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Woordd vooraf 

Bijj  het verrichten van het onderzoek en het schrijven van dit boek heb ik hulp 
gehadd van veel mensen. Een aantal wil ik op deze plaats speciaal bedanken. De 
mogelijkheidd om binnen het door NWO gefinancierde programma Cultuuigeschie-
deniss van de Republiek in de zeventiende eeuw bij de vakgroep Nieuwe en Theoretische Ge-
schiedeniss van de UvA onderzoek te doen naar 'Vrouwen in Leiden', greep ik 
mett beide handen aan. Mijn gretigheid nam niet af. Maar ik realiseerde me wel 
datdat tijd en handelbaarheid vroegen om afbakening. Ik heb, zoals de lezer van de 
titell  van dit boek heeft begrepen, het onderwerp van mijn onderzoek enigszins 
aangepast. . 

Inn mijn keuze voor de invulling van het onderzoeksvoorstel heeft mijn bege-
leiderr en promotor Henk van Nierop mij steeds gesteund. Henk hield vertrou-
wenn in een goede afloop van het project, wanneer ik dat soms verloor. Zijn kri-
tischee commentaar en enthousiaste begeleiding waren bijzonder inspirerend. 
Ikk heb veel van hem geleerd. 

Dee gesprekken die ik met Hans Blom, Gabrielle Dorren, Marjolein 't Hart, Els 
Kloekk en Paul Knevel voerde over de opzet van mijn onderzoek, waren zeer 
waardevol,, evenals de tips die ik kreeg van Leo Noordegraaf en Thera Wijsen-
beek.. De meeste gegevens die ten grondslag üggen aan dit onderzoek verzamel-
dee ik in Leiden, waarbij de medewerkers van het gemeentearchief me behulp-
zaamm zijn geweest. Zojuist gevonden gegevens kon ik voorleggen aan Aries van 
Meeterenn die mij ook het delen in de archiefvondsten van zijn eigen onderzoek. 

Nuttigee kritiek en suggesties kreeg ik van promovendi en docenten van het 
Huizingaa Instituut. Aan de onderzoekers van het Republiek-project en aan de 
ledenn van de Amsterdamse 'Aio-dub' kon ik mijn onderzoeksresultaten presen-
teren.. Aan hun aanwijzingen en commentaar heb ik veel gehad. De discussies 
mett (bestuurs) leden van de Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmo-
dernee Tijd waren leerzaam en leuk. Yvonne Bleyerveld en Annelies de Jeu gaven 
mee tips vanuit hun disciplines, de kunstgeschiedenis en neerlandistiek en met 
Dinii  Helmers voerde ik stimulerende gesprekken over het vak. 

Verschillendee mensen lazen hoofdstukken in de maak. Marjolein 't Hart en 
Elss Kloek gaven deskundig commentaar evenals Hilde van Wijngaarden, wier 
hulpp en betrokkenheid van begin tot eind, op alle fronten, voor mij erg belang-
rijkk is geweest. Maurits Schmidt en Tialda Sikkema boden een welkome frisse 
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blik.. Ann Doherty hielp mij met de summary. 
Vriendenn en familie toonden al die jaren belangstelling. Maurits, Marleen en 

Abeltjee boden steun en afleiding buiten de stad. Ivo las mijn teksten die ik nog 
niett aan anderen durfde te laten zien en hielp me met proeven en plaatjes. Meer 
nogg dan zijn dubbele deskundigheid waardeer ik zijn aanmoediging en geduld. 
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Inleiding g 

AANDACH TT VOOR WEDUWE N 

InIn oktober 1635 stuurde Cathelijntgen Otteles een rekest aan het bestuur van de 
stadd Leiden waarin zij hulp verzocht. Enkele dagen daarvoor was haar man, de 
ververr Hendrik Lomme, overleden, haar achterlatend met vier minderjarige 
kinderen.. Als hoofd van het huishouden was zij nu belast 'tot der selver onder-
hout*.. Zij vreesde dat zij 'doort overlijden vanden voornoemden haren man nu 
niett wel bestant is omme haer selven in soberheijt te behelpen'. Met de dood 
vann Hendrik had het gezin de kostwinner verloren. De weduwe wist niet 'waer 
medee sij nu voortaen haer ende haren voorseijde kinderen de kost ende t'bijle-
venn sal vercrijgen' wanneer zij geen tc>estemming zou krijgen de ververij van 
haarr man voort te zetten. Cathelijntgen Otteles vroeg het stadsbestuur haar als 
verfsterr te beëdigen zodat zij 'met eer' zou kunnen leven. Het Gerecht hono-
reerdee het verzoek van de weduwe.' 

Err waren veel vrouwen zoals Cathelijntgen Otteles die als gevolg van de dood 
vann hun echtgenoot alleen kwamen te staan en op zoek moesten naar manieren 
omm 'met eer' te leven. De kans op het weduwschap was reëel. Als ze het gevaar-
lijk ee kraambed wisten te overleven, was de levensverwachting van vrouwen 
waarschijnlijkk hoger dan die van mannen. De kans dat de vrouwen die wedu-
wenn werden ook voor lange tijd weduwen zouden blijven, was nog groter. We-
duwenn waren een aanzienlijke minderheidsgroep in de vroegmoderne stedelij-
kee samenleving. Zo stond volgens de volkstelling die in 1622 in Leiden had 
plaatsgevonden,, in dertien procent van de huishoudens in de stad een weduwe 
aann het hoofd.2 Deze vrouwen hadden meer met elkaar gemeen dan de gedeel-
dee ervaring van het verlies van een echtgenoot. 

Voorr de historicus is een van de opvallendste kenmerken van weduwen in de 
vroegmodernee periode hun zichtbaarheid in de bronnen. Weduwen onder-
scheiddenn zich daarin van zowel gehuwde vrouwen als van hun mannelijke te-
genhangers,, de weduwnaars. Gehuwde vrouwen stonden onder de voogdij van 
hunn echtgenoot en gingen daardoor vaak achter hem schuil. Dat bovendien we-
duwenn wel en weduwnaars niet als zodanig zijn terug te vinden is een gevolg 
vann de seksespecifieke betekenis van het weduwschap in deze tijd. 
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Voorr mannen was de burgerlijke staat een minder bepalende factor voor hun 
positiee in de maatschappij. De (volwassen) jongeman, de echtgenoot of de we-
duwnaarr ondeende zijn status en identiteit in de eerste plaats aan andere facto-
ren,, als familie, vermogen of beroep. Weduwnaars uit de zeventiende eeuw 
wordenn in het algemeen in de bronnen dan ook niet als zodanig aangeduid. 
Symptomatischh in dit opzicht is de etymologie van het woord weduwnaar. Het 
Latijnsee vidua, waarvan het Nederlandse weduwe is afgeleid, kent geen mannelijke 
variant.. De term weduwnaar is later ontstaan en opmerkelijk genoeg een van de 
weinigee woorden waarbij de mannelijke vorm van de vrouwelijke is afgeleid.1 

Vrouwenn werden allereerst geïdentificeerd op basis van hun burgerlijke 
staat,, in relatie tot de man in hun leven of de afwezigheid daarvan: zij waren 
eenn 'jongedochter', de 'echtgenote' of de 'weduwe'. Tijdgenoten ondeenden es-
sentiëlee kennis aan de vermelding van de burgerlijke staat bij vrouwen, die 
daaromm in de bronnen ook vrijwel nooit ontbreekt. De burgerlijke staat van 
vrouwenn bepaalde hun juridische status: de echtgenote stond onder de voogdij 
vann haar man, als weduwe was een vrouw handelingsbekwaam. Deze vermel-
dingg van de burgerlijke status van vrouwen leidt tot de uitzonderlijke situatie 
datt er met betrekking tot het weduwschap meer informatie over vrouwen dan 
overr mannen terug te vinden is.4 

Hett weduwschap had voor vrouwen een andere betekenis dan voor mannen. 
Ditt verschil uitte zich niet alleen daarin dat een vrouw handelingsbekwaam 
werdd na de dood van haar echtgenoot. Voor weduwen werden regels gemaakt, 
diee op weduwnaars niet van toepassing waren. Vrouwen werden als gevolg van 
hett verlies van hun echtgenoot geconfronteerd met problemen die de weduw-
naarr in het algemeen niet, of in mindere mate, tegenkwam. Weduwen waren 
onderwerpp van een sterke beeldvorming, die over de mannelijke pendant ont-
brak.. Dit maakte weduwen tot een herkenbare sociale categorie in de vroegmo-
dernee samenleving. Dit boek gaat over deze sociale categorie. Met dit onderzoek 
naarr weduwen in Leiden in de zeventiende eeuw wordt getracht zicht te krijgen 
opp wat precies de betekenis was van het weduwschap voor vrouwen. 

Voorr de historicus zijn weduwen uit het verleden de meest zichtbare vrouwen. 
Veell  kennis over weduwen in de vroegmoderne periode is voortgekomen uit 
onderzoekk dat gericht was op vrouwen in het algemeen. Daarnaast hebben de 
ontwikkelingenn binnen vrouwengeschiedenis van het afgelopen decennium er-
voorr gezorgd dat de informatie over weduwen in het verleden is toegenomen. 
Dee erkenning van het belang van de levenscyclus in het leven van vrouwen en 
hett daaruit voortvloeiende gebruik van de levenscyclus, waarin het weduw-
schapp als laatste fase wordt beschouwd, als kader voor het onderzoek naar vrou-
wenn heeft zowel de kennis over als de aandacht voor weduwen vergroot.5 

Weduwenn onderscheidden zich van gehuwde vrouwen door hun juridische 
status.. In de literatuur wordt dan ook vaak op de zelfstandige status en de daar-
bijbij  behorende mogelijkheden voor weduwen gewezen. Maar de interpretatie 
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vann het weduwschap als een periode van vrouwelijke autonomie is door ver-
schillendee historici ook genuanceerd. De vraag drong zich op in hoeverre we-
duwenn gebruik hebben kunnen maken van de mogelijkheden die het recht hun 
bood.66 Het verlies van een echtgenoot bracht niet alleen juridische zelfstandig-
heid,, maar in veel gevallen ook economische tegenslag met zich mee. Zo waren 
weduwenn oververtegenwoordigd in de armste lagen van de bevolking. Gezins-
historischh onderzoek met aandacht voor de levenscyclus wees uit dat weduwen, 
samenn met kinderen, behoorden tot de meest kwetsbare leden van de vroegmo-
dernee samenleving.7 

Hett besef dat de eventuele zelfstandige status van weduwen in de maatschap-
pijj  niet uitsluitend bepaald werd door de juridische status stimuleerde de aan-
dachtt voor de economische situatie van weduwen. De benadering van het on-
derwerpp werd in belangrijke mate gestuurd door de unieke bronnen die met 
betrekkingg tot weduwen beschikbaar zijn. Vooral in Engeland, Frankrijk en Ita-
liëë bestudeerde men, vaak in aanvulling op het huwehjksgoederenrecht en het 
erfrecht,, de economische situatie waarin weduwen achterbleven aan de hand 
vann huwelijkscontracten en testamenten.8 

Dee aandacht voor de vrouwenarbeid binnen de vrouwengeschiedenis lever-
dee enige kennis op over de participatie van weduwen in de arbeidsmarkt. Deze 
informatiee is tot nu toe vrij eenzijdig. Vooral de prominente, of in elk geval zicht-
baree rol van weduwen binnen de ambachten en gilden werd bestudeerd. Naast 
dee pragmatische reden heeft de eenzijdige aandacht voor de ambachtssector 
ookk een theoretische oorsprong. In de jaren zeventig ontstond de visie dat de fa-
milyy economy, waarbij het gezin de productie-eenheid vormde en mannen en 
vrouwenn samenwerkten, de basis vormde voor de preïndustriële economie. De-
zee visie ging uit van een actieve participatie van vrouwen en een grotere gelijk-
heidd tussen de seksen en onderbouwde daarmee de veronderstelling van ver-
scheidenee feministische historici dat er ooit een 'betere' tijd voor vrouwen was 
geweest.. De veronderstelling dat de family economy de enige of belangrijkste vorm 
vann productie was in de vroegmoderne stad is echter inmiddels onder vuur ko-
menn te liggen. De visie gaat voorbij aan andere vormen van arbeid in de vroeg-
modernee tijd, zoals loonarbeid. Onderzoek wees bovendien uit dat er van de 
verondersteldee grotere gelijkheid tussen de seksen op economisch gebied geen 
sprakee is geweest. De 'goede oude tijd' voor vrouwen die men in de vroegmo-
dernee periode plaatste, bleek niet te hebben bestaan. Zo vrouwen al zelfstandige 
arbeidd konden verrichten, dan was dit toch vooral voorbehouden aan weduwen 
inn de stedelijke ambachten.9 De focus op de family economy heeft dus een belang-
rijkee bijdrage geleverd aan de kennis over zelfstandig werkende weduwen ofwel 
weduwenn binnen de ambachten. Maar de aandacht voor de family economy zorgde 
err tegelijkertijd voor dat de kennis ook beperkt bleef tot de ambachtelijke ar-
beidd binnen het gezin. Over mogelijkheden voor weduwen in de andere secto-
renn van de arbeidsmarkt en over de gevolgen van het weduwschap voor vrou-
wenn die hier werkten, is nog relatief weinig bekend.'° 
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Hett onderzoek naar weduwen in de vroegmoderne periode werd niet alleen 
geïnspireerdd door de ontwikkelingen binnen de vrouwengeschiedenis. Ook de 
gezinsgeschiedeniss heeft het onderzoek naar weduwen gevoed. Binnen de his-
torischee belangstelling voor het gezin in het verleden was er ook aandacht voor 
hett gebroken gezin. De demografische benadering, die zich in de jaren zeventig 
enn tachtig in Engeland en Frankrijk sterk ontwikkelde, gaf de belangstelling 
voorr weduwen een belangrijke impuls. Vragen van demografische aard zijn het 
onderzoekk dat zich op weduwen richtte dan ook lange tijd blijven domineren. 
Dee interesse ging daarbij vooral uit naar het onderwerp hertrouwen. Vragen 
naarr de betekenis van een tweede huwelijk in de vroegmoderne periode, de 
kansenn van weduwen op de huwelijksmarkt en de vergelijking tussen hertrou-
wendee weduwen en weduwnaars stuurden daarbij het onderzoek." Kritiek op 
hett determinisme van de economisch-demografische benadering van het on-
derwerpp hertrouwen bleef niet uit. Langzaam maar zeker ontstond er naast de 
belangstellingg voor de berekening van de kansen van weduwen op de huwe-
lijksmarktt ook aandacht voor de culturele factoren die de eventuele keuze van 
weduwenn voor een volgend huwelijk beïnvloedden en voor de ervaringen van 
weduwenn die opnieuw trouwden.11 

Tenn slotte is er door historici, kunsuiistorici en letterkundigen aandacht be-
steedd aan de beeldvorming over weduwen in het verleden. Hoe kon het ook an-
ders:: de weduwe was een aanwezig, herkenbaar en vooral gekarikaturiseerd type 
inn de vroegmoderne beeldende kunst en literatuur. '3 Daarnaast duidde de regel-
gevingg omtrent weduwen op welomschreven opvattingen over deze vrouwen 
zonderr man. Over het beeld dat weduwen in de vroegmoderne periode van 
zichzelff  (moeten) hebben gehad, is - maar dat zal gezien de beperkingen van de 
bronnenn geen verwondering wekken - nagenoeg niets bekend. 

Dee meeste kennis over weduwen in de vroegmoderne periode is voortgeko-
menn uit deelonderzoeken die hun weerslag vonden in artikelen of bundels."4 De 
kenniss beperkt zich bovendien voornamelijk tot weduwen in Engeland, België, 
Frankrijkk en Italië. Nederland is achtergebleven in de hausse aan publicaties 
overr het weduwschap in de vroegmoderne periode. Na het artikel van Sherinn 
Marshalll  Wyntjes over adellijke weduwen in de vroegmoderne periode uit 1982 
bleeff  het lange tijd stil. 's De bundel Between poverty and the pyre, die in 1995 ver-
scheen,, bevat enkele artikelen over weduwen in de Republiek. Dieneke Hempe-
nius-vann Dijk onderzocht de juridische positie, waarbij de nadruk ligt op de 
provinciess Groningen en Friesland.Yme Kuiper maakte twee adellijke weduwen 
uitt de zeventiende en achttiende eeuw tot onderwerp van onderzoek. Maar de 
informatiee over de situatie van weduwen in de stedelijke samenleving in de Re-
publiekk kon eerder wegens gebrek aan gegevens nog niet vergeleken worden 
mett de informatie over 'Women without men' in Frankrijk en Engeland uit het 
gelijknamigee artikel van Olwen Hufton.Ié 
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WEDUWE NN I N LEIDE N I N DE GOUDEN EEUW 

Dee meest in het oog springende verandering waarmee vrouwen als gevolg van 
hett weduwschap werden geconfronteerd, was de verandering van hun juridische 
status.. De dood van een echtgenoot betekende echter niet alleen het einde van de 
echtelijkee macht, maar ook het einde van het volledige gezin, waarop de zeven-
tiende-eeuwsee samenleving was ingericht. De vraag die zich daarom opdringt is: 
welkee gevolgen had het weduwschap voor vrouwen op juridisch, op sociaal en op 
economischh gebied? In deze studie naar weduwen in Leiden in de zeventiende 
eeuww wordt aandacht besteed aan de verschillende veranderingen waarmee vrou-
wenn na het overlijden van hun echtgenoten werden geconfronteerd. 

Hett weduwschap betekende voor veel vrouwen dat zij op zoek moesten naar 
eenn manier om 'met eer' te leven. Weduwen hebben op uiteenlopende wijze 
vormm gegeven aan hun bestaan. Er zal aandacht worden besteed aan de moge-
lijkhedenn die weduwen hadden om een zelfstandig bestaan op te bouwen en 
aann de manier waarop zij van deze mogelijkheden gebruik hebben gemaakt. 
Watt was het antwoord van weduwen op de veranderingen waarmee zij werden 
geconfronteerd?? Welke mogelijkheden hadden weduwen om 'met eer' te leven, 
watt verstonden zij hieronder? Met de beantwoording van deze vragen probeer 
ikk een beeld te geven van de manier waarop weduwen hun bestaan en dat van 
hett gebroken gezin vorm gaven of kónden geven. 

Ditt onderzoek richt zich op weduwen in Leiden in de periode 1580-1700. Bij 
dee verzameling van de gegevens heb ik mij niet beperkt tot weduwen uit één 
bepaaldee sociale laag. Door representanten uit verscheidene sociale lagen naar 
vorenn te brengen, heb ik geprobeerd zicht te krijgen op het verschil in de ver-
anderingenn waarmee weduwen uit diverse sociale lagen werden geconfron-
teerd.17 7 

Mett Leiden is in de eerste plaats gekozen voor een grote stad in Holland. In 
dee loop van de zeventiende eeuw groeide Leiden in bevolkingsomvang uit tot 
dee tweede stad in de Republiek. De Leidse economie werd gedomineerd door 
dee textielindustrie. De (veronderstelde) grote participatie van vrouwen in deze 
sector,, gecombineerd met het strenge toezicht van het stadsbestuur, dat resul-
teerdee in een goede documentatie en de relatief goede toegankelijkheid hier-
van,, bieden de mogelijkheid inzicht te krijgen in het economische leven van 
weduwenn in Holland in de zeventiende eeuw. Er waren ook gilden in Leiden, er 
werdd volop gehandeld en er was een universiteit gevestigd. De stad kende een 
bijbehorendee diversiteit aan economische en maatschappelijke activiteiten, 
waaraann ook weduwen hebben deelgenomen en waarvan weduwen gebruik 
hebbenn gemaakt. Van vele instellingen en instituties van sociale en economische 
aardd zijn archieven uit de zeventiende eeuw bewaard gebleven. '8 

Overr de geschiedenis van Leiden is veel geschreven. Hierdoor is het mogelijk 
terugg te grijpen naar en verder te bouwen op eerder onderzoek met betrekking 

15 5 



tott de historische ontwikkeling van de stad in de zeventiende eeuw in het alge-
meenn en de economische ontwikkeling en de voorzieningen in de stad in het 
bijzonder.'99 Ook Leidse vrouwen hebben eerder op aandacht van historici kun-
nenn rekenen. Martha Howell gebruikte de stad Leiden als casestudy voor haar on-
derzoekk Women, production and patriarchy in late medieval cities (1986). Els Kloek deed 
onderzoekk naar Leidse vrouwen in de vroegmoderne tijd en presenteerde dit in 
Wiee hij zij, man of wijf. Vrouwengeschiedenis en de vroegmoderne tijd: drie Leidse studies (1990). 
Dezee studies stelden mij in de gelegenheid mijn bevindingen met eerdere on-
derzoeksresultatenn te vergelijken. De rijk gedocumenteerde geschiedenis van de 
stadd biedt een goede basis voor het onderzoek naar weduwen, een groep die 
weliswaarr minder moeilijk dan gehuwde vrouwen, maar toch nog steeds niet 
gemakkelijkk in de bronnen terug te vinden is. 

Mett de keuze om dit onderzoek rond 1̂ 80 te beginnen, sluit ik aan bij de pe-
riodiseringg in de Leidse geschiedenis. De jaren tachtig van de zestiende eeuw 
vormdenn het begin van een nieuw tijdvak. Na de economische crisis in de 'oude 
draperie'' van de jaren zeventig en de rampspoed van het beleg door de Spanjaar-
denn in 1574 herstelde de stad zich langzaam maar zeker. De enorme toestroom 
vann immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden in de jaren na 1580, gevlucht 
omm geloofs- en economische redenen, zorgde voor een explosieve groei van de 
bevolking.. Deze vluchtelingen brachten de 'nieuwe draperie' met zich mee, die 
dee Leidse textielnijverheid in de zeventiende eeuw, na het succes van de oude 
draperie,, een tweede periode van bloei zou bezorgen. De basis van de Gouden 
Eeuww voor Leiden werd in de jaren tachtig van de zestiende eeuw gelegd. 

Hett jaar 1580 is voor het onderzoek naar weduwen ook om andere redenen 
vann belang. Het was het jaar waarin de Staten van Holland de Politieke Ordon-
nantiee uitvaardigden, waarin de huwelijkswetgeving met eveneens de regels 
mett betrekking tot een tweede huwelijk waren vastgelegd. Daarnaast probeerde 
menn in de Politieke Ordonnantie het erfrecht van Holland, bepalend voor de 
vraagg met welk geld en goed de weduwe in Leiden achterbleef, te standaardise-
ren.100 Ten slotte was 1̂ 80 het jaar waarin het Leidse stadsbestuur begon met de 
administratiee van de rekesten van Leidse burgers aan het Gerecht, een van de 
belangrijkstee bronnen voor mijn onderzoek. Deze studie naar weduwen in Lei-
denn in de Gouden Eeuw vond plaats in het kader van het NWO-onderzoekspro-
grammaa 'De Cultuurgeschiedenis van de Republiek in de zeventiende eeuw'. Ik 
hebb mij zoveel mogelijk aan deze periodisering, met als einde het jaar 1700, ge-
houden.2' ' 

BRONNENN EN OPZET 

Eenn van de belangrijkste bronnen voor dit onderzoek zijn de rekesten die we-
duwenn schreven aan het Leidse Gerecht in de periode 1580 tot 1700. Het Leidse 
Gerecht,, dat bestond uit vier burgemeesters, acht schepenen en de schout, was 
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Pieterr Bast, Kaart van Leiden, ca. 1600. 

Collectiee Gemeentearchief Leiden (PV329.1). 

verantwoordelijkk voor de wetgeving in de stad en had daarnaast ook bestuurlij-
kee bevoegdheden. Vrijwel alle resoluties van het Gerecht werden geïnitieerd 
doorr rekesten van burgers en inwoners van de stad.22 De meerderheid van de 
vrouwenn die een rekest indienden was weduwe. Met 'behoorlicke eerbiedinge' 
gavenn zij de 'burgemeesters ende regeerders deser Stede' kennis van hun pro-
bleem,, om de heren vervolgens 'seer ootmoedelick' te verzoeken goedkeuring 
tee verlenen aan de door henzelf aangedragen oplossing voor de kwestie. 'Die 
vann de Gerechte der stadt Leijden' beschikten op het verzoek door hun ant-
woordd in de apostille - de marge van het ingediende rekest - te schrijven en het 
papierr aan de rekestrant te retourneren. Het zicht op de problemen van wedu-
wenn die 'nul op rekest' kregen, blijf t duister omdat deze rekesten niet werden 
geadministreerd.. De informatie uit deze verzoekschriften was immers niet rele-
vantt voor het bestuur van de stad en is met het retour aan de rekestrante voor de 
historicuss verloren gegaan. Gehonoreerde verzoeken die deel uitmaakten van 
dee besluitvorming van het Leidse stadsbestuur, administreerde men wel. Apos-
till ee en (vaak) integraal overgenomen rekest vonden hun weerslag in de Ge-
rechtsdagboeken.. De chronologisch geordende besluiten van de stedelijke over-
heidd zijn voor Leiden op deze manier vanaf 1580 tot in 1795 geregistreerd en 
bewaardd gebleven.23 

Dee rekesten zijn een bron van grote waarde. Veel weduwen dienden hun re-
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kestt in vlak na de dood van hun echtgenoot. Het was het moment waarop zij 
voorr een grote verandering in hun leven stonden, waarbij zij de hulp van het 
stadsbestuurr vaak goed konden gebruiken. De verzoekschriften bieden hier-
doorr een beeld van de problemen waarmee weduwen werden geconfronteerd 
enn bovendien van de oplossingen die zij hiervoor zelf aandroegen. De supplian-
tenn schreven hun rekesten niet zelf maar heten deze opmaken door een notaris. 
Nietteminn klinken de persoonlijke ideeën en motieven door de ambtelijke taal 
heen.. De rekesten zijn een van de weinige bronnen waarin de stemmen van de 
weduwenn zelf te beluisteren zijn. Ik heb daarom alle rekesten van weduwen uit 
dee periode 1580 tot 1700 bestudeerd. 

Dee rekesten van weduwen zijn, net als iedere andere bron, gekleurd. De ma-
nierr waarop weduwen zichzelf en hun omstandigheden in de verzoekschriften 
presenteerden,, stond in dienst van een duidelijk doel: de vergroting van de kans 
opp een positieve beschikking. De kleuring van de bron heeft voor het onderzoek 
naarr weduwen ook voordelen. Met hun motieven en argumenten en soms zelfs 
inn hun woordkeuze sloten weduwen aan bij het algemeen geaccepteerde. Uit 
dezee argumenten spreken - meer nog dan het zelfbeeld van weduwen - de 
heersendee opvattingen over het weduwschap.24 

Dee rekesten van weduwen aan het Leidse Gerecht bieden een weliswaar ge-
varieerdd en bijzonder, maar geen volledig beeld. Het stadsbestuur disponeerde 
niett uitsluitend vanuit de bestuurlijke bevoegdheid over de stad. Van vele Leide-
narenn was het stadsbestuur ook de werkgever geweest, en in deze hoedanigheid 
ontvingg het Gerecht rekesten van weduwen als werkneemsters of weduwen van 
overledenn werknemers. Het aantal weduwen in stadsdienst en weduwen van 
stadsdienarenn waarover de Gerechtsdagboeken informatie verschaffen, is dan 
ookk onevenredig groot. Over de weduwen die zonder bijstand of toestemming 
vann het stadsbestuur hun leven na de dood van hun echtgenoot wisten in te 
richten,, zwijgen de Gerechtsdagboeken. 

Volkstellingenn en belastingkohieren leveren naast informatie van demo-
grafischee aard, gegevens over de sociaal-economische status van weduwen. Bij 
hett gebruik van deze bronnen is echter voorzichtigheid geboden. Voor Leiden is 
eenn deel van het kohier van het Hoofdgeld uit het jaar 1622 bewaard gebleven. 
Dee Leidse bevolking werd geregistreerd ten behoeve van een buitengewone be-
lastingg ter financiering van de oorlog tegen Spanje na het Twaalfjarig Bestand. 
Hoewell  onvermogenden hun (fictieve) aanslag niet hoefden af te dragen, werd 
inn de instructie voor de bonmeesters, belast met de telling, expliciet vermeld 
datdat zij wel in de registers aangetekend moesten worden. Het is de vraag of dit 
ookk altijd is gebeurd. Soldatengezinnen zijn bijvoorbeeld veelvuldig te vinden 
inn het kohier, maar naderhand doorgestreept. Mogelijk hebben voortvarender 
bonmeesters,, belast met de registratie, arme gezinnen al op voorhand uit hun 
tellingg weggelaten. Het gebruik van kohieren die zijn aangelegd voor de inning 
vann belastingen is dus niet onproblematisch. Er moet rekening gehouden wor-
denn met onderregistratie van armen. 
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Wanneerr de belastingkohieren worden gebruikt om gegevens over vrouwen 
tee verzamelen, doen zich ook andere problemen voor. De beroepen van gehuw-
dee vrouwen schreef men in de regel niet op.2ï Maar ook waar het de economi-
schee activiteiten van de vrouwelijke hoofden van huishoudens betreft, is er 
sprakee van onderregistratie.26 Vrouwen werden niet als beroepsbeoefenaren 
geïdentificeerd.. Hun beroepsidentiteit was zwak en zij waren in de eerste plaats 
'vrouw'' of'weduwe' van de echtgenoot van wie het beroep wél werd vermeld. 
Ditt brengt een volgende complicatie met zich mee bij de bepaling van de eco-
nomischee activiteiten van weduwen. Het is niet altijd duidelijk of met het ver-
meldee beroep de werkzaamheden van de weduwe of van haar overleden echt-
genoott wordt bedoeld. De vermelding van het beroep 'professor' achter de 
naamm van een weduwe laat weinig te raden over. Maar wat te denken van de we-
duwee achter wier naam 'bakker' stond vermeld? Het is onbekend of zij van het 
inn het bakkersgilde bestaande 'weduwenrecht' om de winkel van haar overleden 
echtgenoott voort te zetten, gebruik heeft gemaakt. Een uitzondering vormt de 
informatiee in het kohier van het Klein Familiegeld uit het jaar 1674. Dit belas-
tingkohierr geeft weliswaar alleen de aangeslagen hoofden van huishoudens 
weer,, maar is opmerkelijk volledig in de vermelding van beroepen. In de mees-
tee gevallen geeft het kohier ook uitsluitsel over de beoefenaar van het beroep, 
doordatt er onderscheid wordt gemaakt tussen de mannelijke en de vrouwelijke 
vorm.. De weduwe die na de dood van haar echtgenoot diens ververij had over-
genomen,, staat als 'verfster' geregistreerd. 

Wanneerr we rekening houden met de genoemde lacunes, kunnen de volks-
tellingenn en belastingkohieren waardevolle informatie opleveren. Uit de volks-
tellingg van 1581, de kohieren van het Hoofdgeld uit 1622, het Klein Familiegeld 
enn de Tweehonderdste Penning uit 1674 verzamelde ik gegevens over de aantal-
lenn weduwen in Leiden, over de samenstelling van hun huishoudens, hun ver-
mogenss en de mogelijkheden voor weduwen op de arbeidsmarkt. 

Rijkk aan informatie, maar omvangrijk en lastig toegankelijk is het notariële 
archief.. Testamenten en contracten van huwelijkse voorwaarden die zich hierin 
bevinden,, zijn onontbeerlijk voor onderzoek naar weduwen. Hoewel men con-
tractenn van de huwelijkse voorwaarden opmaakte aan de vooravond van een 
echtverbintenis,, anticipeerde het bruidspaar in deze notariële akten regelmatig 
opp een volgende fase in de levenscyclus, het weduwschap. Ten minste zo be-
langrijkk als afspraken over de inbreng, het beheer en het gebruik van het bezit 
tijdenss het huwelijk, was de overeenkomst die men bereikte over de bestem-
mingg van het goed na de dood van een van beide partijen. Samen met testamen-
tenn bieden de huwelijkscontracten informatie over keuzen van mensen die het 
versterfrechtt niet op z'n beloop wilden laten. Deze keuzen waren van bepalen-
dee invloed voor de economische situatie tijdens het weduwschap. Contracten 
vann huwelijkse voorwaarden, testamenten van echtparen en gehuwde mannen 
enn testamenten van weduwen zijn steekproefsgewijs geanalyseerd. 

Behalvee de akten waarin de verdeling van de nalatenschap werd geregeld, 

'9 9 



bevatt het notariële archief informatie over de meest uiteenlopende onderwer-
penn met betrekking tot het weduwschap. Uit procuraties blijkt door wie wedu-
wenn hun belangen heten behartigen, arbeidscontracten leveren informatie van 
economischee aard, en attestaties bieden een blik in het dagelijks leven van we-
duwenn uit verschillende sociale klassen. De enorme omvang en de slechte toe-
gankelijkheidd van het archief maakte een systematische bestudering echter on-
mogelijk.. De akten zijn daarom incidenteel bekeken. 

Dee rekesten, de belastingkohieren en het notariële archief verschaffen infor-
matiee over een grote en bovendien gedifferentieerde groep weduwen. Toch la-
tenn deze bronnen een aantal onderwerpen onderbelicht. Wat was bijvoorbeeld 
dee status van weduwen in neringen en gilden, wat had de stad Leiden weduwen 
aann sociale zorg te bieden en onder welke omstandigheden kozen weduwen 
voorr een volgend huwelijk? In verschillende andere archieven hebben wedu-
wenn hun sporen nagelaten. Zo maakten zij deel uit van verschillende sociale 
verbandenn in de stad. Zij waren lidmaat van de gereformeerde kerk, de be-
woonsterss van de Leidse hofjes, zij onderhielden contacten met hun familie of 
raaktenn met verwanten in conflict. Minder fortuinlijken kwamen voor schout 
enn schepenen terecht. De gegevens over weduwen met betrekking tot deze on-
derwerpenn verzamelde ik uit andere bronnen, die in de loop van deze studie 
naderr worden toegelicht. 

Alvorenss na te gaan hoe weduwen hun leven na de dood van hun echtgenoot 
hebbenn ingericht, zal ik aandacht besteden aan de uitgangspositie van het we-
duwschap.. Naast het verlies van hun echtgenoot kenmerkte het weduwschap 
voorr vrouwen zich door een aantal andere gemeenschappelijke elementen. Al-
lereerstt betrof dit de sterke beeldvorming over weduwen, die in het tweede 
hoofdstukk wordt behandeld. Weduwen uit welgestelde kringen werden hier-
meee geconfronteerd door middel van de verwachtingen die besloten lagen in 
dee rouwbrieven die zij kort na de dood van hun man ontvingen. Uit de bestu-
deringg van kluchten en instructiewerken voor vrouwen blijkt dat er duidelijke 
ideeënn bestonden over wie 'de weduwe' was en hoe zij zich diende te gedragen. 
Bekekenn zal worden hoe literatoren in de Republiek dit stereotype construeer-
denn en welke consequenties schrijvers hieraan verbonden in de aan weduwen 
gerichtee adviezen over de invulling van hun nieuwe bestaan. De vraag in welke 
matee deze beeldvorming doorwerking heeft gevonden in het dagelijks leven 
vann weduwen in Leiden zal ik waar mogelijk gaandeweg, in de verschillende 
hoofdstukken,, beantwoorden. 

Inn het derde hoofdstuk komt de juridische status van vrouwen in Holland in 
dee zeventiende eeuw aan bod. Hollandse vrouwen hadden de naam heerszuch-
tigg te zijn. Zij waren bazig, dominant en kenden bovenal een vrijheid die de 
vrouww niet paste, als we de observaties van de buitenlandse reizigers mogen ge-
loven.. Hoe lagen de gezagsverhoudingen in het Hollandse gezin in de zeven-
tiendee eeuw? Had de Hollandse vrouw inderdaad de vrijheid die haar door de 
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reizigerss werd toegeschreven? Na de bepaling van de juridische status van ge-
huwdee vrouwen zal ingegaan worden op de verandering van deze status als ge-
volgg van het weduwschap. Om zicht te krijgen op de betekenis van de nieuwe 
statuss wordt eerst aandacht besteed aan de problemen waarvoor onbestorven 
weduwenn - wettelijk gehuwd, maar zonder man - zich zagen geplaatst en komt 
vervolgenss de (welgestelde) weduwe als hoofd van het huishouden aan bod. 

Inn het vierde hoofdstuk wordt de materiële uitgangspositie van weduwen 
behandeld.. Aan de hand van de bestudering van het erfrecht is onderzocht met 
welkk geld en goed de weduwe achterbleef. Daarnaast wordt bekeken of en op 
welkee manier men anticipeerde op het weduwschap. Uit de wijze waarop Lei-
denarenn het erfrecht door middel van testamenten en huwelijkse voorwaarden 
naarr hun hand hebben gezet, zullen de ideeën van mannen over de rol van hun 
(toekomstige)) weduwe als hoofd van het gezin worden gedestilleerd. De testa-
mentenn van weduwen bieden ten slotte zicht op de beslissingen die zij zelf ten 
aanzienn van hun bezittingen hebben kunnen maken. 

InIn de hoofdstukken s en 6 worden de veranderingen in de sociaal-economi-
schee status als gevolg van het weduwschap beschreven. Welke factoren waren 
vann invloed op de veranderingen waarmee weduwen werden geconfronteerd 
enn hoe hebben weduwen op deze veranderingen gereageerd? In hoofdstuk s 
zullenn deze vragen beantwoord worden voor de werkende weduwen. Door on-
derscheidd te maken in het vertrekpunt - vrouwen met een 'zelfstandig' beroep 
enn vrouwen die economische activiteiten verrichten als meewerkende echtge-
notess binnen het beroep van hun echtgenoot - zullen de mogelijkheden en de 
beperkingenn voor weduwen en de status van weduwen in de verschillende sec-
torenn van de arbeidsmarkt worden geanalyseerd. Aan de hand van weduwen in 
eenn belangrijke sector van de Leidse economie, de saainijverheid, hoop ik meer 
inzichtt te geven in het werkzame leven van weduwen die het ambacht van hun 
echtgenoott na diens dood hebben voortgezet. 

InIn het zesde hoofdstuk, over sociale zorg, wordt aandacht besteed aan de ver-
armingg van weduwen. In de armste bevolkingslaag van de stad waren veel we-
duwenn te vinden. Maar ook voor vrouwen uit de stedelijke middengroepen be-
tekendee het weduwschap vaak een terugval in de sociaal-economische status. 
Allereerstt zal bekeken worden welke factoren de verarming van weduwen heb-
benn veroorzaakt. Daarna komt zowel de institutionele als de informele zorg 
voorr weduwen aan bod. In de zeventiende eeuw ontstonden bovendien nieu-
we,, op weduwen gerichte vormen van sociale zorg. Deze vormen van steun 
krijgenn speciale aandacht. 

Dee sociaal-economische status van weduwen is van bepalende invloed ge-
weestt voor de kansen op een volgend huwelijk. Maar ook andere factoren speel-
denn een rol in de positie van weduwen op de huwelijksmarkt. Naast vrienden 
enn verwanten bemoeiden ook de (stedelijke) overheid en de gereformeerde 
kerkk zich met trouwlustige weduwen. Na de bespreking van de regelgeving 
omtrentt hertrouwen en de houding ten opzichte van een tweede of volgend 
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huwelijkk komen hertrouwende weduwen zelf aan bod. Welke weduwen her-
trouwden,, wanneer en met wie trouwden zij? 

Inn de conclusie zullen de verschillende veranderingen waarmee weduwen 
werdenn geconfronteerd en verschillende reacties van weduwen op deze veran-
deringenn met elkaar in verband worden gebracht. Ik zal nagaan in welke op-
zichtenn de status van vrouwen als gevolg van het verhes van hun echtgenoot 
veranderdee om ten slotte een antwoord te kunnen geven op de vraag naar de 
betekeniss van het weduwschap voor vrouwen in Leiden in de zeventiende 
eeuw. . 
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Beeldenn van de weduwe 

DOODD EN TROOST 

Opp 2 c juli 1600 overleed de Leidse koopman Daniel van der Meulen aan de 
pest.. Hij liet zijn vrouw achter met negen kinderen in de leeftijd van één tot 
vijftienn jaar. De eerste dagen na zijn dood was Hester della Faille nauwelijks in 
staatt zich bezig te houden met het verlies. Haar man was niet de enige in het 
huiss die met de pest was besmet. Hoewel zij liever al haar kinderen bij zich 
hield,, had zij op aanraden van familieleden haar gezonde kinderen buiten de 
stadd ondergebracht, terwijl zij zelf over haar zieke dochter Hester waakte.' In de 
derdee brief die zij na de dood van Daniel aan haar schoonzuster Sara van der 
Meulenn schreef- het was de eerste die zij ondertekende met 'Hester della Faille 
wedewee van Daniel van der Meulen saliger' - ging zij in op het verlies van haar 
man: : 

Seerr lieve suster ick bedancke UL seer van uwen troostelijcken brief oock vinde ick 
troostt inden 139 psalm ende inden bijbel daer wij oock veel troost inne vinden, 
dann het verlies van mijnen man ende dochterken is mij int herte gegrifft dat ick 
mijnee droefheijt qualijck can matigen want ick hebbe soo veele aen mijnen lieven 
mann verloren.1 

Dee brief die Sara Hester had gestuurd, was troostrijk geweest. Vanwege het be-
smettingsgevaarr was de correspondentie de enige manier waarop Hester della 
Faillee contact met haar verwanten onderhield. Maar ook onder andere omstan-
dighedenn gingen binnen ontwikkelde families zoals die van Van der Meulen en 
Dellaa Faille na een overlijden de pennen op papier. Weduwen ontvingen brieven 
vann neven en nichten die, zoals een familiehd aan Magdalena Belten kort na de 
doodd van haar echtgenoot schreef, niet wisten of bezoek op prijs werd gesteld 
enn daarom besloten schriftelijk 'ijets troostelijckx te verhaelen'.*  Ook naaste fa-
milieleden,, broers, zwagers en (schoon)zusters, die al dan niet aan het sterfbed 
aanwezigg waren geweest, betoonden naderhand hun medeleven op papier. Men 
reageerdee op het nieuws van overlijden en gaf in de brieven uiting aan de ge-
voelenss van verdriet om het verlies. Maar het belangrijkste oogmerk van de 
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rouwbrievenn was het bieden van troost. Zonder er blijk van te geven zelf ook 
bedroefdd te zijn, was het niet mogelijk de geadresseerde te troosten. Daarna was 
hett noodzaak de wijsheid, de kracht en het geduld van de nabestaande op te 
wekkenn voor een 'standvastig lijden'. Dat kon bijvoorbeeld door erop te wijzen 
datt de overledene, die zelfwas overgegaan naar een beter leven, een eerlijke en 
waardigee naam ter nagedachtenis naliet in het wereldse bestaan. Tot troost wees 
menn erop dat de tijd de pijn zou helen. Men gaf de betrokkene ter overweging 
datdat dit iedereen kon overkomen, en dat alle kwaad verminderd werd door lijd-
zaamheid.. Wel waakte men ervoor de droefheid in de troostbrief niet op voor-
handd te bagatelliseren. Er was een groot verhes geleden en de troostbrief leerde 
dee nabestaande hoe zij daarmee om moest gaan.4 

Toenn Catherina Thijs, een aangetrouwde nicht van Hester della Faille, haar 
mann Constantijn Lempereur in juli van het jaar 1648 verloor, kreeg zij van ver-
scheidenee kanten te horen dat zij niet alleen stond in het verhes. Met 'groote 
droefTenis',, met 'herten leet' of 'innerlijke verslagenheijt' hadden verwanten 
kenniss genomen van de 'bedroeffde tijdinge' van hun nicht. Anna Sellens be-
klaagdee Catherina wegens de 'vele stormen ende baeren over u hooff ghegaen', 
maarr liet de weduwe tegelijkertijd weten te delen in de rouw.s Constantijn 
Lempereurr was in Leiden een gezien persoon geweest. Hij had er letteren gestu-
deerdd en was na zijn promotie te Franeker in Harderwijk tot professor be-
noemd.. In 1627 werd hij hoogleraar Hebreeuws aan de universiteit van Leiden, 
waarr hij met Catherina, zijn tweede vrouw, een huis aan het Rapenburg betrok. 
Tweee jaar voor zijn dood werd zijn wetenschappelijke carrière nogmaals be-
kroondd met een hoogleraarschap in de theologie.6 Na zijn overlijden werden 
zowell  zijn goede karakter als zijn verdiensten in het wereldse bestaan geprezen. 
Isaeckk Bernaert herdacht en loofde de vermaarde hoogleraar in zijn brief aan 
Catherinaa in al zijn hoedanigheden: 

Wijj  verliesen alle veel in hem, UL eenen goeden man, UL dochter eene seer eerlij-
ckee & deftige vader, & wij alle die sijne bloetvrienden sijn, de eer & t' cieraet van 
onss geslacht - de Academie een voortreffelijck leraer, & de kercke een groot licht.7 

Behalvee de verdiensten van hun echtgenoot memoreerde men in de brieven aan 
weduwenn de manier waarop hun man gestorven was. De onbekende afzender 
vann de troostbrief aan Magdalena Belten, de schoonzuster van Catherina Thijs, 
preess de 'wijse verstandige propoosten' waarover haar echtgenoot Antoni Thijs 
hett op zijn sterfbed had gehad. Zijn aanvankelijke verzet was overgegaan op be-
rustingg in zijn lot en daarvan kon de weduwe leren. Het moest voor haar boven-
dienn troostrijk zijn dat Antoni zijn naderende dood had voorvoeld.8 Met een 
'eervolle'' manier van sterven refereerde men dan ook eveneens aan de mogelijk-
heidd die de overledene had gehad om zich voor te bereiden op de dood. Een 
plotselingg overlijden werd als iets afschuwelijks beschouwd. Van de vrienden en 
familiee die zich rondom het sterfbed verzamelden, moest de stervende afscheid 
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kunnenn nemen. Men moest zich kunnen voorbereiden op een christelijke dood.9 

Inn dit opzicht was het lot Constantijn Lempereur weinig fortuinlijk gezind ge-
weest.. De manier waarop hij was overleden zou volgens Isaeck Bernaert 'mogen 
schijnenn reden van meerder droefheijt te geven, door diense subit & onverwacht 
iss geweest'. Al kon de dood voor iemand zoals Constantijn, die met God had ge-
leefd,, nooit ontijdig komen, zo troostte hij zijn nicht. Wellicht, zo opperde Isaeck, 
hadd God de nabestaanden willen 'stichten door dit subijt affsterven, & ons daer 
doorr leeren onse sinnen & gedachten meer & meer aff te wenden van alles wat 
ijdell  & verganckelijk is' om in plaats daarvan 'alleen ons herte te hangen an Godt 
&&  an den hemel'. Misschien sterkte het de nabestaanden. Maar Clara van den 
Brouchovenn hoopte in haar brief aan Catherina toch vooral dat 'de Here mochte 
gevenn dat wij die noch leven ons daertoe [...] mogen bereijden ende om een sa-
lighh eijnde bidde, soo sal ons geen doot haestich sijn ofte verassen'.'0 

Datt de weduwe haar man zou volgen, was een ding dat zeker was. Men het niet 
naa haar hierop te wijzen. De weduwe kon er troost uit putten: eens zou zij met 
haarr man herenigd zijn. Tot het zover was, zou de tijd, 'die alle dingen slijt ende 
opeet',, de wond 'plaesteren ende versoeten'. Maar bovenal zou 'de Üeve ghetrou-
wee Godt' haar in deze periode sterken." Al bekroop haar het gevoel, zo schreef 
Claraa aan haar nicht, dat zij net als de brievenschrijfster zelf alles had verloren, 'de 
Heere'' zou de 'bedroeffde weduwe, noch mij oude weese nijet verlaten'.'2 
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Hett vertrouwen dat God de vrouwen zou bijstaan, was van niet te onderschat-
tenn belang in de beleving van het weduwschap. In de rouwbrieven wordt uitge-
breidd verwezen naar de troost die zij zouden vinden in het geloof. Bijbelse we-
duwenn werden ten voorbeeld gesteld aan de vrouwen die hun man net hadden 
verloren.. Dat deed ook Sara van der Meulen in haar brief aan Susanna de Mala-
pert,, die zij schreef vlak na de dood van Andries van der Meulen in 1611. Met vele 
verwijzingenn naar de Schrift het zij haar schoonzuster zien dat God de weduwen 
zouu beschermen. De weduwe van Sarefat uit het boek Koningen leerde volgens 
Saraa van der Meulen dat God zijn wonderen aan weduwen had getoond [i Ko-
ningenn 17: 7-24]. Hij had immers het weinige meel en de olie die de weduwe in 
huiss had toen zij de profeet Elia onthaalde, doen vermeerderen en voedde haar 
daarmeee gedurende de dure tijd. Ook de weduwe die bij de profeet Elisa klaagde 
overr de schuldenaren die haar zonen kwamen halen, was getuige geweest van 
Godss barmhartigheid [n Koningen 4: 1 -7]. De olie in het kleine kruikje, het eni-
gee van waarde dat zij had, hield niet op met stromen toen zij het óverschonk in 
velee grote vaten. Hiermee kon de weduwe haar schulden aflossen en spaarde Hij 
haarr zonen. 'Dese ende diergelijcke exempelen believe u doch tot trooste.' be-
sloott Sara haar ondersteunende woorden. Daarna ging zij in de brief over tot de 
ordee van de dag, de gezondheid van neven en nichten, de aankomende bruiloft 
vann de oudste dochter van zwager Meerman en de goede gesteldheid van de aan-
staandee bruidegom. Van weduwen werd verwacht dat zij hetzelfde zouden doen. 

