen. Dit was een teken 
van respect en onderhandeling van de hu-
welijkse voorwaarden en eventueel bruids-
schat. De beslissing lag eerst bij de vader en 
pas nadien werd de bruid gevraagd. Direct 
een ja-antwoord geven was trouwens ook 
uit den boze. Zulke beslissingen moesten 
met de gehele familie eerst besproken 
worden. 

Tot vandaag is de traditie van knielen tij-
dens een aanzoek gebleven. Door op één 
knie te gaan maak je jezelf klein en plaats 
je de ander op een pedestal. Deze traditie 
gaat zelfs terug naar de riddertijd waar 
mannen knielden om geridderd te worden. 
In tijden van oorlog knielde men als teken 
van overgave. Degene die knielt geeft zich 
dus met andere woorden volledig over aan 
de ander. Hier dan wel met een romanti-
sche betekenis. 

Het huwelijk is ontstaan in de middeleeuwen. 
Klinkt romantisch denk je dan? Kastelen, rid-
ders, liefde en pure romantiek. Hoewel er veel 
historische romans geschreven zijn over liefde 
en het huwelijk tussen twee mensen, had het 
huwelijk vroeger helemaal geen romantische 
achtergrond. In de eerste plaats wilde men met 
het huwelijk - ofwel een monogaam leven met 
twee - het verspreiden van geslachtsziekten 
voorkomen. Economische belangen waren een 
andere grote reden voor het invoeren van het hu-
welijk. Men stapte dan in het huwelijksbootje om 
bezit binnen de familie te behouden. Gelukkig 
zijn we sindsdien wel helemaal anders over deze 
verbintenis tussen twee mensen gaan denken. 
Trouwen doen we tegenwoordig vooral uit liefde 
voor onze wederhelft. Deze romantische gebeur-
tenis is voor velen onder ons ook het hoogtepunt 
in zijn of haar leven. Het is daarom ook niet zo 
bijzonder dat we er toch heel wat tijd en moeite 
in steken. Doorheen de jaren hebben zich een 
aantal tradities ontwikkeld rond de trouwerij. 
Sommigen zijn ‘gelukkig’ verdwenen en andere 
hebben dan weer een moderner kantje gekregen. 
BELLO somt er een aantal op:

HET ONTSTAAN VAN 
HUWELIJKSTRADITIES
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DE VERLOVING
Een lange verloving was vooral vroeger heel 
normaal. Het was eerder een belofte aan je 
aanstaande, deze werd dan ook bezegeld met 
een verlovingsring. De verlovingsring heeft 
een lange traditie en zou vroeger betekend 
hebben dat de vrouw haar bruidsschat zou 
ontvangen hebben. 

HET BRUIDSKLEED
Traditioneel is een bruidskleed wit en van de 
trouwgasten mag ook niemand helemaal in 
het wit gekleed zijn, dat is gereserveerd voor 
de bruid en soms ook bruidegom. Wit staat 
voor maagdelijkheid, puurheid en onschuld. 
Deze traditie stamt nog af uit de Romeinse tijd, 
waar tijdens feesten en vieringen iedereen in 
het wit gekleed ging. In de middeleeuwen 
waren de trouwjurken dan weer heel kleurrijk. 
Hoe meer kleuren, hoe rijker je was. In de 17de 
eeuw waren het dan weer zwarte trouwjurken 
die populair waren. Het is pas op het einde van 
de 18de eeuw dat de bruid een wit trouwkleed 
is gaan dragen. Deze eer was enkel weggelegd 
voor de dames uit rijkere kringen, de boeren-
dochters droegen traditionele kleding. Vanaf 
1920 konden de bruid en bruidegom zelf kie-
zen wat ze gingen aandoen. Tegenwoordig is 
alles mogelijk, een trouwfeest in thema met 
bijhorende kleding van de bruid en bruide-
gom is geen uitzondering meer. Denk maar 
aan een Halloweentrouw, onderwatertrouw, 
kersttrouw enz…. 

BRUIDSBOEKET
Sinds jaar en dag draagt de bruid een bruids-
boeket tijdens de bruiloft en wie volgens tradi-
tie het boeket kan vangen, is de volgende in rij 
om te gaan trouwen. Een bruidsboeket bestaat 
tegenwoordig uit prachtig geurende bloemen, 
maar dat was niet altijd zo. Het ontstaan van het 
bruidsboeket vinden we terug bij de Romeinen. 
Het boeket zag er toen wel helemaal anders 
uit, en had vooral een praktische reden. Een 
Romeinse bruid droeg een boeket gemaakt 
uit knoflook, kruiden en andere specerijen die 

omwille van hun sterke geur kwade geesten 
zou afschrikken. Pas met de Britse Queen 
Victoria kwam daar verandering in en werd 
het bruidsboeket dat voornamelijk uit bloe-
men bestond populair. In de beginperiode 
bestonden deze boeketten voornamelijk uit 
rozen, maar later werd er steeds meer geva-
rieerd met soorten bloemen, en kregen ver-
schillende bloemen ook allerlei betekenissen. 
Het Biedermeier bruidsboeket is de populairste 
onder de bruidjes. Dat is het bolvormig boeket, 
waarbij de bloemen heel compact worden ge-
bonden. Ook het plukboeket wordt steeds po-
pulairder. Dit is een eerder speels, los gebonden 
boeket met bloemen in verschillende lengtes. 
Denk hierbij aan een nonchalant samengesteld 
boeket met prachtige veldbloemen. Kijk alvast voor meer info op www.bcweddings.be of contacteer ons vandaag 