Dee rouw was belangrijk en werd door verwanten met de weduwe gedeeld. 
Maarr het verdriet moest wel worden beheerst. De oproep tot matiging van de 
rouww keert in vrijwel alle brieven terug. Het ging daarbij niet uitsluitend om de 
afkeuringg van het uiterlijk vertoon van overmatig verdriet. 'Het comt van een 
hantt die ons niet staet te bekeuren,' schreef een verwant aan Catherina Thijs. Het 
'iss der will e des Heeren, soo moeten wij daerinne patientie nemen', las Catheri-
na'ss schoonmoeder na de dood van haar echtgenoot. '3 De weduwe moest be-
rustenn in het verlies. Het besef dat haar echtgenoot verlost was uit het wereldse 
tranendall  kon haar daarbij helpen, zoals Isaeck Bernaert Catherina Thijs ter 
overwegingg gaf: 

Ditt moet in dese ruste & in dit swaer verlies onsen troost sijn, dat hij buiten maar 
veell  heeft gewonnen, & dat Godt de Heer die goede siele een beter, vertroostelij-
cke,, & heerlijcker woonstede heeft willen geven, & hem tot dien eijnde wt dese 
boosee & ijdele werelt in sijn rijck heeft willen halen.14 

Ookk om praktischer redenen werd het overmatige rouwen afgekeurd. Verdriet 
wass slecht voor de gezondheid. De vermoedelijke oorzaak van de kwalen waar-
meee Elisabeth van der Meulen na de dood van haar man Jacques de Velaer te 
kampenn had, was door haar moeder Susanna de Malapert snel gevonden. 
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Mijnee dochter deVelaer die en is niet al te wel varende, se dacht seer dat se soo 
grootee benauwheijt aen het haerte heeft ick dencke dat het haer van drouffheyt 
comt.. Se is seer intreckende van harten, can qualijck het hastich afschaijden van 
harenn man vergeten.v 

Hartenleedd werd fysiek gevoeld. Dat had Susanna de Malapert eerder zelf al on-
dervonden.. Toen zij vier maanden na het overlijden van haar man Andries van 
derr Meulen in januari 1611 'sieckelijken waert van cortsen', het Hester della 
Faillee haar in een brief weten dat dit veroorzaakt werd door de 'bedroeffenisse 
doortt verhes ende misschen uwes heven mans'. '6 

Overmatigee rouw van de weduwe leidde tot grote bezorgdheid onder de fa-
milieleden.. Andries van der Meulen deelde de zijne over zijn schoonzuster Hes-
terr della Faille met zijn zuster Sara en haar man. 'Jaij trouve nostre soeur en assez 
pitoijablee estat, mais ma presence lui) a apporte quelque allegement,' het Andries 
zijnn zwager Antoine Lempereur weten.17 Hester kon niet eten en niet slapen. In 
dee dagen na de dood van haar man zat zij bezorgd aan het ziekbed van haar 
dochter,, die niet lang na haar vader aan de pest bezweek. Hester was liever zelf 
gegaan:: 'Dit verdriet dat ick moet sien bedroeft my totter doot toe ick bidde God 
datdat ick de eerste mach sijn van mijne familie want ick en can my niet troosten in 
ditt cruijs dat my God toesent want ick weurde verlaten van alle de weerelt.'l8 Het 
verhess was zwaar, gaf Andries toe, maar de weduwe moest verder. 'Het beswaert 
onss zeer dat onse suster de weduwe haere droeffheijt niet wat en can matigen,' 
schreeff  hij zijn zuster Sara, nog geen twee maanden na Daniels dood. * Haar ver-
driett was nu nog te overweldigend om het te erkennen, maar dat het van groot 
belangg was de rouw te matigen was een inzicht dat uiteindelijk ook door Hester 
werdd gedeeld. Zij was het die elf jaar later op haar beurt na de dood van haar zo 
bezorgdee zwager Andries van der Meulen diens weduwe Susanna de Malapert op 
hett hart drukte 'haer in Sijnen will e te troosten op dat ghij uwe jonge kinderen 
oockk niet te vroech ontfalt want [zij] souden u noch al misschen'.20 

Uitt de condoleancebrieven die vrouwen als Hester della Faille, Magdalena 
Beltenn en Catherina Thijs kort na de dood van hun man ontvingen, spreekt een 
duidelijkk verwachtingspatroon. Na het geleden verhes werd de weduwe geacht 
haarr verdriet te overwinnen, zich te richten op de toekomst en op de belangrij-
kee taken die zij hierin te vervullen had. Waar kwam dit verwachtingspatroon 
vandaan?? De troostmotieven en adviezen waarin deze verwachtingen werden 
geuit,, stonden niet op zichzelf. De brievenschrijvers trachtten vrouwen ermee 
tee overtuigen het leven van de 'ware weduwe' te leiden en sloten daarmee aan 
opp een eeuwenoud weduwenbeeld, zoals uit het navolgende zal blijken. 
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EENN DUBBELZINNI G BEELD 

Weduwenn vormden door de eeuwen heen een dankbaar onderwerp in de beel-
dendee kunst en letteren. Literatoren, kunstenaars en moralisten benaderden het 
fenomeenn 'weduwe' vanuit verschillende invalshoeken. Zij beklemtoonden uit-
eenlopendee aspecten van het weduwschap, bespotten, onderwezen, karikaturi-
seerdenn en vereerden weduwen en creëerden daarmee ieder hun eigen wedu-
wenbeeld.21 1 

'De'' weduwe bestond niet, zoals ik met dit onderzoek hoop te laten zien. Het 
nieuwee bestaan na de dood van een echtgenoot zag er voor iedere weduwe an-
derss uit. Maar in de beeldvorming ontbreekt deze diversiteit. Verschillende his-
torici,, letterkundigen en antropologen hebben zich over de beeldvorming van 
weduwenn gebogen. Zo geeft Geertje van Os in haar studie De vrouwen van de doden 
overr weduwen in het hedendaagse Spanje aan dat de kleurrijke en eeuwenoude 
beeldvormingg over weduwen uiteindelijk terug te voeren is op twee stereotiepe 
beelden:: de vrolijke, wellustige weduwe en de bedroefde, vrome weduwe. Het 
zijnn deze twee beelden die elkaar sinds de Middeleeuwen hebben afgewisseld 
enn die tot op heden in de Spaanse samenleving zijn blijven bestaan." 

Dezee stereotypering in de beeldvorming beperkte zich niet tot de Spaanstali-
gee literatuur. Het weduwenbeeld was universeel, in elk geval in de christelijke 
cultuur.. Reeds in het Nieuwe Testament werd het onderscheid tussen de 'slech-
te'' en de 'ware weduwe' gemaakt [i Tim. 5:3-16]. De eerste leidde een losban-
digg leven, terwijl de tweede alle andere weduwen ten voorbeeld kon worden 
gesteld.. In de loop der tijd werden aan elk van de twee stereotypen verschillen-
dee eigenschappen toegeschreven. 'She may be either lavishly rich or utterly 
poorr and she appeals either to compassion or mockery' stelt Marjo Buitelaar in 
hett artikel 'Widows' worlds'. Contrasterende extremen kenmerken de beeldvor-
mingg over weduwen. Deze dichotomie in de stereotypering is er volgens haar 
aann gerelateerd dat de weduwe werd beschouwd als een anomalie. Als vrouw 
zonderr man ontbeerde zij enerzijds bescherming van een man, maar was zij an-
derzijdss in de gelegenheid haar leven in te richten zoals zij dat wenste.23 

Dee twee tegengestelde weduwenbeelden zijn ook terug te vinden in de Ne-
derlanden.. De 'ware weduwe' leidde een vroom leven, teruggetrokken en con-
templatief.. Zij werd als zodanig geportretteerd door Hollandse schilders uit de 
zeventiendee eeuw; de schrijvers van instructiewerken uit de vroegmoderne tijd 
gavenn weduwen het advies op dergelijke teruggetrokken wijze te leven. De te-
genhangerr van de vrome weduwe, de vrolijke weduwe, figureerde in de zeven-
tiendee en achttiende eeuw in kluchten, als onderwerp tot lering en vermaak. 
Veell  kluchten zijn als vertalingen of bewerkingen van buitenlandse toneelspelen 
inn de Republiek uitgegeven. Van een aantal kluchten is bekend dat ze herhaalde-
lij kk in Holland zijn opgevoerd. De 'slechte weduwe' moet dan ook als herken-
baarr type op de planken hebben gestaan.14 

Opmerkelijkk is dat de elementen uit het weduwenbeeld waarvan de schrij-
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verss van kluchten zo vaak gebruik hebben gemaakt om de 'vrolijke weduwe' te 
schetsenn ook zijn terug te vinden in de moralistische literatuur. 'Als Paulus ge-
biett datmen eere bewijsen sal den Weduwen die waerachtige Weduwen zijn, so 
laett hy büjcken datter Weduwen zijn, die desen naem valschelijck voeren,' 
meentt Erasmus in zijn Vidua Christiana uit 1529, dat in 1607 als De kersten weduwe in 
hett Nederlands verscheen en waarin hij beide weduwentypen beschreef.15 In 
navolgingg van Erasmus verschenen er verschillende andere instructiewerken die 
dee weduwe leerden hoe zij het ideale leven van de 'ware weduwe' kon bereiken. 
Gelijkluidendee adviezen kregen weduwen in het bekende Houwclick, dat is het aan-
schee beleyt des echten-staets, van Jacob Cats, dat in vele (geletterde) huishoudens in 
dee kast moet hebben gestaan.26 De predikant Pieter Jansz.Twisck maakte voor 
zijnn lessen in Troostbrief der weduwen gebruik van het werk van Erasmus. Eerder al, 
inn 1C24, had de in Nederland woonachtige Spaanse humanist Juan Luis Vives 
hett woord tot weduwen gericht. Het didactische werk, waarin het derde deel, 
naa de voorschriften voor de maagd en de gehuwde vrouw, voor de weduwe 
wass gereserveerd, verscheen dertig jaar later in Nederlandse vertaling.27 

Hett in de toneelstukken bespotte gedrag van weduwen bracht het negatieve 
beeldd van weduwen naar voren dat eerder door de schrijvers van instructiewer-
kenn als waarschuwing was gebruikt. De weduwenbeelden hebben elkaar dan 
ookk niet zozeer afgewisseld, maar bestonden tegelijkertijd. De vrolijke weduwe 
werdd letterlijk tegenover de ware weduwe geplaatst. Uit de misdragingen van 
dee eerste kon de tweede haar lessen leren en de oneerbaarheid vermijden waar-
meee de vrolijke weduwe omgeven was. 

DEE SLECHTE WEDUW E 

OngelijkeOngelijke liefde 

Dee ongelijke liefde was in de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw een ge-
liefdd thema van kunstenaars en literatoren.28 Liefde tussen jong en oud was on-
gepastt en werd dan ook graag bespot. Het bekritiseren van de ongelijke liefde 
wass niet specifiek tegen weduwen gericht. Het was niet zozeer de weduwenstatus 
alss wel de ouderdom die een centrale rol vervulde. Maar de welhaast onlosma-
kelijkee koppeling tussen ouderdom en weduwschap zorgde ervoor dat in de be-
spottingg van ongelijke liefde weduwen niet ontbraken. De algemene afkeuring 
vann een dergelijke liefde was een gegeven waarmee zij rekening dienden te 
houden:: 'Indienje veertig telt, soo dienje niet te paren,/ Met een, die niet en 
komtt tot vijf-en-dertig jaren;/ En soo daar eenig man de t 'sestig overleeft,/ 
Hemm dient geen jonge vrou, die min als dertig heeft,' gaf Cats in zijn HouweM 
alss de regel die wat hem betreft ook als wet gelezen mocht worden.29 

Dee ongelijke liefde was bovendien een van de weinige thema's waarin wedu-
wenn figureerden waarbinnen niet alleen het gedrag van vrouwen werd gehe-
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keld.. Ook mannen, en in de beeldende kunst zelfs voornamelijk mannen, wer-
denn afgeschilderd als oude grijsaards die tegen de normen in een jong meisje 
proberenn te verleiden. De vroegst bekende vormen van burengerichten waarbij 
normovertredingenn binnen de gemeenschap werden bestraft, waren vaak ge-
richtt tegen hertrouwende weduwnaars. Maar de bespotting van de weduwe op 
hett vrijerspad, op zoek naar jonge mannen, ontbrak niet in de kluchten.30 

Inn het kluchtspel De wanhebbelyke liefde stonden ze tegenover elkaar: de weduwe 
enn de weduwnaar die beiden hun pijlen op jonge partners hadden gericht.3' De 
moederr van Lucia, de weduwe Geertrui enerzijds, en de vader van Hendrik, de 
weduwnaarr Joost anderzijds, weigeren hun kinderen toestemming voor een 
huwelijkk te geven. Zij hebben respectievelijk de jonge zoon en de jonge dochter 
voorr zichzelf als huwelijkspartner in gedachte. Met wijze woorden trachten fa-
milieledenn hen van deze'wanhebbelijke' gedachte af te brengen. 'Want jy maakt 
kwadee gissing; dat hy zo ontzind/ Weezen zou, en een vrouw van zes en zestig 
jaarenn trouwen/ Behalven dat, moet je jouw reputatie in achting houwen/ Wat 
zoudenn de luiden niet zeggen, en al jouw geslacht?/ Hebt wat schaamte, en 
maakk niet, dat elk een met u lacht,' sprak Agniet tot haar nicht Geertrui.32 Geer-
truii  en Joost worden er uiteindelijk van overtuigd dat zij met elkaar in het hu-
welijkk moesten treden en dat Hendrik en Lucia voor elkaar zijn bestemd. 

Hett beroep dat nicht Agniet deed op de reputatie van Geertrui en haar waar-
schuwingg voor de reactie die het huwelijk tussen de oude weduwe en de jonge-
mann van 'de luiden' zou uitlokken, is niet verwonderlijk en verwijst naar de so-
cialee werkelijkheid. De luiden, of buren, die ook in andere kluchten vrijwel 
nooitt ontbraken als 'het geweten', hadden een regulerende invloed op het per-
soonlijkk gedrag. Het roddelcircuit speelde daarbij een belangrijke rol. Wie aan-
leidingg gaf tot achterklap bracht zijn reputatie in gevaar. Ook de in Holland na-
genoegg onbekende, maar in Engeland en Frankrijk voorkomende charivari - een 
'volksgericht'' waarbij buren door een luidruchtige optocht het afwijkende ge-
dragg van leden van de gemeenschap hekelden - had vaak het tweede huwelijk 
off  de ongelijke huwelijksleeftijd tot onderwerp van spot.33 

Historicii  hebben de bespotting van het tweede huwelijk op verschillende 
manierenn verklaard. Een tweede huwelijk werd als minderwaardig beschouwd, 
enn wanneer dit ook nog door partners van verschillende leeftijd werd gesloten, 
kwamm de balans van de huwelijksmarkt in gevaar. De kritiek uit de gemeen-
schapp kan gebaseerd zijn op het idee dat een dergelijk huwelijk de huwelijks-
marktt zou bederven. Zoals een verbintenis tussen Geertrui en Hendrik dochter 
Luciaa benadeelde, zo zouden weduwen en weduwnaars met hun keuze voor 
jongee partners andere jonge heden van hun kandidaten hebben beroofd. 

Dee angst voor het bederven van de huwelijksmarkt is een plausibele verkla-
ring,, maar kan niet de enige zijn. Behalve het ongelijke huwelijk werd immers 
ookk het huwelijk tussen weduwen en weduwnaars - dat toch geen gevaar ople-
verdee voor de huwelijkskansen van jonge mensen - bespot. Ook in de kluchten 
werdd meer in het algemeen trouwlustig gedrag van ouderen gehekeld.34 Er is 

30 0 



dann ook nog een ander aspect dat een rol speelde in de kritiek op hertrouwende 
weduwen.. Aardse liefde was niet voor ouderen, de liefde was voor jonge men-
sen.. En hoewel weduwen niet per definitie oude vrouwen waren, blijkt ook hier 
dee koppeling van weduwschap met ouderdom van essentieel belang. Nog voor 
Agniett Geertrui van het idee van het ongepaste huwelijk af probeert te brengen, 
toontt zij al grote verbazing over het feit dat haar oude nicht nog een liefde heeft 
opgevat:: 'Wel Nicht, jy maakt me verwonderd, Jy verheft, en je hebt zo veel 
jaaren?'33 3 

Inn de door Annemarie de Wildt onderzochte taferelen van ongelijke liefde 
werdd de vanitas-gedachte vaak tot uitdrukking gebracht.36 Ouderdom werd in 
verbandd gebracht met de voorbereiding op de dood. Het was een periode van 
contemplatiee waarin men afstand deed van aardse zaken en zich bezighield met 
dee overgang naar het hiernamaals. In de zeventiende-eeuwse schilderkunst was 
dee vanitas een terugkerend thema. Het is dan ook het thema dat uitgebreid aan-
dachtt krijgt van Wayne Franits in het hoofdstuk over de weduwe in de studie Pa-
ragonss of virtue naar de afbeelding van vrouwen in de Hollandse schilderkunst. Ge-
portretteerdee ouderen, zo laat Franits zien, spreiden de aan hen toegeschreven 
piëteitt tentoon, terwijl op genrestukken ouderen vaak worden afgebeeld in 
dankgebed.. De weinige portretten van oude vrouwen beklemtonen steeds weer 
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hunn godvruchtige gedrag. Geportretteerde weduwen worden omgeven door at-
tributenn die verwijzen naar ouderdom en vanitas. Het spinnewiel en de naai-
maandd duiden op de huiselijke deugden van weduwen, de uitgebrande kaars 
wordtt afgebeeld als traditioneel symbool voor de overgang naar het hierna-
maals.. Eenvoud en matigheid horen bij dit stadium van het leven, dat in het te-
kenn stond van de voorbereiding op de dood. Ouderen werden geacht hun pas-
siess - zo zij deze nog kenden - te beteugelen.37 Ander gedrag kon rekenen op 
spot. . 

Dee begerenswaardige partij 

Inn De wanhebbelyke liefde pareert Geertrui de kritiek van haar nicht Agniet op de on-
gelijkee liefde die ze heeft opgevat voor de jonge Hendrik, door te wijzen op het 
leeftijdsverschill  met haar vorige man. Hij was twintig en Geertrui vijfenveertig 
jaarr toen zij met elkaar trouwden. Volgens Agniet zijn de situaties niet met el-
kaarr te vergelijken en ter verklaring wijst zij op het verschil in afkomst tussen 
beidee heren: 'Dat is nu ruim twintig jaar geleeden, én daar én boven,/ Was die 
maarr jouw knecht: jy moet van een rykmans zoon gelooven,/ dat die andere 
gedachtenn heeft, én wat jongs begeert.'j8 De weliswaar oude, maar ook rijke 
weduwee had haar knecht nog iets te bieden gehad. Nog niet overtuigd van de 
'wanhebbelijkheid'' van de liefde brengt Geertrui een volgend argument in de 
strijd,, waarmee de anonieme auteur verwijst naar een ander, veelvoorkomend 
elementt in het weduwenbeeld: exorbitante rijkdom. 

Maarr myn goed is sedert wel die hiele helft vermeerd. 
Laett zien, myn kapetaal, of erekend de kwade schulden, 
Iss nou wel ruim honderd en zestig duizend gulden. 
Daerr uit ken veur hum vallen, wanneer hij me trouwt, 
Enn ik sterven kom, ten naesten by ienTonnegoud.39 

Dee fictieve weduwe mocht dan oud zijn, lelijk misschien, geld had ze door-
gaanss wel en daarmee de mogelijkheid om desnoods haar (te jonge) liefde te 
kopen.. Zij profiteerde op die manier van de dood van haar echtgenoot. Anders-
omm vormde de weduwe vanwege haar vermogen voor menig jongeman een 
begerenswaardigee partij. 

Giertt je Wouters uit de gelijknamige klucht van J. Franssoon kende het pro-
bleemm als geen ander. Toen zij nog 'jong was en fris' keken mannen niet naar 
haarr om. Als 'schamel dienstmaysie*  was zij een oude maar rijke man getrouwd. 
Sindss bekend was dat haar echtgenoot haar na zijn dood 20.000 gulden had na-
gelaten,, waren de mannen niet uit haar buurt weg te slaan. Maar nu was deze 
rijkee weduwe niet langer geïnteresseerd: 'Och mijn ouwe gouwe vrijicheijt sou 
ickk die weer gaen verhangen. Neen mijn Evangely en hout daer niet van.'4* 

Dee weduwe uit het blijspel Het dronkemans testament was eveneens aantrekkelijk 
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vanwegee haar geld. 'Het vrouwvolk is tegenwoordig een drommels vee om te 
regeeren.'' meent Filippijn.4' Het is in de ogen van de soldaat moeilijk een ge-
schiktee echtgenote te vinden. Zijn vrienden Antoni en Krispijn zien een mooie 
gelegenheidd een vrouw te vinden wanneer zij de uitvaart van een bevriende 
herbergierr regelen. Ter beloning van de hulp zijn de jonge weduwe Maria en de 
mooiee dochter Duijfje al snel verdeeld. Krispijn, die de dochter heeft toebe-
deeldd gekregen, wendt zich tot de moeder om haar dochters hand te vragen. 
Dann blijkt de weduwe Krispijn voor zichzelf als huwelijkskandidaat op het oog 
tee hebben. Zijn jawoord krijgt zij ook, op voorwaarde dat hij eerst het testament 
vann haar overleden echtgenoot mag zien. 

Niett alleen (vermeende) rijkdom, maar ook de omstandigheid dat een 
vrouww als weduwe toegang had tot het vermogen komt aan bod in het wedu-
wenbeeldd dat Domis in Het dronkemans testament schetst. Haar bevoegdheid het ka-
pitaall  van de overleden echtgenoot te beheren, kon tot misbruik leiden. Van de 
invloedd van de schoonfamilie had de overledene in dit opzicht - zo wil het blij -
spell  doen geloven - het meest te vrezen. Het is de broer van de weduwe die 
haarr aanraadt 'drie deelen van 't beste goed van de overledenen voor uw mor-
genn gaven' te nemen. Het laten opmaken van een 'staat en inventaris' door de 
notariss ten behoeve van een eerlijke verdeling acht hij overbodig: "t Is genoeg 
dee tap voor uw dochter over te laten.'42 

Dee algemene herkenbaarheid van het beeld van de spreekwoordelijke 'rijke 
weduwe'' blijkt uit het kluchtspel Wïigt me voor dat laantje uit 1698. De auteur Wil -
lemm den Elger laat zijn personages in de klucht gebruikmaken van het stereoty-
pe.. De kale jonker Roemer wil de rijke, jonge Pleuntje trouwen. Hij laat zijn 
knechtt weten dat het hem eigenlijk alleen om Pleuntjes rijkdom is te doen. De 
knechtt vertelt dit aan de vader van Pleuntje. Om de oprechtheid van de liefde 
vann Roemer voor Pleuntje te toetsen, wordt een list bedacht. Het blijkt niet 
moeilijkk voor de dienstmaagd Katrijn om verkleed als rijke weduwe, Roemer 
eenn trouwbelofte te ontlokken. De jonker, die zo snel viel voor de nog grotere 
rijkdomm van de zogenaamde weduwe, is ontmaskerd, terwijl Pleuntje kan trou-
wenn met haar ware liefde.41 

OntrouwOntrouw en geveinsde rouw 

Hoewell  het ook in Het spookend weeuwtje een trouwlustige weduwe is die de 
hoofdroll  speelt, wordt in deze klucht uit 1677 vooral het thema van de rouw 
uitgewerkt.. De jonge weduwe Jakoba, die kort tevoren haar echtgenoot heeft 
verloren,, is op zoek naar vertier om de verveling tijdens de rouw te verdrijven. 
Zijj  laat de timmerman een verborgen deur maken die haar een geheime toe-
gangg verschaft tot de gastenkamer. Wanneer deze kamer betrokken wordt door 
eenn gast van haar broer Ferdinand, de Gelderse edelman Luidewijck, kan Jako-
ba'ss 'spel' beginnen. Dit tot groot ongenoegen van haar tante: 'Maar Nicht, gy 
denktt licht niet, dat deze zwarte kleeden,/ 't Affsterven van uw man, noch pas 
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eenn maand geleeden,/Verbeelden, en daar by, hoe weinig dat u past,/ Zulk spel 
tee speelen met uws broeders vreemden gast.'44 

Dee tekenen van rouw worden door Jakoba, ter voorbereiding op de ontmoe-
ting,, zorgvuldig verborgen. Om de edelman te imponeren zorgt zij ervoor dat 
all  haar kostbaarheden staan uitgestald. Zonder dat Luidewijck weet dat het om 
dee weduwe Jakoba gaat, maakt hij door middel van brieven die Jakoba door de 
verborgenn deur de gastenkamer in smokkelt, een afspraak om haar 's avonds te 
ontmoeten.. Het is haar broer Ferdinand die na de ontmoeting zijn zuster de les 
leest:: "t Gaat echter het betaamen,/Te boven, dat men hier in plaats van rouw, 
enn klagt,/ All ' deze kostelykheid dus toestelt inde nacht.' Hij beklaagt zijn zuster 
enn vraagt zich af: 'Betruert ge op deze wys uw' dooden Bedgenoot,/ Die nóch 
zoo korteling gerukt is uit uw' schoot?' Het verweer van Jakoba is dat zij nooit 
vann haar echtgenoot heeft gehouden: 'Het geen men niet bemint, is haast, én 
lichtt vergeeten./ 'k Heb al de tijdt mét hém in ongeneucht versieeten;/ En 
daaromm is 't niet vreemd, dat my zyn' dood niet smart.'45 Wanneer Luidewijck 
doorr Ferdinand wordt ingelicht over de ware identiteit van Jakoba, toont de 
laatstee berouw. Zij realiseert zich dat de conventie haar een jaar rouw voor-
schrijftt en vreest dat Luidewijck haar niet zo waardig zal achten, 'Om na de 
bruiloftsdagg een heel jaar tyds te wachten'.**  Het begrip dat Jakoba toont en de 
beloftee van de aanwezigen aan Ferdinand om de schande stil te houden, zijn 
kennelijkk voldoende voor een gelukkige afloop. Luidewijck laat het gezelschap 
wetenn dat hij bereid is een jaar op zijn bruid te wachten. 

Jakobaa weigerde een periode in rouw te leven, omdat het verdriet haar 'niet 
diepp in 't harte leit'. Zij had niet van haar man gehouden en was hem op advies 
vann haar broer vanwege zijn vermogen getrouwd. Om 'achterklap der heden te 
vermyden'' had zij zich binnenshuis vermaakt. Niettemin meende Ferdinand: 
'Zoo moest ten minsten de eer zo veel op u vermoogen,/ Dat gy deze staat wat 
meerderr ingetoogen,/ Zoudt leeven. Maar ik zal nu met myne eygen' hand,/ 
Opp u vernaaien die onlydelyke schand.'47 In deze klucht is het de broer van de 
weduwee die zich vooral bekommert om het ophouden van de uiterlijke schijn. 
Inn de meeste gevallen is het de weduwe aan wie dergelijk gedrag wordt toege-
schreven.. Geveinsde rouw is een terugkerend element in het weduwenbeeld dat 
inn de kluchten wordt geschetst én gehekeld. 

Hett bekendste voorbeeld waarin de rouw snel is vergeten, is het verhaal over 
Dee matrone van Ephesen, een van oorsprong Griekse vertelling die wijd verbreid 
werdd in de Europese literatuur en in het begin van de achttiende eeuw ook als 
Hett vroutje van Ephesen in Nederlandse vertaling verscheen.48 De weduwe Euphemia 
wijk tt niet van het graf van haar man, weigert te eten en is ontroostbaar. Echt 
diepp kan de droefenis toch niet zitten, want op het kerkhof ontmoet zij kapitein 
Sostratuss en ze zwicht al snel voor zijn charmes. Terwijl Sostratus met Euphemia 
inn het graf verdwijnt, wordt een van de lichamen van de gehangenen, waarover 
Sostratuss de wacht moest houden, gestolen. Sostratus hangt als verantwoorde-
lijk ee de doodstraf boven het hoofd. Euphemia redt haar nieuwe liefde het leven. 
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Zijj  geeft toestemming het lichaam van haar overleden echtgenoot te hangen op 
dee plaats van de verdwenen man, zodat niemand de verdwijning hoeft op te 
merken.. De grote, maar bij nader inzien oppervlakkige rouw van Euphemia 
staatt hier, samen met andere elementen, zoals het plezier dat zij met de kapitein 
opp het graf van haar man beleeft, in dienst van het thema van 'de ontrouwe we-
duwe',, het thema waarvan de vertelling het archetype was. De lijkschennis aan 
hett einde van het verhaal wordt als ultieme vorm van ontrouw gezien.49 

Geveinsdee rouw als teken van ontrouw staat ook centraal in het blijspel Het 
schynheiligee weeuwtje.' Wy hebben de natuur van de vrouwen (die in 't gemeen on-
geduldiger,, en zo behendig niet zyn als de mannen) trachten te verbeelden,' 
üchttee Hendrik van Halmael de lezers het doel van zijn blijspel toe. Cornelia 
probeertt de schijn op te houden van de treurende weduwe, terwijl iedereen 
haarr ware aard kent. Iedereen, behalve Krijn. 

Krij nn heeft de rijke weduwe Cornelia als huwelijkskandidaat voor zijn zoon 
Frederikk op het oog. Frederik is echter verliefd op 'juffrouw' Leonoor en probeert 
zijnn vader ervan te overtuigen dat Cornelia niet de vrome, ingetogen weduwe is 
waarvoorr hij haar houdt. Voorlopig heeft hij hiermee geen succes. Verblind door 
dee rijkdom van de door hem gevonden huwelijkskandidaat onderhandelt Krijn 
mett de vader van Cornelia over een verbintenis. Het negatieve beeld dat Frederik 
vann de weduwe heeft, wordt bevestigd tijdens een ontmoeting met Jan, een Oost-
Indiëvaarder,, die eveneens betrekkingen met de weduwe blijkt te onderhouden.50 

Corneliaa houdt intussen de schijn op: ze brengt bezoeken aan de kerk, beklaagt 
zichh bij de buurvrouw over het verval van de zeden en laat haar dienstmeid ver-
kondigenn dat zij 'zoveel van de mans niet meer [houdt] als voor deezen'.51 Maar 
mett het bericht dat haar oude liefde Jan weer in de stad verblijft en haar wil zien, 
iss zij zeer verheugd: 'Myn Lekkre Jan! Wel 't hert keert men in myn lyf om.'51 Het 
'alderwitstee sneeuwtje' wordt voor Krijn ontmaskerd wanneer hij en zijn zoon 
Frederikk als toevallige voorbijgangers getuigen zijn van de ontruiming van een 
bordeell  door de schout en zijn dienders: 

Eenn fyn Weeuwtje, daaglyks in de Kerk, en onder de vroomen, 
Wel,, wie droes, had die op een zelven dag uit het hoerhuis zien komen?' 
[...]Watt kan jou nou meer, een hoer met geld, of een dogter met deugd behaagen 
[...JNeen,, een dogter met eer al is ze zonder geld, 
Wordd ver by my boven de rykste hoer gesteld.53 

Dee trouweloosheid van weduwen ten aanzien van hun gestorven echtgenoot is 
eenn thema dat het weduwenbeeld door de eeuwen heen heeft gedomineerd. 
Irmgardd Taylor geeft hiervoor in haar studie Das Bild derWitwe in der dcutschen Litera-
tortor verschillende verklaringen. Dat het altijd vrouwen en nooit mannen betrof 
diee op trouw aan de overleden echtgenoot werden aangesproken, komt volgens 
Taylorr doordat weduwnaars altijd in de minderheid zijn geweest.54 Deze verkla-
ringg is niet erg steekhoudend. De ondervertegenwoordiging van weduwnaars 
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onderr de bevolking was waarschijnlijk (mede) het gevolg van het feit dat we-
duwnaarss vaker en sneller hertrouwden, hetgeen bij hun vrouwelijke tegen-
hangerss aanleiding was voor de kritiek. 

Overtuigenderr klinkt de tweede verklaring van Taylor, waarbij zij de verbeel-
dingg van weduwen interpreteert vanuit een breder kader: de sekse-specifieke 
deugden.. Dat trouw aan de overleden echtgenoot zo diepgeworteld lag in de 
gedragscodee voor weduwen, is terug te voeren op het idee dat vrouwen hun 
liefdee - ofwel hun maagdelijkheid - slechts eenmaal hadden te vergeven. 'Z' is 
maarr eens getrout geweest,' Het de weduwe Cornelia haar dienstmeid zeggen 
omm de schijn van eerbaarheid hoog te houden." Angst speelde, aldus Taylor, in 
dee verbeelding van de ontrouwe weduwen door de uitsluitend mannelijke au-
teurss een belangrijke rol; angst voor de mogelijkheid dat de overlevende echt-
genotee met een volgende man zou kunnen trouwen én voor de mogelijkheid 
datt zij met hem gelukkiger zou kunnen worden.56 

Dee wellustige weduwe 

Dee ontrouw van weduwen die in Het spookend weeuwtje werd gesuggereerd, waar-
overr de schynheilige weduwe de schijn niet wist op te houden en die in Het vroutje van 
Ephesenn in de meest rauwe vorm werd gepresenteerd, was tevens het uitgangspunt 
voorr de schrijver Simon Stol in zijn klucht over de ontrouwe weduwe uit 1712. 
Stoll  wenste de grote trouweloosheid 'die men dagelyks maar al te veel bespeurd 
onderr Weduwen' onder de aandacht te brengen met als doel 'dat alle Jongelingen 
mett Ulisses haar ooren stoppen voor deze zoetzingende Sirenen, op dat haar ziel 
niett op de gevaarlyke klippen van haar ongetrouwheid strande'.57 

Hett was de 'zoetzingende Sirene' Klaartje, de jonge weduwe van een boek-
handelaar,, die bij Stol de jonge mannen tot afschrikwekkend voorbeeld moest 
dienen.. Het kluchtspel begint wanneer Ligthart bij zijn geliefde Klaartje op de 
stoepp staat. Het commentaar van de buren Els en Jan leert dat Ligthart niet de 
eerstee vrijer is die Klaartje na de dood van haar man heeft gehad. Goedaard was 
hemm voor. Als knecht had hij de weduwe 'eerlijk' gediend. De 'zedigheid straal-
dee uit zyn oogen', maar het waren Klaartjes 'minnevlagen' die hem in de val 
haddenn gelokt. 'Zy tokkelt, vleid, heeft duizend listen,/ Die eerb're vrouwen 
nimmerr wisten,/ Om hem te krygen in het net,/ En na verloop ook in haar 
bed',, met als resultaat dat de weduwe nu een kind van haar knecht verwacht. Zij 
'ontfangtt hem in haar lustprieeltje,/ hy schenkt haar wederom 't juweeltje'.18 

Dee knecht neemt zijn verantwoordelijkheid en vraagt de weduwe ten huwelijk. 
Tott antwoord op het voorstel 'Sprak 't geile zwyn, ge hebt me lyf,/ Wat wil je 
meerr tot jou geryf?', aldus de buurman Jan.ï9 Liever ziet Klaartje haar eer gered 
doorr Ligthart, zo bekent zij haar zuster: 'Die Goedaard die was my te wys,/ Hy 
meendee wel, dat hy de prys,/ Der boeken beeter wist als ikke./ Ik zou op 't lest 
niett moogen kikken.'60 Van de vrijheid die ze met het weduwschap verworven 
had,, wil Klaartje niet zomaar afstand doen, zeker niet ten behoeve van deze bet-
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weter.. Terwijl Wobbetje haar zuster probeert te overtuigen van de kwaliteiten 
vann Goedaard als echtgenoot, wenst Klaartje haar voormalige minnaar toe 4Dat 
hett hem in eeuwigheid zal smaaken,/ een weduw aan haar eer te raaken'.6' Dat 
Ligthartt bekendstaat als een 'dronkert, een lichtmis en een leuije pronkert' deert 
haarr niet, evenmin trekt zij zich iets aan van de mening van het 'wufte graauw' 
overr haar losbandige leven, verwoord bij monde van Els en Jan. 

Dee afloop van de klucht - Klaartje en Ligthart trouwen met elkaar - lijk t ge-
lukkig,, maar is niet zo bedoeld. In de voorrede schrijft Stol dat de lezer die in de 
veronderstellingg verkeert dat hij de trouweloosheid ongestraft laat, dient te be-
denkenn dat een verkeerde huwelijkskeuze een van de grootste straffen is die men 
kann verzinnen, 'want in de plaats van een bezadigd jongman, wel leevende, en 
vann eerlyken huize, verkiest zy een ongegoeden, verwaanden, en onkundigen 
gek:: dit haar zekerlyk een straf veroorzaakt, wel waardig aan ongetrouwe'.62 

Mett de ene man na de andere had weduwe Klaartje het bed gedeeld, en wan-
neerr het huwelijk ter sprake kwam, keek zij weer om naar een volgende min-
naar.. De buren beschreven de lusten van Klaartje al in weinig bedekte termen. 
Klaree taal spreekt ook het gedicht dat de weduwe aan het einde van het klucht-
spell  krijgt toegestuurd. De afzender is anoniem, maar Klaartje verdenkt Goed-
aardd ervan het gedicht geschreven te hebben: 

Uww geilenaart, 
Juffrouw,, lyd geen gebrek, 
Ikk hoor gy paard 
Omm uwe brand te stillen 
Enn laat, in plaats van my, u van een ander drillen, 
Ditt is, na dat my dunkt een hoere trek.63 

Stoll  gebruikte voor zijn eerder omschreven doel - de waarschuwing aan jonge 
mannenn voor de ontrouw van weduwen - een andere aan weduwen toege-
schrevenn eigenschap die niet alleen door deze auteur als een van de belangrijk-
stee verklarende factoren voor de trouweloosheid van weduwen wordt aange-
voerd:: de wellust. Wellust was de karaktertrek die in het beeld van de vrolijke 
weduwee vrijwel nooit ontbrak. Het was de wellust die de weduwe Geertrui 
dreeff  tot de 'wanhebbelyke liefde', die de weduwe Jakoba deed spoken, die 
Euphemiaa tot lijkschennis bracht en die de aannemelijke verklaring vormde 
voorr het feit dat de 'schijnheilige' Cornelia zich ophield in het hoerhuis. 

Dee karakterisering van de weduwe als wellustig is niet alleen oud, maar 
moett ook zo herkenbaar zijn geweest dat een terloopse schets volstond. In het 
zestiende-eeuwsee 'Esbatement van de schuyfman' bijvoorbeeld, wordt de wel-
lustigee weduwe als passante ten tonele gevoerd. Twee uitgehongerde jonge 
mannenn komen op hun zoektocht naar voedsel een oude weduwe tegen. Maar 
vann haar hebben de twee weinig te verwachten, verzonken als zij is in haar 
klaagzang:: 'Mij is leet, dat ick niet noch eenen tant en hebbe,/ lek sout noch 
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houwen,, al moet ik nu swijgen,/ lek sou noch eenen jonge knispaert crijgen,/ 
All  sout mijn corten mijnen pels terstont,/ Mij smelt noch wel boter in mijnen 
mont.'64 4 

Werdd binnen de uitwerking van het thema van de ongelijke liefde de her-
trouwendee weduwe gehekeld, de ontrouwe wcduw kreeg kritiek omdat zij niet wil -
dee trouwen. De klucht verwijst daarbij ten eerste naar de zelfstandige status die 
weduwenn genoten. Klaartje — en met haar andere fictieve weduwen - weigerde 
afstandd te doen van deze vrijheid: 'Zou ik my laaten ringelooren,/Van mannen, 
'tt kan my niet bekooren:/ Ik zal 't nooit toestaan, spyt wie 't spyt:/ Ik was alree 
mynn vryheid kwyt:/ Ik diende hem wel steeds te zeggen,/ Waar 'k gaan zou, of 
waarr ik zou leggen.'65 Van de 'dronkert' Ligthart had zij in dit opzicht minder te 
vrezen.. Goedaard op zijn beurt liet liever de eer aan een ander om deze vrouw 
te'drillen'. . 

Maarr het onderwerp van de met het weduwschap verworven vrijheid staat 
hierr in dienst van het thema van de wellust. De vrijheid is namelijk niet de eni-
gee reden om een huwelijk af te slaan. Onder het voorwendsel van rouw - 'Laat 
ikk dog eerst myn rouw uitdraagen, Dat zal de ziel myns mans behaagen' - wei-
gerdee de weduwe van de boekverkoper een huwelijk met haar knecht. Klaartje 
wildee de weg vrij houden voor toekomstige avontuurtjes, of, in de woorden 
vann buurvrouw Els: 'Ik spreek van 't onbehoorlyk minnen, Schyndeugd, dat jy 
gestadigg doet, dat, als je geilheid is geboet, Eer aar [=ander] verkiest na jou be-
haagen.'66 6 

Hoewell  ook de fictieve weduwnaars niet alle trouwlust werd ontzegd, blijven 
dee daaraan gekoppelde uitgebreide beschrijvingen van de onbedwingbare lusten 
voorbehoudenn aan weduwen.67 De verklaring hiervoor is te vinden in de ideeën 
overr vrouwelijke seksualiteit. Deze werd beschouwd als onbedwingbaar, de 
vrouwelijkee lust als onverzadigbaar.68 Deze opvatting is bijvoorbeeld te vinden in 
VenusVenus minsieke gasthuis uit 1687, waarin de Franse arts Nicolas Venette de bedrijven der 
liefdee met de natuurlijke eigenschappen der mannen en vrouwen beschrijft. Vrouwen, zo 
meendee Venette in zijn populaire werk, ontbrak het aan het verstand dat de man-
nelijkee driften reguleerde. De geslachtsorganen van vrouwen waren inwendig en 
kondenn in tegenstelling tot de uitwendige van de man niet met koude lucht wor-
denn verkoeld. Gecombineerd met de inbeelding van vrouwen die levendiger was 
alss gevolg van de ledigheid van hun bestaan, 'moet [men] dan na dit al besluiten, 
datdat de Vrouwen veel geilder en dertelder zijn als de Mannen'.69 

Dee weduwe vormde het personage bij uitstek om het onbedwingbare karak-
terr van de lusten van vrouwen te tonen: zelfs het verdriet, de rouw om haar 
man,, kon haar er niet van weerhouden haar lusten te bevredigen. Maar daar-
naastt werd de weduwe ook als de wellustigste van alle vrouwen beschouwd. 
Niett langer beperkt door de controle van een man kon de weduwe zich overge-
venn aan haar 'natuurlijke' en ontembare driften.70 Vanwege het ontbreken van 
eenn man zien we haar dan ook in de literatuur vaak op zoek naar mogelijkheden 
omm haar lusten te bevredigen. 
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Dee weduwe deelde haar status als vrouw zonder man met de jongedochter. 
Beidenn waren, zoals Buitelaar opmerkte, 'empty slots'. Maar waar de maagd 
waardenn als zuiverheid, onschuld en kuisheid vertegenwoordigde, laat de ste-
reotyperingg van vrolijke weduwen het tegenovergestelde zien. Het verschil was 
datdat de weduwe al seksueel actief was geweest. De weduwe had, in tegenstelling 
tott de maagd, van de lusten geproefd.71 'Men hoort er-wel, dat hy (sic) die haer 
eerstee liefde ghehadt heeft, het vuyr daer van eeuwehek onder zijn asschen be-
warenn zal,' schreef Johan de Brune in zijn Bancket-werck vun goede gedachten over de 
weduwe.. Dat een weduwe ook weduwe zou blijven achtte hij 'zoo waerschijne-
lick,, als drooghs voets, midden door de zee te gaen': het kon als een 'goddelick 
mirakel'' worden beschouwd.71 De metafoor van het ooit aangestoken vuurtje 
datdat niet meer te blussen is, keert ook in enkele kluchten terug. 'Ik hoor gij paard 
omm uwen brand te stillen,*  het Simon Stol de anomieme dichter tegen Klaartje 
zeggen;; de weduwe en weduwnaar uit het kluchtspel De wonhebbdyke liefde moes-
tenn eikaars 'vuurtje van stroo eens helder doen opbranden.'71 

Inn een samenleving waarin seksuele relaties uitsluitend waren geoorloofd 
binnenn het huwelijk en waarbij de mannelijke controle de vrouwelijke seksuali-
teitt geacht werd te beperken, was de weduwe een anomalie bij uitstek, zo stelt 
Buitelaar.. In een samenleving waarin bovendien die seksualiteit geacht werd 
maarr één doel te dienen - het voortbrengen van nageslacht - was de trouwlus-
tigee weduwe ronduit verdacht. Immers, het weduwschap werd in de beeldvor-
ming,, zoals gezegd, vaak verbonden met ouderdom. De weduwe op leeftijd 
trouwdee niet om kinderen te krijgen, hetgeen haar trouwlust in een bedenke-
lij kk daglicht stelde en haar seksuele betrekkingen des te verwerpelijker maak-
te.74 4 

Dee angst van mannen voor de dood, voor de macht van oude vrouwen, hun 
machteloosheidd tegenover de echtgenote die hen als weduwe overleefde, kwa-
menn deels al ter sprake en zijn door verschillende historici, antropologen en 
letterkundigenn als verklarende factoren aangedragen voor het negatieve beeld 
vann de vrolijke, wellustige weduwe. Door haar echtgenoot te overleven wist de 
weduwee zich aan zijn mannelijke autoriteit te onttrekken. Tegenover deze loop 
derr omstandigheden stonden mannen machteloos.75 Maar mannen stonden bo-
vendienn machteloos tegenover een ander 'gevaar'. De voortplanting zit nu een-
maall  zo in elkaar dat over het vaderschap nooit volkomen zekerheid bestaat. Het 
reëlee risico dat hiervan uitging, namelijk dat een vader een kind van een ander 
alss zijn eigen zou erkennen, bracht zo'n grote schande met zich mee dat men 
ditt kost wat kost trachtte te voorkomen.76 Een trouwlustige weduwe was als 
vrouww zonder wettige echtgenoot per definitie verdacht. De angst voor een 
dergelijkee schande werd bewaarheid in - wederom - de klucht van Stol, waar 
Wobbetjee tegen haar zwangere zuster Klaartje zei: 

Grootserr zonden 
Enn werd 'er nimmermeer gevonden, 
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Zouu Goedaard maak de kind bij naor, 
Enn de aare [=andere, Ijgthart] vent wol zyn de vaor.77 

VROU WW ZONDER MA N 

Hoewell  weduwen getalsmatig een omvangrijke minderheidsgroep vormden, 
warenn zij een anomalie als vrouw zonder man in een samenleving waarin het 
huwelijkk als norm gold. Weduwen stonden niet langer onder mannelijke auto-
riteitt en vormden als zodanig een potentieel gevaar voor de sociale orde.78 Om 
mett het afwijkende te kunnen omgaan, moest het beheersbaar worden ge-
maakt,, en dat kon op verschillende manieren gebeuren. Een van die manieren 
wass het gedrag of de situaties die met de norm in strijd waren als gevaarlijk te 
typeren,, zo stelt Marjo Buitelaar in haar artikel over representaties van wedu-
wen.799 Het was een mechanisme dat in de beeldvorming over weduwen in de 
kluchtspelenn uit de zeventiende en de achttiende eeuw vaak werd toegepast. De 
weduwee verleidde, misleidde, misbruikte haar macht en kapitaal en bracht met 
haarr wellust de successie in gevaar. 

Dee weduwe leefde een leven zonder man. Dit betekende niet alleen dat zij 
niett langer onder mannelijke autoriteit stond, ook ontbeerde de weduwe de 
mannelijkee bescherming.80 In het denken over weduwen hebben beide aspecten 
hunn invloed gehad. De verschillende interpretaties van de weduwe als vrouw 
zonderr man tonen de dubbelzinnigheid van haar positie. De weduwe werd niet 
alleenn beschouwd als een gevaarlijke vrouw, met evenveel verve werd zij neer-
gezett als de meest kwetsbare van alle vrouwen, bijvoorbeeld door Jacob Cats: 

Hoee dat'et staet en quijnt, om dat'et niet en heeft, 
Waerr op het heeft gesteunt, waer in het heeft geleeft. 
Siee daer, o sedigh volck, sie daer een eygen wapen, 
Voorr die onthylickt zijn, en sonder hoeder slapen.8' 

Gescheidenn van haar man zou de weduwe niet in de laatste plaats de mannelijke 
beschermingg moeten missen: 'De man beschut het wijf , de voogden hare wee-
sen,, Alleen dit eensaam dier heeft overal te vreesen.' Cats vergelijkt de weduwe 
mett een treurig dolend schaap.82 Maar juist vanwege haar kwetsbare staat had 
dee weduwe wel enige ondersteuning te verwachten. Weduwen werden in de 
zeventiendee eeuw, samen met onder meer wezen en chronisch zieken, nog 
steedss gecategoriseerd als miserabele personen: de benadeelden in de samenleving 
diee recht hadden op de speciale bescherming van de autoriteiten. 

Dee 'arme weduwe' was in het taalgebruik van de zeventiende eeuw haast een 
pleonasme.. De sociaal-economische status van weduwen heeft hiertoe zeker 
bijgedragen,, maar 'arm' in de aanduiding van weduwen werd niet uitsluitend 
inn economische termen gedefinieerd. De 'arme weduwe' was niet alleen versto-

40 0 



kenn van economische middelen, maar evenzeer van mannelijke bescherming en 
duss was zij beklagenswaardig. Compensatie voor dit gebrek in de vorm van spe-
cialee aandacht en bescherming door de autoriteiten werd in ieder geval tot in 
dee zeventiende eeuw billij k geacht. 

Dee status van weduwen als miserabele personen was niet alleen de aanleiding voor 
schrijverss van instmetiewerken het woord tot weduwen te richten - zij konden 
steunn gebruiken - maar was ook van invloed op de adviezen die de weduwen in 
dee moralistische literatuur kregen voorgeschoteld. De weduwe was een vrouw 
diee veel verloren had. Zij miste niet alleen de liefde van haar echtgenoot, maar 
ookk 'meer dan die helft van haren gheest,' schreef Juan Luis Vives in het eerste 
hoofdstukk over 'dye droefheyt der weduwen'.8ï De instructiewerken leerden 
weduwenn dan ook hoe zij zich zonder de mannelijke bescherming staande 
kondenn houden. 

DEE GOEDE WEDUW E 

InvullingInvulling van een nieuw bestaan 

Vriendinnenn in de praem van uwen druck geseten, 
Iss yemant onder u genegen om te weten, 
Hoee datmen naer de kunst een vrouwe toonen kan, 
Wanneerr de bleecke doot haer sondert van den man, 
Steltt u een bloemtjes voor, dat van de steel gesneden, 
Heeftt door het vinnigh mes sijn eerste doot geleden.8* 

Jacobb Cats beklemtoont de droefheid van 'de winter', de laatste periode in het 
levenn van de zeventiende-eeuwse vrouw in zijn boek Houwelick wanneer hij over 
dee weduwe schrijft. Op dit laatste deel van het huwelijksadviesboek zaten zijn 
lezerss weliswaar niet te wachten - zo veronderstelt Cats in de inleiding - maar 
hijj  meende dat het 'hen ten hoogsten is raeckende' en het 'mitsdien by henlie-
denn gelesen behoort te worden'. Wat was de reden voor de zeventiende-eeuwse 
moralistt zijn lezers op het hart te drukken deze passage uit zijn werk over de le-
vensloopp van vrouwen niet over te slaan? De eerste door Cats genoemde reden 
wass dat 'er lichtelijck een rijt van scheyden komen kan'. Het weduwschap was 
eenn stadium waarop men moest zijn voorbereid. Een tweede reden, die Cats 
niett expliciet noemt maar die is op te maken uit het werk, is om te waarschu-
wenn voor de 'slechte weduwe'. Het is opmerkelijk dat het overwegend negatieve 
weduwenbeeldd dat de schrijvers van kluchten en blijspelen hebben neergezet, 
eveneenss is terug te vinden in verschillende instructiewerken uit de zestiende 
enn zeventiende eeuw. Er moest een voorbeeld worden gesteld. De 'onware' we-
duwee vertoonde het gedrag waarvoor de moralisten de 'ware weduwe' met ad-
viezenn trachtten te behoeden. Het beeld van de slechte weduwe werd daarbij 
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geconstrueerdd aan de hand van eigenschappen die inmiddels bekend voorko-
men. . 

Terr 'waerschouwinghe ende vermaninghe' figureerde de slechte weduwe 
ookk in de Troostbrief der weduwen van predikant Pieter Jansz. Twisck.Twisck schreef 
dezee troostbrief in 1626 'uijt üefde ende medogentheyt*  aan zijn schoonzuster 
Lijsbethh Pieters, die kort tevoren haar man had verloren. Het werkje werd in 
16300 gedrukt ter 'leeringe en vertroostingen' in de 'weduwlijken staet'. De eer-
stee eigenschap van de slechte weduwe die door Twisck ter sprake werd ge-
bracht,, was de wellust. Refererend aan Paulus meende hij dat men de wellustige 
weduwee als levend dood kon beschouwen. De predikant voegde eraan toe: 

Mett dese woorden wil den apostel leeren. dat de weduwen hare natuer te veel toe 
geven,, de wellustighe leckernye van eten, drincken, goedt cier maken, 't lichaem 
mestenn ende verderen, te seer volghen, waer onder veeltijts willen sweven licht-
veerdighee onruchtighe woorden, die de begheerte des vleesch verwecken, ende 
denn gheest onderdrucken.8* 

Wederomm verwijzend naar de Schrift - en naar Erasmus, die hierover eerder had 
geschrevenn - kon de ondeugd van wellust volgens Twisck aangevuld worden 
mett eigenschappen als 'luyheyt of ledicheydt, klapperye ende curieusheyt'. 
Ontslagenn van hun taken binnenshuis zwierven weduwen, hoewel dit hun 'niet 
enn betaemt', langs de straten. Onder het voorwendsel van de achtbaarheid van 
hunn staat kwamen zij bij anderen muis, zij hoorden er 'heymelijcke dinghen' 
diee zij vervolgens 'bij andere luyden voortseggen'.86 

Laster,, achterklap, twist en tweedracht; het zijn de kennelijk verleidelijke 
kwadenn die ook volgens de moralisten Udemans en Cats door oude vrouwen 
vermedenn dienden te worden.87 Ontslagen van haar roeping - die voor vrou-
wenn in de eerste plaats binnen het huwelijk lag - ontbrak het de weduwe op het 
eerstee gezicht aan een doel in haar leven. Ondeugden als ledigheid lagen op de 
loer.. Moralisten putten zich, in de strijd tegen deze ledigheid, uit in adviezen 
overr de invulling van het nieuwe bestaan. 'Soeckt troost in dit geval, veel eer in 
uww gedachten, Als in een vreemt behulp, of ander heden klaghten', was het ad-
viess van Cats, vermoedelijk met als doel de laster en achterklap, zowel door als 
overr weduwen, te vermijden.88 

Troost,, rouw en de manier waarop weduwen daaraan het beste vorm konden 
geven,, waren onderwerpen die in de instructiewerken uitgebreid aan de orde 
werdenn gesteld. Immers, 'Wie aen een dooden man geen heete tranen geeft, En 
heeftt hem noyt bemint, oock toen hy heeft geleeft.'89 Het juiste rouwbetoon 
vondd plaats volgens welomschreven regels. 'Ick hebbe Vrouwe ghesien in Ne-
derlandtt ende in Enghelandt.' schreef Juan LuisVives, 'dye nyet meer achts en 
sloeghenn op dye doot van haren Mans, dan oft daer yemant van haren Vrienden 
endee ghebueren waren gestorven.' Het was een teken van 'cleynder ende couder 
üefde',, een schande bovendien, waarvan Vives had horen zeggen dat het 'dye 
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manieree des Lants*  was.90 Het was een manier die Hollandse moralisten als Cats 
inn elk geval niet voorstonden. Net als de Spaanse humanist achtte deze een jaar 
vann rouw gepast voor de vrouw die haar echtgenoot verloren had. Maar matig-
heidd in de rouw was ook op z'n plaats, daarover was men het eens. Het was een 
misvattingg te denken dat liefde werd betoond met 'grilli g krijten'. De weduwe 
diee 'ongheschictelijck' droef was over de dood van haar man, toonde volgens 
Erasmuss slechts dat zij naar een andere man verlangde. Het bewenen van de do-
denn is iets natuurlijks, vertrouwde Pieter Jansz. Twisck zijn schoonzuster Lijs-
bethh Pieters toe. Maar 'al wat de Heere doet, is loffelijck' en het paste niet daar-
tegenn in te gaan. Het was niet het enige argument van Twisck dat overeenkomst 
vertoondee met de troostmotieven die in de condoleancebrieven werden ge-
bruikt.. Te diepe rouw was niet goed voor het gemoed, want, zo meende ook de 
predikant,, 'van treuren komt de doodt'. Bovendien zou zij hem ooit weer ont-
moeten,, maar pas dan 'alst de heven Godt believen en wei-behagen sal'.9' 

Dee scheiding die de dood tussen echtgenoten had veroorzaakt, lijk t dun in 
dee schets van de auteurs. De overgang naar het hiernamaals die in de schilder-
kunstt zo vaak bij de portrettering van weduwen werd gesymboliseerd, ontbrak 
evenminn in de literaire verbeelding van weduwen. Met het verlies van haar man 
hadd de weduwe volgens Cats haar 'eerste doot geleden'. Deze zienswijze is ook 
tee vinden bij Vondel, wanneer hij - alweer - de wintermaand beschrijft. 

Hoee treurt de Wïntennöent, gelijck een weeuw in rouwe 
Gedompeltt over 't hooft haar kaars en glas gaan uit. 
Hett doots-hooft spelt de doot, die 's levens draaiboom sluit. 
D'Onvruchtree winter slacht een dootsche weduwvrouwe, 
Diee noch kastanjen braat: haar almanack rolt af. 
Watt is een weeuw? Een schim; met eenen voet in 't graf.91 

Nuu werd wel meer in het algemeen over oude mensen gezegd dat zij al met één 
beenn in het grafstonden,91 maar voor weduwen werden hieraan in de instruc-
tiewerkenn duidelijke gedragsregels verbonden. De weduwe moest geduld heb-
benn tot haar uur was aangebroken, stelde tot die tijd haar leven ten dienste van 
Godd en herdacht haar overleden echtgenoot: 'En stel uw treurigh hert in uwen 
Godd te vreden,/ Draeg in een stillen geest uw droevig ongeval,/Tot u een beter 
uurr ten vollen troosten zal.'94 

Onderdeell  van het gedenken van haar echtgenoot was het behoud van het 
contactt met de familie van haar overleden man. In het onderhoud van deze rela-
tiee kon de weduwe blijk geven van de liefde voor haar gestorven echtgenoot, 
zoalss Vives in het hoofdstuk over 'hoe dat dye Weduwe regerende hebben sal 
binnenn den huysen' schreef. De weduwe moest zich dan ook 'veel hefflijcker 
thoonenn teghen dye vrienden ende maghen van haren man [...] om te kennen 
tee gheven dat si hef heeft ghehadt dye daer doot is dat is haren Man'.95 Aange-
huwdee verwanten vormden de aangewezen kring voor de weduwe om in te 
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verkerenn na de dood van haar echtgenoot en niet alleen voor het tonen van op-
rechtee rouw. De weduwe kon hulp uit deze hoek verwachten, maar was haar 
schoonfamihee omgekeerd ook verantwoording verschuldigd over de keuzen in 
haarr nieuwe bestaan. In de overweging van een volgend huwelijk diende zij de 
schoonfamihee te consulteren. Bij het aangaan van nieuwe banden, zo betoogde 
Jacobb Cats, moesten de oude worden bevestigd. De schoonfamihe bleef onder-
deell  van de sociale omgeving van de weduwe en mocht ook met het oog op het 
behoudd van haar eerbaarheid niet veronachtzaamd worden: 'Doe niet in dit ge-
vall  door eygen-sinnigheden,/ Hou vrientschap daarje plagt, dat eysschen goe-
dee seden:/ Al benje van den man en sijnen wil gevrijt/ Weet datje niet te min 
nochh aan de vrienden [= zijn familie] sijt.*96 

Adviezenn met betrekking tot de zelfstandige juridische status die weduwen 
genoten,, komen slechts summier aan de orde in instructiewerken. Wanneer het 
onderwerpp ter sprake kwam, dan gebeurde dit in negatieve zin: het werd be-
schrevenn als heerszuchtig gedrag van de slechte weduwe, het stereotype waar-
voorr moralisten hun publiek waarschuwden. 'Sommige Vrouwen,' meende Vi-
ves,, 'verbliden haer dat si ontsleghen zijn van dye ghediensticheyt dye si haren 
Mann schuldich waren ende ontbonden van den bant des houwehjckx om vrij -
heytt te hebben.' Dit was een grote misvatting, want 'een Schip sonder stierman 
enn is niet vry: maer verlaten een kint sonder Meester en is ooc nyet vrij : maer 
dolende';; zo was ook de weduwe als vrouw zonder man niet vrij , maar 'verlaten 
vann alle vasticheyt, raet ende vreese'.97 

InIn de omgang met het andere geslacht moest de weduwe uiterste voorzich-
tigheidd betrachten. Zij moest sober gekleed gaan, liefst in rouw. De weduwe 
meedd grote menigten en voorkwam dat zij alleen in het gezelschap van haar 
knechtenn werd gezien. Het best kon de weduwe iemand te hulp roepen bij het 
waarnemenn van het 'bedrijf', waarvoor zij als hoofd van het huishouden de ver-
antwoordelijkee was geworden: 'Of is'er in het lant niet een gedienstig man,/ 
Diee om een eerlijck loon uw saken redden kan,' Het liefst een man op leeftijd, 
mett 'eerlijcke manieren', koos de weduwe tot hulp bij de bestiering van het 
huishoudenn volgens zowel Cats alsVives.98 De weduwe zelf bleef verantwoorde-
lijke,, maar kon zich tegelijkertijd wijden aan de taken die haar pasten. 

Erasmuss geeft duidelijkheid over de aard van deze taken in De kersten weduwe. 
Hijj  keert zich, om te beginnen, tégen de veronderstelling dat de maagdelijke 
staatt de hoogst bereikbare zou zijn en neemt daarmee positie in tegen de vere-
ringg van het celibaat. De maagdelijke staat was weliswaar prijzenswaardig om-
datdat de maagd zich, niet belast met andere verplichtingen, kon wijden aan de 
godsdienst.. Maar ook de gehuwde vrouw had lovenswaardige eigenschappen. 
Dezee lagen in het baren en opvoeden van kinderen. De weduwe verenigde de 
deugdenn van beiden - de seksuele ondiouding van de maagd en de opvoedkun-
digee taak van de gehuwde vrouw - in één persoon. De invulling van haar be-
staann lag dan ook in het verlengde van deze deugden. De ware weduwe richtte 
zichh ten eerste op de godsdienst.99 Verder besteedde zij haar tijd - en geld, zo zij 
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Nicolaess Maes (1634-1693), Oude vrouw in gebed. 
Veell geportretteerde oude vrouwen spreiden de aan hen toegeschreven piëteit tentoon. 

Rijksmuseum,, Amsterdam. 

ditt had - bovendien aan de ondersteuning van armen en betoonde zij zich gast-
vrij .. Ten slotte had zij de opvoeding als taak, waarbij het niet alleen om het 
grootbrengenn van haar eigen kinderen ging. De weduwe had volgens Erasmus 
hett gezag over de maagden en gehuwde vrouwen en was daarom te prijzen: 
'Wantt het comt den Weduwen toe de ghene die houwen sullen, ende die on-
lancxx gehouwet zijn, te leeren hoe sy haer draghen sullen teghens haer Man-
nen,, teghens haer kinderen ende Huysghesinne, teghens haer Vrienden ende 
Maghen."00 0 
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Nett als in de kluchten werd in de instructiewerken het weduwschap dan ook 
vaakk aan de ouderdom gekoppeld. Maar in het beeld van de 'goede weduwe' 
brachtt deze ouderdom wijsheid met zich mee. Weduwen werden geacht deze 
wijsheidd door te geven aan de volgende generatie. Zij 'moeten leeressen zijn der 
eerlijckheydt,, sy moeten oock de jonge Vrouwen tot deughdt vermanen, dat sy 
haree mannen liefhebben, hare kinderen liefhebben, dat sy voorsichtigh zijn, 
suyver,, dat sy het huys bewaren, datse goet ende onderdanigh zijn teghen hare 
mannen,, op dat het woordt Godts niet gelaster en worde', vatte de predikant 
Godefriduss Udemans de taken van de weduwen in één zin samen. 'ol 

JudithJudith als exempel 

Eenn geliefd middel van moralisten uit de zestiende en zeventiende eeuw om ab-
stractee ideeën in concrete adviezen te vertalen, was het gebruik van het 
exempel.. '°2 Ook om het gedrag van de 'goede weduwe' te verduidelijken werd 
regelmatigg gerefereerd aan weduwen uit de bijbel en de apocriefe boeken. Zo 
vertegenwoordigdee Debora wijsheid en kloekmoedigheid. De weduwe van Sare-
fatt werd geprezen vanwege haar gastvrijheid. De arme, oude, kinderloze Naomi 
toondee het juiste godvruchtige gedrag en was het voorbeeld voor haar schoon-
dochterr Ruth. De profetes Anna, jong weduwe geworden, werd geprezen omdat 
zijj  tot op hoge leeftijd God onafgebroken diende. De weduwe die vrijwel nooit 
ontbreektt tussen de exemplarische weduwen is de vrome en kuise Judith.,0J 

Dee rijke en mooie weduwe Judith leefde een teruggetrokken bestaan in de 
stadd Bethulië. Wanneer de stad door het Assyrische leger onder aanvoering van 
opperbevelhebberr Holofernes belegerd wordt, trekt Judith naar het vijandelijke 
kamp.. Judith, die zegt Holofernes te zullen helpen, wordt toegelaten tot diens 
tent.. Zij weet zijn vertrouwen te wekken en krijgt toestemming enkele dagen in 
hett kamp te verblijven. Holofernes is onder de indruk van de schoonheid van 
Judithh en richt ter ere van haar een feestmaal aan. Na het feest blijf t Judith ach-
terr met de dronken Holofernes in diens slaapvertrek. Zij pakt zijn zwaard en 
onthoofdtt de vijand Holofernes. Judith toont het volk het hoofd van de opper-
bevelhebber,, waarna de Assyriërs konden worden verdreven. 

Hett beeld van Judith is niet onproblematisch. Zij maakt gebruik van haar 
schoonheid,, verleidt daarmee Holofernes en wordt daarom ook als voorbeeld 
gebruiktt voor de vrouwenlisten. De vrouwen in de vrouwenlisten, waarin man-
nenn op verschillende manieren door vrouwen in diskrediet werden gebracht, 
vertoondenn het tegenovergestelde van navolgenswaardig gedrag.104 Niettemin 
wass Judith voor Erasmus hét toonbeeld van de deugdzame weduwe. Er was 
geenn deugd of Judith was er een uitstekend voorbeeld van. Ze was standvastig, 
godvruchtig,, wijs, kuis en stelde haar vertrouwen in God. Hij vond dat 'Een we-
duwee dan die eenen eerlijcken naem begeert te hebben, moet Judith tot een 
exempell  nemen, moet haer voetstappen navolghen.' '°5 

Judithh was rijk. Maar zij gebruikte de aan haar nagelaten schatten uitsluitend 
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omm armen mee te ondersteunen. Het weduwschap 'behaagde' haar. Niet omdat 
zijj  naar 'eigen zin' wilde leven, maar omdat dit haar de mogelijkheid verschafte 
zichh op de godsdienst te richten. Zij leidde een teruggetrokken leven, bleef in 
dee rouw, was godvruchtig, onderwees haar dienstmaagden in deugdzaamheid 
enn vastte dagelijks. Op haar bezoek aan Holofernes na - om de vijand te verlei-
denn had zij zich extra mooi gemaakt - ging Judith eenvoudig gekleed. Zij droeg 
'eenn cleet twelck noch alte cosdijck, noch alte slecht is'. Het kleed werd gedra-
genn tegen de kou en voor het behoud van de eerbaarheid, 'om te bedecken 
tghene,, waer door d'ontuchticheyt der mannen verweckt wort'.'06 De meest 
geprezenn deugd van Judith was dan ook haar kuisheid. De vrome Judidi had, 
zoalss Erasmus beklemtoonde, een 'dubbeleTriumphe* behaald. Die van de over-
winningg op de vijand bezorgde zij haar vaderland, de triomf van de eerbaarheid 
hieldd zij 'voor haer selver ongheschent', waarvoor zij tijdens het verblijf in de 
tentt bij Holofernes wel het sterkste bewijs had geleverd. '°7 

Vrijwell  alle adviezen voor weduwen waren gericht op het behoud van de 
eerbaarheid.. Het is veelzeggend dat Judidi, het exempel van de kuise weduwe, in 
dee schets van de 'ware weduwe' vrijwel nooit ontbrak. Werd in het beeld van de 
vrolijkee weduwe in de kluchten de weduwe als de meest wellustige van alle 
vrouwenn geportretteerd, in de instructiewerken werd het in bedwang houden 
vann de wellust - de kuisheid - als de hoogste deugd en noodzaak gepropageerd. 
Dee verwijzing naar de seksuele ervaring die de weduwe had, was daarbij de 
constante,, zoals blijkt uit de opmerking van Erasmus: 'Ende tis een ander dinck, 
hett besochte Houwelijck (gelijck wy gheseyt hebben) af te slaen: een ander 
dinckk het Houwelijck niet te besoecken.',o8 

Hertrouwen Hertrouwen 

Naa de dood van haar echtgenoot was de kuise Judith nooit hertrouwd. Erasmus 
preess haar hierom, maar dat wil niet zeggen dat de humanist een tweede huwe-
lij kk per definitie afkeurde. In zijn pleidooi tegen de verering van het celibataire 
bestaann meende hij dat het een 'hatehjcke maniere van prijsen' was de weduw-
hjkee staat zo te verheffen dat men hertrouwen zou verwerpen.109 Niet alleen 
doorr Erasmus, maar ook in de instructiewerken vanVives en Cats en de Troostbrief 
vanTwisckk wordt uitgebreid aandacht besteed aan het onderwerp 'hertrouwen'. 
Geenn van de auteurs was op voorhand tegen een volgend huweüjk. De perti-
nentee aflceuring van een tweede huwelijk voor de weduwe was, zo meende 
bijvoorbeeldd Vives, het 'were der gheenre dye gantsch van den Gheloove zijn 
afgesneden'' ofwel van de ketters. Afhankelijk van de omstandigheden was een 
volgendd huwelijk voor de weduwe geoorloofd. 

Dee adviezen omtrent hertrouwen waren in de eerste plaats tot de jonge we-
duwee gericht. Trouwlust die voortkwam uit wellust werd, evenals alle andere 
keuzenn die vanuit deze 'ondeugd' werden gemotiveerd, uiteraard afgekeurd. 
Maarr in een enkel geval was een tweede huwelijk toch het beste van twee kwa-
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den.. Refererend aan Paulus wees Pieter Jansz. Twisck op het gevaar dat jonge 
weduwenn liepen om zich door hun 'lichtveerdich wesen, onstichtelijcke ma-
nierenn ende ontuchtighe klapperyen' in 'onkuysheydt, hoererije ofte onreyn 
houwehjck'' te begeven. Om deze ondeugden te voorkomen zou het wellicht 
beterr zijn de jonge weduwen een tweede huwelijk niet te ontraden. Een tweede 
huwelijkk was een advies dat Twisck bovendien raadzaam achtte voor 'de onghe-
bondenn of wulpsche weduwen' om ervoor te zorgen dat zij 'door haer ydele 
tongen,, lichtveerdigh wesen, onheuse woorden, of onkuysche daden, die na 
sulckenn wesen gheerne volghen wil , de lasteraers gheen oorsake en geven tot 
versmaden,, ende dan noch selfs door en onkuys Godloos leven na den duyvel 
keeren."100 De keuze van het huwelijk was ook volgens Cats soms de beste van 
tweee kwaden. De jonge weduwe, in haar 'gulle jaren', deed er beter aan te her-
trouwenn dan in haar lusten te branden.'" 

Ditt neemt niet weg dat het huwelijk nooit een vooropgesteld doel mocht 
zijn.. Voorbeelden waren er te over, aldus Cats, van de 'dertele weeuwtjes' die 
reedss zittend aan de baar van hun overleden echtgenoten omzagen naar een 
nieuwee man. Met hen üep het slecht af. Dat van de weduwe verwacht werd dat 
zijj  een periode van een jaar in de rouw bleef, kwam al eerder ter sprake. Deze 
ongeschrevenn regel had niet in de laatste plaats betrekking op het feit dat de we-
duwee dan ook ten minste een jaar moest wachten voordat zij zou hertrouwen. 
Dee schande - en eventuele onzekerheid over het vaderschap - die een huwelijk 
vlakk na de dood van haar vorige echtgenoot kon veroorzaken, wordt aldus door 
Catss verwoord: 

Menn vint'er overal, die, mits een haestig trouwen, 
Iet,, ik en weet niet wat, een seldsaem mengsel brouwen; 
Sooo dat men menigmael, niet sonder schande, vint 
Eenn vaderlose dragt, een twijffelachtig kint. "2 

Dee keuze voor een nieuwe man vereiste niet alleen tijd maar ook nauwkeurig-
heid.. Alle aanbevelingen waren erop gericht het ongelijke huwelijk, dat later in 
dee kluchten zo werd bespot, te vermijden. Wanneer de weduwe dan toch zou 
hertrouwen,, moest zij kiezen voor de man die haar gelijke was. Een jonge kan-
didaatt was geen goede partij. Hij was vermoedelijk slechts geïnteresseerd in 
hett bezit van de weduwe en zou zich vroeg of laat een jongere en mooiere 
vrouww veroorloven naast zijn wettige echtgenote. De vreemdeling trouwde uit 
lust,, de mooie man verleidde, de 'jonge wulp' was onbesuisd en zou de her-
trouwdee weduwe uiteindelijk aan haar lot overlaten. Een oude man was even-
minn gewenst. Door een verbintenis met een man op leeftijd zou de weduwe 
opp haar beurt de verdenking op zich laden dat het haar slechts om zijn geld 
wass te doen. Bovendien was er de kans dat de weduwnaar op zoek was naar 
eenn moeder voor zijn kinderen. Het moederschap mocht dan een eervolle taak 
zijn,, het stiefmoederschap was dat niet: 'En Sticf-mocr is een woort, dat al te vin-
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nighh luyt./ Ondienstig boven al ontrent een jonge bruyt.'"1 Een goede ver-
standhoudingg tussen de weduwe en de voorkinderen van haar tweede echtge-
noott was zeldzaam. Het advies luidde dan ook dat de (jonge) weduwe moest 
kiezenn voor een huwelijk waarin zij haar eigen kinderen zou baren."4 

Niett alleen weduwen, maar ook (half)wezen ontbeerden als miserabele personen 
dee mannelijke bescherming. Maar dit mocht voor hun moeder nooit de reden 
zijnn een nieuwe vader voor haar kinderen te zoeken. Met een nieuwe man zou 
zijj  hun niet een nieuwe 'opvoeder' bezorgen, zoals volgens de moralisten vaak 
werdd verondersteld, maar een 'vyant'. Zoals zij de wrede stiefmoeder voor de 
kinderenn van een weduwnaar zou zijn, zo zouden haar kinderen niets dan ja-
loeziee en twist van de tweede man van hun moeder hebben te verwachten."1 

'Terr nauwer noot' zou de weduwe haar kinderen uit het eerste bed haar liefde 
kunnenn tonen. Een nieuwe echtgenoot kon denken 'dat dye Vader van haerlieder 
uu noch liever is dan hy'."6 Anticiperend op onenigheid bij de verdeling van de 
erfeniss van haar overleden echtgenoot adviseerde Cats zijn publiek: 'Geef hun 
datt reden is, alleer een tweede man/ Uw gunste tegenstaen of wederhouden 
kan.'' "7 Een tweede huwelijk werd, zo waarschuwden de moralisten, meestal ge-
slotenn uit eigenbelang. Om de kinderen was de vrouw de eerste keer getrouwd 
enn ter will e van haar kinderen zou de weduwe dan ook van een tweede huwe-
lij kk moeten afzien. Immers, 'Het is van outs gelooft, dat veeltijts nieuwe trou,/ 
Gedijtt tot nieuwen twist, of tot eenn nieuwen rou.' "8 

Dee trouwe weduwe hertrouwde bij voorkeur niet. Een volgend huwelijk was 
slechtss toelaatbaar na een lange periode van rouw en een weloverwogen keuze, 
waarbijj  zij voor zichzelf, in stilte dus, de herinnering aan haar eerste echtge-
noott levend hield."9Tot deze conclusie komt ook IrmgardTaylor op basis van 
haarr onderzoek naar de weduwe in de Duitse literatuur. Naast het onderscheid 
tussenn trouw en ontrouw noemt Taylor acht andere, tegengestelde categorieën 
aann de hand waarvan weduwen in de Duitse literatuur beschreven kunnen wor-
den:: goed tegenover slecht, oud tegenover jong, de weduwe die weduwe blijf t 
tegenoverr de hertrouwende weduwe, actief tegenover passief. 12° Arm en rijk 
zoudenn hieraan kunnen worden toegevoegd, maar de toepasbaarheid van de 
doorr Taylor genoemde eigenschappen op de weduwen uit de Hollandse litera-
tuurr is opvallend. 

Niett alleen de twee weduwenbeelden stonden tegenover elkaar, maar ook de 
verschillendee paren van tegengestelde karaktertrekken, op basis waarvan elk van 
diee weduwenbeelden was geconstrueerd. Deze dichotomie blijkt ook duidelijk 
uitt de weduwenbeelden die in de zestiende en zeventiende eeuw in instructie-
werkenn en in de zeventiende en de achttiende eeuw in de kluchten naar voren 
werdenn gebracht. In de kluchten werd het gedrag van de slechte weduwe gehe-
keld.. Zij was doorgaans jong, spilzuchtig, wellustig en dus ontrouw. De wedu-
wee die het gedrag van de (eerder al door de moralisten beschreven) slechte we-
duwee wist te vermijden en die leefde naar het voorbeeld van de goede weduwe 

49 9 



datt in de instructiewerken werd geschetst, beschikte meestal over de tegenover-
gesteldee eigenschappen. Zij was bedachtzaam, bleef kuis tot op hoge leeftijd en 
bleeff  op die manier haar overleden echtgenoot trouw. Deze eigenschappen wa-
renn overigens niet onlosmakelijk verbonden met een van beide weduwenbeel-
den.. Zo kon ook de goede weduwe rijk zijn, maar zij gebruikte haar bezittingen 
inn dat geval ten behoeve van liefdadigheid. De slechte weduwe was soms jong 
enn onbezonnen en werd als zodanig bekritiseerd omdat zij haar overleden echt-
genoott te snel vergeten was. Werd de slechte weduwe als een oude weduwe 
voorgesteld,, dan was zij vanwege de welhaast onvermijdelijk opgevatte liefde 
voorr een jongeman onderwerp van spot. De aan de weduwe toegeschreven ex-
tremee eigenschappen vervulden op die manier een belangrijke rol in de schets 
vann de goede of van de slechte weduwe. Zowel de schrijvers van de instructie-
werkenn als de schrijvers van kluchten gaven op deze manier een verdere uitwer-
kingg van de twee eeuwenoude weduwenbeelden: de onware tegenover de ware 
weduwe. . 
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Vrouwen,, vrijheid en het recht 

VRIJHEI DD AL S TRADITI E 

Aann het einde van de zestiende eeuw bracht de Engelsman Fynes Moryson een 
bezoekk aan de Republiek. In oktober 1C92 arriveerde hij in Leiden. Hij huurde 
err een kamer, schreef zich in als student aan de universiteit en was vier maan-
denn lang in de gelegenheid om de eigenaardigheden van de bevolking te obser-
veren.. Deze observatie vond zijn weerslag in een reisverslag waarin ook voor 
hett onderwerp 'vrouwen' plaats was ingeruimd. 

InIn Morysons typering van de Hollandse vrouw had haar bazigheid de over-
hand.. Deze manifesteerde zich al op jonge leeftijd. Kleine meisjes hadden de 
gewoontee hun broers die veel ouder waren dan zijzelf te pesten en uit te maken 
voorr lomperiken. Grof in de mond was ook de huisvrouw, gewend als zij was 
haarr echtgenoot al scheldend zijn plaats te wijzen en desnoods uit huis te zet-
ten.. Na de overweging dat hij zou overdrijven wanneer hij zou veronderstellen 
datt alle Hollandse gezinnen aan deze 'ziekte' zouden lijden en dat er bovendien 
ookk enkele andere landen genoemd konden worden die niet geheel vrij waren 
vann zulk 'ongeluk', kon Moryson niet anders concluderen dan 'that die Women 
off  these parts are above all truly taxed widi this unnatural dominering over 
theirr Husbands'.1 

Morysonn was niet de enige die zijn verwondering over het gedrag van Hol-
landsee vrouwen uitte. Het karakter van vrouwen heeft buitenlandse reizigers die 
voorr en na hem de Republiek bezochten nooit onberoerd gelaten. Bazig, daad-
krachtig,, dominant, heerszuchtig en behept met een overdreven zindelijkheid, 
warenn de kwalificaties die Hollandse vrouwen, met wisselende nadruk, in de 
verslagenn van reizigers uit Engeland, Frankrijk, Italië en Duitsland kregen toebe-
deeld.1 1 

Dee karakterisering van Hollandse vrouwen als overheersend en aanwezig 
werdd deels gebaseerd op, en vaak in verband gebracht met, hun activiteiten bui-
tenshuis.. Er waren niet alleen vele handeldrijvende vrouwen te vinden in de 
stratenn van de steden, ook ondernamen vrouwen, tot grote verwondering van 
dee waarnemers, lange handelsreizen. Hollandse vrouwen hadden de mogelijk-
heidd hun zaken zelfstandig te regelen, niet alleen op economisch gebied, maar 
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ookk waar het de dispositie over hun na te laten goederen betrof. Het recht van 
vrouwenn een testament te maken, werd opgevat als een opmerkelijk privilege. 
Tenn slotte werd de vrijheid van de Hollandse vrouwen door buitenlandse reizi-
gerss afgelezen aan hun ongedwongen omgangsvormen met de andere sekse. 
Hollandsee vrouwen toonden niet het ontzag dat de mannelijke reizigers in hun 
eigenn cultuur gewend moesten zijn.3 

Reisverslagenn vormen een problematische bron. Er is op gewezen dat men 
voorzichtigg moet omspringen met de beelden en karakteriseringen zoals die 
wordenn geschetst in deze werken. Reisverslagen werden geschreven volgens be-
paaldee conventies, reizigers wezen elkaar op de eigenschappen van de bevol-
kingg en karakteristieken vin een land. Zij lazen de verhalen van hun voorgan-
gerss voordat zij zelf vertrokken. Stereotypen werden hierdoor herhaald en 
vooroordelenn bevestigd.4 Vanuit deze wetenschap is de terugkerende karakteri-
seringg van Hollandse vrouwen als bazig, heerszuchtig en vrij minder opzienba-
rend. . 

'Vrijheid'' was bovendien een van de stereotypen bij de beschrijving van het 
gehelee Hollandse volk.5 De karakterisering was oud. De Italiaanse koopman Lo-
dovicoo Guicciardini haalde zijn kennis uit het werk van Caesar toen hij in zijn 
beschrijvingg van de Nederlanden uit 1567 een verband legde tussen de vrijheid 
vann de bevolking en het feit dat de Hollanders groot van stuk waren. Hij citeert 
uitt De bello Gallico: 

Welckee saecke midts oock de maniere van spyse en daghelycksche oeffeninghe en-
dee vryheydt van leven soo dat sij van joncks af tot gheen diensten oft onderwy-
singhenn ghewent wesende niet met allen en doen teghen heuren wille de kracht 
verstercktt ende de menschen overgroot van lichaem maect.6 

Dee oorsprong van de vrijheidszin werd gezocht in een ver verleden. De voor-
liefdee voor vrijheid van Hollanders is ook na Guicciardini een belangrijk onder-
werpp in de reisverslagen gebleven. 'Es lieben die Einwohner nichts so sehr als 
diee Freiheit,' schreef de Duitse meoloog Hendrick LudolffBenthem in zijn reis-
verslagg uit 1698.7 Het was een karaktereigenschap die bovendien terug te vin-
denn was in de gezagsverhoudingen in Holland, of beter gezegd, in het gebrek 
daaraan: : 

Diee Frau im Hause kan man von ihrer Dienst-Magd nicht wol unterschieden, es 
seyy denn, das man jene beym Manne im Bette siehet: Am Tische wird keine Ord-
nungg gehalten und Antje plappert und lachet wol so viel und laute als Mevrouwe.8 

Hett is goed mogelijk dat de beschrijving van de Hollandse vrouwen als 'vrije 
vrouwen'' in dienst heeft gestaan van het algehele beeld dat men van Holland 
wildee geven.9 De karakterisering paste in het beeld dat men van Hollanders 
kreegg of dat voorafgaand aan het bezoek al was gevormd. Maar het beeld wordt 
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ookk bevestigd uit het omgekeerde perspectief. Volgens Hugo de Groot genoten 
dee Hollandse vrouwen in vergelijking met hun seksegenoten in andere landen 
'dee grootste vrijheid in den omgang'.10 

Dee beeldvorming van de vroegmoderne reiziger over de vrijheid van de Hol-
landsee vrouwen is historici niet ontgaan. Een van hen, Anne Laurence, toetste de 
veronderstellingenn over de vrijheid van Hollandse vrouwen door een vergelij-
kingg te maken met de situatie waarin Engelse vrouwen in de zeventiende eeuw 
verkeerden.. Zij stelde vast dat de vrijheid van Engelse vrouwen eveneens onder-
werpp van commentaar van buitenlandse reizigers is geweest. Zij waren, evenals 
hunn Hollandse seksegenoten, aanwezig in de openbare sfeer. Zij verschenen in 
hett openbaar en dreven handel op straat. Laurence concludeert dat Engelse 
vrouwenn meer vrijheid genoten dan vrouwen in andere landen, met uitzonde-
ringg van Nederland." Maar waarin is nu dit verschil gelegen? Volgens Laurence 
wass de vrijheid van vrouwen, gemeten aan de mogelijkheid tot economische 
activiteiten,, een typisch stedelijk fenomeen. Dit gegeven zou de verschillen tus-
senn Engelse en Hollandse vrouwen kunnen verklaren, aangezien de laatsten 
leefdenn in een zeer verstedelijkt gebied. De hoge urbanisatiegraad in Holland 
heeftt mogelijk het algemene beeld van de vrijheid van vrouwen bepaald. Een 
anderee factor die van invloed was op de vrijheid waarmee vrouwen zich kon-
denn bewegen, was het grote belang van de zeevaart. Bij afwezigheid van hun 
echtgenoott namen vrouwen diens taken over. De speciale rechten die 'openbare 
koopvrouwen'' genoten, stelden hun in staat zich met handel bezig te houden. '2 

Uiteindelijkk bepaalde de juridische status de mate van vrijheid die vrouwen 
inn Holland in de vroegmoderne tijd werd toegestaan. Deze status lag ten grond-
slagg aan de mogelijkheden die zij hadden op economisch gebied en was waar-
schijnlijkk ook van invloed op gedragsregels en uiteindelijk op de verhoudingen 
tussenn de seksen. De situatie van Hollandse vrouwen week daarin niet af van de 
situatiee van vrouwen elders in Europa. 

Nuancess in het recht laten zich moeilijk vergelijken. Rechtssystemen waren 
niett uniform en de grote verscheidenheid aan plaatselijke wetgeving heeft de 
juridischee status van vrouwen in elk gebied in Europa steeds weer anders beïn-
vloed.. Maar er was één onderscheid dat in elk recht is terug te vinden, en dat 
wass het verschil in de juridische status van gehuwde vrouwen enerzijds en 
meerderjarigee vrouwen zonder man anderzijds. De Engelse common law bijvoor-
beeldd onderscheidde de fane sok van de gehuwde feme covert. De eerste was han-
delingsbekwaam.. Wanneer een Engelse vrouw trouwde, veranderde haar juridi-
schee positie. Man en vrouw werden één door het huwelijk, en de consequenties 
diee de common law daaraan verbond, waren ingrijpend. Het feit dat echtgenoten 
eenn juridische eenheid vormden, bracht met zich mee dat vrouwen hun echt-
genotenn niet voor het gerecht konden dagen, niet tegen hen konden getuigen, 
datdat zij niet zelfstandig een testament mochten maken en dat de echtgenoten 
onderlingg geen contracten konden sluiten. Kortom, de gehuwde vrouw werd in 
dee common law niet als rechtspersoon erkend. Maar het gewoonterecht van de 
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commonn law was niet het enige recht dat invloed had op de wettelijke verhoudingen 
tussenn echtgenoten. Het gewoonterecht werd aangevuld door de rechtspraak van 
dee Court of Chancery, de equity law, waarin het gehuwde vrouwen mogelijk werd ge-
maaktt in een aantal opzichten aan de strenge restricties van de common \m te ont-
snappen.. Onder de common law kon bij onenigheid over huwelijkscontxacten bij-
voorbeeldd niet worden geprocedeerd, in de equity law kon dat wel. Bovendien 
mochtenn vrouwen hun echtgenoten, via de tussenkomst van een derde persoon 
diee uit haar naam optrad, dagen voor de Court of Chancery.13 

OokOok in Duitsland waren gehuwde vrouwen handelingsonbekwaam. Deze ju-
ridischee status was gebaseerd op het concept van de weibliche Freiheit. Vrouwen 
werdd de vrijheid vergund contracten of overeenkomsten die zij voor derden 
warenn aangegaan, ongeldig te laten verklaren. Dit 'privilege' betekende in de 
praktijkk dat vrouwen de vrije beschikking hadden over hun eigen goed, maar 
datdat hen de in- of verkoop ten behoeve van de gemeenschappelijke boedel, het 
aangaann van leningen en het sluiten van contracten zonder toestemming van 
hunn echtgenoot werd verboden. * Weduwen werden in Duitsland bij rechtshan-
delingenn meestal bijgestaan door een voogd. De voogdij over niet-gehuwde 
vrouwenn was in de late Middeleeuwen weliswaar verdwenen, maar werd in de 
vroegmodernee periode door middel van stedelijke keuren plaatselijk opnieuw 
geïntroduceerd.. In verschillende steden ging men uit van het onvermogen van 
weduwenn op juiste wijze te handelen en achtte men toezicht op deze vrouwen 
noodzakelijk.. 's 

Inn Frankrijk werd de algemene zelfstandigheid van weduwen eveneens door 
plaatselijkee regels beperkt. In Normandië bijvoorbeeld moesten financiële be-
slissingenn van de weduwe worden goedgekeurd door een mannelijke verwant 
vann haar overleden echtgenoot. Niettemin stak ook in Frankrijk de juridische 
statuss van weduwen gunstig af bij de positie van gehuwde vrouwen. Onder in-
vloedd van de hernieuwde belangstelling voor het Romeinse recht was in de 
loopp van de zestiende eeuw de notie van het huwelijk en daarmee de juridische 
positiee van gehuwde vrouwen in Frankrijk veranderd. Voor alle formele hande-
lingenn had de gehuwde vrouw toestemming nodig van haar man, terwijl hij 
overr de onroerende goederen uit de gemeenschappelijke boedel mocht be-
schikken,, zonder haar daarin te kennen.l6 De mogelijkheid haar goederen per 
testamentt te vermaken was voor een gehuwde vrouw afhankelijk van het plaat-
selijkk geldende recht. Het droit écrit stond vrouwen toe hierover zelfstandig te be-
schikken,, maar in gebieden waar het gewoonterecht gold, moesten zij toestem-
mingg hebben van hun echtgenoot. '7 

OokOok in Holland maakte men onderscheid naar de juridische status van vrou-
wenn op basis van de burgerlijke staat. De juridische status bepaalde de grenzen 
vann het handelen van Hollandse vrouwen; waarschijnlijk moet de veronderstel-
dee vrijheid in de nuances worden gezocht. De vraag waar deze grenzen lagen 
zall  in het navolgende worden beantwoord. De aandacht gaat daarbij vooral uit 
naarr het verschil tussen gehuwde vrouwen en vrouwen zonder echtgenoot. 
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ECHTELIJK EE MACH T 

Dee onderlinge rechtsverhouding tussen mensen, tussen mannen en vrouwen, 
werdd volgens Hugo de Groot weliswaar weergegeven door de 'burgerwetten', 
maarr vond zijn oorsprong in het aangeboren recht. Kinderen hadden hun be-
staann niet alleen aan God, maar ook aan hun ouders te danken en waren hun 
dann ook in alle opzichten dankbaarheid en onderdanigheid verschuldigd. Ook 
vrouwenn werd volgens deze hiërarchische ordening een plaats in de samenle-
vingg toegewezen: 'alzoo doorgaens der wijven geslacht, als kouder ende vochti-
ger,, minder bequaemheid heeft tot zaken, verstand vereisschende, als 't geslacht 
derr mannen, zoo is het mannelick gheslacht genoegzaem aengeboren eenige 
opperheidd over de wijven'. Aldus verklaarde en legitimeerde De Groot de on-
dergeschiktheidd van vrouwen aan de hand van de eeuwenoude humorenleer in 
zijnn Inlridingt tot de Hollandsche iechts-gdeerdhrid, dat in 1631 voor het eerst verscheen. '8 

Dee opvattingen over de geestelijke incompetentie van vrouwen lagen ten 
grondslagg aan hun juridische positie in de vroegmoderne samenleving. Vrou-
wenn hadden bescherming van een mannelijke voogd nodig bij het behartigen 
vann hun belangen. Het gezin was de basiseenheid van sociale relaties in de 
vroegmodernee samenleving en het was dan ook de man binnen het gezin die 
dee taken als voogd waarnam. Een meisje stond onder de voogdij van haar vader, 
dee echtgenote was aan de maritale macht van haar echtgenoot onderworpen. 
Naarr het natuurlijke gezag, de 'aangeboren opperheid' van mannen over vrou-
wen,, werd ook de gezagsverhouding binnen het huwelijk gemodelleerd. 'Het 
wijstee komt,' aldus De Groot, 'altijd toe te gebieden.' '9 Ook de Leidse rechtsge-
leerdee Simon van Leeuwen wees in zijn Het Rooms-Hollands regt uit 1664 op de na-
tuurlijkee oorsprong van het recht. *Soo komt het ook wt den aangebooren aart 
voort,, dat, doorgaans der wijven geslagt, wt een ingeschapen swakheit, minder 
bequaamm zijnde tot saaken van verstand ende oordeel' dan mannen. Verstand en 
eenn goed beoordelingsvermogen waren van groot belang binnen het bestuur 
vann een huishouden en dat was dan ook de reden dat niet alleen 'de vrouwen 
vann de bedieninge van alle ampten ende waardigheden' maar ook 'tot bestier 
vann mijden ende saaken behoorende, zijn wtgesloten'.10 

Dee echtelijke macht van mannen over hun vrouw had praktische gevolgen 
opp drie gebieden. Ten eerste was een echtgenoot, in overeenstemming met de 
opvattingenn over de incompetentie van vrouwen, verantwoordelijk voor de be-
schermingg van zijn vrouw. Het tweede gebied betrof het boedelbeheerTen slot-
tee betekende de voogdij over de gehuwde vrouw dat de echtgenoot haar verte-
genwoordigdee in zaken die de rechtspraak betroffen.1' 

Dee gehuwde vrouw werd beschermd en onderhouden door haar echtgenoot 
enn was hem in ruil voor deze 'mannelijke plichten' gehoorzaamheid verschul-
digd.. De betekenis van dezee gehoorzaamheid in de dagelijkse praktijk komt aan 
hett licht wanneer de gedragscode werd doorbroken en er conflicten tussen ech-
teliedenn ontstonden. Men haalde de plicht van gehoorzaamheid aan als argu-
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mentt in de strijd. Relaties binnen het gezin waren bepalend voor de reputatie, 
enn ongehoorzaamheid van vrouwen bracht deze reputatie in gevaar.22 Dit was 
ookk de mening van Jan Massen, die in 1650 zijn vrouw om een echtscheiding 
daagdee voor het Leidse gerecht. Hij meldde de schepenen 'dat deselve sijne 
huijsvrouu nijetegaenstaende sij nae de goddelicke, nateurlijcken ende wereltlij-
ckee wetten verplicht was, haer met den eij[ser] als haeren echtgetrouen man te 
vergenoegen'' zich niet als goede echtgenote gedroeg.2ï Het huwelijk werd uit-
eindelijkk op verzoek van Jan ontbonden omdat zijn vrouw Janneke Coenraedts 
zichh schuldig had gemaakt aan de 'dodeücke sonde van overspel'. Deze zonde 
werd,, of die nu was begaan door mannen of door vrouwen, per definitie streng 
veroordeeld.. Maar het is opmerkelijk dat Jan de ongehoorzaamheid van zijn 
vrouww gebruikte in zijn argumentatie. Hij vertelde het gerecht dat zijn vrouw 
'haerr so verre hadde vergrepen, dat sij inden voorleden somer haeren echtsman 
heeftt verlaeten, ende haer begeven buijten dese provintijen'.24 Een van de con-
cretee invullingen van de gehoorzaamheid van vrouwen was dat zij zich te allen 
tijdee bij hun echtgenoten dienden te vervoegen. Omgekeerd werd ook een 
echtgenoott geacht bij zijn vrouw te blijven, maar wanneer hij besloot van 
woonplaatss te veranderen, diende zijn vrouw hem te volgen.2S 

InIn de beslechting van de ruzie tussen het echtpaar Agneta van Geijsteren en 
Michiell  Bruijnen in 1596 speelde de vrouwelijke plicht tot gehoorzaamheid een 
beslissendee rol. De opstelling van een testament door de zieke Michiel was uit-
gelopenn op een echtelijke twist. Agneta had geen genoegen genomen met de 
verdeling,, die naar haar smaak te voordelig uitviel voor haar schoonfamilie. Zij 
weigerdee ten gunste van haar echtgenoot, zijn broers en zuster 'bij sterven met 
eenn cleijne pen[ning] uijt den geheelen boedel te scheijden'. Michiel Bruijnen 
hadd daarop zijn vrouw laten weten dat zij in dat geval beter kon vertrekken en 
dreigdee met de woorden dat hij 'haer daer uijt smijten, thooft cloven ende sijn 
handenn aen haer schenden soude'. Agneta wachtte de uitvoering van de dreige-
mentenn niet af en vertrok inderdaad uit eigen beweging 'sonder yet voor haer te 
nemenn van meninge sijnde nimmermeer weer bij hem te comen'. Daar zij met 
hemm in gemeenschap van goederen was gehuwd, verzocht Agneta het Gerecht 
adviess over de mogelijkheden om haar deel van de boedel terug te krijgen. Ag-
netaa kreeg het gewenste advies niet. De broer van Michiel, Claes Bruijnen, werd 
doorr het Gerecht gehoord in de zaak. Hij was aanwezig geweest bij de scheld-
partijj  en betoonde zijn 'leetwesen' over 'enige woorden' die waren gevallen, 
maarr meende dat de boedelverdeling volgens het testament terecht was, aange-
zienn Agneta de boedel van zijn broer 'in verscheijden schulden hadde geinvol-
veert'.. Het Gerecht besloot te 'ordonneren ende belasten de thoondersse haer te 
begevenn bij haren man, ende in 't respect vanden selve alle goede diensten te 
doenn de welcke een eerbare deuchtsame ende wardige huijsvrouwe schuldich 
iss ende behoort te doen'.26 Het Gerecht had geen boodschap aan het gegeven 
datt Michiel Bruijnen zijn vrouw zelfde deur gewezen had. 