nog voor een gratis kennismakingsgesprek: info@bcweddings.be • 0476 43 53 85

Het plannen van een evenement kan enorm stressvol zijn, maar met hulp 

van ons ga je genieten van elk moment. Van verlovingsfeest, trouwfeest, 

babyshower, tot jubileum, ... Kortom voor alle mijlpalen in het leven. 

Wij verzorgen deze volledige dag in samenspraak van A tot Z, volgens uw 

wensen en budget.

    Here’s to love and laughter
and happily ever after...

proposal planner • engagement parties • rehearsal dinners • bridal 
showers •  wedding • wedding anniversaries • babyshowers • communie  
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DE TROUWRINGEN
Deze romantische traditie gaat ook terug naar 
de Romeinse tijd. In die tijd kreeg enkel de 
vrouw een ring als teken van bezit en eigen-
dom van de man. Deze barbaarse tijden zijn 
gelukkig ver achter ons, want al eeuwenlang 
krijgen zowel de bruid als de bruidegom een 
ring die de verbintenis tussen het stel bezegelt. 
De ronde vorm van de trouwring staat trou-
wens ook voor oneindige liefde en vaak zit er 
ook een inscriptie aan de binnenkant van een 
trouwring. Met het dragen van een trouwring 
toon je ook aan de buitenwereld dat je eigen-
lijk niet meer op zoek bent naar die ware. Je 
status staat dus op ‘married’. 

RIJST GOOIEN
Rijst gooien, duiven of vlinders loslaten zijn tra-
dities die we nog niet zo lang in onze cultuur 
hebben overgenomen. Rijst gooien zou van 
het Verre Oosten komen en staat voor vrucht-
baarheid. Tegenwoordig strooit men ook con-
fetti, kleine centjes of bloemblaadjes op het 
pasgetrouwd stel. Na de ceremonie laat het 
pasgetrouwd stel ook vaak duiven los. Deze 
symboliseren liefde, vrede en verbondenheid, 
het perfecte symbool dus voor op een trouw-
dag. In plaats van duiven kun je er ook voor 
kiezen om vlinders los te laten. Van oorsprong 
is dit een traditie van de Amerikaanse indianen. 
Zij lieten een vlinder los en deden daarbij een 
wens.

BRUIDSTAART
Taart eten kan vandaag dagelijks, als je dat na-
tuurlijk kunt verdragen, maar vroeger was dit 
enkel gereserveerd voor de adel en de rijken. 
Pas toen de prijs van suiker daalde, werd taart 
eten ook iets waarvan de gewone mens kon 

genieten. In de eerste helft van de 19de eeuw 
werd op trouwfeesten bij de adel en rijken in 
België ‘croquembouche’ geserveerd. Dat zijn 
hoge kegels van soezen die aan elkaar ge-
kleefd waren met karamelsaus. De bruidstaart 
uit suikerglazuur en in verschillende lagen, 
zoals we deze vandaag kennen, is van Engelse 
oorsprong. Traditioneel is de bruidstaart wit 
zoals het kleed van de bruid, maar tegen-
woordig kan ook dit concept heel origineel 
aangepakt worden. 

HUWELIJKSREIS OF HONEYMOON 
Voor de oorsprong van ‘honeymoon’ moeten 
we terug naar de 5de eeuw. Een traditie ont-
stond waarbij een man en vrouw een lustop-
wekkend alcoholisch drankje gebaseerd op 
honing (honey) dronken na hun eerste maan 
(moon) als getrouwd stel. Dit werd gegeven 
omdat het zou helpen met de vruchtbaarheid 

van het koppel. Een andere theorie is dat het 
woord ‘honeymoon’ afgeleid is van het Noorse 
woord ‘‘hjunottsmanathr’, wat refereert aan 
een situatie waarin de bruidegom zijn bruid 
kidnapt(!) en haar verborgen houdt voor haar 
familie tot ze stoppen met zoeken. Gelukkig 
betekent huwelijksreis vandaag gewoon een 
hele fijne en romantische vakantie met zijn 
tweetjes. 

Elke cultuur heeft zo zijn eigen huwelijkstradities, 
en in het verleden waren de meeste huwelijksritu-
elen bedoeld om het fris getrouwde huwelijkspaar 
te beschermen tegen boze geesten. Welke tradities 
je meeneemt in je eigen huwelijk is natuurlijk vol-
ledig een eigen keuze, maar vergeet niet dat tradi-
ties een bruiloft een stuk leuker maken en daarbij 
voor veel vermaak zorgen . Het allerbelangrijkste is 
natuurlijk om met volle teugen van deze speciale 
dag te genieten!