Datt echtgenoten bij elkaar dienden te blijven, zelfs wanneer zij beiden dat 

56 6 



graagg anders hadden gezien, ondervonden Michiel Huijgen en Maeijcken Valve. 
Hett Gerecht was zeer expliciet over de echtelijke plichten in de 'samenvoeging' 
vann dit paar. Nadat het stadsbestuur ter ore was gekomen dat zij besloten had-
denn 'mit malcanderen niet werder te converseren' en voor de notaris Philips 
Laurenss een echtscheidingscontract hadden laten opmaken, werden de drie be-
trokkenenn op het raadhuis ontboden. De notaris werd te kennen gegeven dat 
hett buiten zijn bevoegdheid lag dergelijke 'onbehoorlicke contracten' te maken. 
Inn het oordeel verwoordde het Gerecht krachtig de echtelijke plichten. Michiel 
enn Maeijcken werd gelast: 

mitt den anderen in gemeene huyshoudinge ende bijwoninge te treden, hem daer 
innee ten weder zijden godtsalichlicken eerlicken, stichtichlicken ende borgerlicke 
tee gedragen, de man zijne voorn[oemde] huijsvr[ouwe] niet mishandelen stuijrs, 
strafff  of ontvruntelicken te wesen noch oock hare voorkinderen, de vrou haren 
voors[eijde]]  man te gehoorsamen eeren & Respecteren & haer voorkinderen te 
vermanenn & bewegen in zijn respect van gelijcken te doen zonder haer 
voorsjeijde]]  voorkinderen jegens den voorn[oemde] haren man ende zijn wet-
telijk]]  gesach den ruge te stijven of eenichsins vor te staen, ende dit alles op zo-
danigee straffe als die vande Gerechte naer der zaecken gelegentheijt bevinden zul-
lenn te behoren.17 

Tweee vrouwen in het zeventiende-eeuwse Leiden gaven er op de meest rigou-
reuzee wijze blijk van hun echtgenoot niet te willen gehoorzamen. De eerste, 
Mariaa Egre, had het weduwschap aan zichzelf te danken. Haar motieven om 
haarr 'eijghen echten man' met een mes 'inde lincker zijde van de borst wel een 
handtt breedt boven de tepel doorgaende van boven tusschen de derde ende de 
vierdee ribbe tot inde vollicheijt van thart' te steken zijn onbekend.18 Bij het 
tweedee geval speelde de wens tot vrijheid, volgens de lezing van de schout, wel 
degelijkk een rol. 'In plaetsche van hem vruntelijck, gedienstich ende onderda-
nichh te zijn,' zoals zij hem ooit beloofde, had Maria Willems zich sinds haar ja-
woordd slechts 'stuijrs ongedienstich ende wederspannich' gedragen. Na dag en 
nachtt te prakkiseren 'door wat middel sij wederom vrij ende van hem ontslae-
genn soude mogen werden' besloot zij haar man 'bedectehck te doen sterven'. 
Zijj  meende dat 'quicksilver daer toe dienstich conde sijn, vermits sij wiste ende 
ondervondenn hadde, dat t'selve de beesten dede sterven'. Voor een stuiver had 
zijj  het goedje bij de apotheek gekocht en het vervolgens door de pap van karne-
melkk en tarwebloem gemengd. De pap had zij op zaterdag 17 oktober 'tot sijn 
middachss portie op sijn werck gebracht'. Haar man nam enkele happen, maar 
'doorr walchinge ende siende noch quicksilver onder inde pot' had hij direct de 
papp weer uitgespuugd. Jan Claes Baeij werd op tijd gered. Maria zou hem nooit 
weerr zien. Na geseling werd zij levenslang uit Holland en West-Friesland ver-
bannen.29 9 

Eenn vrouw diende haar man te volgen, maar het is de vraag of deze gehoor-
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zaamheidd afgedwongen mocht worden met geweld. De dreigementen tegen 
Agnetaa van Geijsteren hadden het Gerecht niet weerhouden van de uitspraak. 
Maarr over het bestaan van tuchtigingsrecht in Holland in de zeventiende eeuw 
lopenn de meningen uiteen. Volgens J.C. Overvoorde impliceerde de 'huismacht' 
vann een echtgenoot dat hij het recht had zijn vrouw te tuchtigen.10 Jan Willem 
Boschh drukt zich in 'Le statut de la femme' voorzichtiger uit en stelt: 'Le mari a 
unn peu partout le droit d'une correction corporelle moderée.'JI Het tuchtigings-
rechtt in Holland zou tot in de achttiende eeuw hebben bestaan, maar het is op-
merkelijkk dat De Groot het recht in zijn Inleidinge tot de Hollandsche iwhb-geleerdheid uit 
16311 uitdrukkelijk ontkent. Hoewel een echtgenote haar man gehoorzaamheid 
verschuldigdd was, 'vermag den man niet sijne vrouw te slaen ofte andersints 
wredelickk te handelen'.12 

Datt De Groot daarmee de publieke opinie verwoordde, wordt bevestigd door 
dee opmerking van de reiziger Heinrich Sander, die in de achttiende eeuw de 
Republiekk bezocht. Slaan was volgens hem een gewoonte die zelfs de 'gering-
stenn Mensch in Holland nicht vertragen' kon." Of deze algemene afkeer werke-
lij kk zo afwijkend was van ideeën elders in Europa als Sander suggereerde, is niet 
zeker.. Overvoorde meende in De ontwikkding der rechtstoestand der vrouw uit 1891 van 
wel.. Hij stelt dat men het er in de Republiek in het algemeen over eens was dat 
err geen bloed mocht vloeien, terwijl een Franse echtgenoot pas strafbaar zou 
zijnn wanneer hij zijn vrouw de ledematen brak of haar levensbedreigende ver-
wondingenn toebracht. Het recht om te tuchtigen bestond in Frankrijk echter 
nogg wel in de Middeleeuwen, maar was in de zestiende eeuw al niet meer van 
kracht.. De Franse echtgenoot die zijn ongehoorzame vrouw op haar plichten 
wildee wijzen, werd geacht dit via rechterlijke wegen te doen.34 

Duidelijkheidd bestond er over de beperkingen aan het geweld. Deze waren 
vastgelegdd in de plaatselijke keuren. Bij de bestraffing kende men de buren een 
belangrijkee rol toe. 'Indien een Man hem soo verre ontgingh dat hy sijn Huijs-
vrouwee sloegh, ofte onredelijck mishandelde, sulex dat daer door straet-ru-
moer,, ofte buer-gerucht ontstont, sal hy tegens de Gebuerte verbeuren, een 
goedee Ham van vijftien pont swaer.' stelt de keur op de gebuurten uit 1658.ïS 

Uitt dezelfde keur blijkt overigens dat mannen het gebruik van geweld minder 
zwaarr werd aangerekend dan vrouwen. Wanneer er burengerucht ontstond om-
datt een vrouw haar man sloeg, kwam haar dat op twéé hammen te staan. De 
ongelijkee bestraffing wijst op het achterliggende idee: een vrouw gehoorzaam-
dee haar man en niet andersom. Maar tegen deze achtergrond lijk t het gebruik 
vann de term tuchtigingsrecht voor de Hollandse opvattingen over de macht van 
mannenn over hun echtgenotes weinig opportuun. 

Dee echtgenote die van huis wegliep om mishandeling te ondcomen, vond in 
dee stad Leiden het recht aan haar kant. In tegenstelling tot Michiel Bruijnen had 
Rudelphuss de Lavre het niet bij dreigementen gelaten. Hij werd in 1653 in 
hechteniss genomen wegens het gewelddadige gedrag tegen zijn vrouw. Hij 
moestt zich verantwoorden voor het gerecht 'soo ter saecke hij gedetineerde te 
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niggee stellende alle mannelicke plichten, die hij sijne echte huijsvrouwe schul-
dichh was, hem niet ontsien deselfde met slaen ende smijten soodanich te mis-
handele'.. Om verdere 'onheijlen' te voorkomen was zijn echtgenote het huis 
ontvlucht.366 Wanneer onlusten binnen het huwelijk te lang aanhielden, vormde 
ditt voldoende grond voor een scheiding van het paar van tafel en bed, mits 
daarnaa de pogingen tot vereniging niet zouden worden gestaakt. Het huwehjk 
tussenn Rudelphus en zijn vrouw werd niet ontbonden, maar kwam wel ten ein-
de.. Vanwege het notoire 'huijsgewelt' en de 'onnatuijrlijck overlast gepleecht 
aenn sijn eijgene huijsvrouwe* werd hij uit de stad verbannen. 

Naastt de bescherming van zijn vrouw, in ruil waarvoor hij gehoorzaamheid 
mochtt verwachten, had de voogdij van een man over zijn echtgenote betrek-
kingg op het boedelbeheer van het paar. In Holland vond een huwehjk in princi-
pee in gemeenschap van goederen plaats: man en vrouw werden één door het 
huwehjkk en zo ook hun beider goed. Behalve het beheer van de goederen had 
dee man ook het beschikkingsrecht. Een echtgenoot kon, zonder toestemming 
vann zijn vrouw, zowel alle roerende als onroerende goederen verkopen of be-
zwaren.. Dit gold ook voor de goederen die zijn vrouw persoonlijk toebehoor-
den.177 Omgekeerd verloor een vrouw bij het huwehjk het recht haar eigen goe-
derenn te verkopen ofte belasten. Volgens Simon van Leeuwen gebeurde dat 'niet 
buytenn redenen', omdat 'sij die gene die sij haar lighaam vertrouwen, den sel-
venn ook haare goederen laten bestieren*.ï8 Het betrof hier overigens alleen het 
rechtt op beschikking tijdens het leven. Gehuwde vrouwen in de Republiek 
mochten,, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Engelse echtgenotes, zelfstandig, 
zonderr toestenirning van hun man of voogd, hun laatste wil op schrift laten 
stellen.39 9 

Tenn slotte had de echtelijke macht tot gevolg dat een man zijn vrouw verte-
genwoordigdee in rechtszaken of bij overeenkomsten. Contracten door haar af-
geslotenn of civiele vonnissen over haar uitgesproken, zonder dat haar man daar-
vann op de hoogte was geweest, erbij aanwezig was of zijn uitdrukkelijke toe-
stemmingg had verleend aan zijn vrouw om zelfstandig op te treden, waren niet 
rechtsgeldig.400 Ook een borgstelling door een gehuwde vrouw was van weinig 
waarde.. Wie zich aansprakelijk stelde voor andermans schulden, was gehouden 
dezee te betalen als de oorspronkelijke schuldenaar daartoe niet in staat zou zijn. 
'' Wtgesondert vrouwen, de welkke haar aan soodanige verbintenisse niet en be-
hoevenn te houden', aldus Van Leeuwen, volgens wie dit een 'bijsonder voor-regt 
denn vrouwen gegeven' was.4' In de praktijk betekende het voorrecht dat borg-
stellingg door gehuwde vrouwen geen enkele waarde had en dus niet werd ge-
accepteerd. . 

Nuu waren er op het gebied van de beschikking van goederen door echtgeno-
tenn en de handeUngsonbekwaamheid van getrouwde vrouwen enkele uitzon-
deringen.. De eerste kwamen voort uit praktische overwegingen. Zo waren 
vrouwenn bevoegd uitgaven te doen ten behoeve van het huishouden. Hoe hoog 
dee bedragen mochten zijn waarvoor een vrouw zich in de schulden mocht ste-
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ken,, of welke aankopen nu precies als huishoudelijk konden worden aange-
merkt,, waren vragen waarover niet altijd overeenstenuning bestond. Een echt-
genoott weigerde nog wel eens een aankoop van zijn vrouw te betalen omdat hij 
dezee niet erkende als een uitgave van huishoudelijke aard. De kwestie was in de 
zeventiendee eeuw dan ook aanleiding voor verschillende processen.42 

Eenn gehuwde vrouw die zich bezighield met een 'openbare neeringe' of 
'koopmanschap'' was, waar het de in- en verkoop voor deze nering betrof, wel 
handelingsbekwaam.. Net zoals haar zusters over de grens, de Duitse Kramerinnen, 
dee Franse marchandes publique, en de Engelse vrouw die zich feme sole had laten ver-
klaren,, kon zij de voor de handel noodzakelijke contracten sluiten en op eigen 
naamm voor het gerecht eisen of verweren. De Leidse keur op 'gehuwelijckte 
vrouwen'' bepaalde bovendien dat de openbare koopvrouw zowel zichzelf als 
haarr echtgenoot mocht verbinden ten behoeve van deze 'koopmanschappe', 
maarr 'anders niet'.43 De echtgenoot werd hierdoor mede aansprakelijk voor de 
eventuelee schulden die zijn vrouw zou maken voor de nering. Om te handelen 
hadd de 'openbare koopvrouw' dan ook de — stilzwijgende — toestemming van 
haarr echtgenoot nodig. Wanneer hij bezwaar maakte tegen de activiteiten van 
zijnn vrouw, kon hij haar de handel via een rechterlijke uitspraak verbieden.44 

Doorr te trouwen op huwelijkse voorwaarden kon een bruid de invloed van 
haarr aanstaande echtgenoot over haar goederen beperken. In eerste instantie 
bepaaldenn aanstaande echtparen op welke manier de goederen tijdens het hu-
welijkk zouden worden beheerd. Wilde een vrouw niet alleen de goederen ge-
scheidenn houden, maar ook tijdens het huwelijk het beschikkingsrecht over 
haarr goederen behouden, dan moest dit uitdrukkelijk in de akte worden ver-
meld.Tochh waren in dat geval problemen niet altijd te vermijden, zoals blijkt uit 
dee situatie waarin Tanneke Harmans verzeild was geraakt. Zij had, voordat zij 
trouwde,, op schrift laten stellen dat de goederen die zij bij het huwelijk in-
brachtt niet door haar aanstaande man, de goudsmid Johannes Lardinoijs, 'ver-
mangelt,, belast of beswaert' mochten worden. Niettemin was Johannes tijdens 
hett huwelijk Tannekes 'man ende voogt' en voerde hij vermoedelijk uit dien 
hoofdee de administratie over haar bezit. De uitgaven van Johannes waren groter 
dann de inkomsten. Hij dwong zijn vrouw de opbrengsten die zij ontving uit de 
verhuurr van haar huizen aan hem uit te keren. Het geld besteedde hij volgens 
dee verklaring van Tanneke 'buyten shuijs mit drincken ende anders \4Ï De ruzie 
tussenn de echtelieden sleepte zich enige maanden voort. Beschuldigingen van 
oneerlijkk gedrag over en weer beten zij vastleggen in officiële verklaringen voor 
dee notaris. Johannes meende dat zijn vrouw geld had geboden aan zijn vrien-
denn om hem dronken te voeren, waardoor hij in diskrediet zou worden ge-
bracht.466 Tanneke het bekenden voor de notaris getuigen dat Johannes gestolen 
goederenn naar de lommerd had gebracht om aan geld te komen.47 Het Gerecht 
trachttee met een apostille op het rekest van Tanneke Harmans een einde te ma-
kenn aan de echtelijke twist. Na de verklaringen van Johannes en diverse buren te 
hebbenn gehoord, concludeerde men dat er voldoende aanleiding was voor de 

60 0 



vreess dat Johannes zijn huisgezin zou 'ruijneren en bederven'. Johannes werd 
daaromm de administratie en het beheer van de goederen van zijn vrouw geheel 
ontzegd.. Een door het Gerecht aangestelde curator zou deze taak in het vervolg 
vann hem overnemen. 

Dee grond van de beslissing van het Gerecht om Johannes de administratie 
vann de boedel te verbieden, werd gevormd door een tweede rechtsmiddel 
waarmeee vrouwen de macht van hun man over hun goederen konden beper-
ken.. Zodra het ernaar uitzag dat hij het gezin al te zeer zou benadelen, stelde 
menn grenzen aan de bevoegdheden van de echtgenoot. Het voortbestaan van 
hett zelfstandige huishouden kreeg de prioriteit. Wanneer een echtpaar in ge-
meenschapp van goederen huwde, zouden ook de schulden gemeenschappelijk 
zijn.. Indien een gezin door wanbeheer van de echtgenoot tot armoede dreigde 
tee vervallen, kon zijn vrouw het Gerecht alsnog om boedelscheiding vragen.48 

Overmatigg drankgebruik was daarbij de meest aangevoerde reden van het wan-
beheer.. Overigens bood de maatregel Tanneke geen soelaas. De schulden in de 
boedell  van Tanneke en Johannes waren inmiddels te hoog opgelopen om de 
crediteurenn alsnog te betalen. Een maand nadat Johannes het beheer van de ge-
meenschappelijkee goederen was ontnomen, besloot de curator de gehele boe-
dell  in het openbaar te verkopen.49 

Dee voogdij over haar man kon een vrouw nooit verkrijgen. De Leidse keuren 
maaktenn het wel mogelijk dat zij onder bijzondere omstandigheden de admini-
stratiee over de gemeenschappelijke goederen verkreeg. Wannneer een man onder 
stadsvoogdijj  was geplaatst, bijvoorbeeld als gevolg van 'uitzinnigheid', konden 
hett Gerecht of de weesmeesters zijn vrouw autoriseren tot het beheer van de ge-
menee boedel. Dit gebeurde 'op 't advijs van de naeste Vrienden ende Maghen' en 
uitsluitendd 'als sy daer toe bequaem' bevonden werd.5° 

Eenn derde mogelijkheid waarmee een vrouw aan eventuele schadelijke ge-
volgenn van slecht beheer door haar man kon ontkomen, deed zich voor na het 
overlijdenn van de echtgenoot. Zij mocht na zijn dood, maar vóór de begrafenis, 
afstandd doen van de nagelaten gemeenschappelijke boedel. Mannen hadden de-
zee mogelijkheid niet: zij moesten de eventuele schulden die hun echtgenotes 
haddenn gemaakt na hun dood betalen. Ook 'openbare koopvrouwen' waren van 
dezee regel uitgesloten, omdat zij zelf verantwoordelijk waren geweest voor hun 
financiëlee administratie. Andere vrouwen waren, door aanspraak te maken op 
ditt recht - voordcomend uit de handelingsonbekwaamheid tijdens haar huwe-
lij kk en gepresenteerd als privilege —, niet langer aansprakelijk voor de schulden 
diee tijdens het huwelijk waren gemaakt.5' 

ONGEHUWD EE VROUWEN , WEDUWE N EN VROUWENVOOGDI J 

Bijj  mannen ontbreekt doorgaans de vermelding van de burgerlijke staat. Deze 
wordtt alleen genoemd in bronnen die de burgerlijke staat betreffen, zoals 
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trouwboekenn en contracten van huwelijkse voorwaarden, of indien kennis van 
dee burgerlijke staat noodzakelijk is voor het begrip van de inhoud van de tekst. 
Bijj  vrouwen lag dat anders. Zij worden in de bronnen uit de zeventiende eeuw 
aangeduidd als 'jongedochter', 'echtgenote' of'weduwe'. Dat weduwnaars niet, 
enn weduwen wel als zodanig herkenbaar zijn in de zeventiende-eeuwse bron-
nen,, is een symptoom van de juridische ongelijkheid tussen mannen en vrou-
wen.. Tijdgenoten wisten wie zij voor zich hadden, wanneer de burgerlijke staat 
vann vrouwen werd vermeld. 

Hett einde van een huwelijk betekende het einde van de echtelijke macht. De 
veranderingg van de burgerlijke status bracht voor vrouwen daarom ook een 
veranderingg in de juridische status met zich mee. Weduwen waren, in tegen-
stellingg tot gehuwde vrouwen, wél handelingsbekwaam. Zij mochten contrac-
tenn sluiten, op eigen initiatief en zelfstandig in rechte verschijnen en hadden 
bovendienn het beschikkingsrecht over hun eigen goed. De leeftijd van wedu-
wenn speelde hierbij geen enkele rol. Ook de vrouw die haar man verloor terwijl 
zijj  zelf nog minderjarig was, verwierf de rechten die aan de burgerlijke staat 
vann het weduwschap verbonden waren en viel niet terug onder ouderlijke 
macht.. Door het huwelijk was zij meerderjarig geworden. Dit betekende in de 
eerstee plaats dat ook weduwen die jonger waren dan vijfentwintig jaar de voog-
dijdij  over hun — onmondige - kinderen verwierven. Daarnaast stond het hun vrij 
tee (her) trouwen met wie zij wilden, in tegenstelling tot minderjarigen, die 
voorr een huwelijk de toestemming van hun ouders moesten hebben.52 

Dee juridische status van een weduwe werd aangepast aan haar nieuwe functie 
alss het hoofd van het huishouden. Toch was deze status niet alleen aan weduwen 
voorbehouden.. De vraag in hoeverre de juridische positie voor een weduwe een 
nieuwee status was die zij eerder niet gekend had, was afhankelijk van de leeftijd 
waaropp zij in het huwelijk was getreden. Meerderjarige, ongehuwde vrouwen 
warenn namelijk eveneens handelingsbekwaam. Weduwen en ongehuwde vrou-
wenn deelden op dit gebied dezelfde juridische status: die van een vrouw zonder 
man." " 

Aanvankelijkk waren in Holland alle vrouwen, zowel 'bejaarde, ouderloose 
maagden,, ofte weduwen', handelingsonbekwaam geweest. Maar deze regel 
werdd in tegenstelling tot in andere landen, zo stelde Simon van Leeuwen, in het 
zeventiende-eeuwsee Holland als achterhaald beschouwd. Het eerste argument 
datt de auteur gebruikte in zijn betoog dat de handelingsonbekwaamheid van 
meerderjarigee vrouwen en weduwen als ouderwets kon worden beschouwd, 
staafdee hij met het werk van zijn tijdgenoot, de medicus Johan van Beverwijck. 
Dezee publiceerde in 1639 zMn ^ de wtnemendieyt des vrouwelicken geslachte. Kennelijk 
hadd hij met deze verhandeling over de superioriteit van vrouwen de rechtsge-
leerdee overtuigd. Refererend aan het werk van Van Beverwijck meende Van 
Leeuwenn 'dat ook de ingeschapen aart in vele soo swak niet en is, alsmen wel 
meent,, soo dat ook in veele Vrouwen het verstand grooter, in veele Mannen we-
dromm kleinder bevonden wert, jaa dat veele Vrouwen den Mannen in verstand 
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Rembrandtt van Rijn, Drie vrouwen en een kind bij een deur. 

Rijksmuseum,, Amsterdam. 

enn beleid van saaken boven gaan'.54 In handen van Van Leeuwen had het werk 
vann de medicus gevolgen voor de rechtspraktijk. 

Inn het tweede argument ter ondersteuning van zijn standpunt sloot Van Leeu-
wenn opmerkelijk dicht aan bij de door de buitenlandse reizigers geconstateerde 
geaardheidd van de inwoners van Holland. De handelingsonbekwaamheid van 
ongehuwdee vrouwen en weduwen achtte hij 'als t' eniger maat strijdende tegen 
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dee aangeboren vryheid van ons Volk'.ss De algehele handelingsonbekwaamheid 
vann meerderjarige vrouwen zonder man was niet langer te verdedigen en daar-
omm werd het volgens hem 'den vrouwen tot haar Jaaren gekomen zijnde, onver-
bodenn toegelaten is, haar selven, ende haare goederen selvs te mogen bestieren, 
endee haar will e daar mede te doen'.*6 

InIn Leiden was de handelingsbevoegdheid van meerderjarige vrouwen zonder 
mann al in de zestiende eeuw geen punt van discussie meer. De keur op de wees-
kamerr uit het keurboek van 154c stelde dat 'alle kinderen, tzij knechtkens of 
meijskens,, geboren poorters ende innewoonders dezer stede ende van de vrij -
heijtt vandien, zullen blijven onder voochdie ende curatele van heure voochden 
oftee curateurs tot heure volle ouderdom van 25 jaeren'.57 Hadden zij eenmaal de 
leeftijdd van 25 jaar bereikt, dan moesten zij voor de weesmeesters verschijnen 
mett het verzoek hen uit de voogdij te ontslaan en tot 'eijgene vooghdije toegela-
tenn te werden'.58 Wie niet de moeite nam binnen een jaar voor dit officiële ont-
slagg voor de weesmeesters te verschijnen, kreeg zelfs een boete van vijfentwintig 
gulden.59 9 

Ongehuwde,, meerderjarige vrouwen en weduwen stonden in de zeventien-
dee eeuw dus niet onder voogdij.Toch is het mogelijk in de zeventiende-eeuwse 
bronnenn vermeldingen aan te treffen van weduwen en ongehuwde vrouwen 
diee optraden in het bijzijn van een voogd. Zo verscheen de weduwe van Jan 
Arentss met voogd bij haar verweer in het proces tegen de werkgever van haar 
kinderen,, Mattheus Pieters, die haar ervan beschuldigde dat zij haar kinderen 
thuiss hield. Jacob Andioonis vergezelde zijn meerderjarige maar ongehuwde 
zusterr Aechgen als haar voogd naar het Gerecht. En Aeltgen Pieters, ten slotte, 
'waerdinne'' in de Gecroonden gouden hoorn en weduwe van Cornelis Jacobs, 
liett zich, toen zij voor notaris Kuyk compareerde om een procuratie te verle-
nen,, door dezelfde notaris als haar 'gecoren' voogd assisteren.60 

Dee rechtsgeleerde W. van Iterson liet in zijn artikel uit 193e over de vrouwen-
voogdijj  in de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd zien dat er onderscheid 
gemaaktt moet worden tussen twee vormen van vrouwenvoogdij: de vaste vrou-
wenvoogdijj  en de voogdij ad hoc. Alleen gehuwde vrouwen hadden een vaste 
voogd.. Bij formele handelingen werden zij in de regel vertegenwoordigd door 
hunn echtgenoot, die haar niet alleen vergezelde, maar meestal ook 'als man en-
dee voogd' haar woordvoerder was. Bij diens afwezigheid nam een andere man 
alss 'vreemde voogd' de taken waar.6' Ongehuwde vrouwen en weduwen waren 
daarentegenn handelingsbekwaam. De volkomen zelfstandigheid van ongehuw-
dee meerderjarige vrouwen en weduwen kende volgens Van Iterson echter één 
uitzondering:: wanneer weduwen en ongehuwde meerderjarige vrouwen van-
wegee een rechtshandeling voor het gerecht verschenen, moest dat gebeuren in 
dee aanwezigheid van een voogd.62 

Dezee 'gekozen' voogd, ook wel 'gekoren' voogd of'straervoogd' genoemd, 
werdd door de vrouw zelf voor de gelegenheid aangewezen. Wanneer er in de 
bronnenn gesproken wordt van een ongehuwde vrouw of weduwe die 'mit ha-
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renn voogd' verscheen, dan betrof dat altijd een gekoren voogd. De taak van deze 
voogdd beperkte zich tot het bijstaan van de vrouw voor de duur van de rechts-
handelingg voor het gerecht en was direct daarna ten einde.6ï 

Niett voor elke rechtshandeling golden dezelfde regels. Ook bij de bespreking 
vann de gekoren voogd moet weer onderscheid worden gemaakt, en wel tussen 
dee contentieuze rechtspraak enerzijds en de voluntaire rechtspraak anderzijds. 
Inn de contentieuze rechtspraak - bij het voeren van processen - , zo stelt Van 
Iterson,, hield men tot aan de Franse tijd streng vast aan de verplichting voor 
vrouwenn om een voogd mee te brengen wanneer zij voor het gerecht versche-
nen.. In de voluntaire rechtspraak, wanneer het gerecht optrad in een admini-
stratievee functie - bijvoorbeeld bij het opmaken van getuigenverklaringen, ak-
tenn van verkoop of zaken betreffende het boedelbeheer -, was men minder 
consequentt in deze eis. In verschillende streken van de Republiek verdween de 
gekorenn voogd voor de voluntaire rechtspraak in de loop van de zeventiende en 
achttiendee eeuw.64 

Ookk in Holland moet de verplichting van deze vorm van tijdelijke voogdij 
voorr de voluntaire jurisdictie in de zeventiende eeuw in onbruik zijn geraakt. 
Hugoo de Groot zag in de eerste helft van de zeventiende eeuw de verplichting 
omm een gekoren voogd mee te brengen als een relict uit vervlogen tijden. Hij 
spreektt weliswaar van de gewoonte voor vrouwen om bij rechtshandelingen 
eenn voogd mee te brengen, maar meent in zijn Inleidinge tot de Hollandsche rechtsge-
Jeadhridd dat 'dit recht door langen tijd in ongebruyck zijnde gekomen'. De voog-
dijj  ad hoc had volgens hem 'wel eenighen schijn behouden, maer de kracht 
verlooren'.6**  Ook Van Leeuwen ontkende, zoals gezegd, de verplichting van een 
gekorenn voogd. Handelingen door ongehuwde vrouwen en weduwen voor het 
gerechtt gepleegd zonder de aanwezigheid van een voogd waren rechtsgeldig. 
Weliswaarr meende hij dat het de gewoonte was dat 'een vrouw tot haar seker-
heid,, in berigten van hare saken, een by-staanden en gekoren voogd verkiest, 
diee men een straat-voogd noemt' maar dit gebeurde 'sonder noodsaak'.66 

Opmerkelijkk is dat noch Van Leeuwen noch De Groot het door Van Iterson 
aangewezenn onderscheid maakte tussen de vrijwillig e en contentieuze recht-
spraak.. Beide rechtsgeleerden achtten de assistentie van de gekoren voogd in 
hunn tijd overbodig.67 Niettemin werd van de 'sekerheid' waarover Van Leeuwen 
sprakk in de zeventiende eeuw in de praktijk nog algemeen gebruikgemaakt: on-
gehuwdee vrouwen en weduwen namen een voogd mee bij het voeren van een 
proces.. Dit was niet alleen de gewoonte wanneer zij voor de voltallige schepen-
bankk moesten verschijnen; ook voor lagere rechtbanken zoals de vredemakers 
-- waar om bedragen onder de twintig gulden werd gedaagd en verweerd - he-
tenn zij zich meestal assisteren.68 

Belangrijkerr dan de kwestie of het meebrengen van een tijdelijke voogd al 
dann niet verplicht was bij procesvoering, is de vraag naar de praktische beteke-
niss van deze voogdij ad hoc. Het lijk t erop dat de aanwezigheid van een voogd 
tijdenss het proces voldoende was en dat de man zich verder afzijdig hield. De 
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werkelijkee inhoud van deze vorm van voogdij zou duidelijk hebben kunnen 
wordenn wanneer er onenigheid zou zijn ontstaan tussen de voogd en de vrouw 
diee hij bijstond: wie had het laatste woord? Dergelijke situaties hebben zich, 
voorzoverr bekend, niet voorgedaan. Wel kan nog worden herhaald dat het een 
'gekozen'' voogd was die de vrouw naar het gerecht begeleidde. Het ligt voor de 
handd dat zij daarbij de vrijheid nam te kiezen voor die man van wie zij ver-
wachttee dat hij haar belangen het best zou behartigen. Meestal werd een man-
nelijkee verwant gevraagd, veel weduwen brachten hun zoon mee, hoewel het 
niett bij elke rechtshandeling dezelfde man was die een vrouw als voogd bege-
leidde.. Bij het opmaken van een akte voor een notaris namen vrouwen vaak niet 
eenss de moeite een speciale voogd mee te brengen. Net als de eerdergenoemde 
waardinn Aeltgen Pieters lieten de meesten zich 'assisteren' door de betreffende 
notariss zelf. 

Dee voogdij ad hoc was van geheel andere betekenis, en niet vergelijkbaar 
mett de vaste voogdij over gehuwde vrouwen of de ouderlijke macht waaronder 
minderjarigee vrouwen stonden.Terwijl de vaste voogdij vrouwen belemmerde 
zelfstandigg te handelen, had de voogdij ad hoc geen wezenlijke invloed op het 
doenn en laten van ongehuwde vrouwen en weduwen. Van Iterson noemt de 
voogdijj  ad hoc slechts een 'formaliteit' en meent dat meerderjarige ongehuwde 
vrouwenn en weduwen in het Oudnederlandse recht niet als minderwaardig 
werdenn beschouwd of een bijzondere rechtspositie innamen op grond van de 
'sexuss imbecillitas': 'Algemeen gesproken waren zij niet alleen rechtsbevoegd, 
dochh ook handelingsbekwaam.'69 

Dee handelingsbekwaamheid bepaalde uiteindelijk het verschil in de juridische 
statuss tussen gehuwde vrouwen en vrouwen zonder echtgenoot. De betekenis 
vann de handelingsbevoegdheid in het dagelijks leven in de zeventiende eeuw 
laatt zich illustreren aan de hand van de rekesten waarin minderjarigen een 
meerderjarigheidsverklaringg verzochten. Handelingsbekwaam werd men op de 
leeftijdd van vijfentwintig jaar, maar sommige minderjarigen konden niet wach-
tenn tot zij volwassen waren. Voor hen bestond de mogelijkheid om eerder een 
verklaringg van 'meerderjarigheid' te krijgen. De verklaring werd op verzoek af-
gegevenn door de 'hooge overicheijt', in het geval van verzoeken uit Leiden door 
dee Staten van Holland en West-Friesland. Meerderjarigheid kon worden toege-
kendd - mits de motieven ervoor redelijk waren - aan jongens vanaf twintig en 
aann meisjes vanaf achttien jaar. Zij verwierven daarmee 'het vrye ende volko-
menn bestier van haar goed' en werden beschouwd als 'haar eygen meester ende 
voogt'.700 De Staten van Holland ontvingen in de periode van 1642 - het jaar 
waaruitt het eerste rekest uit Leiden bewaard is gebleven - tot 1699 ruim twee-
honderdd rekesten van Leidse supplianten. Het leeuwendeel van deze verzoeken 
wass afkomstig van 'jongemannen', maar ook meisjes maakten gebruik van de 
mogelijkheidd om zich meerderjarig en dus handelingsbekwaam te laten verkla-
ren. . 
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Hett belang van dezee juridische status blijkt uit de motivatie die de supplian-
tenn aanvoerden in hun verzoek. Veel rekesten werden geschreven door weeskin-
derenn die meenden dat zij oud genoeg waren voor de administratie van hun 
goederen,, of die het de moeite niet meer vonden om, na het overlijden van hun 
voogden,, voor zo'n korte periode een nieuwe aan te stellen. Anderen hadden 
eenn erfenis gekregen of wilden met hun oudere broers en zusters de door hen 
gemeenschappelijkk bezeten boedel verdelen om over de goederen te kunnen 
beschikken.71 1 

Belangrijkerr dan de administratie van de eigen goederen was dat een meer-
derjarigheidsverklaringg de indieners van de rekesten de mogelijkheid bood 
zelfstandigg contracten te sluiten. Veruit de grootste categorie vrouwelijke sup-
pliantenn bestond uit meisjes die 'brieven van wnia artatis' verzochten om zelfstan-
digg te kunnen handelen. Zo was voor de zusters Jannetgen en Sara Lantmeter, re-
spectievelijkk 23 en 21 jaar oud, een meerderjarigheidsverklaring noodzakelijk 
omm inkomsten te verwerven. Twee jaar lang hadden zij met hun tante Pietertgen 
Corneliss van Vougen een winkel in 'sijde ende andere stoffen' gehad, toen hun 
'moeije'' overleed. De winkel wilden zij behouden. Hun tante had op de voort-
zettingg geanticipeerd. Pietertgen Cornelis had haar nichtjes aangewezen als haar 
erfgenamen.. De weeskamer was vervolgens door haar uitgesloten van bemoei-
eniss en de voogd die over de meisjes was gesteld, had zij geïnstrueerd dat hij 
haarr nichtjes zo veel geld uit moest keren als voor behoud van de winkel nodig 
was.. Desondanks vreesden Jannetgen en Sara dat de voogd het geld niet zou 
willenn geven en bovendien waren zij bang dat potentiële klanten 'scrupuleus' 
zoudenn zijn om met hen te handelen.72 Deze vrees was niet ongegrond. Hun 
voogdd kon uitbetaling uiteindelijk nog weigeren. En aantrekkelijke 'handelspart-
ners'' zouden de zusters ook niet zijn geweest zonder de meerderjarigheidsver-
klaringg van de Staten van Holland. Koopcontracten met minderjarigen konden 
immerss te allen tijde ongeldig worden verklaard. Op het verzoek van Jannetgen 
enn Sara, dat vergezeld ging van een aanbevelingsbrief van de burgemeesters van 
Leiden,, werd positief gedisponeerd. 

Dee rekesten om een meerderjarigheidsverklaring bevestigen het door de rei-
zigerss beschreven beeld van de actieve participatie van vrouwen in de (kleinhan-
del.. De verkoop van diverse waren was voor alleenstaande vrouwen een belang-
rijkee inkomstenbron. Het mag geen verbazing wekken dat het in de stad Leiden 
voorall  de handel in textielwaren betrof. Met hun fiat stelden de Staten van Hol-
landd gedurende de zeventiende eeuw ongehuwde Leidse meisjes in staat om 
ondankss hun minderjarigheid met de verkoop van linnen, kousen, koorden, 
greinen,, (zijde)lakenen of 'andere winkelwaren' zelfstandig hun geld te verdie-
nen.71 1 

Inn tegenstelling tot de (gehuwde) 'openbare koopvrouw', waren zowel we-
duwenn als ongehuwde, meerderjarig verklaarde (of geworden) vrouwen in de 
gelegenheidd geheel zelfstandig handel te drijven. Zij waren van niemand afhan-
kelijkk en niemand kon ze de handel verbieden. De juridische status van niet-ge-
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huwdenn was niet alleen van invloed op hun economische activiteiten maar 
maaktee het mogelijk in economisch opzicht zelfstandig te functioneren in de 
vroegmodernee stad. Zoals eerder opgemerkt, paste de juridische status van we-
duwenn bij hun nieuwe rol als hoofd van het huishouden. De betekenis hiervan 
kann worden geschetst aan de hand van de problemen waarmee gehuwde vrou-
wenn zónder man werden geconfronteerd. Deze uitzonderingssituatie markeert 
niett alleen de grenzen aan de handelingsbevoegdheid van gehuwde vrouwen in 
hett dagelijks leven, maar kan ook meer duidelijkheid verschaffen over de posi-
tiee die weduwen in juridisch opzicht innamen. Supplianten in de rekesten om 
veniaa aetatis werden handelingsbekwaam ondanks hun minderjarigheid, onbe-
storvenn weduwen daarentegen waren handelingsonbekwaam, hoewel zij door 
hett leven gingen zonder echtgenoot. 

ONBESTORVENN WEDUWE N 

Zelfss nadat haar man al zeven jaar weg was en de laatste twee jaar niets meer van 
zichh had laten horen, noemde de 34-jarige Trijntgen Hendricx zich nog 'de 
echtee getrouwe huijsvrouwe' van Thomas Fredericx van Catricht. Het woord 
'getrouw'' zal betrekking hebben gehad op de huwelijkse staat waarin zij nu 
eenmaall  nog verkeerde. Het tweetal was in 1608 in de Geertekerk in Utrecht ge-
huwd,, waarna zij zes jaar als man en vrouw samenleefden. Zij kregen een zoon 
enn twee dochters. In het zevende jaar liep het huwelijk mis. Thomas was op de 
loopp gegaan met 'oneerlicke vroupersonen'. Een enkele keer had hij zijn vrouw 
nogg in Leiden opgezocht, maar niet tot haar genoegen: 

Intt leste jaer dat hij noch bij heur was ende bij andere begonst te loopen, heeft sij 
moetenn zien ende lijden dat de zelven heur man zeeckere oneerlicke vroupersoon 
inn thuys ende bij heur deposante te bedde gebracht heeft, bij dewelcke hij conver-
satiee hielt.74 

Daarbijj  had hij haar geslagen en kleding en linnen meegenomen. Trijntgen 
Hendricxx wilde haar echtgenoot niet meer zien. 

Dee onbestorven weduwe had hiermee, juridisch gezien, twee verschillende 
grondenn waarop zij een echtscheiding kon aanvragen. Niet alleen bij overspel, 
maarr ook bij 'moetwillige verlating' van lange duur kon een huwelijk op ver-
zoekk worden ontbonden.7*  Donald Haks laat zien dat de 'kwaadwillige verla-
ting'' als grond voor een echtscheiding een moeilijk te interpreteren begrip was. 
Dee Politieke Ordonnantie uit 1̂ 80 noemde alleen overspel als reden een huwe-
lij kk te beëindigen. Toch werden er op grond van verlating in de zeventiende 
eeuww wel huwelijken ontbonden. Een echtscheiding vond plaats krachtens een 
rechterlijkk vonnis. Voordat het gerecht tot een uitspraak kwam, moest er aan 
driee voorwaarden zijn voldaan. Ten eerste moesten er getuigenverklaringen 
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omtrentt de verlating voorhanden zijn. Ten tweede diende de afwezige te zijn in-
geroepen.. Ten slotte moest er tussen de verlating en het vonnis een, in Holland 
niett nader vastgelegde, tijdspanne liggen. Haks ontdekte dat deze periode voor 
dee Leidse vonnissen tussen 1671 en 1700 op vijfjaar lag.76 

Off  Trijntgen Hendricx van de mogelijkheid tot echtscheiding gebruik heeft 
gemaakt,, is niet zeker. Maria Dammen deed dat wel. In 1644 het zij haar huwelijk 
mett Fleuri Beuricant ontbinden. Fleuri was, voor hij met Maria trouwde, uit een 
kloosterr weggelopen en had zijn aanstaande ervan overtuigd dat hij nu van de 
gereformeerdee religie was.Tijdens zijn huwelijk echter was hij naar Parijs gegaan 
enn had zich aldaar weer in een klooster begeven en het zag er niet naar uit dat 
Fleurii  naar zijn vrouw of de gereformeerde religie zou terugkeren. Voor de Leid-
see professoren die over de zaak werden geconsulteerd, was dit aanleiding om 
eenn positief oordeel te geven op het verzoek tot echtscheiding van Maria.77 

Mariaa Dammen had haar man aan het klooster verloren, Trijntgen Hendricx 
wass haar man aan een ander kwijtgeraakt. De oorzaken van het onbestorven 
weduwschapp waren divers. Een groot aantal vrouwen heeft het in het zeven-
tiende-eeuwsee Leiden tijdelijk zonder man moeten stellen omdat hun echtge-
notenn vertrokken voor werk elders. In dienst van het land, als ziekentrooster, 
bootsman,, op zoek naar geld of groter geluk in Oost- of West-Indië verheten 
echtgenotenn de stad.78Verbannen, gevangen, of- juist ter voorkoming hiervan 
-- voortvluchtig, leefden mannen gescheiden van hun vrouw. En ook in de nij-
verheidsstadd Leiden waren er mannen te vinden die, meestal na een failliet aan 
dee wal, kozen voor een varend bestaan. 

Onbestorvenn weduwen bezetten een aparte plaats onder de alleenstaande 
vrouwen.. Voor de meesten betekende de afwezigheid van hun man geenszins 
hett einde van de huwelijkse staat. Dit bemoeilijkte hun situatie aanzienlijk. Als 
gehuwdenn ontbrak het hun aan de mogelijkheden die weduwen wel werden 
geboden.. De handelingsonbekwaamheid van onbestorven weduwen kon wor-
denn voorkomen. De echtgenoot kon door middel van een akte van procuratie, 
verledenn voor schepenen of de notaris, zijn echtgenote machtigen tijdens zijn 
afwezigheidd de zaken waar te nemen. Zij verwierf daarbij de handelingsbe-
kwaamheidd die noodzakelijk was voor het functioneren in het dagelijks leven, 
zoalss de bevoegdheid om betalingen te doen of goederen te administreren ge-
durendee de afwezigheid van haar echtgenoot. Maar lang niet altijd was er in 
zo'nn procuratie voorzien. Soms was het vertrek van een echtgenoot plotseling. 
Mett name in het geval van een reis naar Oost- of West-Indië bleek de afwezig-
heidd vaak langer dan voorzien. Anderen zagen hun man vertrekken en bleven in 
hett ongewisse over zijn verblijfplaats. Vaak was het onduidelijk of hun echtge-
notenn ooit zouden terugkeren van de 'onbekende voijagie'. Een onbekend aan-
tall  vrouwen leefde in een onzekere situatie. 

Inn februari van het jaar 1666 ontving het Gerecht een rekest van Jannetgen de 
Roo.. Over haar burgerlijke staat was Jannetgen niet zeker. Zij besloot zich uit-
eindelijkk in de aanhef van het rekest aan schepenen en burgemeesters voor te 
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stellenn als 'Jannetgen de Roo huijsvrouwe ofte weduwe van Wijbrant Ver-
duijn'.799 Zeven jaar voordat Jannetgen de hulp van het Gerecht inriep, had haar 
echtgenoott Wijbrant zich ingescheept om naar Oost-Indië te varen. In de tus-
sentijdd had zij met enig 'hantwerc' zichzelf en haar kind weten te onderhouden, 
maarr gemakkelijk was dit niet geweest. De dood van haar moeder bracht veran-
deringg in de situatie. Maeijcken Verhamme het haar dochter Jannetgen, Jannet-
gen'ss kind en enkele andere erfgenamen elk een deel van een huis en erf in de 
Bolwerkstraatt na. Voor Jannetgen was het voorlopig niet mogelijk enig voordeel 
tee trekken uit de erfenis. Immers, als gehuwde vrouw kon zij zonder toestem-
mingg van haar echtgenoot haar portie in het huis niet omzetten in geld. Maar 
vann Wijbrant had zij al die tijd niets meer vernomen. Zij hield, gezien haar aan-
heff  in het rekest, rekening met de mogelijkheid dat dit ook niet meer gebeuren 
zou.. Het loon dat zij met haar werk verdiende was ontoereikend om zichzelf en 
haarr kind te onderhouden en Jannetgen verzocht toestemming een hypotheek 
opp het huis te nemen. Het Gerecht autoriseerde Jannetgen vanwege de afwezig-
heidd van haar man om 150 gulden van haar deel in het huis in de Bolwerkstraat 
tee lichten. 

Jannetgenn de Roo was niet de enige gehuwde vrouw zonder man die twijfel-
dee aan haar burgerlijke staat. De manier waarop deze vrouwen zich ten over-
staann van het Gerecht presenteerden, onderstreept hun ambivalente positie. Wa-
renn zij een onbestorven weduwe of een 'desolate huijsvrouw'? Verschillende 
suppliantenn namen een voorschot op de situatie die voor veel van hen in het 
verschiett zal hebben gelegen en stelden zich als 'verlaten weduwe' voor. Sara 
Corneliss verzocht het Gerecht haar te beschouwen als alle andere 'wed[uw]e 
vrouwe'.. Haar motivatie voor dit verzoek was dat de status haar tenminste voor 
dezee gelegenheid de mogelijkheid zou verschaffen het werk als staalblauwver-
verr van haar uitlandige echtgenoot voort te zetten.80 

Dee twijfel over de vraag naar de burgerlijke staat van de onbestorven wedu-
wenn zelf is niet verwonderlijk. Deze bepaalde in eerste instantie hun juridische 
positiee in de maatschappij. Hoewel zij een leven leidden zonder man, ontbrak 
hett hun aan de bijbehorende juridische bevoegdheden. De inhoud van de re-
kestenn leert dat er problemen ontstonden wanneer er zaken moesten worden 
gedaan.. De meesten van de circa 173 onbestorven weduwen die in de periode 
1580-17000 een rekest aan het Gerecht stuurden, verzochten toestemming voor 
zakenn in de financieel-administratieve sfeer. Zij vroegen een eenmalige machti-
gingg voor de ontvangst van een erfenis, voor het afsluiten van een hypotheek op 
eenn huis of de afhandeling van de zaken van de echtgenoot.8' De afwezigheid 
vann een echtgenoot betekende niet zelden de afwezigheid van de belangrijkste 
kostwinnerr van het gezin. Wanneer vrouwen gedurende een lange periode zon-
derr man kwamen te staan, waren zij genoodzaakt maatregelen te nemen. 

Hett onbestorven weduwschap ontstond niet altijd als gevolg van fysieke af-
wezigheid.. Een aparte categorie onbestorven weduwen vormden de vrouwen 
Avierr echtgenoot niet langer bekwaam was om normaal in de stad te functione-
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ren.. Zoals eerder opgemerkt, kon wanbeheer van echtgenoten leiden tot plaat-
singg onder stadsvoogdij. Op verzoek van verwanten stelde het stadsbestuur een 
curatorr aan die de administratie overnam. In extremere gevallen, bij wanbeheer 
wegenss krankzinnigheid, kon men overgaan tot opsluiting van de persoon in 
kwestiee in de Leidse gevangenis het Gravensteen, het Ceciliagasthuis of in een 
vann de particuliere beterhuizen buiten de stad.82 Maar er was niet altijd in de 
aanstellingg van een zaakwaarnemer voorzien en de echtgenote nam evenmin 
automatischh de boedeladministratie over. Naast de verzoeken om opsluiting of 
omm verlenging van het verblijf in een beterhuis, verschenen de vrouwen van 
mannenn die 'hun sinnen' niet machtig of van 'Godes hand' bezocht waren voor 
hett Gerecht vanwege de problemen met de handelingsonbekwaamheid. 

Dee kruidenier Pieter Jans leidde een 'still ende vreedsamich' bestaan, zoals 
hett een eerlijke burger en 'huijsvader' betaamde, tot op de dag dat er iets veran-
derdee in zijn gedrag. Pieter begon zijn klanten eerst te beledigen en later, zonder 

.Het.Het Gravensteen, 1623. 

Voorr het Gravensteen vindt de voltrekking van een vonnis plaats. 

Collectiee Gemeentearchief Leiden (PV18816.2). 
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reden,, te bedreigen. Hij was vanwege zijn gedrag door de schout gevangenge-
zett op het Gravensteen. Zijn echtgenote, Marijtgen Arents, besloot in overleg 
mett haar schoonvader om Pieter 'te schepe op eenige verre vaert te bestellen, 
verhopendee dat hij door sodaenige middel ende strenger maniere van leven 
mett Godts hulpe eerder tot sijne vorige gesontheijt ende bedaertheijt van sin-
nenn geraecken' zou. Zij vroeg in het rekest aan het Gerecht haar echtgenoot niet 
alss delinquent te veroordelen, maar hem te zien als 'een persoon van Godes 
handd besocht'. Pieter Jans was lichthoofdig, niet kwaad van wil . Het Gerecht 
stondd Marijtgen toe om hem, op haar kosten, op het Gravensteen vast te houden 
tott hij met het eerstvolgende schip naar Oost-Indië kon vertrekken.8* 

Eenn groot aantal vrouwen richtte zich als onbestorven weduwe tot het Ge-
rechtt vanwege de onbekwaamheid van hun echtgenoten. Dit komt in eerste in-
stantiee doordat het stadsbestuur het orgaan was waartoe zij zich moesten wen-
denn met het verzoek tot opsluiting. Bovendien hadden zij meestal niet op deze 
situatiee kunnen anticiperen en ontbrak het deze vrouwen aan een procuratie 
omm de zaken waar te nemen. Een verschil in de problematiek van deze vrouwen 
enn die van het onbestorven weduwschap wegens afwezigheid ten slotte was ge-
legenn in het feit dat de afwezigheid vrijwel altijd was voorafgegaan door een 
periodee waarin veel schulden waren gemaakt. Als gevolg van alcoholisme, 
krankzinnigheidd of losbandigheid - de meest genoemde motieven in de aan-
vragenn voor opsluiting - was doorgaans veel geld verspild.84 Vrouwen die ach-
terblevenn stonden voor de opgave de schulden af te lossen, maar het ontbrak 
hunn aan de mogelijkheden om dit naar eigen goeddunken te doen. 

Marijtgenn Arents hoopte door haar echtgenoot naar Oost-Indië te sturen, 
'haeree huijshoudinge van hem te ontlasten ende haere neeringe sonder verhin-
deringee wederom op nieu te mogen beginnen'.84 Zij kon de kruidenierswinkel 
heropenenn om voor zichzelf en haar drie jonge kinderen de kost te verdienen, 
maarr voor andere, formele handelingen was toestemming van het Gerecht ken-
nelijkk vereist. De inkomsten uit de nering waren niet voldoende om de schul-
denn uit de boedel te betalen en in november 1652, enkele maanden nadat Pieter 
Janss per schip uit Hoorn vertrokken was, werd Marijtgen gemachtigd om haar 
huiss te verkopen. Zij kreeg er 1119 gulden voor. Een deel van het geld ontving zij 
inn contanten, de rest van het bedrag zou met ico gulden per jaar tegen rente 
doorr de koper worden afgelost. Omdat zij ook hiermee haar crediteuren niet 
konn voldoen, richtte Marijtgen zich in mei 1653 wederom met een verzoek tot 
hett Gerecht. Om haar voor een failliet te behoeden stond het Gerecht haar toe 
hett recht op de tegoeden van het huis, de kustingpenningen, ineens te verko-
pen.. Het werd haar daarbij wel verboden de 'kustingen' voor een bedrag dat on-
derr de werkelijke waarde lag van de hand te doen.86 

Hett merendeel van de inwoners van Leiden was werkzaam in de textiel. Een 
enkelee zeeman was er wel te vinden, maar Leiden kende geen belangrijke zeeva-
rendee gemeenschap.87 Echter, de vrouwen die door hun man waren verlaten, 
blevenn achter in weinig rooskleurige omstandigheden. Vaak was de slechte situ-
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atiee de reden van vertrek. Veel vrouwen hadden in jaren niets van hun echtgeno-
tenn gehoord en wisten niet of hij nog in leven was. Van sommige mannen was 
bekendd dat zij een 'oneerlijk' leven leidden, met een andere vrouw, in een ande-
ree stad. Anderen gingen 'vagebonderende' door het leven. Zeemansvrouwen 
leefdenn met de wetenschap dat er een kans was dat zij hun echtgenoten niet te-
rugg zouden zien. Veel onbestorven weduwen in Leiden wisten niet of hun echt-
genoott de intentie had ooit nog terug te komen. 

Tabell  3.1 In rekeste n vermeld e oorzaak van onbestorve n weduwscha p in Leiden 

Inn rekes t vermeld e oorzaak Aanta l rekeste n Aanta l onbestorve n weduwe n 

Verblij ff  in buitenlan d 15 H 

Vertre kk uit stad , 

bestemmin gg onbeken d 47 43 

Vertre kk naar Oost/West-Indi ë 33 31 

Inn diens t van leger/vtoo t 11 11 

Zeevarende nn 6 6 (.) 

Gescheide nn van tafel en bed 7 7 

Gevangenschap/verbannin gg 17 1^ 

Voortvluchti gg 8 6 

Handelingsonbekwaa mm (stadsvoogdij , 

krankzinnigheid ,, wanbehee r et cetera ) 41 32 

Geenn oorzaak vermel d 8 7 

Totaall  193 173 (?) 

Bronnen::  GAL, SAII Gerechtsdagboeken 44-93 (1580-1700). 

Vrouwenn zonder man waren, zoals een onbestorven weduwe het verwoordde, 
'ontbloott van winste, die anders een man komt in te brengen'.89 Deze vrouwen 
moestenn in hun eigen onderhoud voorzien. De mogelijkheid een einde te ma-
kenn aan de financiële nood door middel van een tweede huwelijk, een oplos-
singg waarvoor sommige weduwen kozen, hadden zij niet. Bovendien waren 
onbestorvenn weduwen, zoals geregeld in de rekesten werd beklemtoond, ver-
antwoordelijkk voor betaling van de schulden waarmee zij werden achtergela-
ten.. Zij moesten met de crediteuren een bevredigende oplossing zien te vinden, 
maarr de wettelijke mogelijkheden daartoe waren beperkt. Net als Marijtgen 
Arentss kregen ook andere onbestorven weduwen in dit geval toestemming om 
*mitss de absentie van haer man' diens bevoegdheden voor één bepaalde rechts-
handelingg over te nemen, het huis te verkopen of zaken naar behoren af te wik-
kelen.. Maar over de manier waarop dat gebeurde hadden deze vrouwen geen 
zeggenschap.. Bovendien verwierven zij nooit algehele handelingsbekwaam-
heid.. De enkele keer dat een weduwe om een structurele oplossing vroeg, 
machtigdee het Gerecht mannelijke verwanten om de administratie van de goe-
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derenn waar te nemen.90 Bij een machtiging aan de vrouwen zelf bleef het con-
sentt eenmalig zolang er over het lot van de verdwenen echtgenoot geen duide-
lijkheidd bestond. Onbestorven weduwen waren voor de beschikking over hun 
geldd en goed - zo dit er was - hierdoor te allen tijde afhankelijk van de welwil-
lendheidd van het stadsbestuur. Anders dan voor bestorven weduwen was het 
daaromm voor vrouwen zonder overleden echtgenoot bijzonder lastig zelfstan-
digg te functioneren. 

HOOF DD VAN HET HUISHOUDE N 

Dee juridische status van de weduwe werd aangepast aan de nieuwe taak die zij 
tee vervullen had. Na de dood van haar echtgenoot werd de weduwe in theorie 
hett hoofd van het huishouden, dat tot dan toe onder het gezag van haar man 
hadd gestaan. De Leidse praktijk kwam met die theorie overeen. Naast de vrou-
wenn die in een van de gasthuizen verbleven, stonden in het kohier van het 
Hoofdgeldd uit 1622 maar liefst 53 9 van de 628 weduwen als hoofd van het 
huishoudenn geregistreerd.9' De samenstelling van hun, in het algemeen kleine, 
huishoudenss varieerde. Meer dan de helft van deze weduwen (56,2 procent) 
woondee met hun ongehuwde kinderen of soms met hun (verweesde) kleinkin-
deren,, 2i,£ procent woonde alleen. Een aantal van hen bood onderdak aan 
houkinderen,, (betalende) 'thuisleggers', 'slapers' of studenten. Enkelen konden 
zichh personeel permitteren. De overige weduwen (22,3 procent van de wedu-
wenn die hoofd van het huishouden waren) hadden inwonenden, meestal al-
leenstaandee vrouwen, soms mannen of echtparen in huis. Een klein aantal we-
duwenn stond zelf als inwonend geregistreerd (veertien procent van het totaal). 
Zijj  maakten deel uit van het huishouden van ongehuwde bekenden of verwan-
tenn of woonden bij een echtpaar in. Slechts een klein aantal weduwen vond na 
dee dood van hun man onderdak bij hun gehuwde kinderen.92 

Dee meeste weduwen namen de plaats in van hun echtgenoot als hoofd van 
hett huishouden. Maar nam de weduwe daarmee de rol van haar echtgenoot ook 
over,, of was er sprake van een andere invulling van deze taak in het gebroken ge-
zin?? De vraag welke invloed de verandering van de juridische status had op de 
socialee verhoudingen laat zich lastig beantwoorden. Maar de bronnen die wedu-
wenn uit welgestelde kringen hebben nagelaten, bieden enig zicht op het gebruik 
vann de zelfstandige status en op de doorwerking van de verandering van deze 
zelfstandigee status in de gezagsverhoudingen in en rondom het gebroken gezin. 

Dee taak ter vervulling waarvan de weduwe geacht werd haar verdriet om het 
verhess van haar man opzij te zetten was, zoals in het vorige hoofdstuk ter sprake 
kwam,, de zorg voor haar kinderen. De manieren waarop weduwen in het le-
vensonderhoudd voorzagen, komen in volgende hoofdstukken ter sprake. Maar 
naastt de materiële verzorging was de weduwe verantwoordelijk voor de educa-
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tietie van haar kinderen en zag zij erop toe dat zij een goed huwelijk zouden slui-
ten,, passend bij hun stand.91 

Weduwenn misten hun man niet in de laatste plaats bij het vervullen van de 
taakk die door de moralisten zozeer als de hare werd beschouwd. 'Ick ben dicmael 
seerr bedroeft van herten beclage mijne kinderen als ick in mijn selven overden-
ckee datse haeren vader vele te vreuch verloren hebben,' liet de rijke koopmans-
weduwee Hester della Faille haar schoonzuster Sara van der Meulen weten. Met 
dezee woorden, die zij tweeënhalf jaar na de dood van haar echtgenoot schreef, 
refereerdee zij niet alleen aan het emotionele verlies. In de brief wenste zij Sara 
eenn lang leven toe, 'want het is een seegen vanden Heere voor de kinderen die 
Godtt vreesende ouders hebben [wanneer zij] die lange meugen behouden'.94 

Ouderss waren gezamenlijk verantwoordelijk voor het grootbrengen van hun na-
geslacht.. In die gemeenschappelijke opdracht werden de taken tussen vader en 
moederr verdeeld.91 Gezien de beperkte status van vrouwen in het openbare le-
ven,, kwam de inbreng van de maatschappelijke contacten in de opvoeding van 
zonenn - noodzakelijk voor een succesvolle loopbaan en respectabele positie in 
dee maatschappij - vooral van vaders kant. Hansken, de middelste zoon van Da-
niell  van der Meulen en Hester della Faille, dreigde deze inbreng te zullen missen. 
Overr de ontwikkeling van haar dochters ontbreken de berichten, maar over 
Hanskenn was Hester in een brief aan haar neef Andries duidelijk bezorgd. 

mijnenn sone Hans leert noch thuijs ende heeft sijne vader veel te vroech verloren 
tott bevoorderinge sijnder studie want ware hem seer tot nut gebleven, lieve neve 
bidtt God voort lanck leven van uwe ouders want Sijn de kinderen soo nut ende 
connenn tverlies niet bevroeijen voor datmense quijt is ende dan ist te late.96 

Hesterr stond, net als andere weduwen uit de elite, niet geheel alleen voor de 
opvoedingg van haar kinderen. De bijstand van familieleden was groot. Er werd 
overlegg gepleegd over de educatie van de kinderen, de bepaling van hun toe-
komstperspectievenn en ten slotte over de keuze voor de juiste huwelijkskandi-
daat.. Wanneer een echtgenoot wegviel, deed zijn familie een stap naar voren. 

Dee assistentie die weduwen van mannelijke verwanten kregen, vond niet al-
leenn plaats langs informele kanalen, maar kon ook worden vastgelegd. Na de 
doodd van Daniel verscheen Hester della Faille voor de schepenen in Leiden om 
tee bevestigen dat zij, zoals eerder was bepaald in het gezamenlijke testament, de 
plaatss van haar man zou overnemen in de handelscompagnie die hij samen met 
zijnn zwager en broer bezat.97 Maar op dezelfde dag werd door de schepenen 
nogg een akte opgetekend. Hester machtigde direct haar zwager Andries van der 
Meulen n 

Ommee van haeren wegen ende inden name van haer comparante alle haere zae-
cken,, affairen & besoingen die zij jegenwoordellicken uijstaende heeft f...] tzij van 
opsichtee vande compagnie & gemeentschappe, [...] als ooc de geene die haer 

75 75 



comparantee in haer particulier ende alleen aengaende zijn, [...] te vervolgen, ver-
richten,richten, benaerstigen ende bestellen, [...] ende voorts generalicken in alle haere 
comparantess zaecken ende elcken vandien alles te mogen doen uijtrechten ende 
benaerstigen'8 8 

Weduwenn binnen welgestelde families als de Van der Meulens maakten in de 
dagelijksee praktijk van juridische rechten die aan hun burgerlijke status verbon-
denn waren, spaarzaam gebruik. Hester was niet de enige weduwe die zich 
ogenschijnlijkk terugtrok uit de openbare rol behorend bij de status van het 
hoofdd van het huishouden en een naaste, mannelijke verwant naar voren schoof 
omm in haar naam naar buiten te treden. Haar schoonzuster, de weduwe Susanna 
dee Malapert, het zich in zaken vertegenwoordigen door haar oudste zoon, An-
driess jr., die ook de handelsbelangen behartigde van zijn oudere zuster Elisa-
bethh nadat haar tweede man Jan van Panhuys gestorven was. Zijn aangetrouwde 
nichtt Catherina Thijs vond na de dood van Constantijn Lempereur een zaak-
waarnemerr in haar zwager Theodosius en Magdalena Thijs werd in het proces 
waarinn zij verwikkeld raakte, door haar broer Antoni bijgestaan." 

Somss bestendigde een weduwe met een procuratie slechts de bestaande situ-
atie,, zoals Caüierina Thijs dat deed. Tien dagen na de dood van Constantijn gaf 
zijj  haar zwager Theodosius de bevoegdheid haar zaken waar te nemen. Nieuw 
warenn de activiteiten voor Theodosius niet. Hij zou deze taak volbrengen op de-
zelfdee manier als hij dat eerder 'uijt broederlicke affectie ende vruntschap' voor 
Constantijnn had gedaan.100 Eerder al waren taken onder de verschillende leden 
vann de familie Lempereur verdeeld en de weduwe van de professor machtigde 
dee handelaar binnen de familie om zijn werkzaamheden, ook na de dood van 
haarr man, voort te zetten.,0' Theodosius zou de weduwe bijstaan in het 'bevor-
deren'' van haar 'saecken'. Hij maakte de jaarlijkse balans op, hield in de boeken 
dee inkomsten bij, terwijl Catherina 'haer casse altoos selffs heeft behouden'. 
Niemandd anders dan de weduwe kon voor de administratie verantwoordelijk 
wordenn gesteld. '°2 

Dee weduwen bleven nauw betrokken bij de zaken, ook indien deze in hun 
naamm door mannelijke verwanten werden uitgevoerd. Zo kon Elisabeth van der 
Meulenn in antwoord op de handelsberichten van haar broer over de retoursche-
penn van de voc en de marktwaarde van de specerijen aan Andries de opdracht 
gevenn om kruidnagelen te verkopen, waarin geld van haar kinderen was belegd. 
Doorr zijn moeder, wier dagelijkse handelsactiviteiten hij eveneens waarnam, 
werdd Andries op de voet gevolgd. Toen hij verzuimde haar na het aflopen van 
hett Twaalfjarig Bestand volledig in te lichten over de gang van zaken, reageerde 
zijj  nogal verontwaardigd: Tck wilde wel dat ghij mij toch somtijts wat liet wee-
tenn vant gene datter in de negotie omme gaet met desen periculeusen tijt.'IOJ 

Mett de procuraties, waarmee ook minder welgestelde weduwen geregeld 
mannelijkee verwanten machtigden om in hun naam naar buiten te treden, de-
denn zij dus niet altijd zonder meer afstand van hun invloed en gezag. Vaak lagen 

76 6 



err praktische motieven ten grondslag aan een tijdelijke machtiging. Veel vrou-
wenn heten de afwikkeling van zaken in een andere stad bijvoorbeeld over aan 
eenn ander.104 Als hoofd van het huishouden en het gezin, eigenaar van een be-
drijff  of als moeder behielden weduwen de regie, waarvoor zij hun zonen, zwa-
gerss of broers aanwijzingen gaven vanuit de coulissen. Het was de plaats waar 
zijj  mogelijk eerder, bij leven van hun man, ook al hadden gestaan maar die zij 
tijdenss het weduwschap, indien de situatie hierom vroeg, konden verlaten. Zo-
alss dat door Elisabedi van der Meulen met succes in de ruzie met haar schoonfa-
mili ee over de huwelijkskandidaat van haar dochter werd gedaan. 

Datt betrokkenheid van verwanten ook de vorm kon aannemen van onge-
wenstee bemoeienis en leiden tot conflicten waarin het gezag van de weduwe 
niett automatisch werd erkend, ondervond Elisabeth van der Meulen. De familie 
vann de jongeman die zij als huwelijkskandidaat voor haar dochter Susanna op 
hett oog had, zou in opspraak zijn geweest. Elisabeüi het zich over de zaak infor-
merenn en leerde dat de beschuldigingen van woekeringen waaraan de grootva-
derr van haar beoogde schoonzoon zich schuldig zou hebben gemaakt, voor de 
rechtbankk ongegrond waren verklaard. Voor de familieleden van haar overleden 
man,, waarschijnlijk als voogden van vaders kant betrokken bij de huwelijksslui-
tingg van hun nichtje, was de smet op de naam van de jongeman te groot. Zij 
trokkenn zich niets aan van de zuivering van de naam en weigerden hun consent 
aann het voorgenomen huwelijk te verlenen.105 Elisabedis oudste broer Andries, 
diee optrad als vertegenwoordiger van de Van der Meulens, was het met de keuze 
vann zijn zuster eens en werd gevraagd ook De Velaers hiervan te overtuigen.106 

Dee bemiddelingspoging baatte niet, tot groot ongenoegen van Elisabeth. De Vela-
erss hadden haar voor de weesmeesters willen ontbieden om de huwelijkssluiting 
tee voorkomen. Maar zolang er geen formele bezwaren tegen de verbintenis wa-
ren,, hadden de weesmeesters over huwelijkse aangelegenheden geen zeggen-
schap.. Elisabeth van der Meulen was hiervan op de hoogte en weigerde dan ook 
voorr de weesmeesters te verschijnen.107 Haar schoorifamihe, zo meende de we-
duwe,, diende erop te vertrouwen 'dat ick als eijgen moeder daer in sau doen dat 
tott eere van mijn dochter saude strecken'. Wanneer De Velaers zich in de zaak 
zoudenn verdiepen, zouden zij ontdekken dat er op de jongeman, noch op zijn 
grootvaderr of zijn familie iets aan te merken was. Elisabedi vreesde niet alleen 
datdat de kwestie tot 'onvrintschap' tussen beide families zou leiden.Toen De Velaers 
kortt voor de bruiloft van haar verwachtten het huwelijk alsnog af te slaan, was zij 
bovendienn bijzonder verontwaardigd over het gebrek aan erkenning van haar 
autoriteit:: 'als oft ich geen macht en hadden om te disponeren ofte te willigen 
indee hauwelijcken mijnder dochter sonder haer volkomen consent ende goet-
vinden'.1088 Wanneer voogden over halfwezen in Holland geen rechtsgeldige be-
zwarenn konden aanvoeren tegen het voorgenomen huwelijk, had de weduwe het 
laatstee woord.,09 Elisabeth van der Meulen moet, niettegenstaande het verzet van 
haarr schoonfamüie, haar moederlijk gezag dan ook hebben doen gelden. Twee 
maandenn later was haar dochter met Abraham van Beveren getrouwd. 
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Hett gezag van de weduwe kende echter grenzen. Een weduwe mocht dan het 
hoofdd van het huishouden zijn, op een hoger niveau bleven in welgestelde fa-
miliess de patriarchale gezagsverhoudingen bestaan. In familieaangelegenheden 
hadd zij zich te schikken naar de wil van de oudste mannelijke erfgenaam. Soms 
wass het noodzakelijk weduwen daarop te wijzen, zoals Andries van der Meulen 
meendee in het conflict dat ontstond over het stipendium dat was opgericht uit 
dee nalatenschap van een neef van moederszijde, Antoni Hallet, en waarvan le-
denn van de families Van der Meulen en Van Panhuys als nazaten het beheer in 
handenn hadden."0 Elisabeth van der Meulen had bij haar zwager Charles de 
Latfeurr de veelbelovende student Rademakers voor het stipendium voorgedra-
gen.. Zijn vader was in Gulik 'om de religie deerlick [...] vermoort', zelf had de 
jongenn geen geld om zijn studie te vervolgen. Het leek Andries, die door Char-
less de Latfeur op de hoogte was gesteld, een goede kandidaat. Enigszins ver-
baasdd was Andries dus wel toen hij vernam dat Elisabeth en een andere weduwe 
uitt de familie, zijn nicht Marie van Panhuys, Rademakers op eigen gezag had-
denn laten weten dat het stipendium reeds vergeven was. Dit berustte op een 
misverstand.. Maar Andries nam het vooral hoog op dat hij niet in de gang van 
zakenn was gekend. 'Mijn verwondert dat UL mij van desen sollicitant niet eens 
geschrevenn en heeft want UL weet wel dat ick hier affkennisse moet hebben, 
gelijckk voor desen altijts geschiet is Welck recht mij de nature geeft,' schreef hij 
aann zijn zuster. Verwondering sloeg om in verontwaardiging. Zijn nicht Marie 
had,, wederom op eigen gezag, de toezeggingen aan Rademakers, die inmiddels 
financieelfinancieel werd ondersteund, teruggedraaid. Het examen van Rademakers was 
uitgesteldd en dat had men Andries moeten laten weten.1" Wanneer er eenmaal 
eenn beslissing gevallen was, behoorden andere familieleden 'daernaer geen an-
derr resolutie te nemen, ofte ick en moeste der [...] kennisse afï hebben'. Het 
rechtt om over familiezaken te beslissen dat hij 'als d'autste mannelijck hoir' 
bezat,, kon eenvoudig worden toegeücht. Het aantal betrokkenen zou met de 
aanwass van het geslacht in de loop der jaren toenemen. Wanneer 'onse kints 
kinderenn groot sijn sauden der ontallijcke veel volcks in verwerret sijn en 
saudee een geheele confusie maken,*  meende Andries. Om goed familiebestuur 
tee garanderen 'hebben de wetten [er] wijsselijcken in versien dat d'administra-
tiee diergelijcke benefiecien aen d'autste van de familie compt'. Aldus legiti-
meerdee Andries van der Meulen het gezag en de autoriteit die hij als oudste 
zoonn van het geslacht had. "2 Vooral in de gebroken gezinnen binnen de familie 
wass het noodzakelijk dat gezag te doen gelden. Andries had weinig fiducie in 
hett vermogen van de weduwen om de familie, waarvan inmiddels de mannelij-
kee leden gestorven waren, te besturen. Waren 'oom Malapert' en Bartholomeus 
vann Panhuys (de overleden echtgenoot van de oudste dochter van Catherina de 
Malapert)) nog maar in leven, verzuchtte hij in een brief, 'soo en saude men 
[door]]  dit onverstandich volck niet gequelt en wesen, die gelijck de kinderen 
doen'.nïï Na het voorval werd het gezag van de familieoudste door de betrokken 
weduwenn erkend. 'Suster Panhuijsen' het Elisabeth een jaar later weten dat zij 
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hooptee dat Andries langs zou komen opdat zij 'te samen een goede ende vaste 
resolutiee mochte nemen op al 't geen dat de studenten aengaet'.,,4Toen er een 
halfjaarr later onduidelijkheid over de financiële toezeggingen aan Rademakers 
ontstond,, meende Elisabeth dat Andries orde op zaken had moeten stellen."5 
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4 4 
Geldd en goed 

EENN BOEDEL ZONDER TESTAMEN T 

Dee meeste mannen stierven zonder testament. Sommigen hadden nu eenmaal 
nauwelijkss of helemaal geen bezittingen, anderen bezaten te weinig goed om 
dee verdeling ervan door een duur betaalde notaris vast te laten leggen.' Maar 
ookk moeten er mannen zijn geweest die zich neerlegden bij, of zich konden 
vindenn in het erfrecht dat zou worden toegepast wanneer iemand stierf zonder 
eenn laatste wil kenbaar te hebben gemaakt. De manier waarop de goederen in 
datt geval verdeeld zouden worden, was afhankelijk van het versterfrecht dat in 
eenn bepaalde regio gold. 

Zekerr was wel dat de echtgenotes van de mannen die geen testament hadden 
gemaaktt niets zouden erven. Bij het aangaan van het huwelijk vond in Holland 
gemeenschapp van goederen plaats. Op dezelfde manier waarop de goederen bij 
elkaarr waren gebracht, werden deze na de dood van een van beide echtgenoten 
ookk weer gescheiden. De weduwe had recht op haar helft van de gemeenschap-
pelijkee boedel die zij samen met haar echtgenoot had bezeten en waarover haar 
mann tijdens het huwelijk het beheer had gehad. De andere helft van de goederen 
werdd verdeeld over de erfgenamen van haar man.2 Anders dan elders in Europa, 
inn bijvoorbeeld de Zuidelijke Nederlanden, delen van Frankrijk of Engeland, 
deeldee de weduwe in Holland dus niet in de goederen van haar echtgenoot.3 In 
verschillendee gebieden konden weduwen rekenen op een costumicre douarie, in 
dee vorm van het vruchtgebruik van de helft van de erfgoederen van haar overle-
denn man gedurende haar verdere leven.4 In Holland had een weduwe dit recht 
niet.5 5 

Dee vraag wie in HoUand wel de erfgenamen waren, werd bepaald door het 
intestaatt erfrecht, het erfrecht dat werd toegepast op de verdeling van de goede-
renn wanneer men hierover niet zelf had beschikt. Het intestaat erfrecht in Hol-
landd was aan het einde van de zestiende eeuw aan verandering onderhevig. Het 
versterfrechtt en de discussie die over de verandering ervan werd gevoerd, weer-
spiegelenn de opvattingen van tijdgenoten over bezit. Een van de belangrijkste 
twistpuntenn raakte daarbij, zoals uit het navolgende zal büjken, indirect ook de 
erfrechtspositiee van weduwen. 
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Tott aan het einde van de zestiende eeuw kende Holland twee systemen van 
versterfrecht.. Ten zuiden van de Hollandse IJssel was, net als in Zeeland, het sche-
pendomsrechtt van kracht. In Leiden, dat ten noorden van de Hollandse IJssel lag, 
werdenn nagelaten boedels verdeeld volgens het aasdomsrecht.6 In geheel Holland 
werdenn kinderen beschouwd als de eerstgerechtigde erfgenamen. Na de dood 
vann hun ouders hadden zij recht op een gelijk deel in de nalatenschap, zonder dat 
daarbijj  onderscheid naar sekse werd gemaakt.7 Het verschil in de principes tussen 
dee twee systemen werd pas duidelijk wanneer de erflater geen kinderen had. Het 
goedd zou overgaan op bloedverwanten, maar welke waren het eerst gerechtigd? 

Hett goed klimt niet graag, was het adagium waarmee het schependomsrecht deze 
vraagg beantwoordde.8 Kinderen namen de plaats als erfgenaam van hun ouders 
overr wanneer de laatsten waren overleden en erfden gezamenlijk dat deel waar-
opp hun vader of moeder recht had gehad. Dit principe van plaatsvulling werd 
toegepastt tot in het oneindige. Pas op het moment dat er geen nageslacht meer 
inn leven was, kwamen de bloedverwanten in zijlij n in aanmerking voor de erfe-
nis.. Alleen wanneer er in zijlij n geen bloedverwanten te vinden waren, vererfde 
hett goed in opgaande lijn, op grootouders of ooms en tantes. 

Hett goed moet gaan vanwaar het gekomen is, was een tweede regel die in het schepen-
domsrechtt werd gehuldigd. Hieruit spreekt de voorkeur voor het behoud van 
hett goed in de familielijn. De goederen die de erflater zelf had gekregen uit er-
fenissenn van verwanten van vaders of van moeders kant, moesten na de dood 
ookk weer terugvallen op bloedverwanten van de vader respectievelijk de moe-
der.99 Als gevolg hiervan kon een weduwnaar of weduwe nooit erven van een 
overledenn kind, aangezien de langstlevende ouder aan het bezit van de halfwees 
nietss had bijgedragen.'° 

Inn het aasdomsrecht bestond het onderscheid naar de herkomst van het goed 
niet.. Men sloeg dus ook geen acht op het gegeven dat de langsdevende ouder 
hett overleden kind niets had nagelaten en wanneer een kind van een weduwe of 
weduwnaarr stierf, erfde deze ouder alles. De graad van bloedverwantschap be-
paaldee volgens het aasdomsrecht wie de erfgenamen zouden zijn, hetgeen tot 
uitdrukkingg kwam in de regel het naaste bloed erft goed. De neergaande lij n ging 
daarbijj  voor de opgaande lij n en deze weer voor de zijlijn . Plaatsvulling kende 
hett aasdomsrecht niet en de aanwezigheid van een naaste bloedverwant sloot 
allee verwanten uit die verder van de erflater afstonden." 

Doordatt het aasdomsrecht geen acht sloeg op de herkomst van het goed, kon 
hett erfgoed de familielijn verlaten.'2 Zoals Hanno Brand heeft laten zien, was 
hett aasdomsrecht gericht op egaliteit, terwijl in het schependomsrecht de na-
drukk lag op het eigen geslacht. Doordat het goed moest gaan vanwaar het geko-
menn was, wist men in het schependomsrecht het goed binnen de familie te 
houden.. Het principe van de plaatsvulling was gericht op de voortzetting van dit 
eigenn geslacht. Het aasdomsrecht, waarin alle kinderen gelijk erfden en waar 
menn geen plaatsvulling kende, 'moedigde [...] een eerder naar binnen gerichte 
loyaliteitt aan, die niet verder reikte dan de directe erfgenamen'.'1 
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Dee Staten van Holland probeerden aan het einde van de zestiende eeuw een ein-
dee te maken aan de verschillen in het versterfrecht binnen de provincie. In de 
Politiekee Ordonnantie van i april 1580 werd het versterfrecht voor Holland uni-
formm vastgelegd. Dit 'gemeene landrecht', dat nu voor geheel Holland gold, 
wass gebaseerd op het schependomsrecht, maar was op enkele punten bijge-
steld. . 

Dee implementatie van het landrecht stuitte op verzet in het gebied waar vóór 
11 c8o het aasdomsrecht van kracht was geweest. Weerstand was er vooral tegen 
dee in het landrecht behouden regel dat de langsdevende ouder niets van overle-
denn kinderen zou erven.H Interessant is het argument dat Gooiland aanvoerde 
terr verdediging van de erfopvolging van de langstlevende ouder. Wanneer we-
duwenn of weduwnaars geen erfgenaam van hun kinderen konden zijn, hepen 
halfwezenn het gevaar door hun ouder in de steek gelaten te worden, zo was de 
pessimistischee redenering. 's 

Uniformeringg van het erfrecht in Holland was geen haalbare zaak. Na negen-
tienn jaar discussie tussen de verschillende protesterende plaatsen en de Staten van 
Hollandd werd op 18 december 1599 het 'placcaet op 't stuck van de succesien ab 
intestato'' voor onder meer de stad Leiden afgekondigd.'6 Het erfrecht volgens 
hett plakkaat van IC99 verschilde niet van het landrecht zolang er erfgenamen 
warenn in neergaande lijn: kinderen en hun descendenten bij representatie tot in 
hett oneindige kwamen als eerste in aanmerking om te erven. Ontbraken de kin-
deren,, dan kwamen de ouders aan de beurt. Een beperkte plaatsvulling werd in 
hett nieuwe aasdomsrecht ook ingevoerd in de zijlijn , zodat kinderen en kinds-
kinderenn van broers en zusters vóór de grootouders erfden. Als de ouders, broers 
enn zusters en hun representanten ontbraken, kwamen de grootouders in aan-
merkingg voor de erfenis. Ontbraken ook de erfgenamen in opgaande lijn, dan 
erfdenn de verwanten in zijlijn , zoals de ooms en tantes. 

Dee meeste verschillen tussen het landrecht en het erfrecht volgens het plak-
kaatt van 1599 zijn terug te voeren op het feit dat in het plakkaatrecht van 1599 
inn principe geen rekening werd gehouden met de herkomst van het goed. Werd 
hett goed bij het ontbreken van nageslacht en ouders (en hun representanten, 
zoalss broers en zusters) van de erflater volgens het landrecht pas na een schei-
dingg tussen een vaderlijk en een moederlijk deel verdeeld tussen de volgende 
erfgenamen,, in het plakkaatrecht van 1599 gebeurde dat niet. Ondanks de be-
perktee representatie die nu was ingevoerd, behielden de naaste verwanten hun 
sterkee erfrechtspositie. '7 

Dee consequente doorvoering van de regel dat het goed niet terug hoefde te 
ervenn aan de kant vanwaar het gekomen was, had bovendien belangrijke gevol-
genn voor de kwestie waar de strijd aanvankelijk om begonnen leek te zijn: de 
erfrechtspositiee van de langstlevende ouder, een kwestie die dus ook de erf-
rechtspositiee van de weduwe betrof. Voor de erfopvolging van de langsdevende 
ouderr werd in het plakkaat van 1599 een middenweg tussen het oude aasdoms-
enn het landrecht gekozen. Niet langer erfde de langstlevende ouder alles van 
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eenn overleden kind, zoals in het oude aasdomsrecht het geval was geweest, 
maarr ook werd deze niet geheel van de erfenis uitgesloten, zoals het landrecht 
datdat bepaalde. Een weduwnaar of weduwe deelde de erfenis van een overleden 
kindd dat zelf geen nakomelingen had, met zijn of haar andere kinderen die in 
levenn waren half om half. Op die manier was het mogelijk dat weduwen toch 
nogg goed van hun overleden echtgenoten in handen kregen. Anders dan in het 
landrechtt werd het goed langer binnen het gezin gehouden. 

Niett alle Leidenaren waren voorstander van deze mogelijkheid, die door 
sommigenn werd opgevat als een 'verrijking' van de langsdevende ouder ten 
kostee van de kinderen. Diegene die deze of andere regels uit het versterfrecht 
wildee vermijden, stond twee middelen ter beschikking om de verdeling van het 
goedd te veranderen. Met een contract van huwelijkse voorwaarden of per testa-
mentt kon men de verdeling volgens het versterfrecht tenietdoen om vervolgens 
naarr eigen inzicht te beschikken. 

EENN HUWELIJKSCONTRAC T 

Hett contract van huwelijkse voorwaarden bood de mogelijkheid het versterf-
rechtt naar eigen believen aan te passen. Uit de bestudering van 133 huwelijks-
contractenn uit de periode 1590-1680 blijkt dat er onder de welgesteldere echtpa-
renn in het algemeen voorkeur bestond voor 'ongemeenschap' van goederen.18 

Rijkee geslachten wensten hun bezit binnen de familie te houden en wisten dit in 
eerstee instantie te bewerkstelligen door in een huwelijkscontract gemeenschap 
vann goederen uit te sluiten. De onderhandeling over de voorwaarden was dan 
ookk primair een taak van de ouders van het toekomstige echtpaar. De meest 
naastee 'vrunden en magen' waren vrijwel altijd bij het opstellen van de akte aan-
wezig,, indien mogelijk vertegenwoordigd door beide ouders, om toe te zien op 
dee beslissingen over het ouderlijk goed. 

Naastt de waarde kon ook de aard van het ingebrachte 'huwelijksgoed' van 
invloedd zijn op de keuze om goederen gescheiden te houden. Dit wordt geïllu-
streerdd door de verschillende huwelijksvoorwaarden die Lotii Huijgen Gael, 
oud-schoutt van Leiden, voor respectievelijk zijn zoon en zijn dochter bedong. 
Voordatt zijn zoon Adriaen in 1623 met Jaecquelina van der Woert in het huwe-
lij kk trad, was per contract vastgesteld dat na de dood van een van beiden de ge-
meenschappelijkee boedel in twee delen zou worden gedeeld, waarna de erfge-
namenn van de eerststervende en de langstlevende ieder de gelijke helft zouden 
krijgen.. De voorwaarden waarop Louis dochter Maria een jaar eerder was ge-
trouwdd met Andries van Wijck waren geheel anders. Lodi Huijgen gaf zijn 
dochterr een uitzet van duizend gulden en een rentebrief De vader van de brui-
degomm voorzag zijn zoon van een rentebrief en beloofde hem het procureurs-
ambtt voor het Hof van Utrecht.9 De functie maakte Andries van Wijck natuurlijk 
eenn aantrekkelijke partij voor de dochter van de schout uit Leiden, maar zeker-
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heidd voor de toekomst bood de alliantie niet. Wanneer Andries voortijdig zou 
overlijden,, had Maria als weduwe weinig te winnen bij het beroep van haar 
man.. Slechts de helft van de rentebrief zou haar ter beschikking staan, tegen-
overr de helft van de rentebrief en vijfhonderd gulden die Andries in gelijk geval 
zouu krijgen en dat maakte de verdeling onevenwichtig. In het huwelijkscontract 
bepaaldenn de families Gael en Van Wijck dat elk van de echtgenoten na de dood 
vann de ander de goederen zou krijgen die zij hadden ingebracht.20 

Contractenn van huwelijkse voorwaarden werden niet uitsluitend gesloten 
binnenn de kleine groep van rijke Leidenaren. De meeste bruiden brachten min-
derr geld of goed in dan de duizend gulden waarmee Maria Gael door haar ou-
derss werd uitgezet. Op basis van de informatie die de beroepen verschaffen, 
blijk tt dat de sociale achtergrond van de verschillende echtparen divers was. Tus-
senn contracten van de advocaten, notarissen en rijke drapiers zijn akten van 
schoenmakers,, brandewijnverkopers en lakenwerkers te vinden.11 Soms was het 
gebrekk aan bezit de reden om met een contract een huwelijk aan te gaan. Boedel-
mengingg in het huwelijk tussen twee ongelijke partijen kon nadelige gevolgen 
hebbenn voor potentiële erfgenamen van de rijkste van de twee. Bij het huwelijk 
datt Gerrit Houtman en de weduwe Sara Dessamori in 1680 sloten, zouden de 
erfgenamenn van Gerrit de grote verliezers zijn geweest. Sara verklaarde 'geene 
goederenn te hebben nogh ten huijweli[jk] aen te brengen als alleenlij ck eenige 
weijnigee lande ende wolle kleederen'. De moeder van Gerrit had uiteindelijk 
mett deze ongelijke partij voor haar zoon ingestemd maar zag er tijdens het slui-
tenn van het huwelijkscontract in eigen persoon op toe dat er geen gemeenschap 
vann goederen zou zijn. Sara zou het huwelijk na de dood van haar echtgenoot 
evenn arm verlaten als zij bij het aangaan ervan was geweest. Niet alleen het ver-
lies,, maar ook de winst die tijdens het huwelijk zou vallen, was voor rekening 
vann Gerrit.22 Sara Dessamori was niet de enige die zich in een dergelijke situatie 
bevond.. Zo was er de kleermakersweduwe, bezwaard 'met veele schulden ende 
lasten',, die beloofde dat haar bruidegoms goederen hiervoor 'niet aensprackelijc 
veell  min executabel' zouden zijn; de chirurgijn die een vrouw met 1600 gulden 
aann bezit trouwde, maar zelf zijn geld nog moest gaan verdienen; de jongedoch-
terr die niets anders inbracht dan haar kleding, 'als egeene goederen hebbende'.23 

Hett zijn slechts een paar voorbeelden van minder welgestelde Leidenaren die 
wegenss gebrek aan bezit op de verdeling van het goed na de dood anticipeerden. 
Voorr hen had een huwelijk zonder contract er vermoedelijk niet in gezeten. 

Niett alleen schulden maar ook kinderen uit een eerder huwelijk konden de 
aanleidingg zijn voorwaarden bij een huwelijk te bedingen. De rechten van 
voorkinderenn werden beschermd. Hertrouwende weduwen en weduwnaars 
mett kinderen mochten de nieuwe echtgenoot in het huwelijkscontract niet 
meerr in het vooruitzicht stellen dan een kindsdeel van hun goed. Sommige ou-
derss gebruikten het huwelijkscontract om hun kinderen naast de wettelijke 
portiee een aanvullende of persoonlijke gift te beloven. Er was onder weduwen 
enn weduwnaars dan ook een grote voorkeur te trouwen op huwelijkse voor-
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Tabell  4.1 Burgerlijk e statu s van toekomstig e echtgenote n in huwelijkscontracte n (N-133) 

Burgerlijk ee staat man 

Jongema n n 

Jongema n n 

Weduwnaa r r 

Weduwnaa r r 

Onbekend 24 4 

Onbeken d d 

Jongema n n 

Weduwnaa r r 

Onbeken d d 

Burgerlijk ee staat vrou w 

Jongedochte r r 

Weduw e e 

Jongedochte r r 

Weduw e e 

Jongedochte r r 

Weduw e e 

Onbeken d d 

Onbeken d d 

Onbeken d d 

Aanta l l 

39 9 

V V 

23 3 
29 9 

4 4 
2 2 

1 1 

1 1 

V V 

bronnen:bronnen: GAL, ORA 760; NA 19, 28, 38, 55, 64, 69, 77. 83. 91,102, 135,136,139. 140,160, 181,182. 190, 208, 

217,217, 283, 291, 316, 3S4. 394. 404. 441. 4S3. 47Z> 5 " . £3*. ty> 79*>- 7 * 8o6- 8 f l l - foo. 989, - 1155, 

1242,1282. . 

waarden.. Terwijl een derde van alle gesloten huwelijken voor één of beide part-
nerss niet het eerste huwelijk was, werd meer dan de helft van de huwelijkscon-
tractenn gesloten door hertrouwende weduwen of weduwnaars.25 

Hett goed waarover men in het contract geen uitdrukkelijke voorwaarden be-
dong,, zou tijdens het huwelijk in gemeenschap blijven. Bij uitsluiting van ge-
meenschapp van goederen bleef de gemeenschap van winst en verhes bestaan.16 

Dee meerderheid van de aanstaande echtparen (84 procent) kon zich hierin vin-
denn of expliciteerde in het contract zelfs dat winst en verhes 'ten weder zijden 
halfff  en halfF gedragen zouden worden. In elf procent van de contracten be-
paaldee men dat winst en verhes voor rekening van een van beide echtgenoten 
zouu komen. In de overige gevallen maakte men gebruik van een speciale rege-
lingg die vrouwen werd geboden: de beslissing over de verdeling van winst en 
verliess werd uitgesteld. 

OokOok Susanna de Neut en Johannes Lomme kozen voor uitstel. Johannes had al 
enigee tijd in de saaiververij van de vader van de bruid gewerkt en het huwelijk 
brachtt hem vermoedelijk het beheer over de werkplaats. Het bezit zou hij niet in 
handenn krijgen omdat in het contract gemeenschap van goederen werd uitgeslo-
ten.. De mogelijkheid om de ververij van zijn schoonvader voort te zetten, was 
voorr de 26-jarige verver een mooie kans, maar geheel risicoloos was de verbin-
teniss niet. Susanna de Neut had bij aanvang van het huwelijk schulden en om het 
gevaarr voor verhes te beperken, bedong Johannes dat hij niet verantwoordelijk 
zouu zijn voor de schulden die zijn bruid voor het huwelijk had gemaakt of tij -
denss het huwelijk nog maken zou. Twee derdedeel van de gezamenlijke winsten 
wass voor de langstlevende, een derdedeel ging naar de erfgenamen van de echt-
genoott die het eerst overleed. Johannes Lomme zag een succesrijke onderne-
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mingg beloond, maar moest bij verlies ook het leeuwendeel van de schulden be-
talen.. Susanna de Neut liep dit risico niet. In het huwelijkscontract werd de be-
palingg opgenomen 

nochtanss dat de toecomende bruijt voorn[oem]t so sij de langsdevende moochte 
sijn,, wel expresselijc aen haer reserveert, de macht omme binnen ses weecken naert 
overhjdenn van de toecomende bruijdegom te mogen hare meininge te mogen de-
clareerenn namendijc off sij van meening is te coomen inde twee derde paert van 
winstt ende verhes, dan off sij mit haere aengebrachte ende obbestorven goederen 
soudee willen affstaen.27 

Hett recht van vrouwen om pas na de dood van hun man te kiezen of zij in winst 
enn verlies zouden delen, beschermde weduwen ter compensatie van de hande-
lingsonbevoegdheidd tijdens het huwelijk en gaf hun de garantie dat zij niet de 
gemeenschappelijkee schulden hoefden te betalen die door hun echtgenoten 
warenn gemaakt.28 

Doorr middel van het huwelijkscontract konden Leidenaren de regels uit het 
versterfrechtt op alle mogelijke manieren veranderen. Dat weduwen of weduw-
naarss de erfgenamen van hun kinderen konden zijn, was voor een aantal echt-
parenn onaanvaardbaar. Soms werd het huwelijkscontract dan ook gebruikt om 
dezee regel uit het plakkaatrecht van IC99 aan te passen. De klerk ter griffie van 
dee stad Leiden bijvoorbeeld bepaalde samen met zijn bruid dat wanneer hun 
kinderenn na een van hen beiden zou sterven, het goed van deze kinderen 'erven 
endee versterven zullen van teen opt ander [kind] tot tlaetste van die toe ende 
vann t laetste mede sonder kinderen stervende, aen zijde linie ende geslachte daer-
vann daen die gecomen sijn ende niet aen de langsdevende vader off moeder'.29 

InIn een kwart van de huwelijkscontracten voorkwamen de aanstaande echtgeno-
tenn met een dergelijke bepaling dat het goed van de eerststervende via de kin-
derenn bij de langsdevende terecht zou komen. 

HETT WEDUWENGOE D 

Bijj  het opmaken van contracten van huwelijkse voorwaarden dacht men na over 
dee verdeling van de goederen na ontbinding van het huwelijk door de dood. Veel 
aanstaandee echtparen gebruikten het huwelijkscontract 'omme sulcx tanticipe-
renn ende voor te comen alle questie differentie ende geschil die tusschen de 
langsdevendee van hun beijden ende de vrunden der eerstafflijvighe souden in 
tijdenn ende wijlen mogen ontstaen ende opr ij sen \3° Vooral voor de weduwe was 
eenn dergelijk vroegtijdige vooruitziende blik van belang. In het huwelijkscon-
tractt kon een Leidse bruid een douarie bedingen, een 'weduwengoed' dat zij zou 
krijgenn wanneer zij haar toekomstige echtgenoot zou overleven. 

InIn tegenstelling tot Hollandse vrouwen konden weduwen in verschillende an-
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deree gebieden in West-Europa aanspraak maken op een douarie volgens het ge-
woonterecht.111 Zo kreeg de weduwe in Parijs in de vroegmoderne tijd naast haar 
helftt van de gemeenschappelijke boedel ook het vruchtgebruik van de helft van 
dee erfgoederen van haar man.32 In Engeland vormde de douarie eveneens een 
wettelijkk en substantieel deel van het goed waarmee een vrouw na het overlijden 
vann haar echtgenoot achterbleef. Volgens de common law had de weduwe recht op 
eenn dovwr die bestond uit het levenslange bezit van een derdedeel van het land 
vann haar man." De douarie die vrouwen volgens het gewoonterecht werd toege-
kend,, verzekerde hun van een zekere mate van welstand tijdens het weduw-
schap.. Maar doordat zij alleen het vruchtgebruik of het levenslange bezit kregen, 
off  door de bepaling dat echtgenoten vooraf over de bestemming van het goed na 
dee dood van de weduwe konden beslissen, zoals in het geval van de Engelse dower, 
hieldd men het goed uiteindelijk binnen de eigen familie.J4 

Ookk in gebieden waar de gewoonterechtelijke douarie onbekend was, konden 
echtgenotess hun toekomstige weduwen begunstigen met een weduwengoed. Het 
weduwengoedd werd in dat geval door een bruidegom in het huwelijkscontract 
aann zijn bruid beloofd indien hij als eerste zou sterven. De hoogte ervan werd in-
dividueell  bepaald.15 Dit weduwengoed vormde in zekere zin een aanvulling op de 
goederenn die zij na de dood van haar man tot haar eigendom kon rekenen. Wan-
neerr een weduwe haar recht kon doen gelden op de helft van de gemeenschappe-
lijkee boedel, was een aparte regeling voor het weduwschap kennelijk minder 
noodzakelijk.. Niet alleen in het versterfrecht, maar ook in de meeste huwelijks-
contractenn waarin expliciet vermeld werd dat er wél gemeenschap van goederen 
tussenn de echtgenoten zou zijn, ontbrak de belofte van een douarie.36 Met de 
douariee werd de weduwe die in ongemeenschap van goederen was getrouwd de 
mogelijkheidd geboden te delen in de goederen van haar echtgenoot. 

Dee begunstiging van de weduwe, die ten koste kon gaan van de erfrechten 
vann verwanten, was al in de Middeleeuwen een bron van zorg voor de autoritei-
ten.. Het Leidse stadsbestuur vaardigde in 1449 een keur uit om paal en perk te 
stellenn aan ongelimiteerde giften die aanstaande echtgenoten elkaar in het hu-
welijkscontractt beloofden.37 Een kleine eeuw later ondernam Karel v in het 
Eeuwigg Edict een poging om de nadelige gevolgen van de 'groote douwarien 
endee excessive giften' die kooplieden in het huwelijkscontract aan hun wedu-
wenn beloofden, te voorkomen. Kooplieden werden ervan verdacht met de gif-
tenn niet alleen hun weduwen te voorzien, maar ook 'te salveren heur-lieder 
goeden'' tegen de risico's van de onderneming. Weduwen kregen hun douarie 
alss prelegaat, dat wil zeggen nog voor er schulden waren betaald. Na uidcering 
vann de gift zou het vermogen van de boedel ontoereikend zijn om de crediteu-
renn te voldoen, hetgeen leidde tot 'groot achterdeel vanden Coopmanschap'. 
Daaromm werd bepaald dat 

dee voorschreven Huysvrouwen, die voortaen huwelijck met Coopluyden contrac-
terenn sullen, niet en sullen mogen pretenderen, hebben oft ontfangen eenige 
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douwariee oft ander gewin opte goeden heure Mans [...] ter tijdt ende wijlen toe 
datt alle die Crediteuren van heure voorschreven Mans betaelt ende gecontenteert 
zijnn ende de welckee wy willen als desen aengaende gheprefereert te worden voor 
dee voorschreven Huysvrouwen ende Weduwen.38 

Enkelee huwelijkscontracten bieden informatie over de hoogte van de douanes 
diee men in de zeventiende eeuw beloofde. De vrijgevigheid van de bruidegom 
wass een kwestie van persoonlijke keuze of het resultaat van de onderhandelingen 
diee vóór het huwelijk hadden plaatsgevonden. De douarie was geen evenredige 
vermeerderingg van het goed dat een bruid in het huwelijk had aangebracht.19 

Evenminn was de hoogte van de douarie die de weduwe kreeg een afgeleide van 
dee rijkdom van haar man. Wanneer beide bedragen tegen elkaar worden afgezet, 
dann blijkt de waarde van het weduwengoed te variëren van tien tot vijfti g pro-
centt van het bedrag dat een echtgenoot had ingebracht.40 

Dee kleermaker Dirck Jans beloofde zijn vrouw de helft van zijn goederen. 
Dirckk trouwde Grietge Gillis, een arme 'jongedochter' uit Keulen. Onder toe-
ziendd oog van de vader van Dirck kwamen zij overeen dat elk van de echtgeno-
tenn na overlijden van de ander de eigen ingebrachte goederen zou terugnemen. 
Voorr Dirck betekende dit dat hij de som van vijfhonderd gulden geheel tot zijn 
eigendomm mocht rekenen, in plaats van het bedrag te moeten delen wanneer er 
gemeenschapp van goederen zou zijn geweest. Voor Grietgen had de teruggave 
vann het ingebrachte goed weinig om het lijf : zij bracht alleen haar kleding aan. 
Hett weduwengoed van 2$o gulden dat hij zijn aanstaande vrouw beloofde, was 
voorr Dirck Jans een manier om zijn vrouw van hem te laten 'erven', zonder er 
zelff  al te bekaaid van af te komen wanneer zij als eerste sterven zou.41 

Eenn douarie was niet weggelegd voor iedere weduwe die als bruid de verde-
lingg van het goed vóór het huwelijk contractueel had vastgelegd. In 41 van de 
1333 bestudeerde contracten van huwelijkse voorwaarden werd de potentiële 
weduwee expliciet een of andere vorm van goed 'tot een duwarij' beloofd. Maar 
inn bijna de helft van alle akten verschafte de bruidegom zijn bruid een verzeke-
ringg voor het weduwschap die als douarie zou kunnen worden verstaan. Zon-
derr daarbij expliciet aan een douarie te refereren, troffen aanstaande echtparen 
specialee regeüngen om de financiële positie van potentiële weduwen zeker te 
stellen.. Balthen Jans van Sonnevelt bijvoorbeeld beloofde zijn Hendricgen En-
gelss wanneer zij de langstlevende zou zijn, ter beloning van 'alle behulpsaem-
heijden'' door haar aan hem gedaan, een kindsdeel uit zijn goederen.42 

Dee aard van de gift die bruidegoms hun aanstaande echtgenotes in het geval 
vann weduwschap beloofden, was niet altijd dezelfde. Meestal bestond de dou-
ariee uit een som geld: 35 mannen stelden een bedrag vast voor hun potentiële 
weduwen.. Vier mannen gaven er de voorkeur aan om de uitkering af te laten 
hangenn van de staat van hun goed op het moment van overlijden en voorzagen 
hunn weduwen van een douarie ter grootte van een kindsdeel uit hun erfenis. 
Anderenn beloofden hun toekomstige weduwen een deel van hun goed. Het is 
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opmerkelijkk dat slechts een enkele man zijn weduwe een douarie in de vorm van 
hett vruchtgebruik van het onroerend goed beloofde, zoals bij de costumiere 
douariee in Engeland en Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden gebruikelijk was. 
Tweee mannen beloofden hun echtgenotes als douarie het vruchtgebruik van een 
vastgesteldd kapitaal.43 Hun echtgenotes mochten de rente van het kapitaal naar 
eigenn goeddunken besteden maar werd het beschikkingsrecht erover ondiou-
den,, zodat het kapitaal uiteindelijk in handen van hun kinderen zou komen. 

Dee meeste Leidse mannen die een huwelijkscontract sloten, bereikten het-
zelfdee effect op een andere manier. De douarie van driehonderd gulden die 
Gerritt Jeroens zijn vrouw beloofde, zou niet worden uitgekeerd wanneer er na 
zijnn sterven nog kinderen van het echtpaar in leven zouden zijn. Zou het directe 
nageslachtt van Gerrit sterven, 'zoe zal alsdan deselve Barbera Henricxdr de 
voors[eijde]]  duwarie [...] volgen vuijt des laetste kints gereetste achterblijvende 
goeden'.444 Vierentwintig andere mannen kozen voor deze beperkende clausule 
omm de douarie alleen uit te keren wanneer het huwelijk kinderloos zou blijven 
off  was geworden. Een financiële voorziening voor het weduwschap was een 
mooii  goed, mits dit niet ten koste van de kinderen zou gaan. 

Dee algemene voorkeur voor een vastgestelde som geld in plaats van het 
vruchtgebruikk van goederen was niet alleen gunstig voor de weduwe, maar 
boodd de erfgenamen van de echtgenoot ook voordelen, zoals Barbara Diefen-
dorff  in haar studie naar weduwen in Parijs het zien. De erfgenamen konden de 
weduwee direct na de dood van haar man uitbetalen en kregen tijdens haar leven 
all  de beschikking over het erfgoed. Bovendien voorkwam de echtgenoot hier-
meee dat zijn erfgoederen gebruikt zouden worden als huwelijksinbreng van 
zijnn vrouw bij een eventueel volgend huwelijk waarbij een vreemde man het 
beschikkingsrechtt zou krijgen.4* 

Behalvee met de douarie begunstigden echtgenoten hun weduwen een enkele 
keerr met een andere gift: de morgengave. Deze morgengave was een weduwen-
goedd dat zijn oorsprong kende in het Germaanse recht. De gift die een echtgenoot 
zijnn vrouw op de morgen na de huwelijksnacht schonk, bestond in het Germaan-
see recht uit geld en huisraad. De morgengave was aanvankelijk, in tegenstelling tot 
dee douarie, niet bedoeld als financiële voorziening voor het weduwschap, maar 
alss een bijdrage van de echtgenoot aan het nieuwe huishouden, en het goed werd 
ookk tijdens het huwelijk gebruikt.46 In Leiden in de zeventiende eeuw was de 
morgengavee een weduwengoed geworden. Het onderscheid tussen de oorspron-
kelijkee betekenis van de morgengave en de douarie werd nauwelijks meer ge-
maakt.. De morgengave, die aanvankelijk pas na de eerste huwelijksnacht door de 
mann aan zijn vrouw werd geschonken, kwam al vóór de verbintenis, namelijk bij 
hett opmaken van het huwelijkscontract, ter sprake en was bedoeld als financiële 
ondersteuningg tijdens het weduwschap. Men gebruikte het begrip als synoniem 
voorr de term douarie: in vrijwel alle akten waarin de gift ter sprake kwam, werd 
dee bruid door haar aanstaande een som geld 'tot een duwarie off morgengave 
toegeseijt'.47 7 
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Eenn enkele keer kwam het voor dat bruid en bruidegom elkaar met een dou-
ariee begunstigden. Hiermee konden zij elkaar ondanks de ongemeenschap van 
goederenn toch bedenken met een gift die de langsdevende vóór de verdeling 
vann de erfenis onder de erfgenamen uit de boedel mocht nemen. In twee akten 
beloofdee zelfs alleen de bruid een douarie aan haar potentiële weduwnaar. 
Maarr met deze uitzonderingen op de regel compenseerden echtgenoten de 
gunstigee erfdeling die voor de potentiële weduwe zou ontstaan. In beide geval-
lenn bepaalde men namelijk dat bij voorsterven van de bruidegom zonder kin-
derenn zijn weduwe de gehele boedel zou behouden.*8 

Hoewell  het verschil in welstandsposities daartoe niet altijd aanleiding gaf, 
werdd weduwen vaak meer geld of goed in het vooruitzicht gesteld dan weduw-
naars.. Eén bruidegom gaf zijn vrouw een som geld als 'gedencknisse', een an-
derr sprak van een beloning voor 'hare behulpsaemheijden die sij tot vorderinge 
off  behoudinge van des voorn[oemde] bruijdegoms boedel ende goederen zou-
dee mogen gedaen hebben'.49 Maar uiteindelijk bleef de douarie in het zeven-
tiende-eeuwsee Leiden toch in eerste instantie een weduwengoed dat diende 'tot 
bijlevenn ende onderhoudinge van deselve bruijt' wanneer zij haar man en diens 
inkomstenn zou verliezen.50 

EENN TESTAMEN T 

Naastt het contract van huwelijkse voorwaarden gebruikte men het testament 
omm de verdeling van het goed na de dood vast te leggen. In Holland hadden 
jongenss vanaf hun veertiende en meisjes vanaf hun twaalfde jaar, mits gezond 
vann verstand, de mogelijkheid om door middel van een testament het intestaat 
erfrechtt naar eigen believen aan te passen. Rechtsgeldig was de laatste wil die 
schriftelijkk was vastgelegd voor twee schepenen, het gerecht of een bevoegd 
notariss in de aanwezigheid van twee getuigen.*" Helemaal onbeperkt was de 
bevoegdheidd tot beschikking van testateurs niet. Ouders moesten hun kinderen 
tenn minste gezamenlijk een derdedeel nalaten van het goed dat de kinderen vol-
genss het versterfrecht uit de boedel zouden hebben gehad. Waren er meer dan 
vierr kinderen in leven, dan kregen zij de helft van het goed dat zij bij het ont-
brekenn van een testament zouden hebben geërfd. 'Vergeten' kinderen konden 
hett testament van hun ouders nietig laten verklaren. Er vond dan een erfdeling 
plaatss volgens het versterfrecht. Slechts in bijzondere gevallen konden ouders 
hunn kinderen onterven/2 

Dee rechten van kinderen werden bovendien nog op een andere manier be-
schermd.. Men wilde voorkomen dat iemand die een tweede huwelijk zou slui-
tenn de kinderen uit een eerder huwelijk te zeer zou benadelen. Voorkinderen 
werden,, aldus Simon van Leeuwen, door het recht beschermd tegen hun vader 
off  moeder die 'om haar tweede man, ofte vrouw te beüeven, dikwils aangesport 
werden,, ende haar niet en ontsien de kindren van het eerste bed onglijk aan te 
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Tabell 4.2 Begunstiging van echtgenotes door echtgenoten in testamenten (N=217) 

Goedd voor de weduwe Testamenten Testamenten Totaal 

echtparenn mannen 

Weduwee als erfgenaam 

Weduwee als erfgenaam, 

zonderr kinderen 

Weduwee blijft in boedel zitten 

Weduwee erft als mede-erfgenaam 

Weduwee krijgt legaat 

Weduwee krijgt niets van echtgenoot 

127 7 

20 0 

2 0 0 

8 8 

13 3 

4 4 

11 1 

6 6 

1 1 

4 4 

3 3 
--

138 8 

26 6 

21 1 

12 2 

16 6 

4 4 

64% % 

12% % 

1 0 % % 

5 * * 
7% % 

2 % % 

Bronnen:: GAL, NA 19, 28, 38, $s> 64, 69, 77, 83, 91, 102, 120, 155, 136,139. 140, 160, 181, 182.190, 206, 208, 

217,217, 283, 291, 306, 316, 394, 473, 483, 502, 538, 671, 79Ó, 718, 806, 825, 881, 900. 989, 1050, 1155. 1242, 

1282. . 

doen,, ende haar, door omwegen, in haar gerechtigheid dikmaals verkorten'." 
Dee hertrouwende weduwe of weduwnaar mocht de nieuwe echtgeno(o)t(e) 
niett méér vermaken dan een kindsdeel. Wanneer er verschillende kinderen uit 
hett eerste huwelijk waren en deze verschillend waren bedeeld, dan mocht de 
waardee van het goed dat de nieuwe echtgeno(o)t(e) erfde, niet groter zijn dan 
hett kleinste kindsdeel. 

Hoewell  ouders via het testament ook de mogelijkheid hadden overtredingen 
vann het ouderlijk gezag te straffen, waren de beperkende regels toch meestal ge-
richtt op bescherming van de kinderen/4 verwonderlijk is dat niet. Door middel 
vann een testament konden echtparen de langstlevende van beiden begunstigen 
enn elkaar zelfs eventueel als erfgenaam laten delen in de nalatenschap. Hiermee 
benadeeldenn zij hun bloedverwanten, meestal de kinderen, die volgens het ver-
sterfrechtt immers alles zouden erven. 

Zijnn laatste wil legde een gehuwde man in de regel met zijn echtgenote vast 
inn een gezamenlijk testament. Van de 117 gehuwde mannen bijvoorbeeld van 
wiee een door de notaris opgetekend testament uit het jaar 1622 bewaard is ge-
bleven,, testeerden er 99, ofwel 8c procent, samen met hun vrouw. Mogelijk wa-
renn de achttien overigen genoodzaakt snel hun laatste wil kenbaar te maken 
vanwegee een ziekbed of ouderdom. Omgekeerd valt, zoals zal blijken, de keuze 
voorr een gezamenlijk testament beter te verklaren. 

Hett maken van een testament bood echtparen de mogelijkheid in weerwil van 
hett versterfrecht waarin zij niets van de ander zouden krijgen, elkaar te laten 
delenn in de erfenis. Uit de bestudering van 217 testamenten (2c van mannen en 
1922 van echtparen) blijkt dat van deze mogelijkheid volop gebruik werd ge-
maakt.555 De meeste mannen betitelden hun aanstaande weduwen tot 'univer-
seel'' of'algeheel' erfgenaam, vaak in een mutueel testament waarbij ook de po-
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tentiëlee weduwnaar erfgenaam van zijn vrouw zou zijn (tabel 4.2). De weduwe 
wass in dat geval verplicht eventueel aanwezige kinderen ten minste hun legitie-
mee portie uit te keren, maar doorgaans werd kinderen meer dan dat beloofd. 
Hett was bovendien waarschijnlijk dat kinderen als erfgenamen van de langstle-
vendee ouder de goederen uiteindelijk in handen zouden krijgen. Hun positie 
wass dan ook niet zozeer in het geding wanneer echtgenoten elkaar tot erfge-
naamm benoemden. Met deze beschikkingen Het men vooral zekerheid voor we-
duwenn prevaleren boven de belangen van de eigen bloedverwanten, broers en 
zusterss of ouders, die volgens het versterfrecht zouden erven. 

Maijckenn Lijbaerts en Mailljaert Ruert benoemden elkaar in hun gezamenlij-
kee testament in 161 o tot erfgenaam in alle goederen 'ten eijnde de langsdevende 
naee verlies van sijn off haere echte gaede noch eenich solagement behouden 
endee in sijn offhaeren hoogen ouderdom te beter onderhoudt hebben moge' 
enn deelden daarmee de motivatie die de meeste echtparen dreef.56 Maar om el-
kaarr tijdens het weduwschap - al dan niet op hoge leeftijd - van een zekere 
welstandspositiee te verzekeren, stonden echtparen verschillende manieren ter 
beschikking. . 

Dee mate waarin een weduwe als erfgenaam zelfstandig over het aan haar na-
gelatenn goed kon beschikken, was afhankelijk van de verdere bepalingen die 
haarr echtgenoot in zijn testament had opgenomen. In tien testamenten zou de 
weduwee of weduwnaar algeheel erfgenaam worden, maar beschikte men ook 
alvastt over de bestemming van het goed na de dood van de langstlevende. Een 
weduwee kreeg hierdoor alle goederen uit de boedel om 'heur vrije wille' mee te 
doen,, maar kon zelf niet opnieuw disponeren. Op die manier stelden deze 
echtparenn de positie van de kinderen en andere familieleden veilig. Mocht bij-
voorbeeldd de langstlevende kort na diens echtgenoot sterven, dan voorkwam 
menn met deze bepaling de onrechtvaardige situatie dat alle goederen naar de 
erfgenamenn van de weduwe of weduwnaar zouden gaan. Anders van toon, 
maarr met hetzelfde effect was de veelvoorkomende beschikking waarin de 
langsdevendee niet het eigendom, maar het vruchtgebruik van de boedel kreeg 
mett macht om de goederen te belasten of zelfs te verkopen. Dit was een gebrui-
kelijkee manier om in het onderhoud tijdens het weduwschap te voorzien. Wan-
neerr de weduwe 'in de boedel bleef zitten' werd de gemeenschap van goederen 
diee bij het sluiten van het huwelijk was ontstaan tussen de langsdevende en de 
erfgenamenn van de echtgenoot voortgezet. Het eigendom van het goed kwam 
inn dat geval uiteindelijk terecht in andere handen - meestal in die van de kinde-
renn - maar de langsdevende wist zich verzekerd van de opbrengsten en had bo-
vendienn het beheer over het goed. 

Dee dood kon in veel gevallen nog wel enige tijd op zich laten wachten. In de 
testamentenn waarin het welzijn van de testateurs wordt vermeld, was sprake 
vann ongeveer evenveel zieke als gezonde testateurs. Een zwakke of slechte ge-
zondheidd kon dan de aanleiding zijn een testament op te laten maken, invloed 
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opp de verdeling van de goederen had de ziekte nauwelijks. Hoewel men in een 
aantall  gevallen wist dat het leven van een van beiden niet lang meer zou duren, 
werdd in deze wilsbeschikkingen de langstlevende echtgenoot met dezelfde re-
gelmaatt tot algeheel erfgenaam benoemd. Meer dan de helft van de echtparen 
wass gezond 'van lichame ende geest' op het moment dat zij beschikten. Voor 
henn gold altijd 'niet zeeckerder te hebben dan die de doot ende ter contrarie 
niett onzeeckerder dan de tijt ende uijre der zelver*. 

InIn testamenten werden niet alleen erfgenamen benoemd, ook werden er le-
gatenn beloofd. Op het moment dat man en vrouw, beiden gezond, samen een 
testamentt Heten opmaken, was het vaak nog te vroeg om aan liefdadigheid te 
denken.. De vermogenspositie van de langstlevende was van primair belang en 
slechtss negen echtparen beloofden legaten aan instellingen van sociale zorg. In 
tweee testamenten werd de daad van charitas uitgesteld tot na de dood van de 
langsdevende.. Fungeren legaten in testamenten van alleenstaanden, weduwen 
off  weduwnaars als middel om sociale of familiebanden te bevestigen, in mutu-
elee testamenten komen dergelijke giften veel minder frequent voor. Weduwen 
wierr man in een individueel testament over zijn goed had beschikt, hadden in 
hett algemeen een grotere kans om een aantal legaten aan zijn verwanten uit te 
moetenn keren.57 De üjst met legaten die schipper Jacob Jacobs opstelde, was 
aanzienlijk:: geld voor Cornelis, Meus.lrijntgen en Aeltgen, de kinderen van zijn 
moederss halve broer; geld ook voor Govert, zijn neef uit Amsterdam, en voor de 
kinderenn van Cornelis en Jannetgen, zijn nicht uit Enkhuizen; een 'heijlige 
deechsee mantel' voor het kleinkind van zijn zwager; zijn beste mantel, beste 
rokjee en beste broek aan Jan Cornelis, de zoon van de broer van zijn vrouw, en 
tott slot de overgebleven kleding voor de kinderen van Jan.58 Als erfgenaam van 
haarr man moest Gerritgen Jans, aan wie hij 'uijt sonderlinge lieffde' alle goede-
ren,, actiën en kredieten naliet, eerst legaten uitdelen, voordat zij aanspraak op 
haarr deel kon maken. Het was vermoedelijk de laatste mogelijkheid voor Jacob, 
diee 'ziek te bedde' lag, om zijn familieleden te bedenken. 

Dee legaten, die meestal bestonden uit geld, dienden voornamelijk om erfge-
namenn die intestaat zouden erven, te voorzien. De mannelijke erflater die zijn 
weduwee het behoud van de boedel had vergund, kon aan zijn bloedverwanten, 
zoalss gezegd, niet zomaar voorbijgaan. Ouders die nog in leven waren kregen 
meestall  een legaat. Omgekeerd was er in die testamenten waarin weduwen niet 
alss erfgenaam van hun echtgenoot werden gesteld, voor haar wel een legaat in 
dee vorm van geld of goed. 

Dee verdeling van kleding door middel van legaten verdient aparte vermelding. 
Hoewell  de kleding van de beide echtgenoten volgens het huwehjksgoederenrecht 
tott de gemeenschappelijke boedel behoorde, zorgden de meeste testateurs ervoor 
datt dit goed buiten de erfenis om zou worden verdeeld. De langsdevende van de 
echtgenotenn mocht de eigen 'klederen, kleinoden en juwelen' behouden, zonder 
ditt voordeel te hoeven compenseren. De kleding van de echtgenoot die het eerst 
overleed,, was in het algemeen voor de kinderen. Soms werd daarbij de verdeling 
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naarr sekse aangehouden en gingen zijn 'lijfbehoorten' naar de zonen, terwijl 
haarr kleding voor de dochters uit het huwelijk was bestemd. Maria du Janssens 
wass een van de weinigen die expliciet de bedoeling van de verdeling vermeld-
den,, met de bepaling dat haar kleding 'onvercoft [zou] bhjven ende ten behou-
vee van d' v[oor]s[eide] hare kint of kinderen bewaert werden zullen omme bij 
d'selvee als zij daer toe bequaem zijn gedragen of gebruijct te werden'.59 Kleding 
wass het weinige goed dat óók in mutuele testamenten een persoonlijke bestem-
mingg kreeg, al verdeelden de testateurs het niet altijd volgens de gebruikswaarde. 
Jacobb Joosten legateerde zijn kleding aan zijn jongste dochter, Cornelis Willems 
vann Goten het de zijne aan zijn grootmoeder na, terwijl de weduwe van Pieter 
Pieterss van Dorp binnen zes weken na de dood van haar man zijn kleding aan 
zijnn moeder moest geven.60 Leidenaren sloegen bij de verdeling in hun testa-
mentenn in het algemeen geen acht op de herkomst van het goed, maar kleding, 
kleinodenn en juwelen, wapenen en andere 'lijfbehoorten' vormden hierop een 
uitzondering. . 

Voorr ruim tachtig procent van de weduwen veranderde er ogenschijnlijk 
weinigg in levensomstandigheden op materieel gebied. Zij hielden de boedel -
all  dan niet in eigendom — die zij met haar man samen had bezeten, met dien 
verstandee dat zij nu het beschikkingsrecht verwierven over ten minste hun ei-
genn deel van de goederen. Wel moesten deze weduwen de meest naaste verwan-
tenn van hun echtgenoten, voorzover aanwezig, van hun legitieme portie voor-
zien.. In de meeste gevallen betekende dit de uitkoop van kinderen of ouders 
mett een som geld die hun als mede-erfgenaam of legataris, 'in plaets vande le-
gitimee portie', was vermaakt. 

Hett bezit waarmee de 28 weduwen achterbleven die niet door hun echtge-
noott met het behoud van de boedel waren begunstigd, kon uit verschillende 
componentenn bestaan. Zij kregen een niet nader gespecificeerd deel van het 
goedd dat hij bij het huwelijk had ingebracht, een kindsdeel, het huis dat het 
echtpaarr bewoonde of een som geld, soms aangevuld met huisraad of enkele 
persoonlijkee bezittingen. De weduwe kon vrijwel altijd rekenen op haar juwe-
lenn en vaak op het 'beste bed'.61 In slechts vier van de 217 bestudeerde uiterste 
wilsbeschikkingenn erfde de potentiële weduwe niets van haar man en behield 
zijj  na zijn dood uitsluitend haar aandeel in de gemeenschappelijke boedel. Hun 
echtgenotenn vormden een uitzondering op de regel dat Leidse mannen in de 
zeventiendee eeuw het (gezamenlijke met hun vrouw opgestelde) testament ge-
bruiktenn om hun weduwen te begunstigen. 

ZIJNN 'LAATST E WILLE ' 

Tijdenss het huwelijk was de man als echtgenoot de voogd over zijn vrouw. Zij 
wass hem gehoorzaamheid verschuldigd, hij beheerde haar goederen en verte-
genwoordigdee haar in het openbaar. Wanneer een echtgenoot overleed, kwam 
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aann de echtelijke macht een einde, of, aldus Hugo de Groot, die de zaak in zijn 
Inlridingee tot de Holkndsche rechts-gdardheid een apart artikel waard achtte: 'Voorts is 
kennelickk dat den echt-band, [...] zijnde gescheiden, oock des mans voogdije 
komtt op te houden.'62 De weduwe die voor haar vijfentwintigste in gemeen-
schapp van goederen was getrouwd, kreeg na de dood van haar echtgenoot voor 
hett eerst in haar leven de beschikking over haar eigen goed. Zijn dood luidde 
haarr nieuwe status in en het testament was het instrument waarmee hij voor de 
laatstee maal in de gelegenheid werd gesteld om in haar leven in te grijpen. Maar 
inn welke mate gaf hij met zijn 'laatste wille' vorm aan het nieuwe bestaan van 
zijnn vrouw? Had hij vertrouwen in haar capaciteiten tot het beheer van zijn 
goederen?? Hoewel het mutuele testament in het algemeen zakelijk van stijl was 
enn men weinig ruimte nam voor een persoonlijke noot, weerspiegelen de be-
schikkingenn aan weduwen en vooral de beperkingen daaraan tot op zekere 
hoogtee de opvattingen van mannen over de toekomstige status van hun echtge-
notes. . 

Eenn van de eerste taken die na het overlijden moesten worden verricht, be-
troff  de uitvoering van het testament. Als er een executeur was benoemd, was 
hett diens taak de schulden van de boedel te betalen, legaten uit te keren en de 
goederenn te verdelen tussen de erfgenamen.61 In het zeventiende-eeuwse Lei-
denn ontbrak de benoeming van een executeur in de meeste testamenten. De 
meerderheidd van de Leidse mannen stelde hun echtgenotes door hen tot erfge-
naamm te benoemen automatisch verantwoordelijk voor de afwikkeling van het 
testament.. Veel woorden besteedde men dan ook niet aan de executele. Pieter 
Willemss van der Mij was de enige die zijn vrouw de administratie van zijn goe-
derenn ontnam.64 Hij vermaakte zijn vermogen aan zijn vader, maar gaf zijn 
vrouww de jaarlijkse vruchten van de 'goederen, actiën en kredieten', waarbij 
zijnn broer Joost in de rol van administrateur zou optreden. Dat de meeste echt-
genotenn in hun testament geen executeurs benoemden en het erfrecht op z'n 
beloopp heten, is significanter. Uit het overwegende zwijgen over de executele 
enn de administratie in testamenten waarin echtgenoten hun weduwen tot erf-
genaamm benoemden, blijkt het vertrouwen dat zij in het vermogen van hun we-
duwenn stelden.65 

Ditt vertrouwen in hun vrouw blijkt tevens uit de bepalingen omtrent het op-
stellenn van een boedelinventaris. Wanneer er kinderen waren, moest er een boe-
delinventariss worden overhandigd aan de weeskamer.66 Soms vroegen testa-
mentairee beschikkingen een beschrijving van het nagelaten goed, bijvoorbeeld 
wanneerr de weduwe het vruchtgebruik was vermaakt of het testament fideï-
commissairee beschikkingen bevatte. Door middel van de boedelinventaris kon-
denn de uiteindelijke eigenaars van het bezit controleren of de eerste erfgenaam 
nietss achterhield of goederen tussentijds had verkocht.67 De vraag om een in-
ventariss bracht in dat geval de suggestie van wantrouwen met zich mee. Voor 
veell  echtgenoten was dit onaanvaardbaar. Grofweg een derde van de mannen 
wierr testament daartoe aanleiding gaf, verbood verwanten, kinderen of legata-
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rissenrissen een inventaris van de weduwe te verlangen. Het aantal echtparen dat de 
verplichtingg van een boedelbeschrijving voor de weeskamer tenietdeed, was 
veell  groter. Wie tegen het testamentaire verbod in toch een boedelbeschrijving 
zouu eisen, verbeurde het aan hem of haar nagelaten goed. 

Tegenwerkingg van weduwen door verwanten werd overigens vaker bestraft. 
Dee vermogende Dirck Ghijsbrecht Schaeck bijvoorbeeld, benoemde zijn vrouw 
tott enig en algeheel erfgenaam en gaf haar de opdracht om, indien hij zonder 
kinderenn zou sterven, binnen een jaar na zijn dood enkele legaten uit te keren. 
Omm te voorkomen dat zij nadelige gevolgen van de verantwoordelijkheid zou 
ondervinden,, stipuleerde hij bovendien dat degene die 'de zelve zijne huijs-
vrouwee qualicken off onbehoorlicken bejegende, tzij mit woorden off mit 
wercken',, niet alleen het eigen erfdeel zou verspelen, maar 'mede alle broeders 
endee susters vande zelve opposanten off quaetwilligen' verstoken zouden blij -
venn van hun erfdeel, 'sonder ijet uijt sijne testateurs boedel ende goederen te 
mogenn trecken off genieten'.68 De controle uit het graf op dit gebied was nooit 
opp de weduwe gericht. Wel gebruikten echtgenoten het testament om kinderen 
tee disciplineren. Zij dienden hun moeder na zijn dood te gehoorzamen. Instellin-
genn van sociale zorg fungeerden geregeld als dreigmiddel om die gehoorzaam-
heidd af te dwingen. Kinderen dienden zich tevreden te stellen met de erfdeling 
zoalss die in het testament was vastgelegd en iedere vorm van tegenwerking bij de 
verdelingg werd bestraft: opposanten moesten genoegen nemen met een legitieme 
portie,, terwijl het overschot aan'de armen' verviel. 

Beperkingenn aan testamentaire beschikkingen ten gunste van weduwen kwa-
menn wel voor. In de meeste gevallen was de aanleiding een tweede of volgend 
huwelijk.. Een enkele keer hadden de beperkingen betrekking op de voogdij 
overr de kinderen. Na de dood van een van de echtgenoten werd de langsdeven-
dee ouder voogd over de kinderen. Weduwnaars bleven voogd over hun kinde-
renn tot deze meerderjarig werden, terwijl weduwen de voogdij over hun kinde-
renn verloren wanneer zij hertrouwden.69 In zestien testamenten veranderde 
menn deze regel. In de meeste gevallen sloten echtparen de beperkingen uit die 
hett gewoonterecht met zich meebracht. Drie echtparen maakten elkaar tot 
'principaall  voogd', 'mede tsij de langsdevende herhylict dan niet'. Negen echt-
genotenn stipuleerden dat er medevoogden zouden worden aangesteld wanneer 
dee langstlevende zou hertrouwen. Enerzijds garandeerden zij hiermee dat hun 
verwanten,, die meestal voor de medevoogdij in aanmerking kwamen, de be-
langenn van hun kinderen konden behartigen, anderzijds voorkwamen echtge-
notenn dat hun weduwen bij een volgend huwelijk geheel de ouderlijke macht 
verloren.70 0 

Frequenterr was de anticipatie op een volgend huwelijk wanneer het ging om 
dee verdeling van de goederen. In 44 testamenten zou het sluiten van een nieuw 
huwelijkk de in het testament vastgestelde verdeling veranderen. Een gebruike-
lijk ee voorwaarde was dat men de uitkoop van de kinderen vervroegde. De kin-
deren,, die hun deel in de erfenis meestal kregen uitgekeerd bij meerderjarig-
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heidd of huwelijk, zouden voor een volgend huwelijk van hun langsdevende ou-
derr hun vaderlijk of moederlijk erfdeel moeten krijgen.71 Deze voorwaarde stel-
dee men overigens ten overvloede: volgens de weeskeuren van Leiden mochten 
weduwenn en weduwnaars niet hertrouwen voordat de kinderen hun erfdeel was 
gegeven.711 Andere echtparen verhoogden de legaten of het erfdeel dat de langst-
levendee aan kinderen of verwanten moest uitkeren voor deze zou hertrouwen. 

Eenn tweede of volgend huwelijk kon ook drastischer gevolgen hebben voor 
dee langsdevende ouder. Maritgen Mattheus en haar man, de schipper Crijn Ael-
berts,, bijvoorbeeld benoemden elkaar tot algeheel erfgenaam onder de voor-
waardee dat indien de langsdevende zou hertrouwen, alsnog de helft van de 
boedell  naar hun vijf kinderen zou gaan.73 Door middel van een dergelijke fideï-
commissairee erflating konden verschillende personen achtereen met hetzelfde 
goedd worden begunstigd. De erfgenaam die de goederen van de erflater kreeg, 
hadd de opdracht een erfdeel of een legaat onder zekere omstandigheden of na 
eenn bepaalde tijd over te dragen aan een ander, de fideï-commissaris. De erfge-
naamm die het erfdeel eventueel aan een volgende zou moeten uitkeren, mocht 
volgenss het Rooms-Hollands recht een vierdedeel van het goed zelf behouden. 
Maarr het behoud van deze trebdlianieke portie kon per testament worden uitge-
sloten.. Veel testateurs maakten van deze mogelijkheid gebruik.74 

Naastt Crijn en Maritgen bepaalden nog negentien andere echtparen en drie 
mannenn dat de boedel met kinderen moest worden verdeeld wanneer de 
langsdevendee zou hertrouwen. Met een volgend huwelijk werd in feite voor de-
zee 23 weduwen de begunstiging door hun echtgenoot tenietgedaan. De her-
trouwendee weduwe kreeg haar helft van de boedel, terwijl het deel van de 
eerstgestorvenee onder de kinderen of andere verwanten werd verdeeld. 

InIn één op de drie testamenten die Leidse mannen - al dan niet samen met 
hunn vrouw - maakten, kwam de kwestie van een volgend huwelijk ter sprake. 
Voorr een kwart van het totaal betekende een volgend huwelijk van de langsde-
vendee een beperking aan het vermaakte goed, terwijl tien procent van de her-
trouwendee weduwen afstand zou moeten doen van het goed dat zij uit het bezit 
vann hun overleden echtgenoot hadden gekregen. De voorwaarden die men aan 
dee verdeling van het goed stelde bij een volgend huwelijk, werden in dezelfde 
zakelijke,, geüniformeerde taal beschreven als waarin de overige bepalingen in 
hett testament waren opgesteld. 'Oft gebeurde' heette het vaak, of zoals Goovert 
vann Koetten het opstellen: 

Dochh oft geviel dat hij testateur deeser weerelt mocht coomen te overlijden voor 
dee verseijde Jannetge Jansdr Frans zijn lieve ende waarde huijsvr[ouwe] kindt off 
kinderenn naerlatende ende dat de selve zijne huijsvr[ouwe] sigh wederomme ten 
tweedenn huwelpjck] mocht coomen te begeeven, indien gevalle wilt ende begeert 
hijj  comp[aran]t (maer anders niet) dat zij gehouden zal zijn ten dage ende jaare 
v[oor]s[eijde]]  uijtte keeren ende te voldoen [aan de kinderen] een somme van 
vijftienhondertt gulden in plaatse vande uiien hondert gulfden].75 
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Eenn tweede of volgend huwelijk was een mogelijkheid waarmee de testateurs 
nuu eenmaal rekening dienden te houden. 

Amyy Louise Erickson wijst er in haar studie over vrouwen en bezit in het 
vroegmodernee Engeland op dat de beperkingen van giften tot het weduwschap 
diee echtgenoten in hun testament oplegden niet per definitie als een ontmoedi-
gingg van een volgend huwelijk kunnen worden geïnterpreteerd. Volgens de 
commonn law kreeg de nieuwe echtgenoot immers alle goederen van de hertrouw-
dee weduwe. Als fane covert verloor ze zelf de zeggenschap over haar bezit, en ook 
hett erfdeel dat zij van haar eerdere echtgenoot had gekregen zou geheel in han-
denn komen van een, voor hem, onbekende man.76 Hoewel het huwelijk in Hol-
landd minder verstrekkende gevolgen had voor de rechtspositie van vrouwen, 
zouu ook hier de hertrouwde weduwe bij een huwelijk in gemeenschap van 
goederenn het beschikkingsrecht over haar goed verhezen. De beperking tot het 
weduwschapp die testerende echtgenoten hun vrouwen oplegden, is verklaar-
baarr uit het idee dat de mogelijkheid bestond dat vrouwen het beheer over het 
goedd zelf- al dan niet tijdelijk - zouden verliezen in een tweede huwelijk. Maar 
dee voorwaarden die Leidenaren stelden in het geval van hertrouwen kunnen 
niett uitsluitend verklaard worden door de handelingsonbekwaamheid van 
vrouwenn in een volgend huwelijk. De eerdergenoemde Goovert van Koetten 
wass namelijk een van de weinige mannen die in een gezamenlijk testament de 
voorwaardee eenzijdig lieten vastleggen. Terwijl het gezien de ziekte van zijn 
vrouww waarschijnlijk was dat hij de langsdevende zou zijn, legde zijn vrouw 
hemm geen beperkingen op wanneer hij zou hertrouwen. In Leiden, waar de 
meestee echtparen gezamenlijk testeerden, werden ook beperkingen tot het we-
duwschapp in de regel wederzijds opgelegd. 

Affectiee ontbrak doorgaans in de notariële akten, maar de weduwe wier man 
perr individueel testament beschikte, had meer kans persoonlijk te worden toe-
gesproken.. Behalve om niet nader gespecificeerde redenen, maar hem 'daer toe 
moverende',, bedachten mannen hun vrouwen 'uijt conjugale liefFde', uit 'affec-
tiee en genegendi[eijt]' of, een heel enkele keer, 'ten respecte vande getrouwe 
diensten'' door haar aan hem gedaan. Ook voor bijvoorbeeld de ludierse predi-
kantt te Leiden Henricus Neijssenius was het testament méér dan een instru-
mentt dat een eerlijke verdeling van de goederen waarborgde. In 'groot zieckte 
endee lijffswackheijt' beschikte hij over zijn aardse bezit, maar niet dan nadat hij 
zijnzijn levensverhaal op schrift had gesteld. Neijssenius was door zijn ouders in de 
Augsburgsee religie opgevoed. Zijn vader had hem naar school gestuurd en daar 
wass voor de jongen 'het fundament' voor zijn verdere leven gelegd. Na nog een 
halfjaarr godsdienstonderwijs van een ludierse predikant die heimelijk in Duren 
preekte,, wist Neijssenius dat hij verder wilde studeren, al werd hij door het hele 
'huijsgesin'' voor 'sot' uitgemaakt. Meer begrip en steun voor zijn keuze vond 
Neijsseniuss bij zijn vrouw, die hij vermoedelijk als predikant in Amsterdam had 
ontmoet.. Voor haar waren dan ook alle goederen die hij in de Verenigde Provin-
ciënn bezat. Hij maande 'sijn lieve huijsvrouwe Janneken Bevall [...] de lieve 
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barmhartigee Godt die een vader es der weduwen ende wesen, daer naer den 
consistoriee tot Amsterdam, omme haer wat de weduwen toebehoort te laeten 
toecomen'.. Voor verwanten zou na zijn dood de tijd komen om hun beloftes 
waarr te maken. Janneken Bevall zou zich keren tot 'haren oom ende moeijtgen 
tt Amsterdam, omme aen haer te doen gelijck sij voor heenen gedaen belooft 
hebben'.. Ook kon Janneken bij 'sijn comparants eenige broeder' terecht 'ten 
eijndee hij haer sulcx hij met hanttastinge hem comparant ende de selve sijn 
huijsvrouwee heeft belooft niet verlaeten maer haer alle hulpe ende bevorderin-
gee naer vermogen bewijsen wil'.Voor Neijssenius bood het testament de moge-
lijkheidd zijn schulden in te lossen. Aan niets mocht het de weduwe ontbreken, 
diee als echtgenote 'alle dienst lieffde ende trouwde beijde in sieckte ende ge-
sontheijtt bewesen ende veel moeijten ende swaericheijt met hem uijtgestaen 
heeft'.77 7 

Neijsseniuss wees zijn vrouw de weg naar verschillende verwanten, van haar 
enn van hemzelf, van wie hij vond dat zij steun zou mogen verwachten. Het 
voortbestaann van de sociale kring waarvan hij als echtgenoot het middelpunt 
wass geweest, werd meer dan eens per testament nagestreefd. De timmerman 
Engbrechtt Allerts wilde voorkomen dat met zijn dood het gezin uiteen zou val-
len.. Met de voogdij over zijn zoon uit een eerder huwelijk belastte hij een oom 
vann de jongen, maar hij het vastleggen 'dat sijn voors[eijde] kint sail blijven 
woonenn ende opgevoedet werden tsij bij Maritgen Jansdr sijn huijsvrouwe 
voon[oem]ptt off bij haer vader Jan Heijndricks Heuijckmaecker'. Ook hoogle-
raarr in de medicijnen Andreas de Baccher anticipeerde op de verhouding tussen 
zijnn meest naasten, na zijn dood. De woorden in zijn testament hadden een 
dwingenderr karakter: 

Intt voorder soude den comparant oock niet ongheraden vinden naer dijen alle de 
bloetvriendenn meest in Amsterdam haere residentie & wooninghe hebben, om 
mett Godes hulpe te beter achtinghe te moghen gheven op het gheringhe dat de 
Heeree bescheert heeft datmen aldaer eene passelijcke wooninghe kochte, om dick-
wijl ss aldaer bij den anderen te kommen, met malckanderen te confereren, te raden 
&&  vriendelijck te converseren, eenre den anderen de handt biedende, ende alle be-
voorderinghee & behulpsaemheijt beüioonende ende bewijsende, op dat de zegen 
dess Heeren over de zijne altijts mochte voorwaerts gaen & niet afwijcken.78 

Andreass de Baccher verwachtte van zijn weduwe Magdalena Thijs dat zij met 
hunn nog thuiswonende dochter Elisabeth Leiden zou verlaten en intrek zou ne-
menn in een woning in Amsterdam om dicht in de buurt van zijn voorzonen 
Philipss en Samuel de Baccher te wonen. 

Continuïteitt van de bestaande situatie na de dood van de echtgenoot werd 
niett alleen wat betreft de contacten tussen verwanten, maar ook op andere fron-
tenn nagestreefd. Hoewel het in een ambacht geïnvesteerde geld of bijbehorende 
goedd bij een huwelijk in gemeenschap tot de gemeenschappelijke boedel be-
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hoordee en de weduwe dit goed per definitie zou krijgen wanneer zij tot uni-
verseell  erfgenaam was benoemd, beklemtoonden enkele echtgenoten in hun 
testamentt dat de langstlevende ook het ambachtsgoed zou krijgen. Het apothe-
kersechtpaarr Maerten Pieters van de Velde en Jannetgen Jacobs van Weesp bij-
voorbeeldd maakte elkaar tot erfgenaam in alle gemeenschappelijke goederen 
enn vermeldde voor alle zekerheid dat ook de winkel met toebehoren daartoe 
gerekendd zou worden.79 Daarnaast voorzagen een koopmans-, een kramers- en 
eenn bakkersechtpaar de langstievende van hen beiden van een mogelijkheid tot 
inkomstenverwervingg door elkaar 'in de coopmanschappe' te institueren.80 

Dee wens tot continuïteit van de bestaande situatie spreekt echter het duide-
lijkstt uit het leeuwendeel van de testamenten: de afschriften van de 'laatste wil -
le'' waarin echtgenoten zich juist niet tot in detail uitlieten over de invulling van 
hett nieuwe bestaan van hun weduwen, maar waarbij de weduwe als langstle-
vendee - in het vruchtgebruik of als erfgenaam - in gemene boedel zou blijven 
zitten.. Uit deze testamenten spreekt wederzijds vertrouwen - men had immers 
dee mogelijkheid gehad om anders te beschikken. In het algemeen gaven testa-
teurss de boedel vol vertrouwen over aan hun weduwen. Maar niet voordat er 
goedee voorzieningen voor de kinderen waren getroffen. 

KINDERE N N 

Zoalss we eerder zagen, institueerde een aantal mannen hun weduwen alleen 
dann als erfgenaam, wanneer er ten tijde van hun dood geen kinderen in leven 
zoudenn zijn. In de gezamenlijke, maar niet-mutuele testamenten zorgde de aan-
wezigheidd van voorkinderen nogal eens voor de ongeüjke begunstiging tussen 
beidee echtgenoten. Kinderen van echtgenoten die elkaar als erfgenaam aanwe-
zen,, werden ten minste bij huwelijk of meerderjarigheid uitgezet met geld en 
goed.. De aanwezigheid van kinderen beïnvloedde in belangrijke mate met welk 
enn vooral met hoeveel goed de weduwen van testerende echtgenoten achterble-
ven.. De meeste echtparen expliciteerden met de beschikkingen in hun testa-
mentenn die in het voordeel van de kinderen uitvielen slechts de regels die wa-
renn vastgelegd in de weeskeuren. De belangen van het nageslacht werden 
nauwlettendd bewaakt. 

Nett als iedere andere stad van formaat kende Leiden de instelling van een 
weeskamer.. Vier weesmeesters hadden de leiding en waren verantwoordelijk 
voorr het toezicht op het bezit van kinderen die één of beide ouders hadden ver-
loren.. Nabestaanden van de overledene, de langstlevende ouder, verwanten of 
dee executeur-testamentair waren verplicht binnen zes weken na het overlijden 
terr weeskamer te verschijnen. Wanneer er geen voogden per testament waren 
aangewezen,, stelden de weesmeesters deze aan. Vaders, moeders, grootvaders 
enn grootmoeders, mits handelingsbekwaam, kwamen hiervoor in eerste instan-
tiee in aanmerking. De weduwe die haar man verloor zonder dat hij een testa-
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mentt had gemaakt, werd automatisch voogd over haar kinderen. Daarnaast 
werdd een tweede, toeziend voogd aangesteld. De langstlevende ouder maakte 
vervolgenss voor de voogden een inventaris van de nagelaten boedel en beves-
tigdee deze onder ede ten overstaan van de weesmeesters. Het achterhouden van 
enigee goederen bij de inventarisatie werd bestraft: bij ontdekking verviel het 
verzwegenn goed aan de erfgenamen van de overledene.81 

Voorr het verdere verloop waren twee scenario's mogelijk. Er kon direct een 
boedelscheidingg plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer meerderjarige erfgena-
menn hierom vroegen. De toeziend voogd vertegenwoordigde de kinderen, om-
datt hun belangen tegengesteld aan die van hun moeder konden zijn. Men splitste 
dee boedel in twee delen. De weduwe nam haar helft, de andere helft werd in 
gelijkee porties, vaak door middel van loting, onder de kinderen of andere erfge-
namenn verdeeld. Hadden ouders in een contract van huwelijkse voorwaarden 
ongemeenschapp van goederen bedongen, dan ging het goed van de vader auto-
matischh over op de kinderen, terwijl de weduwe het door haar ingebrachte 
goedd kreeg. Met het oog op een eerlijke verdeling dienden kinderen het goed 
datt zij eerder van hun ouders hadden gekregen, terug te brengen in de boedel 
voordatt deze werd gescheiden. Op die manier voorkwam men de achterstelling 
vann de minderjarige kinderen ten opzichte van de meerderjarige of gehuwde 
kinderenn die hun uitzet al hadden gehad. De voogden over de kinderen maak-
tenn het roerende goed te gelde om eventuele schulden af te lossen. Van het ove-
rigee geld kocht men land of de voogden belegden het tegen een zo hoog moge-
lijk ee rente. Kostbaarheden of persoonlijke bezittingen werden ter weeskamer 
bewaard.. Wanneer de kinderen meerderjarig werden of trouwden, zat de taak 
vann de voogden erop. Zij presenteerden de weesmeesters het slot van de reke-
ningg en het geld en goed kon aan de kinderen worden uitgekeerd.82 

Veell  weduwen stelden de boedelscheiding uit en continueerden de boedel-
gemeenschapp met hun kinderen. Zij moesten in dat geval hun kinderen bij de 
weeskamerr wel 'bewijs doen': zij vertelden de weeskamer welk deel van de na-
latenschapp voor de kinderen was bestemd en op welk moment zij dit vaderlijk 
erfdeell  zouden ontvangen. Om de uitkering van het goed bij meerderjarigheid 
off  huwelijk te garanderen, moest de weduwe een borg stellen, waarvoor in veel 
gevallenn een hypotheek op een huis werd gebruikt. 

Eenn alternatief voor scheiding van de boedel was de uitkoop van kinderen. 
Dee weduwe bleef in dat geval de boedelhoudster en keerde het vaderlijk erfdeel 
aann haar kinderen uit in de vorm van een som geld. Het voordeel van de uit-
koopp was dat, mits de staat van de boedel de uitkoop met geld toeliet, de boedel 
intactt bleef. De weduwe hoefde het huis waarin zij woonde of de winkel niet te 
verkopenn en kon op oude voet verderleven. Voor velen was uitkoop een aantrek-
kelijkk alternatief. De meeste testerende echtparen heten hun kinderen op deze 
manierr in de erfenis delen.83 Kinderen die werden uitgekocht, kwamen niet per 
definitiee slechter uit de erfenis. Met het geld dat zij bij huwelijk of meerderja-
righeidd ontvingen, waren zij in staat een zelfstandig huishouden te stichten. 
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Jongenss en meisjes hadden daarbij gelijke kansen: in de testamenten werden zij 
gelijkk bedeeld.8*  Wanneer er voor de uitkoop een som geld was gereserveerd, 
wass deze vrijwel altijd groter dan de legitieme portie. Ongeveer de helft van de 
echtgenotenn het de hoogte van het bedrag over aan de 'discretie' van de langst-
levende,, waarbij het bedrag afhankelijk zou zijn van de grootte van de boedel. 
Zoo institueerde de veertigraad Dirck Ghijsbrechts Schaeck zijn vrouw als erfge-
naam,, mits zij de kinderen zou onderhouden en hun bij mondigheid of huwe-
lij kk met'sodanige patrimonie off huwelicxe goederen te doteren ende begiftigen 
alss de voors[eijde] zijne huijsvrouwe mede nae haer eijgen discretie goetdun-
ckenn sal', aangezien hij zijn vrouw 'vertrouwende hare kinderen nijet te sullen 
vercorten'' .^ 

Dee weeskamer had overigens meestal geen controle over de uitkoop of boe-
delscheidingg die per testament was geregeld. Maar liefst 96 procent van de 
echtparenn of mannen die per testament voogden hadden aangesteld, sloot de 
weesmeesterss uit van bemoeienis met de voogdij. Zij ontsloegen hiermee de 
langstlevendee van de plicht een inventaris te leveren en verantwoording af te 
leggenn aan de weesmeesters over de administratie van het goed van hun kinde-
ren,, de boedelscheiding of de uitkoop. Naast de uitsluiting van de weesmeesters 
bepaaldee men bovendien vaak dat 'vrunden off magen' zich niet met de voogdij 
over,, of de administratie van de goederen van de kinderen mochten bemoei-
en.866 Men vertrouwde op een eerlijke verdeling en goed beheer van de boedel 
doorr de langstlevende, waarbij medevoogden toezicht hielden. 

OokOok een combinatie van boedelscheiding en uitkoop behoorde tot de moge-
lijkheden.. Hiervoor koos de bakkersweduwe Beatrix Jans. Zij verklaarde ten 
overstaann van de notaris de gemeenschappelijke boedel te hebben gescheiden 
mett de voogd van haar dochter Maria Gerrits. Twee huizen bleven gemeen-
schappelijkk bezit, het overige goed - huisraad en zilver - werd verdeeld. De 
'goedee schulden staende op de kerfstocken en in het bouck' ter waarde van 85 
guldenn waren evenals het tarwe en de rogge uit de winkelvoorraad en de in-
komstenn van de verhuur van het huis op de Nieuwe Houtmarkt voor Beatrix. In 
ruill  daarvoor betaalde zij haar dochter haar helft uit in geld. Bij deze bereke-
ningg werden de lasten van de boedel waarvoor haar dochter verantwoordelijk 
zouu zijn geweest, vereffend. Beatrix zou de openstaande schulden voor haar re-
keningg nemen, maar werd met deze boedelscheiding in staat gesteld om de 
winkell  van haar echtgenoot voort te zetten.87 

Hett is onbekend of Beatrix Jans ook werkelijk de lasten van de boedel heeft 
betaald.. Zeker is dat veel weduwen en weduwnaars de toezegging in het contract 
vann uitkoop, om hun kinderen van de schulden van de boedel te vrijwaren, niet 
hebbenn kunnen waarmaken. Het gevolg was dat de crediteuren uiteindelijk als-
nogg de kinderen verantwoordelijk stelden voor betaling. Ter bescherming van 
hett goed van de wezen bepaalde het Gerecht daarom in 1659 dat indien de 
langsdevendee in een contract beloofd had de schulden te betalen, de crediteuren 
zichh voor de voldoening van de schulden direct tot de langsdevende ouder dien-
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denn te wenden. Kon deze de schuld niet direct voldoen, dan kregen de schuldei-
serss drie jaar de tijd om het bedrag van rechtswege te vorderen. Na deze drie jaar 
verlorenn de crediteuren het recht om de schulden op de kinderen te verhalen, 
zodatt de laatsten voorgoed waren gevrijwaard van de schulden die hun overle-
denn ouder had gemaakt.88 

Datt de uitkoop van kinderen tot grote financiële problemen kon leiden, blijkt 
uitt het rekest dat Jannetie Jacobs van Twist aan het Gerecht schreef. De staat van 
haarr boedel het een uitkoop niet toe, maar de voogden over haar kinderen eis-
tenn ruim een halfjaar na de dood van haar man dat zij het vaderlijk erfdeel zou 
uitkeren,, 'met bedreijginge dat soo sij sulcx niet aenstonts voldoet dat alsdan sij 
voogdenn hare suppl[ian]tes goederen (die niet bestaen dan in eenige meuble-
tiess en een kleijn brandewijn en taback neringtje dat nogh met veel schulden is 
beswaert)) te verkoopen'. De weduwe vreesde 'seeckerlijck met hare twee kleij-
nee kinderen waer van een nogh geen halff jaer ende het ander nogh gheen 
veertienn dagen over de twee jaren heeft bereijckt tot lasten vanden armen soude 
vervallen'' .89 Het Gerecht stemde in met het verzoek om het goed van de kinde-
renn in de gemeenschappelijke boedel onder toezicht van de weduwe te houden 
enn gelastte de voogden conform te handelen, 'dewijl' zoals Jannetie Jacobs van 
Twistt aanvoerde, 'ouders niet gehouden sijn haer kinderen te alimenteren die 
selfïss middelen hebben, dat in cas dit wel ter deegh plaets heeft'.90 

Inn Holland mochten voogden het onroerend goed van weeskinderen niet 
vervreemdenn of belasten, zelfs niet met kennis van de weeskamer. Slechts het 
Gerechtt - bij afwezigheid het Hof van Holland - was bevoegd om tot het ge-
bruikk van het kapitaal van weeskinderen te beslissen. Een dergelijke beslissing 
omm schulden af te lossen, de kinderen ervan te onderhouden of anderszins ten 
nuttee van de wezen aan te wenden, kon het Gerecht zich pas veroorloven 'nae 
rijpp ondersoeck' waarbij de verwanten van het kind over de ernst van de nood 
gehoordd moesten worden.91 Wat betreft de beschikking van weduwen over het 
goedd van hun kinderen voor het onderhoud maakten zowel het Rooms-Hol-
landss recht als de weeskeuren te Leiden onderscheid tussen 'de vruchten*  en het 
kapitaall  zelf. Wanneer de boedelscheiding tussen weduwe en kinderen had 
plaatsgevonden,, mocht de weduwe - tenzij per testament anders was beschikt -
dee inkomsten uit het kapitaal van de kinderen gebruiken voor hun onderhoud. 
Dezee opbrengsten waren in veel gevallen onvoldoende voor de alimentatie 'naar 
behoren',, maar ook op deze situatie was in de weeskeur geanticipeerd: wan-
neerr kinderen niet uit de inkomsten onderhouden konden worden, 'zalmen by 
advisee van die vande Gerecht, daer toe mogen verstrecken tcapitael van zulcke 
anderee goeden, als ten minsten quetse vande zelve, daer toe zullen mogen wer-
denn vercoft'.91 

Dee uitkering van de vruchten was ondanks de bepalingen in de keuren nooit 
vanzelfsprekendd en het onderhoud van hun kinderen was een taak die wedu-
wenn in eerste instantie zelf dienden te bekostigen. Een pücht die de weduwe 
Gijsbertjee van Noorda in het testament van haar man was opgedragen en waar-
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vann zij 'haer selven als een godtvrughtige ende verplichte moeder schuldigh is te 
doen.. t zedert het overlijden van voorn haren overleden man, onberispel[ijck] 
gequeten'' had. Wanneer een weduwe hiervoor de middelen niet had, zoals Gijs-
bertjee in haar rekest uit 1679 schreef 'soo ten respecte van het missen van den 
manss winsten, als vande verminderinge der goederen soo door den jonghst 
voorledenn oorlogh als de voors[eijde] alimentatie veroorsaeckt', kon eventueel 
anderss worden beslist.93 

Toeziendd voogden toonden zich minder welwillend dan de weeskeuren hun 
toestonden.. Wanneer weduwen de inkomsten uit het kapitaal van hun kinderen 
wildenn gebruiken voor het onderhoud van kinderen, waren zij vaak degene die 
'difficulteerden'.. Hoewel 'een moeder niet gehouden is een kint op te brengen 
datt selver gegoet is', zoals de nieuwe echtgenoot van Grietje Capiteijns, wedu-
wee van Pieter van Koolhoven, voor zijn vrouw in een rekest schreef, en zeker 
niett wanneer zij zelf noodlijdend was, weigerden de voogden over de kinderen 
vann Grietje en haar eerste man de inkomsten over het vaderlijk erfdeel uit te ke-
renn zonder toestemming van het stadsbestuur.94 Vreemd is de weigering van 
voogdenn niet, aangezien eventuele schade die zou voortvloeien uit hun hande-
lingen,, voor hun rekening zou kunnen komen. Pas na goedkeurende apostille 
vann het Gerecht, die hun de verantwoordelijkheid voor de beslissing ontnam, 
wildenn de voogden tot uitkering van inkomsten of kapitaal overgaan.9S 

Alimentatiee 'naar behoren', de grond waarop verschillende weduwen toe-
stemmingg kregen voor lichting van het kapitaal van hun kinderen, was een rek-
baarr begrip. Het waren niet altijd de allerarmste weduwen die hiervoor een uit-
keringg uit het kapitaal van hun kinderen verzochten. Susanna de Winter, een 
hertrouwde,, maar nu weer onbestorven weduwe, lukte het niet om van de 
'stuijver'' die zij verdiende haar 'kinderkens groot te maecken'. Afgezien van 
haarr dagelijkse kleding had zij inmiddels al haar bezittingen verkocht om haar 
kinderenn van onderhoud te voorzien. Op aandringen van de huiszittenmees-
ters,, die haar steun weigerden, verzocht zij lichting van het goed van haar kin-
deren.. Susanna kreeg 37 gulden en acht penningen uit de som van 312 gulden 
omm haar kinderen 'die naect ende bloot sijn jegens de aenstaende winter van 
cleedinge,, lijftocht ende anders te cunnen voorsien'.96 De koopmansweduwe 
Mariaa du Jardin daarentegen achtte de inkomsten uit de twee- tot drieduizend 
guldenn 'op verre na niet suffisant [...] om te cunnen supoteren de opvoedingh 
vann haer suppl[ian]tes vijfFonnosele kindertgens', waarvan de oudste, zoals zij 
schreef,, nauwelijks ie jaar oud was.97 Een koopmanszoon was op die leeftijd 
nogg te jong om geld te verdienen. Kinderen van armen in die leeftijdscategorie 
leverdenn een substantiële bijdrage aan het gezinsinkomen.98 

Off  de boedel nu direct na de dood tussen weduwe en kinderen werd gedeeld 
off  niet, de weduwe bleef als voogd verantwoordelijk voor hun onderhoud.99 

Zolangg de weduwe met haar kinderen in de boedel bleef zitten, had zij het be-
heerr over het goed en onderhield zij hiervan haar kinderen. Maar de vrijheid 
diee zij in de beschikking had, was beperkt. De weduwe deelde de winsten van 
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dee boedel na de dood van haar man met haar kinderen. Tussentijdse verhezen 
zoudenn alleen voor haar rekening zijn.100 Bij een voortgezette gemeenschap kon 
eenn weduwe niet zomaar over het onroerend goed uit de boedel beschikken, 
omdatt dit deels het goed van haar kinderen was. Verkoop van het goed was pas 
mogelijkk wanneer zij daarvoor toestemming kreeg van het Gerecht.,0' 

Wass de boedel eenmaal gescheiden of waren kinderen uitgekocht, dan 
mochtt de weduwe de inkomsten van het vaderlijk bewijs van haar kinderen ge-
bruikenn voor hun onderhoud. In geval van nood, beoordeeld door het Gerecht, 
konn zij het kapitaal van haar kinderen aanspreken. Het stadsbestuur wilde im-
merss voorkomen dat het gebroken gezin tot de armenzorg zou vervallen. Voor 
meerr vermogenden deed het kapitaal van kinderen dienst als waarborg voor be-
houdd van de levensstandaard. Maar de uitkering vond vrijwel nooit plaats zon-
derr beperkende voorwaarden. Het geld dat weduwen kregen om hun kinderen 
vann te onderhouden, was een vastgestelde som die werd uitgereikt ten behoeve 
vann een omschreven doel of voor een bepaalde tijd. Voogden behielden het toe-
zichtt op de voor lichting gereserveerde som geld, die zij dan 'in deijne parte-
gens'' aan de betreffende weduwe mochten uitkeren. '°2 

SCHULDE N N 

Dee uitkoop van of boedelscheiding met de kinderen kon een aanzienlijke aan-
slagg op de vermogenspositie van de weduwe betekenen. Bovendien luidde de 
doodd een periode in waarin er schulden moesten worden betaald: niet alleen de 
doodschulden,, maar ook de lasten waarmee de boedel was bezwaard, moesten 
wordenn voldaan. Na de dood van haar man Andreas de Baccher hield Magdalena 
Thijss de doodskosten van haar man nauwkeurig bij opdat zij de uitgaven later 
mett de erfgenamen kon verrekenen. 

Representatiefiss de hoogte van de uitgaven die Magdalena Thijs voor de begra-
feniss van haar man deed allerminst - het professorenechtpaar behoorde tot de 
elitee van de stad. Maar de door Magdalena opgemaakte lijst geeft wel een idee 
vann de aard van de uitgaven waarvoor erfgenamen na een overlijden kwamen te 
staan.. De 'doodschulden' bevatten allereerst de kosten die men maakte tijdens 
dee ziekte, voorafgaand aan de dood. Daarnaast waren er de begrafeniskosten, 
zoalss het loon van de grafmakers en van de timmerman voor het maken van de 
doodskist,, de dragers, de bidders, de aansprekers, de rouwkleding waarin de 
gezinsledenn ter begrafenis verschenen. Ten slotte waren er de uitgaven die men 
deedd voor de maaltijd waarop gasten na afloop werden getrakteerd.103 

Stervenn deed men niet alleen. Zowel bij het sterven zelf als in de rituelen 
waarmeee de dood werd omgeven, speelde de gemeenschap waarvan men deel 
uitmaaktee een belangrijke rol. Magdalena Thijs het de baar van haar man dragen 
doorr zijn studenten; de geburen gaf zij achttien gulden. Of zij hen hiermee be-
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Onkostenn van de Begraffenis van mijn s.faliger] man den 4 desember 1616** 

hett graft kost [...] 

opp metselen tot den gewelf koste 

Dee steen te houwen 

hett graft te openen 

dee kist 12 gul 

hett luijden 10 guld 

biergeltt 30 st 

Aenn studenten voor dat sij het lijck droegen 

denn burte 18 gul schandtzgul 13 stu 

dee bidders 3 gul de pedels 3 gul 

neltgenn de frau 28 st 

Dee twee schenken en arijaen 

hett volck te werren aen de dinaers 

voorr gehurde kannen en roomes 

Aenn wijn gedroncken 

Dee vrunden hebben vertert hen en meer 

Nochh een maeltijt gedaen 

Lakenn over de kist 9 V2 el [...] 

voortt hangen van den baij 

Baijj over de schilderij 2 el a 33 st 

Liesbett vander nes voor datse 

opgewachtt heef 

Aenn doctor vereert een anne wijn 

Denn Apotheker 

Denn Ermen gelegateert 

Eenee steen hier tamsterdam houen laeten 

dee steen kost 

dee letteren van leder 

tee vergulden samen 2 

Onkostenn van naer Lijden te s[t]uren 

Enn daer op te hangen samen betaelt 

alss blijckt bij Philips rekening 

flfl 150-0-0 

flfl 21-4-0 

fll 4-14-0 

fll 6-0-0 

fll 23-10-0 

fll 30-0-0 

fll 25-13-0 

fll 8-0-0 

fll 1-8-0 

fll 2-2-0 

fll 2-7-0 

fll 1-6-0 

fll 39-0-0 

fll 31-0-0 

fll 18-0-0 

fll 57-0-0 

fll 12-0-0 

fll 2-6-0 

fll 20-0-0 

fll 20-0-0 

fll 38-0-0 

fll 300-0-0 

fll 236-0-0 

fll 1044-10-0 

taaldee voor werkelijk geleverde diensten is niet zeker. Magdalena gaf hun ver-
moedelijkk de 'vergoeding' voor de taken waartoe de buurt nu eenmaal verplicht 
was,, maar die zij - en zij kon zich de extra kosten permitteren - liet uitvoeren 
doorr lieden uit een andere sociale kring, de studenten. De geburen speelden al-
tijdd een belangrijke rol bij het overlijden. Niet alleen dienden de naaste buren 
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Afschriftt van het rekest waarin de weduwe van de chirurgijn Frans van Paetschen het Leidse 

Gerechtt om ondersteuning vraagt om de begrafenis van haar man te kunnen betalen. 

Collectiee Gemeentearchief Leiden (SAN 74, f.4). 



aann het sterfbed te verschijnen, ook hadden zij een aantal taken te verrichten 
voorr en tijdens de begrafenis. Voor het halen van de baar, het dragen van het li -
chaamm en het ter aarde bestellen van de overledene kregen de geburen een belo-
ning,, "t welck elck eenen 't sijnder beleeftheijt ende bescheijdenheijt wert gela-
ten,, ten opsichte van de staet, macht ende vermoge van den afgestorven'.,os 

Aann de dood ging vaak een periode van ziekte vooraf. Voor Magdalena Thijs 
vormdee de openstaande rekening van de apotheker slechts een klein percentage 
vann de totale kosten die zij aan doodschulden betaalde. Zij vereerde de 'doctor' 
mett wijn, vermoedelijk in ruil voor de diensten die hij zijn collega aan zijn 
sterfbedd had bewezen; een genereus gebaar dat de meeste Leidenaren zich niet 
kondenn permitteren. In de periode voor de dood werden vaak hoge kosten ge-
maakt,, bijvoorbeeld door de uitgaven aan medicamenten of de bezoeken aan 
dokterss of chirurgijns. Het was bovendien een tijd waarin er geen of weinig in-
komstenn waren geweest, omdat de echtgenoot zijn werk niet had kunnen doen. 
Hett zullen niet altijd deze kosten zijn geweest waaraan men had gedacht tijdens 
hett maken van een testament. Ook Dirck Jans had niet op het langdurige ziek-
bedd geanticipeerd bij het vastleggen van zijn laatste wil . Maar vlak voor het te 
laatt was, kon hij zijn schriftelijke verklaring mondeling corrigeren. In het bij-
zijnn van bekenden liet hij weten het legaat aan zijn 'vrunden' met een derde te 
verminderen,, zodat zijn vrouw niet alleen hoefde op te draaien voor de 'doding 
vann alle costen' gemaakt in de 'armoede ende siekte' die hij had geleden tijdens 
dee laatste maanden van zijn bestaan. '°6 

Anderenn waren te laat met de aanpassing van hun laatste wil of waren een-
voudigwegg niet in de gelegenheid voorzieningen te treffen. Voor veel nieuwe 
weduwenn waren de ziektekosten gecombineerd met het inkomensverlies tij-
denss de ziekte zelfs onoverkomelijk. In de rekesten waarin zij een of andere 
vormm van steun vroegen, verzochten weduwen het Gerecht regelmatig acht te 
slaann 'op haer suppl[ian]te armelijcke staet' die veroorzaakt was doordat 'alle 
haeree middelen door de sieckte van haer man sijnde geconsumeert'. '°7 Ironisch 
genoegg was de pest er de oorzaak van dat de weduwe van chirurgijn Frans van 
Paetschenn 'in een gansch soberen ende bedroufde staet' in een vreemde stad te-
rechtt was gekomen. Frans van Paetschen was in het pestjaar 1655 naar Leiden 
gekomenn om als pestmeester de slachtoffers van de 'hete ziekte' bij te staan, 
maarr was zelf, evenals zijn kinderen, aan de ziekte bezweken. Zijn weduwe ont-
brakk het aan de middelen 'omme den selven haeren man eerlicken ter aerde te 
connenn bestellen' omdat 'de selffs winste ten meesten dele geconsumeert door 
dee sieckten 't sterven ende begraven' van haar kinderen. Zij kreeg vijfti g gulden 
vann het stadsbestuur om de doodschulden te betalen.lo8 

Eenn 'eerlijke begrafenis' was wel het minste wat de weduwe haar man ver-
plichtt was. Uiteraard was de eer gerelateerd aan het vermogen. Over de kist van 
Andreass de Baccher van twaalf gulden kwam een lang laken, waarvoor Magda-
lenaa Thijs een veelvoud van de prijs van de kist betaalde. Maar aan de begrafe-
niskostenn moeten ook veel minder vermogenden in de tweede helft van de ze-
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ventiendee eeuw toch al snel een bedrag van enkele tientallen guldens kwijt zijn 

geweest.109 9 

Doodschuldenn waren uiteraard niet de enige kosten die na overlijden moes-
tenn worden voldaan. Men kocht vaak op krediet.'10 De vonnisboeken van de 
vierschaarr staan vol met vorderingen tot voldoening van dagelijkse schulden, 
vanwegee 'verteerde' kosten of'spruitende' uit gehaald goed volgens het register 
vann de bakker, de houtkramer of de bierverkoper.1" In boedelinventarissen 
volgdee na de beschrijving van het roerende goed, het onroerend goed, de in-
boedell  en de kleding vrijwel altijd een vermelding van uitstaande schulden. 
Hiertegenoverr stond de lijst van te vorderen schulden, en zolang de balans van 
dagelijksee schulden tijdens het leven van beide echtgenoten in evenwicht bleef, 
wass de kredietwaardigheid niet verloren. Maar zoals gebruikelijk in de zeven-
tiende-eeuwsetiende-eeuwse samenleving, waarin een koop lang niet altijd met contanten 
werdd voldaan, volgde op de aankondiging van overlijden de welhaast onvermij-
delijkee toeloop van crediteuren. "2 

Voorr verschillende weduwen vielen onder de dagelijkse schulden ook de 
schuldenn die hun echtgenoot uit beroepsmatige activiteiten had nagelaten. Voor 
Marijtgenn Dircx, weduwe van de bode met de roede Cornelis Louris, bijvoor-
beeld,, waren de schulden die haar overleden echtgenoot naliet de oorzaak van 
eenn langslepend conflict met het stadsbestuur. Ruim een halfjaar na haar ver-
zoekk 'omme te geraecken tot reeckeninge' en het daaropvolgende gebod van 
hett Gerecht 'omme de restanten te vorderen innen ende becomen alsdan daer 
vann te mogen leveren geit of recht naer behooren' verzocht Marijtgen Dircx 
kwijtscheldingg van ten minste een deel van de schulden die haar echtgenoot 
haarr uit zijn werk had nagelaten.Mï De balans van de bode met de roede, zo 
bleekk na slot van de rekening, was negatief. Maar zijn weduwe kreeg nul op het 
rekestt om kwijtschelding. Haar echtgenoot had immers het geld dat zij de stad 
schuldigg was, zelf ontvangen. Onwetendheid had haar parten gespeeld, zo be-
toogdee zij in het rekest waarin zij ten langen leste het misverstand ten overstaan 
vann schepenen en burgemeesters uit de doeken deed. De weduwe had 

Zonderr eenige kennisse te hebben vande Staet ende gelegendieijt haers voors[eijde] 
manss zaecken, zonder oic zijne Blaffarden ende Registers voor t'overleveren der 
zelverr oijt deursien ofF eenichsins gecalculeert ende overgeslagen te hebben, zijnen 
Ontfangg ende uijtgeef, ende zulx zonder in 't alderminste te weten wat 't salaris en-
dee collecdoon vande voors[eijde] haere zaQiger] man mochte bedragen, haer 
zelvenn zoo verre misgrepen ende geabuseert heeft gehadt, dat zij omme gevrijt te 
wesenn inde inninge van zeeckere restanten uijt manifeste erreur ende onbekent-
heijt,, opt bij i en augusti lxxxvi ten overstaen van haere vader (den wekken hae-
renn voors[eijde] saQiger] mans zaecken ten zelven tijde mede geheel onbekent 
waeren)) deze stede quijtgeschonden heeft tvoors[eijde] haer za[liger] mans sala-
risris ende collecdoon. "* 
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Pass na deze daad om zichzelf te vrijwaren van verdere verantwoordelijkheid 
wass het de weduwe duidelijk geworden dat het loon van Cornelis Louris had 
bestaann uit een percentage van zijn ontvangsten. Door de 'abusive ende onbe-
dachtee quijtscheldinge' kon zij het loon niet aftrekken van de ontvangsten die 
zijj  de stad nog moest betalen. De weduwe verzocht het Gerecht haar 'notoir 
abuijs'' te vergeven en aftrek van het loon van de schuld toe te staan. Het Gerecht 
daarentegenn ontkende de bode met de roede ooit de achtste penning van zijn 
ontvangstenn als salaris te hebben toegezegd en volhardde in de eis tot aflossing 
vann de gehele schuld. Nadat de weduwe - inmiddels anderhalfjaar later - de 
ordonnantiee van de grote vroedschap om borg te stellen voor haar schuld had 
genegeerd,, besloot het Gerecht om het drie jaar durende conflict met de wedu-
wee van de stadsdienaar tot een einde te brengen. Marijtgen Dircx moest de 
schuldd binnen vier dagen betalen en zou bij weigering in gijzeling worden ge-
steldd tot op de dag dat het volle bedrag van 8co gulden zou zijn voldaan. "s 

Niett alleen de weduwen van ambachtslieden die met hun echtgenoten geza-
menlijkk met hun echtgenoten de winkel hadden gehad, maar ook weduwen 
vann mannen die werkzaam waren geweest in beroepen die uitsluitend beoefend 
kondenn worden door mannen, waren verantwoordelijk voor de afwikkeling 
vann diens werk. Het werk van de pachter van visvangst in de stadsvesten bij-
voorbeeld,, de ontvanger van de stadsaccijnzen, de griffier en de bode met de 
roedee die in gemeenschap van goederen was getrouwd, beschouwde men als 
gemeenschappelijkk bezit. Na zijn dood was de weduwe verantwoordelijk voor 
dee opmaak van de rekening en de overdracht aan de opvolger van haar echtge-
noot.. Winst en verhes waren voor rekening van de weduwe. Problemen die 
daarbijj  ontstonden, werden niet altijd veroorzaakt door de mogelijk voorge-
wende,, maar in ieder geval door Marijtgen Dircx aangevoerde 'manifeste sim-
pelheijt'.. Schulden waren in de meeste gevallen ontstaan doordat echtgenoten 
overledenn voordat het werk was afgerond, ontvangsten uit het werk waren ge-
vorderdd en de stad was betaald."6 Schulden konden ook ontstaan door over-
drachtt aan een corrupte waarnemer of simpelweg uit onkunde, zoals bij de 
mann van Margriete Claes, die 'hooch bij dranc zijnde' en 'zonder eenige kennis-
see van pachten te hebben' voor een jaar lang de visserij van de stadsvesten had 
gepachtt voor de som van zestig gulden, terwijl de pacht hem slechts zes gulden 
hadd opgeleverd, waardoor zijn weduwe na zijn dood behalve met een huis vol 
kinderenn ook met een grote schuld achterbleef. "7 

Voorr welke schulden de weduwe na de dood van haar man aansprakelijk kon 
wordenn gesteld, was afhankelijk van een aantal factoren. Doodschulden be-
hoordenn niet tot de gemeenschappelijke boedel. Deze waren voor rekening van 
dee erfgenamen, hetgeen betekende dat de weduwe van de man die intestaat 
stierff  hiervoor niet aansprakelijk kon worden gesteld. De man die per testament 
zijnn erfgenamen benoemde, belastte hen automatisch met de betaling van het 
evenredigee deel aan schulden. "8 Bij testerende mannen kwamen deze kosten dus 
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nagenoegg altijd voor rekening van hun weduwen. 
Echtparenn die op huwelijkse voorwaarden trouwden, konden in het huwe-

lijkscontractt laten vastleggen of er gemeenschap van winst en verhes zou zijn of 
niet,, waarbij een keuze van gemeenschap uiteraard gold voor zowel de winst 
alss het verlies. De bruid had, zoals eerder gezegd, het recht in een huwelijks-
contractt de keuze te bedingen of zij na de dood van haar man zou delen in de 
winstt en het verhes of dat zij uitsluitend haar ingebrachte goed wilde hebben. "9 

Maarr gemeenschap van winst betekende gemeenschap van schulden. Echtgeno-
tenn waren aansprakelijk voor eikaars schulden, ook die zij voor het huwelijk 
haddenn gemaakt. Na de dood van een van beiden konden de lasten op de ge-
meenschappelijkee boedel worden verhaald. Was de boedel en daarmee de 
schuldd verdeeld, dan konden de echtgenoten niet meer voor eikaars schulden 
wordenn aangesproken die de ander vóór het huwelijk had gemaakt.ao 

Dee schulden van een echtpaar dat in gemeenschap van goederen was ge-
huwd,, waren per definitie door de echtgenoot gemaakt. Een gehuwde vrouw 
wass immers handelingsonbekwaam en kon het gemeenschappelijke goed noch 
haarr eigen goederen, zo zij die had, bezwaren of verkopen. Haar echtgenoot 
daarentegenn was wel bevoegd om - desnoods zonder haar toestemming - de 
goederenn te verkopen ofte belasten. Als gevolg van de voogdij die haar echtge-
noott tijdens het huwelijk had gehad, genoot de weduwe een zekere mate van 
rechtsbeschermingg waar het de betaling van schulden betrof. De weduwe was 
naa de dood van haar man voor de helft van de schulden die hij had gemaakt 
aansprakelijkk - ongeacht de aard van de uitgaven. Crediteuren konden de 
schuldd van een man voor het volle bedrag op hem of zijn erfgenamen verhalen, 
terwijll  zij een weduwe slechts voor de helft van het te betalen bedrag aanspra-
kelijkk konden stellen.m 

Err werd weduwen nog een andere mogelijkheid geboden om aan de schul-
denn van de gemeenschappelijke boedel te ontkomen. Zoals in het vorige hoofd-
stukk al kort ter sprake kwam, hadden weduwen in Leiden, evenals weduwen in 
verschillendee andere gebieden in West-Europa, in tegenstelling tot weduw-
naars,, het recht afstand te doen van hun deel uit de gemeenschappelijke boedel 
diee met de dood van de echtgenoot was ontruimd.'" Het Leidse Gerecht ont-
vingg op 22 september 159c een rekest van Elisabet Bartolomees, weduwe van de 
uitt leper afkomstige Daniel Bateman, waarin zij het stadsbestuur het weten 'hoe 
datt haren voors[eijde] man den xxi^septembris deser werelt is overleden, ach-
terlatendee enen boedel met verscheijden schulden belast ende beswaert, in vou-
genn dat zij der meninge [...] is vanden boedel affstandt te doen, volgende de 
cximee burgelicke keure'.m De Leidse keur waarin dit renunciatierecht was 
vastgelegdd onder de titel 'Voor de baer uyt gaen', bepaalde dat 'Een vrou (ten 
waerr zi een openbaer coop-Wijf hadde geweest) vermach voor Schout ende 
tweee Schepenen, eer haer aflivige man ter aerden gebracht wert, afstant te doen 
vann den boel, ende uytgaende in haer dagelixe cleederen en is in geenige schul-
denn gehouden'.I24 
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Wfederomm werd de weduwe van rechtswege beschermd ter compensatie van de 
handelingsonbevoegdheidd tijdens het huwelijk. Omdat zij geen zeggenschap had 
overr de gemeenschappelijke uitgaven kreeg zij het recht afstand te doen van de 
boedell  en was zij niet langer aansprakelijk voor schulden tijdens het huwelijk ge-
maakt.. Openbare koopvrouwen ontbeerden, zoals de keur stelde, het renunciatie-
recht.. Zij waren immers handelingsbekwaam geweest tijdens het huwelijk en kon-
denn daarom aansprakelijk worden gesteld voor de schulden zij hadden gemaakt.,2J 

Hoewell  de keur in Leiden pas laat, in 1545, werd opgetekend, hadden wedu-
wenn dit recht ook in de Middeleeuwen al genoten. Sinds die tijd waren er wel 
enkelee veranderingen in het ceremonieel geweest. Er zijn geen aanwijzingen 
datdat het middeleeuwse gebruik waarbij de weduwe haar sleutels op het graf van 
haarr man legde, in de zeventiende eeuw nog bestond. Ging een weduwe in de 
vijftiendee eeuw bovendien nog 'naect', dat wil zeggen in geleende kleding, 
voorr de baar uit, een eeuw later mocht zij haar 'dagelixe cleederen' uit de ge-
meenschappelijkee boedel behouden.126 De titel 'voor de baer uijtgaen' refereer-
dee aan de manier waarop weduwen hun besluit om afstand te doen kenbaar 
maakten.. Bij de begrafenis moest de weduwe, gekleed in haar dagelijkse kledij, 
vóórr de rouwstoet - en de baar van haar echtgenoot - uit lopen.,27 Elisabet Bar-
tolomeess beschreef het voor de baar uit gaan als "t welck also hiet dienvolgende 
geschiedenn moet voor Schout ende twee schepenen, eer haer afflijvige man ter 
aerdee werde gebracht, hadde zij daer toe doen versoucken beneffens den 
Schout,, twee Schepenen te werden gecommitteert'.128 

Dee renunciatie was pas rechtsgeldig wanneer de weduwe nog voor de teraar-
debestellingg van haar echtgenoot schout en schepenen van haar beslissing op 
dee hoogte had gesteld en een akte had laten opmaken. Het was van groot belang 
err zeker van te zijn dat de weduwe geen goederen achterhield. Wie voor de baar 
uitt ging moest daarom, evenals Elisabet Bartolomees, onder ede verklaren dat zij 

sedertt haers mans affsterven geen goeden waren noch comantschappen, geit, 
gout,, silver gemundt offongemundt huijsraet noch inboel brieven, boucken, pa-
pierenn offijet dergelijcx in talderminste en heeft verburgen, wechgesteken uijtge-
geven,, uijtgedragen, off ijemant daer mede geratificeert, noch sulcx heeft doen 
doenn [....], tsij deur haer selven hare kinderen, dienaren, boden, vrunden, beken-
den,, off ijemant anders, met verclaringe dat zij noch hare kinderkens nijet anders 
aenn haer noch bij haer en heeft noch hebben dan haer dagelixe clederen, zulcke 
endee die zij dagelijcx gewoon sijn te dragen.129 

Verbrakk zij de eed, dan moest de weduwe alsnog de schulden betalen. Elisabet 
hadd 'alle de sleutelen vande selve huijse ende vanden kasten, kisten, cofferen, 
endee dergelijcke sloten' overhandigd aan de schepenen, die deze zouden doen 
toekomenn aanThijman Mees van der Linde, de bode met de roede die als door 
hett Gerecht aangestelde curator belast werd met het bewind en de administratie 
vann de boedel. 

112 2 



Hett waren niet alleen weduwen uit de laagste sociale lagen die van het re-
nunciatierechtt gebruikmaakten. Zo gauw de schulden groter waren dan de 
winsten,, was de renunciatie van haar helft van de gemeenschappelijke boedel 
hett overwegen waard.130 Maar de keuze van Leidse weduwen om een boedel af 
tee staan was meer dan louter een afweging van de baten tegen de lasten. In Hol-
landd hadden verreweg de meeste echtgenotes geen erfgoederen buiten de ge-
meenschappelijkee boedel. De weduwe verloor wanneer zij van het renunciatie-
rechtt gebruikmaakte alle goederen die zij bij het huwelijk had ingebracht. De 
publiekelijkee kennisgeving van het feit dat zij - tenminste waar het de gemeen-
schappelijkee goederen betrof - niet kredietwaardig was, moet bovendien wei-
nigg eervol zijn geweest. 

HAA RR 'LAATST E WILLE ' 

Recentelijkk hebben enkele historici hun twijfels geuit over de veronderstelde 
vrijheidd die weduwen in de vroegmoderne periode zouden hebben gehad om 
zelfstandigg over goederen te beschikken. De vermakingen van uitsluitend het 
vruchtgebruikk van bezit, de beperking van de status van weduwen als execu-
teur-testamentair,, de strikte bescherming van de belangen van kinderen als erf-
genaamm en het wakend oog van familieleden die andere keuzen voorstonden, 
beknottenn in verscheidene Europese landen de vrijheid die weduwen bij wet 
werdd toegestaan. '3' Deze situatie lijkt , afgaande op de informatie uit de voor-
gaandee paragrafen, voor Leiden niet op te gaan. *** 

Leidsee weduwen erfden in principe niet van hun echtgenoot. Toch werd in 
hett plakkaatrecht van 1599, het heersende versterfrecht in Leiden, weinig waar-
dee gehecht aan de herkomst van het goed: het bezit van een overledene ging 
overr op de meest naaste verwanten. Primogenituur kende het Hollandse erf-
rechtt niet en de bevoordeling van het ene kind boven het andere is evenmin te-
rugg te vinden in huwelijkscontracten of testamenten. Alle kinderen erfden met 
gelijkee delen in de nalatenschap van overleden ouders en werden doorgaans 
mett gelijke porties, meestal geld, uitgezet. Na de dood van haar man nam de 
weduwee haar ingebrachte goed terug indien er in een huwelijkscontract onge-
meenschapp van goederen was bedongen. Zij kreeg haar helft van de gemeen-
schappelijkee boedel wanneer zij in gemeenschap van goederen was getrouwd. 
InIn het huwelijkscontract, waarmee men bezittingen gescheiden hield, nadelige 
gevolgenn van een ongelijke huwelijksinbreng tenietdeed en erfrechten van 
voorkinderenn beschermde, kon een bruidegom zijn aanstaande weduwe bo-
vendienn met een douarie begunstigen. Deze aanvulling werd meestal uitge-
keerdd in geld, waardoor de weduwe het volledige beschikkingsrecht verwierf. 

Dee handelingsonbevoegdheid van vrouwen tijdens het huwelijk werd op 
verscheidenee manieren gecompenseerd. In het huwelijkscontract konden vrou-
wenn de macht van hun echtgenoot over hun ingebrachte goed beperken en het 
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rechtt bedingen pas na de dood van hun echtgenoot te besluiten of zij zouden 
delenn in winst en verlies. Na de dood van hun echtgenoot waren vrouwen voor 
dee helft van de gemeenschappelijke schulden aansprakelijk en ten slotte hadden 
zijj  het recht om desnoods de gehele boedel te weigeren. 

Uitt de testamenten die mannen, veelal samen met hun echtgenotes, maak-
ten,, spreekt de wens tot continuïteit van het gezin als eenheid en het vertrou-
wenn in de capaciteiten van de weduwe om dit gezin te bestieren. Verreweg de 
meestee mannen benoemden hun vrouw tot erfgenaam, terwijl kinderen hun 
erfdeell  kregen uitbetaald in geld. Ook de weduwe wier echtgenoot geen testa-
mentt had gemaakt, kon de boedel intact houden door de gemeenschap van 
goederenn met haar kinderen te continueren en hun pas later het vaderlijk erf-
deell  te voldoen. De beperkingen in het beschikkingsrecht van weduwen - door 
hunn echtgenoten opgelegd in testamenten of voortkomend uit wettelijke bepa-
lingenn - waren erop gericht de erfrechten van kinderen te beschermen. De we-
duwee had immers het beheer over de goederen die niet alleen de hare waren, 
maarr waarvan een deel nog op het nageslacht moest overgaan. 

Opp voorwaarde dat de rechten van kinderen geen geweld werd aangedaan, 
lietenn echtgenoten hun weduwen de vrije hand. Op welke manier weduwen in 
dee jaren na de dood van hun man gebruik hebben gemaakt van de ruimte die 
hunn volgens de wet en in testamenten werd gelaten, hoe zij hun bezit hebben 
beheerd,, blijf t onbekend. Wanneer de momentopname van de laatste beslissin-
genn die zij over hun goederen namen als graadmeter kan dienen, zou dit wel 
eenss een geheel eigen, zelfstandige wijze kunnen zijn geweest.133 

Hett stond weduwen vrij over hun goederen te beschikken. Zij konden het testa-
mentt dat zij eerder samen met hun man hadden gemaakt op bepaalde punten 
herroepen,, bepalingen bekrachtigen of enkele persoonlijke beschikkingen toe-
voegenn door middel van een codicil. Ook waren er weduwen die ervoor kozen 
geheell  naar eigen goeddunken over hun goederen te disponeren. 

Hett mutuele testament, de wilsbeschikking die man en vrouw gezamenlijk 
maakten,, was zakelijk van aard. Zo er al persoonlijke woorden werden gewijd 
aann de verdeling van de nalatenschap - en dat gebeurde weinig -, dan richtten 
echteliedenn deze tot elkaar. Hoewel weduwen met dezelfde standaardformule-
ringenn hun bezittingen verdeelden, waren de documenten waarin zij hun laat-
stee wil kenbaar maakten anders van karakter. In deze testamenten werden door-
gaanss meer erfgenamen of erfgenamen uit onverwachte hoek benoemd. Er 
werdenn meer legaten vermaakt en deze legaten waren vaker voor liefdadig-
heidsinstellingenn bestemd. Er was meer aandacht voor persoonlijke woorden of 
bijzonderee giften. Het testament werd door weduwen gebruikt om sociale ban-
denn te bevestigen of rekeningen te vereffenen. 

Weduwenn beschouwden de verdeling van de nalatenschap vooral als een fa-
müieaangelegenheid.. In de nc bestudeerde testamenten en 23 codicillen van 
weduwenn is weinig terug te vinden over hun zakelijke contacten.'34 Hoewel 
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langg niet alle vrouwen konden leven van het totale kapitaal dat zij in de testa-
menten,, soms zorgvuldig verdeeld in kleine sommen, vermaakten, en velen af-
hankelijkk waren van inkomsten uit arbeid, worden zakelijke relaties niet be-
dacht.. In het testament ging de aandacht vooral uit naar verwanten. De beschik-
kingenn die weduwen ten aanzien van het werk maakten, vormden daarop geen 
uitzondering.. De nering met gereedschappen, de winkel met toebehoren maak-
tee deel uit van de boedel, die doorgaans zonder specificatie op de erfgenamen 
overging.. De vermakingen van de weinige weduwen die de beschikkingen met 
betrekkingg tot hun werk expliciteerden, waren praktisch van aard. Zij tonen 
mett wie de weduwe had samengewerkt of op wiens steun zij, meestal in de 
laatstee jaren van haar leven, had kunnen rekenen. Zo was de winkel van Jaepgen 
Bruijnenn voor haar inwonende zoon en zijn vrouw, op voorwaarde dat zij ten 
tijdee van haar overlijden nog steeds bij haar zouden verblijven. AefFgen Quirijns, 
weduwee van Claes Dircx, het haar helft van de lijmwerf na aan haar jongste 
zoon,, die zelfde andere helft al bezat.135 Of zonen of dochters de begunstigden 
warenn van de nering met toebehoren, was afhankelijk van het werk. Doorgaans 
weerspiegelenn de beschikkingen de arbeidsdeling naar sekse. Vrouwelijke ver-
wantenn - een dochter, kleindochter of zuster - kwamen als erfgenamen in aan-
merkingg voor de kleinhandel. Ambachtswinkels waren voor zonen en werden bij 
gebrekk daaraan aan schoonzonen vermaakt. 'ï6 

Ongeveerr één op de drie weduwen benoemde alleen haar kinderen tot erfge-
naam.. Maar anders dan in mutuele testamenten waarin erflaters doorgaans zo-
nenn en dochters hetzelfde geldbedrag vermaakten, deelden kinderen niet altijd 
mett gelijke delen in hun moeders nalatenschap. Met de begunstiging van het 
enee kind boven het andere werd vaak de ongelijkheid die eerder was ontstaan 
tenietgedaan.. De weduwe Annetgen Cornelis bijvoorbeeld, gaf twee van de kin-
derenn hun legitieme portie, terwijl dochter Neeltgen, die haar broer eerder uit 
dee financiële problemen had gered, benoemd werd tot universeel erfgenaam. 'ï7 

Leidsee weduwen maakten geen onderscheid in de bedeling van zonen en 
dochters.. Maar anders dan in die gebieden in het buitenland waarin zonen de 
belangrijkstee erfgenamen van hun vaders waren geweest, hoefden weduwen in 
Leidenn hun dochters dan ook niet te compenseren voor achterstelling in het 
testamentt van hun overleden echtgenoot.138 Waarschijnlijk het het goed dat 
Leidsee weduwen vermaakten zich om dezelfde reden dan ook niet zozeer ken-
merkenn als typisch 'vrouwelijk' bezit: het huisraad en de persoonlijke goederen 
diee soms als enige, maar in elk geval als belangrijkste bezittingen van vrouwen 
vererfdenn op andere vrouwen in die gebieden waar de overdracht van onroe-
rendd goed in mannelijke lij n plaatsvond. Weduwen in Leiden daarentegen droe-
genn naast het roerend goed zoals huisraad, geld en persoonlijke bezittingen ook 
onroerendee goederen over op de volgende generatie.119 

Err waren wel weduwen die bij de beschikkingen aan hun dochters rekening 
hieldenn met de beperkte juridische status van hun erfgenaam. Het goed zou in 
handenn van hun schoonzonen komen en die situatie was niet voor iedere moe-
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derr gewenst. De erflaatsters konden de macht van hun schoonzonen beperken 
doorr hun te verbieden de goederen te verkopen en te belasten, of zich te be-
moeienn met de erfenis die voor hun vrouw was bestemd. Adriaentgen Adriaens 
paktee de uitsluiting grondiger aan. Onder geen beding wilde deze drapierswe-
duwee dat haar goederen in handen zouden komen van haar schoonzoon Jan 
Janss Leupen 'ofte sijne geslachte'. Ze zette haar wil kracht bij met een voorwaar-
delijkee beschikking. Wanneer Jan Jans Leupen bij haar overlijden al gestorven 
zouu zijn, 'maer anders niet', zou haar dochter Willemijntgen als algeheel erfge-
naamm de boedel krijgen. Als Jan nog zou leven, kreeg Willemijntgen slechts het 
vruchtgebruikk van haar legitieme portie, terwijl het eigendom ervan voor haar 
kleinkinderenn zou zijn. l+0 

Dee erfgenamen waren vrijwel nooit de enigen die deelden in de nalaten-
schap.. Weduwen vermaakten veel vaker legaten dan gehuwde vrouwen die sa-
menn met hun echtgenoten testeerden - al was hun te verdelen nalatenschap 
nogg zo klein. De schenkingen aan liefdadigheidsinstellingen hadden daarbij 
eenn andere betekenis. Zij dienden niet zoals in de mutuele testamenten als mid-
dell  om kinderen in het gareel te houden en oppositie tegen de beschikkingen te 
voorkomen.. Vrijwel alle legaten werden onvoorwaardelijk gemaakt.'4' Wedu-
wenn legateerden aan liefdadige doelen en volbrachten daarmee hun christelijke 
plicht.. Voor Maritgen Jans was de liefdadige gift zelfs de reden om te testeren. In 
haarr (onvolkomen) uiterste wil verklaarde de weduwe dat zij van kinds af aan 
'toegedaenn es geweest ende noch van d'onveranderde Aussburchse confessie'. 
Tott 'bethooninge van haere danckbaeren gemoet jegens Godt almachtich', die 
haarr niet alleen tot 'bekentenisse' had gebracht, maar haar ook 'daer bij tot hae-
renn hoogen ouderdomme behouden heeft', schonk zij de lutherse gemeen-
schapp in Leiden honderd gulden. Van persoonlijke aard was de beschikking van 
Marijtgenn Dircx, die waarschijnlijk zelf contact met de door haar begunstigden 
onderhield.. De weduwe gaf de voogd over haar kinderen de namen door van de 
'armee personen' onder wie hij na haar dood het legaat van honderd gulden 
moestt verdelen. "*2 

Dee meeste begunstigden waren niet anoniem, net zomin als de erflaatster bij 
dee legatarissen onbekend diende te blijven. Met de liefdadige gift konden we-
duwenn hun naam doen voordeven of zorgden zij - op kortere termijn - voor 
nagedachtenis.. De weduwe Anna Jorijs beloofde aan 'alle menschen in St Annen 
cloostertgenn opt hoij graft ende d'armen menschen in St Jans cloostertgen bij 
denn Zijlpoorte binnen Leyden' elk 20 stuivers, 'welcke menschen sij ordonneert 
haerr lij c te zullen volgen ende helpen aerden'. De weduwe verzekerde zich van 
eenn lange en daarmee eervolle rouwstoet door het bedrag op haar begrafenis te 
latenn uidceren.1415 De bewoners van het Sint Anna aalmoeshuis en het Sint Jans-
hofjee waren niet de enige armen die door Anna Jorijs werden bedacht. Het 
weeshuiss en het Huiszittenhuis te Leiden kregen een rentebrief met een op-
brengstt van vijftien gulden per jaar. Een legaat van honderd gulden ging 'tot ar-
menbehouiï'' naar het gasthuis in IJsselstein, de geboorteplaats van de weduwe. 
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J.A.. van Ravesteyn (ca. 1570-1657), Portret van Emerentia Banning, 1626. 

Emerentiaa Banning stichtte in 1641 het Klein Sionshofje. In haar testament uit 1660 legde de schatrijke 

weduwee nauwkeurig vast hoe de gelden die zij aan de bewoonsters van het hofje legateerde, moesten 

wordenn besteed. 

Stedelijkk museum De Lakenhal, Leiden. 

Menn gaf uiting aan de banden met de plaats van herkomst door middel van de 
liefdadigee gift. Voorkeur voor de begunstiging van armen uit de eigen gemeen-
schapp blijkt bovendien uit de legaten aan de onderlinge hulpfondsen die door 
gemigreerdee plaats- of streekgenoten in Leiden waren opgericht. '44 Net zoals 
Annaa Jorijs beperkten de meeste weduwen zich niet tot één legaat. Zorgvuldig 
werdd de voor de liefdadige doeleinden gereserveerde som geld over verschei-
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denee instellingen - het Huiszittenhuis, het weeshuis, het pesthuis, een van de 
gasthuizen,, diaconieën, hofjes of andere instellingen van particuliere aard -
verdeeld.. Bij minder bescheiden legaten waren weduwen ook minder beschei-
denn in hun mening over de juiste besteding van het bedrag: bij hoge bedragen 
legdenn weduwen met grote precisie vast waarvoor de toegekende gelden moes-
tenn worden gebruikt. *s 

Dee meerderheid van de kinderen of kleinkinderen die van de weduwe zou-
denn erven, deelde de nalatenschap met anderen, vrienden of verwanten. Soms 
warenn de laatsten tot mede-erfgenaam benoemd, maar meestal kregen zij een 
legaat.. In gedetailleerde beschikkingen werden broers en zusters van hele of 
halvee bedde, neven en nichten, hun kinderen, petekinderen, een enkele keer 
ouderss of bekenden van wie de relatie tot de erflaatster onduidelijk blijft , be-
dachtt met een som geld en een enkele keer met een persoonlijk aandenken. Be-
staandee banden tussen vrienden, maar meestal verwanten, werden door middel 
vann dergelijke legaten bevestigd. Soms gebeurde dat, zoals in het testament van 
Neeltgenn Claes van Dorp, weduwe van Willem Cornells de Wilde, op een dwin-
gendee manier. De meeste legaten vermaakte de weduwe aan haar vele petekin-
deren:: Lijsbeth, Trijntgen, Ghijsbert, Willem en Katrijn kregen ieder so tot ioo 
gulden,, soms aangevuld met een persoonlijke gift. De erkentelijkheid die broers 
enn zusters haar bewezen door haar tot doopgetuige over hun kinderen te be-
noemen,, was voor de weduwe van groot belang. Wanneer zij petemoei zou 
wordenn van de zoon van Neeltgen Willems, die naar haar overleden echtgenoot 
wass vernoemd, dan kreeg het kind honderd gulden. De weduwe, in wier fami-
liee al vele jonge loten luisterden naar de naam Willem, zorgde er bovendien 
voorr dat de herinnering aan haar overleden echtgenoot voort zou leven, nu hij 
datdat zelf niet meer kon bewerkstelligen. Wanneer Katrijn Willems een eventueel 
toekomstigee zoon naar haar man vernoemen zou en de erflaatster zelf tot peet-
moederr maakte, zou ook dit kind met honderd gulden worden bedeeld. Dezelf-
dee bepaling gold voor doctor Jeacques, wanneer zijn huidige zoon Willem -
petekindd van Neeltgen - zou komen te overlijden en een jonger broertje weder-
omm naar Willem werd vernoemd.146 Ten slotte beloofde Neeltgen Claes van 
Dorpp aan alle petekinderen die nog geboren moesten worden de som van 50 
gulden. . 

Hoewell  er meestal op bescheidener schaal werd geschonken, vermaakten 
veell  weduwen - ongeveer driekwart - legaten ter bestendiging van sociale rela-
tiess of ter nagedachtenis. Het testament werd echter evenzeer door weduwen 
terr veroordeüng gebruikt. Enkele zonen werden hard gestraft. Zo zou jonkheer 
Willemm van Renesse uit de boedel die zijn moeder naliet niets krijgen. Hij was 
naarr het buitenland vertrokken, had zich buiten 'believen' van zijn moeder aan-
geslotenn bij het leger dat tegen Holland vocht, en aangezien hij 'hem noch vij -
antelijckk jegens 't gemeen vaderlant dragende ware' werd hij door haar van zo-
well  de leengoederen als de eigen goederen onterfd. De zoon van Gerijntgen 
Pieters,, weduwe van de bierdrager Maerten Cornelis, onderging hetzelfde lot, 
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niett vanwege politieke keuze maar om zijn verkwistende gedrag.147 Ook ver-
wantenn die niet aan de verwachtingen hadden voldaan, werden daar in de laat-
stee wilsbeschikking fijntjes op gewezen. Terwijl de eerdergenoemde Anna Jorijs 
eenn groot deel van haar vermogen aan diverse sociale instellingen vermaakte, 
kwamenn twee verwanten die volgens het versterfrecht zouden erven, er bekaaid 
vann af. De kinderen van haar overleden zuster Doromea kregen slechts drie gul-
denn uitgekeerd 'in respect dat haer ouders ende Joris ende Machtelt selffs haer 
testantee verscheijden erffenissen daer toe sij gerechticht was buijten alle rech-
tenn ende reden onthouden hebben'. ̂  Op deze manier werden niet alleen per-
soonlijkee rekeningen vereffend. Weduwen zagen er ook op toe dat een ongelijke 
begunstigingg binnen de familie werd gecompenseerd.I49 

Wass de weduwe nu inderdaad de spil van het familienetwerk die haar functie 
mett beschikkingen tot uitdrukking bracht? De manier waarop men de na te la-
tenn goederen disponeerde, was in belangrijke mate afhankelijk van de leeftijd, 
dee levensfase en de verplichtingen ten aanzien van verwanten op het moment 
datt het testament werd opgemaakt.'ÏO Weduwen gaven door middel van legaten 
inderdaadd veel vaker rekenschap van sociale banden dan door gezamenlijk tes-
terendee echtparen of gehuwde mannen werd gedaan. Maar dit verschil is vooral 
tee herleiden tot de functie van het testament. In de wilsbeschikkingen die echt-
genotenn samen maakten, prevaleerde naast de eerlijke verdeling van het goed 
onderr de kinderen, de zorg voor voorzieningen tijdens het weduwschap. De 
omstandighedenn waarin de weduwe verkeerde, stelden haar in staat om het 
goedd op een andere manier te verdelen. Kinderen waren niet altijd meer in le-
ven.. Zij hadden hun vaderlijk erfdeel meestal gehad, hadden bij hun huwelijk 
hunn uitzet gekregen en waren niet afhankelijk van hun moederlijk erfdeel voor 
eenn zelfstandig bestaan. Wanneer weduwen in de gemeenschappelijke boedel 
warenn blijven zitten, vermaakten zij soms persoonlijke bezittingen van hun 
man,, in een enkel geval uit naam van hun overleden echtgenoot.IS1 De weduwe 
wass immers de laatste die kon beschikken over de bestemming van het goed dat 
zijj  in gemeenschap met haar man had bezeten. Ten slotte maakten weduwen in 
dee laatste jaren van hun leven geregeld aanspraak op de assistentie van anderen. 
Mett het testament van de weduwe werd de balans dus opgemaakt, assistentie 
werdd beloond, en waar nodig werden voorzieningen getroffen. 

Hett opmaken van een testament was niet alleen het moment om te bedan-
ken,, maar ook het moment om vooruit te kijken, naar de toekomst van de naas-
tenn die de weduwe achterliet. Naast andere functies die het testament kon ver-
vullen,, was dit natuurlijk de essentie van het document waarin over doorgave 
vann bezit werd beschikt. Maar sommige verwanten behoefden bijzondere aan-
dachtt voor de tijd dat de weduwe er zelf niet meer zou zijn. Dat gold bijvoor-
beeldd voor de volwassen kinderen die nog steeds van hun moeder afhankelijk 
waren,, zoals Roeland, de zoon van Maeijcken Kantaert. De weduwe benoemde 
haarr kinderen tot erfgenaam. Maar Roeland, de enige die nog ongehuwd was, 
kreegg boven op de erfenis van zijn moeder en zijn vaderlijk erfdeel nog eens 
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driehonderdd gulden vanwege de 'gebreckelicheijt die hij aen zijn handen heb-
bendee es' waardoor hij niet in staat was 'eenich hantwerck' te doen. Op gelijke 
wijzee vermaakte een andere weduwe haar zoon 'die Godt betert genouchsaem 
blintt es' een legaat opdat hij tot aan zijn dood van de rente kon leven.IS1 

Hoewell  er door Leidse weduwen in het algemeen niet vaker aan vrouwen 
dann aan mannen werd gelegateerd, hadden zij wel speciale aandacht voor hun 
naastenn zonder man. 'n Ongehuwde nichtjes kregen geld of goed wanneer zij 
tenn tijde van het overlijden van de testatrice nog niet getrouwd zouden zijn, va-
derlozee weduwen vermaakten moeders een legaat. Een zuster werd de moge-
lijkheidd geboden ergens de kost te kopen van het geld dat de erflaatster aan haar 
nevenn en nichten naliet. Ook werd gedacht aan de na te laten echtgenoten van 
dee kinderen, die volgens het versterfrecht niets zouden krijgen.'54 Weduwen 
onderkendenn de kwetsbare positie van hun lotgenoten aan wie tot 'eerlic on-
derhout'' of'bijleven' een legaat werd vermaakt. De opmerkelijkste beschikking 
werdd door Liederwije Cornelisse, de weduwe van de lijmzieder Cornells Gerrits, 
gemaakt.. Het kwart dat zij in de lijmziederij bezat, besprak zij aan haar oudste 
zoon.. Liederwije, die zelf haar echtgenoot vroeg had verloren, hield rekening 
mett de mogelijkheid dat haar zoon, zonder kinderen na te laten, vóór zijn 
vrouww Appolonia zou komen te overlijden, in welk geval' 't voorsseijde vijerde-
paertt der neeringe comen zal aen den voorseijde Appolonia Jacobsdr soe lange 
sijj  ongehuwelict blijft' . Pas wanneer er een nieuwe man - mogelijk een nieuwe 
kostwinner,, maar in elk geval een nieuw hoofd van het huishouden - in het le-
venn van Appolonia kwam, zou de nering op de andere vier kinderen van de 
erflaatsterr overgaan.,K 
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Werk k 

VROUWE NN EN WERK 

LudolfFF van Ceulen, de man van Adriaentgen Sijmons, had zijn geld als hoogle-
raarr in de wiskunde verdiend. Na de dood van haar man was Adriaentgen een 
winkeltjee in linnen en speldenwerk begonnen om zichzelf en haar kinderen van 
levensonderhoudd te voorzien. De weduwe staat samen met haar twee dochters, 
eenn inwonende vrouw en een student in het kohier van het Hoofdgeld uit 1622 
geregistreerd,, maar een beroepsvermelding ontbreekt.' Voor de bonmeesters, 
belastt met de registratie van de bevolking bij het opstellen van het kohier van 
hett Hoofdgeld, was zij evenals voor hun tijdgenoten in de eerste plaats weduwe 
enn geen winkekerster. 

Onderzoekk van de laatste decennia heeft een aantal inzichten in vrouwenar-
beidd in West-Europa in de vroegmoderne periode opgeleverd.2 Het werk van 
vrouwenn beschouwde men als complementair aan dat van mannelijke gezinsle-
den.. Beroepsmatige activiteiten werden aangepast aan de behoefte van het ge-
zinn waarvan zij deel uitmaakten. In tegenstelling tot mannen, die vaak hun le-
venn lang werkten binnen één beroep, waren vrouwen niet zelden als dochter, 
echtgenotee of weduwe werkzaam in verschillende beroepen, voltijds of in deel-
tijdtijd  - al naar gelang de behoefte van het gezin en de mogelijkheden op de ar-
beidsmarkt. . 

Vrouwenn waren weliswaar te vinden in allerlei ambachtelijke beroepen, 
maarr hun betrokkenheid bij de organisatie daarvan was gering. Dat begon al in 
dee fase van de opleiding. Meisjes ontvingen in het algemeen geen opleiding zo-
alss jongens die genoten, maar leerden de beginselen van een vak in informele 
sfeer,, diuis. Vrouwen namen geen deel aan de rituelen van de gilden die erop 
gerichtt waren de eenheid van de beroepsgroep te verstevigen, en waren uitge-
slotenn van bestuurlijke functies. De identificatie van vrouwen met hun werk was 
daardoor,, zo heeft Natalie Zemon Davis laten zien, gering.* 

Hoewell  vrouwen in alle sectoren van de arbeidsmarkt te vinden waren, werd 
dee stedelijke economie gekenmerkt door arbeidsdeling naar sekse. De vrouwelijke 
vormm van sommige beroepsnamen (naaisters, turftonsters, hekelsters, vroedvrou-
wen,, uitdraagsters, kraamverzorgsters 4) weerspiegelt de (meestal ongeschreven) 
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regelss op de arbeidsmarkt. De beroepen waarin vooral vrouwen werkzaam wa-
ren,, werden gekenmerkt door lage scholing, lage lonen en een lage sociale sta-
tus.11 Veel typische vrouwenberoepen lagen in het verlengde van de taken die 
binnenn het huishouden werden verricht. In de sectoren die zich richtten op de 
bereidingg en de verkoop van voedsel, schoonmaakwerkzaamheden, verzorging 
vann ouderen, zieken en armen en de kleinhandel was hun participatie door-
gaanss groot.6 

Dee zwakke beroepsidentiteit van vrouwen zorgt ervoor dat informatie over 
vrouwenarbeidd in de vroegmoderne periode lastig is te achterhalen. Maar de 
mogelijkhedenn om enig zicht te krijgen op de participatie van vrouwen op de 
Leidsee arbeidsmarkt zijn minder somber dan het kohier van het Hoofdgeld uit 
1622,, waarin de beroepsvermelding van vrouwen vaak ontbreekt, doet vrezen. 
Zoo is het kohier van het Klein Familiegeld uit 1674 heel wat vollediger. Het ko-
hierr van deze belasting op inkomens - die overigens nooit is geïnd - vermeldt 
vann 283 van de 320 geregistreerde vrouwen het beroep.7 

Inn tabel c. 1 zijn de hoofden van huishoudens onderverdeeld naar mannen, 
(ongehuwde)) vrouwen en weduwen. Het in de zeventiende eeuw gebruikte on-
derscheidd tussen de mannelijke en vrouwelijke vorm van de beroepsbeoefenaren 
binnenn de beroepen die voor beiden toegankelijk waren, is bij de bewerking van 
hett kohier gevolgd. Beroepsvermeldingen in de mannelijke vorm achter de na-
menn van vrouwen staan in de tabellen tussen haakjes en zijn buiten beschou-
wingg gelaten bij de berekeningen. 

Inn de sector 'landbouw en visserij' stond een enkele 'bouman', tuinman of 
bloemistt geregistreerd. De meeste personen in de landbouw vielen in de be-
roepsgroepp van de warmoezeniers, werk dat eveneens door de enige vrouw in 
dee sector werd beoefend. In de sector 'maatschappelijke diensten' zijn (onge-
huwde)) vrouwen sterk ondervertegenwoordigd en ontbreken weduwen zelfs 
geheel.. De aanwezigheid van de universiteit, die binnen deze sector valt, draagt 
err zeker toe bij dat het percentage mannen hier zoveel groter was. De overheids-
dienarenn vormden bij de mannelijke bevolking de grootste beroepsgroep binnen 
dee maatschappelijke diensten. Weduwen in dienst van de overheid zijn er zeker 
geweest,, maar hun inkomen haalde de minimumgrens voor de belasting niet. 

Dee textielnijverheid was niet alleen binnen de nijverheidssector de grootste 
beroepsgroep,, maar domineerde de hele stedelijke economie. Dat zal weinig 
verwonderingg wekken. Na de teloorgang van de oude draperie bracht de 'nieu-
wee draperie' met de vervaardiging van lichtere stoffen, die zich vanaf de jaren 
tachtigg van de zestiende eeuw sterk ontwikkelde, de Leidse textielnijverheid in 
dee zeventiende eeuw tot een tweede periode van bloei. Onderverdeeld in tallo-
zee deelbewerkingen en op basis van de grondstof ingedeeld in neringen, was de 
textielnijverheidd onbetwist de grootste werkgever in de stad. 

Binnenn de nijverheidssector waren zowel de meeste (ongehuwde) vrouwen 
alss de meeste weduwen werkzaam in de textiel. De verdeling over de verschil-
lendee beroepen was bij weduwen echter minder homogeen. Naast de drape-
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Tabell 5.1 Hoofden van huishoudens 

Familiegeldd 1674s 

NIJVERHEID D 

naar r beroepsgroep p 

Mannen n 

11 Aardewerk-, glas- en steenfabricage 

22 Boekdrukken] 

33 Bouwbedrijven 

44 Chemische nijverheid 

55 Houtbewerking 

66 Kleding en reiniging 

77 Kunstnijverheid 

88 Leerbewerking 

99 Winning delfstoffen 

100 Metaalbewerking 

111 Papiernijverheid 
122 Scheepsbouw, wagenmakerij 

1237 7 

V V 
8 8 

102 2 

7 7 
68 8 

119 9 

9 9 
88 8 

--
46 6 

1 1 

H H 
133 Vervaardiging wapens en instrumenten 42 

144 Textielnijverheid 

155 Olie-, vet- en zeepfabricage 

166 Voedings- en genotmiddelen 

471 1 

9 9 
226 6 

inn het kohier van het Klein 

Vrouwen n 

28 8 

13 3 

(+1) ) 
--
--
--
--
--
9 9 
--
--
--
--
--
--
1 1 

(+1) ) 
--
5 5 

Weduwen n 

511 (+22) 

1(+1) ) 
1 1 

(4) ) 
1 1 

1 1 

4+5) 4+5) 
--

4(+*) ) 
--
1 1 

1 1 

--
--

200 (+6) 

--
VV (+4) 

Totaal l 

13166 (+23) 

288 (+1) 

9 9 
1022 (+4) 

8 8 

69 9 

1322 (+5) 

9 9 
922 (+2) 

--
47 7 

2 2 

H H 

43 3 

5044 (+7) 

9 9 
2488 (+4) 

LANDBOUW ,, VISSERIJ EN JACHT 

177 Landbouw 

188 Visserij en jacht 

51 1 

51 1 

52 2 

52 2 

ECONOMISCHEE DIENSTEN 

199 Warenhandel 

20aa Verkeer 

20bb Tapperij, logementhouderij 

211 Krediet- en bankwezen 

233 Tussenhandel 

244 Hulpbedrijven 

MAATSCHAPPELIJK EE DIENSTEN 

255 Vrije beroepen 

266 Onderwijs 

277 Verzorging 

288 Huiselijke dienst 

30-333 Overheidsdienst 

344 In dienst van kerkgenootschap 

Universiteit t 

Begrafeniswezen n 

662 2 

493 3 
101 1 

46 6 

--
19 9 

3 3 

257 7 

87 7 

39 9 

4 4 
8 8 

88 8 

5 5 
16 6 

10 0 

57 7 

42 2 

(+2) ) 
(+2) ) 

--
12 2 

--
1 1 

2 2 

4 4 
2 2 

--
1 1 

--
1 1 

--
--
--

999 (+11) 

833 (+9) 
--

l6(+2) ) 

--
--
--

(2) ) 

O) ) 
O) ) 

--
--
--
--
--
--

8188 (+13) 
6188 (+11) 

101 1 

744 (+2) 

--
2 0 0 

5 5 
2611 (+2) 

899 (+1) 

399 (+1) 

5 5 
8 8 

89 9 

5 5 
16 6 

10 0 

OVERIG G 

355 Gepensioneerden/renteniers 

Overig g 

10 0 

4 4 
6 6 

3 3 

3 3 
--

1(+1) ) 

--
1(-M) ) 

144 (+1) 

7 7 

7(+ i ) ) 
TOTAA L L 22177 93 (+3) 151 (+36) 2461 (+39) 

Bron::  Leidse tosten (database kohier Klein Familiegeld). 
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niersterss waren er bijvoorbeeld ook weduwen in de ververij, de perserij, de 
conrooierijj  of als vellenplootster, lakenbereidster en breister te vinden. Deze di-
versiteitt aan beroepen is nog groter wanneer de nijverheidssector als geheel 
wordtt bekeken. Anders dan bij de (ongehuwde) vrouwen, van wie na de textiel 
dee meesten in de kleding en reiniging werkten, was de beroepsgroep voeding 
enn genotmiddelen de tweede in grootte wat betreft de werkverschaffing aan 
weduwen.. Hierin bevonden zich naast een molenaarster maar liefst zestien bak-
sters.. Met ten slotte onder meer een steenhouwster, boekdrukster, apothekeres, 
witwerkster,, akermaakster, perkamentmaakster, pruikenmaaksters en schoen-
maaksterss waren weduwen in tien van de zestien beroepsgroepen vertegen-
woordigd.. Dat is aanzienlijk meer dan de (ongehuwde) vrouwen, die in vier 
verschillendee beroepsgroepen te vinden zijn.9 Het percentage weduwen binnen 
dee nijverheid lag hoger dan het percentage (ongehuwde) vrouwen, en de sprei-
dingg van weduwen over de verschillende beroepen was bovendien groter. De 
verklaringg hiervoor ligt in het feit dat veel ambachten alleen toegankelijk waren 
voorr de vrouwen die als weduwe het werk van hun man continueerden. 

Eenn grote meerderheid van zowel de ongehuwde vrouwen als van de wedu-
wenn was werkzaam in de sector van de economische diensten. De verdeling 
overr de verschillende beroepsgroepen bevestigt het eerder geconstateerde beeld 
vann de actieve participatie van vrouwen in de detailhandel. Zeker in vergelijking 
tott de mannelijke beroepsbevolking, van wie ongeveer een kwart in de waren-
handell  werkzaam was, verdienden opmerkelijk veel vrouwen (ruim twee der-
de)) hun geld als winkelierster of verkoopster.10 

Voorr het Klein Familiegeld werd een lage minimum-inkomensgrens gehan-
teerd.. " Toch lag deze grens voor een aantal mensen nog te hoog, waardoor per-
sonenn uit de laagste inkomensklassen in het belastingkohier ontbreken. Aanvul-
lendee informatie over beroepsarbeid van vrouwen kan worden verkregen uit de 
volkstellingg uit 1581 .n De volkstelling kent een aantal haken en ogen. Zo is de 
beroepsvermeldingg van vrouwen die aan het hoofd van een huishouden ston-
denn verre van volledig.,J Het is vaak onduidelijk of het beroep achter de naam 
vann de weduwe ook werkelijk door haar werd uitgevoerd. Bovendien kan over 
dee burgerlijke staat van vrouwen die aan het hoofd van een huishouden ston-
denn maar niet als weduwen stonden geregistreerd, niet altijd uitsluitsel gegeven 
worden.. *  Maar in tegenstelling tot de belastingkohieren biedt de volkstelling 
informatiee over de hoofden van huishoudens van de hele bevolking, ongeacht 
hunn welstand. 

Hett aandeel van (ongehuwde) vrouwen in de nijverheid blijkt in deze volkstel-
lingg veel groter dan in het belastingkohier. De meesten waren werkzaam binnen 
dee textiel. Ook de concentratie van vrouwen binnen een beperkt aantal be-
roepsgroepenn was evenals in 1674 groot. Maar in de volkstelling worden meer 
vrouwenn binnen de typische vrouwenberoepen gevonden.15 Het aandeel van 
dee weduwen die het werk van hun echtgenoot continueerden, blijkt in de nij-
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Tabell  5.2 Hoofde n van huishouden s naar beroepsgroe p in de volkstellin g van 1581 * 

Man n Vrou ww Weduw e Totaal l 

NIJVERHEID D 

11 Aarde- , glas- en steenfabricag e 

22 Boekdrukkeri j 

33 Bouwbedrijve n 

44 Chemi e 

55 Houtbewerkin g 

66 Kledin g en reinigin g 

77 Kunstnijverhei d 

88 Leerbewerkin g 

99 Winnin g delfstoffe n 

100 Metaalbewerkin g 

111 Papiernijverhei d 

122 Scheepmakerij , wapenmakeri j 

1127 7 

30 0 
8 8 

108 8 

4 4 

133 3 
88 8 

4 4 
126 6 

9 9 

74 4 
2 2 

30 0 
133 Vervaardigin g wapens en instrumente n 21 

144 Textielnijverhei d 

155 Olie- , vet-  en zeepfabricag e 

166 Voedings - en genotmiddele n 

LANDBOUW ,, VISSERIJ EN JACHT 

177 Landbou w 

188 Visseri j en jach t 

ECONOMISCHEE DIENSTEN 

199 Wapenhande l 

20aa Verkeer 

20aa Tapperij , logementhouder ^ 

211 Bank- en kredietweze n 

MAATSCHAPPELIJK EE DIENSTEN 

255 Vrij e beroepe n 

266 Onderwij s 

277 Verzorgin g 

288 Huiselijk e diens t 

299 Losse arbeide r 

30-333 Overheidsdiens t 

344 In diens t van kerkgenootscha p 

Universitei t t 

Studente n n 

OVERIG G 

355 Gepensioneerden/rentenier s 

Overi g g 

354 4 
16 6 

120 0 

157 7 
138 8 

19 9 

278 8 

105 5 

140 0 

30 0 

3 3 
197 7 

16 6 

11 1 

2 2 

6 6 

1 1 

121 1 

5 5 

9 9 
26 6 

40 0 

30 0 
10 0 

866 ( + 4 ) 

--
--

0) ) 
--

0) ) 
26 6 

--
--
--

M M 
--
--

M M 
59 9 

--
1 1 

1 1 

1 1 

--
155 (+1) 
111 ( + 1 ) 

--
4 4 
--

** (+5) 
1 1 

--
6 6 

7 7 
--

i (+5 ) ) 
11 1 

--
--

27 7 

26 6 

1 1 

588 (+168) 

(4) (4) 

(1) ) 

(25) ) 
--

11 (+25) 

8( + i 4 ) ) 

--
(22) ) 

--
11 ( + 1 0 ) 

--
(4) ) 

(2) ) 

477 (+4-0 
--

11 ( + 2 0 ) 

33 (+21) 

33 (+19) 

(2) ) 

388 (+40) 

333 (+10) 

(29) ) 

5 5 

O) ) 
44 (+27) 

1<+S) ) 

(1) ) 

1 1 

--
--

22 ( + 2 0 ) 

(1) ) 

--
--
2 2 

2 2 

--

12711 ( + 1 7 2 ) 

300 (+4) 
8 (+ i ) ) 

1088 (+26) 

4 4 
1344 (+26) 

1222 ( + 1 4 ) 

4 4 
1266 ( + 2 2 ) 

9 9 

755 (+«) 
2 2 

300 (+4) 

211 (+3) 
4600 (+41) 

16 6 

1222 ( + 2 0 ) 

1611 ( + 2 1 ) 

1422 (+19) 

199 (+2) 

3311 (+41) 

1499 (+11) 

1400 (+29) 

39 9 

3(+ i ) ) 
227(+32) ) 

188 (+5) 
111 ( + 1 ) 

9 9 

13 3 
1 1 

1244 (+25) 

166 (+1) 

9 9 
26 6 

69 9 

58 8 
11 1 

TOTAA L L 17999 155 (+10) 105 (+256) 2059 (+266) 

Bron ::  GAL. SA» 1289. 

125 5 



verheidssectorr nu veel kleiner te zijn. Ruim zestig procent van de weduwen en 
866 procent van de (ongehuwde) vrouwen verdiende de kost als spinster. Het in-
komenn van de kamsters, de naaisters, de wasters en de spinsters die wel in de 
volkstellingg worden vermeld, maar in het belastingkohier ontbreken, was voor 
eenn aanslag te laag. Maar in de verdeling over de beroepsgroepen vertonen bei-
dee registers hetzelfde patroon: de meeste vrouwen verdienden de kost in de wa-
renhandell  en de textielnijverheid. 

Watt was nu de invloed van het weduwschap op de loopbaan van deze wer-
kendee vrouwen? Veranderde het werk dat zij verrichtten na de dood van hun 
mann of konden zij hun werkzaamheden voortzetten? Om deze vragen te beant-
woordenn moet onderscheid worden gemaakt naar de uitgangspositie, de situ-
atiee waarin deze vrouwen verkeerden voordat zij weduwe werden. Immers, het 
weduwschapp had voor vrouwen met een 'eigen' beroep andere consequenties 
dann voor vrouwen die tijdens hun huwelijk als echtgenoten binnen het am-
bachtt van hun man actief waren geweest. Voor de laatste groep was de vraag van 
belangg of zij het werk van hun man na diens dood mochten voortzetten. Over-
eenkomstigg dit onderscheid zal in het navolgende eerst de invloed van het we-
duwschapp voor vrouwen met een 'zelfstandig' beroep (binnen de beroepsgroep 
vann de economische en maatschappelijke diensten) worden besproken. Daarna 
komenn de weduwen aan bod die als echtgenote hun man in diens werk hadden 
bijgestaan.. Aan de hand van een onderzoek naar weduwen binnen de saainijver-
heidd wordt ten slotte getracht de betekenis van het 'weduwenrecht' te achterha-
len. . 

EENN EIGE N BEROEP 

Marktvrouwen Marktvrouwen 

Hett oude centrum van de stad en vooral de kade langs de Rijn was het decor 
vann een levendige handel. Vanuit de voorhuizen werden levensmiddelen en ge-
bruiksvoorwerpenn verkocht, die vaak in het achterhuis waren geproduceerd. 
Opp zaterdag vond de weekmarkt plaats. Bewoners uit omliggende dorpen en 
hett platteland trokken dan met wagens en schuiten naar de stad om hun waar te 
verkopen.. Zowel poorters als buitenlui bezetten de kramen langs de Rijn. Voor 
iederee groep marktlieden had het Gerecht een plaats bestemd. Wie vanaf de Ho-
gewoertspoortt de Rijn in westeüjke richting volgde, kwam eerst langs de krui-
den-- en bloemenverkopers bij de Karnemelksebrug. Ook fruit dat in de omge-
vingg van Leiden was verbouwd kon men hier krijgen - het uit het buitenland 
geïmporteerdee fruit vond men in de 'nieuwe stad', op de beestenmarkt bij de 
Haarlemmerpoort.. Aan de noordzijde van de Rijn stonden behalve de appel- en 
perenverkoperss ook de varkenverkopers, de stoelenverkopers, kuipers en pot-
tenbakkers.. De zuidzijde werd bezet door de stallen van de zuivelverkopers. Na 
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Jann Steen (1626-1679), Gezicht op de vismarkt. 

Dee vismarkt gezien van de visbrug naar de Korenbeursbrug, rechts de Maarsmansteeg, links de Nieuwe 

Rijn.. Op de voorgrond een drukke markt, op de achtergrond het stadhuis en huizen aan de warmoes-

markt. . 

Stadelschess Kunstinstitut, Frankfurt. 

dee kramen met boter, kaas en eieren begon langs de kade, ter hoogte van de Ko-
renbrug,, de dagelijkse warmoesmarkt, waar poorters van de stad wortelen, 
kool,, raap, radijs en andere groenten verkochten.'7 Vis verhandelde men op de 
vismarkt,, die volgde op de warmoesmarkt achter het stadhuis, en op de Vis-
brug.. Voorbij de Visbrug achter de waag, waar koopwaar op gewicht werd ge-
controleerd,, waren de botergootsters aan het werk in het boterhuis.'8 Na het 
Catherinagasthuiss was aan de zuidzijde van de Rijn tot aan de Bostelbrug, vóór 
dee houttuinen die hier gevestigd waren, de houtmarkt te vinden. '9 

Viaa een van de stegen in zuidelijke richting kwam men op de Breestraat. Ook 
hierr werd volop gehandeld. De verkoop van geslacht vee, runderen, kalveren, 
schapenn en lammeren vond plaats in de vleeshal bij het stadhuis. Het slachtafval 
werdd verwerkt en als spek, gezouten vlees, 'verse spijs' of beulingen (worsten) 
verkochtt in de penshal ertegenover op een terrein tussen de huizen aan de Bree-
straatt en de Langebrug. Daarnaast verkochten de oudelapverkoopsters hun 
waar.200 Konijnen, vogels, hoenderen en duiven waren tijdens de weekmarkten 
tee krijgen bij de blauwe steen in de Breestraat. De verkoop van zowel oude als 
nieuwee schoenen was vanaf dezelfde plaats overgebracht naar de Nieuwe-
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straat,, waarmee in de buurt rondom de Hooglandse kerk een concentratie van 
kiedinghandell  ontstond. Behalve de schoenverkopers hadden de nieuwe kleer-
koperss er hun kramen. Oude kleren werden op de aangrenzende 'luijsmarckt' 
verkocht.21 1 

Dee kramen op de markt werden ieder jaar onder de markdieden verloot. 
Menn registreerde de uitkomst van deze jaarlijkse loting onder de 'warmoeslui-
den',, de 'visluiden', de'beulingen- en gezouten-vleesverkopers' en de verko-
perss in de 'penshal' in de 'verhuring- en bestedingboeken'. 

Tabell 5.3 Percentage vrouwen op de markt 1600-1640 

Marktt Gemiddeld Gemiddeld percentage 
aantall bezette vrouwen op de 

plaatsenn per jaar markt 1600-1640 

Vismarktt 35 81% 

Warmoesmarktt 65 26% 

Beulingen-- en gezouten-

vleesverkoperss 16 81% 

Penshall 15 96% 

Bronnen:: GAL, SAII 1384-1390 Verhuring- en bested/ngboeken, 1600-1640." 

Achterr de lange banken op de vismarkt stonden voornamelijk vrouwen (tabel 
S-l).S-l). Zij verkochten er zeevis die tweemaal per dag werd aangevoerd uit Kat-
wijkk en Noordwijk aan Zee en andere kustplaatsen, volgens stadshistoricus JJ. 
Orlerss 'dickwils met sulcken getal ende menichten dat het een lust is sulcx te 
aenschouwen'.233 Daarnaast was er op de markt ook riviervis uit de Mare en de 
Rijnn en geconserveerde vis zoals haring, bokking en stokvis te krijgen.24 

Dee concurrentie tussen de ingezetenen die zich met de visverkoop onder-
hieldenn en de visverkopers van buiten de stad was groot. Ingezetenen kregen de 
bestee plaatsen toebedeeld en verdedigden deze positie met verve. Met rekesten 
aann het stadsbestuur wisten de'burgersvrouwen' te voorkomen dat de 'buijten-
meijssens'' een te groot aandeel in de Leidse visverkoop zouden krijgen.25 Zowel 
hett taalgebruik in deze rekesten als in de regelgeving waarmee het Gerecht de 
positiee van de Leidse visverkoopsters versterkte en die van de verkoopsters van 
buitenn de stad aan banden legde, bevestigt dat men de verkoop van vis als vrou-
wenwerkk beschouwde: men sprak van'burgersvrouwen' en 'viswijven'. Het Ge-
rechtt richtte de keuren tot 'viskopers' en 'viskoopsters', tot 'omlopers' en 'om-
loopsters'.266 Hoewel het aan mannelijke visverkopers op de markt niet ontbrak 
enn er ook enkele samenwerkende echtgenoten achter de kramen stonden, wa-
renn onder de Leidenaren die vis verkochten de vrouwen toch duidelijk in de 
meerderheid.27 7 

Geheell  anders was de sekseverdeling op de warmoesmarkt. Vrouwen bezet-
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tenn bij de verkoop van groenten slechts een kwart van de kramen. De reden van 
dezee ondervertegenwoordiging is onbekend. Mogelijk ontbrak hier de hiërar-
chiee - mannen 'produceren', vrouwen verkopen - volgens welke in sommige 
anderee beroepen de arbeidsdeling naar sekse werd gemaakt. Wellicht werd het 
verbouwenn van de kolen, wortels, rapen en radijzen niet als specifiek mannen-
werkk opgevat, en waren bijgevolg zowel mannen als vrouwen ook gezamenlijk 
verantwoordelijkk voor de verkoop van de groenten.28 

Dee arbeidsdeling naar sekse werd binnen de handel in vlees strikt gehand-
haafd.. Mannen waren verantwoordelijk voor het slachten van het vee en de ver-
koopp van het vlees. Vrouwen verkochten de bijproducten, het spek, gezouten 
vlees,, verse spijs of worst. Deze taakverdeling binnen de vleeshandel was vast-
gelegdd in de keuren en het waren niet in de laatste plaats de vleeshouwers zelf 
diee toezagen op naleving hiervan. Zo waren in 1640 twee vleeshouwers bereid 
opp verzoek van de vinder (keurmeester) van de vleeshal tegen hun oudere col-
legaa Samuel Welckom te getuigen. Zijn vrouw Machtelt Hendricx had zelf een 
kraamm in de penshal, maar was ook dagelijks op de plaats van haar man in de 
vleeshall  te vinden, waar zij verscheidene malen vlees had verkocht. Op last van 
dekenn en hoofdlieden van het gilde en na de aanklacht van andere vleeshouwers 
waarschuwdee de vinder van de vleeshal Samuel dat zijn vrouw bij de stal uit de 
buurtt diende te blijven. Aan de door zijn collega's verdedigde taakverdeling tus-
senn mannen en vrouwen had de vleeshouwer geen boodschap en al evenmin 
aann het dreigement van de vinder om hem te bekeuren. 'Cust mijn gat,' was Sa-
muelss commentaar.29 

Dee overschrijding van de strikte taakverdeling bleef een bron van zorg. Hoe-
well  de vleeshouwer die zijn echtgenote het vlees het verkopen volgens de keu-
renn op de vleeshal veertien dagen lang zijn werk niet mocht uitvoeren, werden 
dee regels vaak overtreden. In 1656 klaagden de deken, de hoofdlieden en de vin-
derr van de vleeshal 'dat het dagel[ijks] gebeurt dat de vrouwen van eenige vlees-
houwerss inde hal comende ende dadel[ijk] achter de banck van haer man gaen 
staenn ende haer vervougen om het vleijsse [te] vercopen'. Het Gerecht zette hier-
opp de werkontzegging om in een geldboete die kon oplopen tot drie gulden.30 

Onduidelijkheidd over de vraag wat er moest gebeuren wanneer een vleeshou-
werr ziek was, bleef bestaan. In 1670 besloot het stadsbestuur uiteindelijk dat 
vleeshouwerss in geval van ziekte hun echtgenote het werk in de vleeshal moch-
tenn laten waarnemen. Het was aan de vinder van de vleeshal om te verifiëren of 
dee betreffende vleeshouwer werkelijk ziek was, opdat de echtgenotes niet on-
derr valse voorwendselen de verkoop van vlees zouden overnemen.31 

Terwijll  mannen de kramen in de vleeshal bezetten, was de penshal het do-
meinn van vrouwen. In veel gevallen waren het de vrouwen van de vleeshouwers 
diee de verwerkte vleesproducten verkochten. Zo waren alle echtgenotes van de 
vleeshouwerss die in het kohier van Hoofdgeld uit 1622 staan vermeld, werk-
zaamm in de penshal of in de verkoop van beulingen en gezouten vlees.32 Had-
denn zij toen nog enkele mannelijke collega's, in de loop van de eeuw kwam de 
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verkoopp van verwerkt vlees geheel in handen van vrouwen. Aan de hand van 
eenn steekproef Over de jaren 166c-1672 kon de verdeling van de kramen tussen 
mannenn en vrouwen op de vier genoemde markten worden vastgesteld.Terwijl 
vrouwenn op de warmoesmarkt 28 procent van de kramen bezetten, was hun 
aandeell  onder zowel de heulingen- en gezouten-vleesverkopers als in de pens-
off  spekhal in deze periode honderd procent.'4 Deze strikte arbeidsdeling naar 
seksee blijkt bovendien uit een verordening uit 1670 over het opruimen van het 
slachtafval,, die het Gerecht richtte aan 'alle de Vleeshouwers inde Vleyshal, de 
wijvenn in de Penshal eiiGeneralfick] alle de slagers'.54 

Hett beroep kon zelfstandig door vrouwen worden uitgeoefend - de echtge-
noott van verse-spijsverkoopsterTrijntgen Roellen was bijvoorbeeld schoenma-
kerr - maar de combinatie van een vleeshouwer en een spekverkoopster binnen 
éénn gezin lag voor de hand en bood ook voordelen. Het werk vereiste enige wa-
renkennis.. De vrouwen verkochten niet alleen de verwerkte producten, ook het 
preparerenn van het vlees behoorde tot hun werk.3s De meeste verkoopsters die 
hett Gerecht verzochten een kraam op de markt te mogen gebruiken, hadden er-
varingg binnen het beroep, vaak opgedaan als dochter van een vleeshouwer of 
vleesverkoopster.. Achter het moment waarop om een kraam werd gevraagd, 
gingenn veranderingen in het gezinsleven schuil. Ouderdom, ziekte of het over-
lijdenn van een moeder was geregeld aanleiding voor dochters het Gerecht om 
overnamee van de kraam te verzoeken. Maar ook uit een huwelijk kon de nood-
zaakk ontstaan om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Catharina Abra-
hamss bijvoorbeeld had in haar jeugd haar ouders bijgestaan bij de verkoop van 
spek,, gezouten vlees en verse spijs, maar 'alsoo sij nu onlangs getrout is ende 
dienvolgendee in eijgenene huijshoudinge getreden' was voor haar de tijd geko-
menn om een eigen kraam op de markt te gebruiken.36 

Voorr een kleine groep was het werk op de markt een levenslange loopbaan, 
aaneengeslotenn was deze vrijwel nooit. Zo stonden elf van de 132 vrouwen die 
inn de periode tussen 1600 en 1640 een vergunning als beulingen-, gezouten-
vlees-,, spek- of verse-spijsverkoopster verwierven, na vijfentwintig jaar nog 
steedss op de markt (tabel £.4) Een van hen, Aechgen Cornelis, hield het werk 
langerr dan veertig jaar vol. Zij had een groot aantal vrouwen in de stallen naast 
haarr zien komen en gaan. De meeste collega's hielden het werk op de markt na 
eenn jaar al voor gezien, een kleine groep verdiende haar geld gedurende een 
aantall  jaren met de verkoop van groenten, vlees of vis. Wie er eenmaal de eerste 
jarenn was doorgekomen en erin slaagde een succesrijke handel op te bouwen, 
bleeff  vaak opmerkelijk lang actief. 

Hett werk van de marktvrouwen kenmerkte zich door een grote mate van 
flexibiliteit .. Eén op de drie vrouwen op de warmoesmarkt en één op de twee 
vleesverkoopsterss die meer dan een jaar werkzaam waren, gaven de felbegeerde 
kramenn tijdelijk op, om enkele jaren later het Gerecht wederom te verzoeken 
hunn van een plaats op de markt te voorzien. Wellicht hadden zij voor hun werk-
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Tabell 5.4. Arbeidsduur van vrouwen op de markt 1600-1640 

Aantall jaar Vrouwen op de Vrouwen op de Vrouwen in de 
warmoesmarktt vismarkt penshal, beulingen-, 

gezouten-vleesverkoopsters s 

11 58 82 

22 t /m 5 36 45 

66 t / m 10 5 14 

111 t / m 15 5 7 

166 t /m 20 7 15 

211 t /m 25 2 9 

>255 2 9 

Bronnen:Bronnen: CAL, SAW 1384-1390 Verhuring- en bestedingboeken, 1600-1640.37 

onderbrekingg dezelfde reden als Marijtgen Jans Knotter, de slagersvrouw die 
haarr beroepsmatige activiteiten na twintig jaar in de penshal te hebben gestaan 
tijdelijkk onderbrak omdat zij 'swanger ende sieckelicken gaende deselve hare 
vergundee plaatse nyet heeft cunnen occuperen'.38 Na haar herstel, maar ver-
moedelijkk nog steeds belast met de zorg voor haar kinderen, nam zij het werk 
tweee jaar nadien weer op. Zorg voor kinderen weerhield de verkoopsters er niet 
vann hun beroep weer te gaan beoefenen. Integendeel, velen voerden de zware 
kinderlastt als reden aan om als marktvrouw een bijdrage aan het gezinsinko-
menn te willen leveren.39 

Eenn van de vrouwen die het Gerecht verzocht haar met een kraam op de 
marktt te begunstigen, was Perijntgen Mommers. Zij had tijdens haar huwelijk 
mett de vleeshouwer Abraham Boelaert zeventien jaar als beulingen- en gezou-
ten-vleesverkoopsterr gewerkt. Na 1627 verdwijnt haar naam van de jaarlijks op-
gemaaktee lijst met verhuurde kramen, maar acht jaar later verschijnt de naam 
vann Perijntgen in de Gerechtsdagboeken. In een rekest verzocht ze, nu als wedu-
wee van Abraham Boelaert, het stadsbestuur haar een plaats in de penshal te ge-
venn 'ten eijnde sij doort vercoopen vant speek ende gesouten vlees met haer va-
derloosee kint wat beter aen den soberen cost mach geraecken*. 

Hoee groot het aantal 'herintredende' weduwen op de markt was, is onbe-
kend.. Incidenteel bewaard gebleven rekesten suggereren dat het verhes van een 
echtgenoott verschillende weduwen noopte het eerder neergelegde werk op-
nieuww ter hand te nemen.41 De van buiten Leiden afkomstige Frederickgen Fre-
dericxx had van jongs af aan als visverkoopster op de Leidse markt gestaan, 
meestall  in een kraam bij de 'buijtenmeiskens', een enkele keer bij de 'stede 
meiskens'' wanneer deze hun stallen op de markt leeg heten staan. Het overlij-
denn van haar echtgenoot was de aanleiding voor de weduwe de zekerheid in 
haarr handel te vergroten. De weduwe verhuisde naar de stad en kocht het poor-
terschap.. De verhuizing verschafte haar toegang tot een van de betere plaatsen, 
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diee het stadsbestuur immers voor de ingezetenen reserveerde, en daarmee de 
mogelijkheidd 'mit eeren door de werelt in hare oude dagen mit haer dochter 
[te]]  geraecken*.42 

Hett aantal plaatsen op de markt was beperkt, maar een kraam bood vaak in-
komstenn aan meer dan één gezin. Maertgen Jans, een weduwe met vijf kinde-
ren,, 'die sij niet wel machtel[ijk] is alleen eerl[ijk] te onderhouden', werd on-
dersteundd uit de inkomsten die haar zuster met de verkoop van vlees in de 
penshall  verdiende. Na de dood van haar zuster kreeg de weduwe toestemming 
omm de kraam 'tot voorstant van haer ende haere kleijne kinderen' over te ne-
men.433 Ook de weduwen Grietgen Jeroens en Grietgen Jans leefden gezamen-
lij kk van de opbrengsten die binnen één kraam werden verdiend. Grietgen Je-
roenss stond sinds jaar en dag in de penshal. Zij was een oude vrouw, had 'Godt 
loftt redelicke middeltjens om in haer oude dagen te cunnen leven' en verzocht 
naa verloop van tijd het Gerecht toestemming om haar plaats over te dragen aan 
haarr schoondochter Grietje Jans. Deze had haar echtgenoot, een vleeshouwer, 
pass een jaar geleden verloren, 'blijvende wedu belast met een kint, missende in-
dee jegenwoordige costelfijke] tijt den selve haer man, de welcke voor haer 
plachh te sorgen'.44 

Naastt de terugval in de financiële situatie was de ouderdom een met het we-
duwschapp samenhangend aspect dat van invloed was op het werk. Het was ver-
bodenn zonder voorafgaande toestemming de verkoop in de kraam door een an-
derr te laten waarnemen. Marküieden moesten immers de beroepseed afleggen 
enn invallers kon men niet controleren. Toch was samenwerking van verschillen-
dee vrouwen aan de orde van de dag. Zo was ook de 78 jaar oude weduwe Aech-
genn Cornelis alleen met de 'behulpsame handt' die haar nichtje Cornelia haar 
'getrouwelick'' bood, bij machte om in 'ouderdom ende swackheijt' van enige 
opbrengstenn uit haar kraam in de penshal te profiteren. Op grond van haar ho-
gee leeftijd werd het de weduwe toegestaan zich door haar nicht bij te laten 
staan.45 5 

Assistentiee van dochters, schoondochters of nichtjes die al dan niet tijdelijk 
hett werk konden overnemen, was voor veel weduwen op leeftijd onontbeerlijk. 
Zijj  deelden niet alleen in de inkomsten uit de verkoop, maar hoefden de huur 
vann de kraam bovendien niet te beëindigen en vermeden daarmee het risico dat 
hunn plaats vergeven werd. Ook de volgende generatie profiteerde van deze sa-
menwerking.. De meisjes en jonge vrouwen deden ervaring op in het werk en 
kondenn na verloop van tijd op voorspraak van moeders, schoonmoeders of tan-
tess de kraam op de markt overnemen. 

Samenwerkingg - die de familieverbanden ook kon overschrijden - was ove-
rigenss niet alleen noodzakelijk voor weduwen op leeftijd. In 1654 ontving het 
Gerechtt een rekest van vier Weduwen die met de verkoop van vis in hun levens-
onderhoudd probeerden te voorzien. De pacht van de kramen was hoger dan de 
inkomstenn die zij met de visverkoop konden verdienen en volgens de visver-
koopsterss was de afwezigheid van een echtgenoot de reden van hun gedupeer-
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Dee toegangspoort van de penshal, met als sluitsteen een ram. Achter de poort liep een gang naar het 

terreinn tussen de Breestraat en de Langebrug, waar de penshal zich bevond. 
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dee positie: 'Tis sulcx dat de supplianten geen mans hebben die haer cunnen 
helpenn soodat sij tot dienst van hare neeringe te samen doen ende maer twee 
plaetsenn en beslaen zijnde.' Het gezamenlijke gebruik van de twee kramen vol-
stondd niet om de handel rendabel te houden. Tegen de regels in volgens welke 
slechtss twee gezinnen een kraam mochten delen, hadden zij een vijfde visver-
koopsterr om medewerking gevraagd. De samenwerking leidde tot onrust en 
jaloeziee onder de andere vrouwen op de markt, die volgens de weduwen pro-
beerdenn 'omme ten deele haere neeringe vruchteloos te maecken'. De wedu-
wenn meenden dat zij 'niet anders als met groote ondienst separaet soude cun-
nenn staen' en verzochten het Gerecht de uitzonderingspositie te sanctioneren. 
Zichh beroepend op hun burgerlijke staat en refererend aan de 'gewoonlijke 
hulpe'' die het stadsbestuur weduwen placht te verlenen, slaagden zij erin toe-
stemmingg te krijgen om voor een proeftijd van twee maanden de kramen met 
eenn vijfde visverkoopster te mogen delen.46 

Tapperij-Tapperij- en herberghoudsters 

Velee Leidenaren verzochten jaarlijks toesternming om bier te mogen tappen, 
brandewijnn te verkopen of herberg te houden. Het aantal verzoeken was zo 
groott dat het Gerecht de moeite niet nam de rekesten integraal te kopiëren. 
Achterr in elk Gerechtsdagboek registreerde men de namen van de rekestranten 
diee in de betreffende periode toestemming hadden gekregen hun geld te ver-
dienenn met de verkoop van brandewijn, het tappen van klein-, driegulden- of 
pintbierr of het'herberg houden'. Hoewel in deze lijsten ook veel vrouwen staan 
vermeld,, was het aantal tapsters over het geheel genomen toch niet groot.47 Zes 
procentt van de personen die in de jaren tussen 1662 en 1678 de beroepseed 
aflegden,, was vrouw. Het werk kon door gehuwde vrouwen zelfstandig worden 
uitgevoerd.. Mogelijk gingen zij schuil achter de namen van hun echtgenoten, 
diee in de boeken werden geregistreerd. In elk geval was het tappen van bier, 
schenkenn van wijn of herberghouden voor weduwen een aantrekkelijke manier 
omm inkomsten te verwerven. Driekwart van de 35 beëdigde tapsters in deze pe-
riodee had haar echtgenoot verloren.48 

Datt de verkoop van drank voor veel weduwen een bron van inkomsten was, 
blijk tt tevens uit de overtredingen van de regels waaraan tappers en herbergiers 
warenn gehouden. Acht van de 62 weduwen uit de criminele vonnisboeken in de 
periodee 1580-1700 stonden terecht wegens illegale verkoop van wijn of sluik-
handell  in (smokkel) bier.49 Adriaentgen Cornelis, de weduwe van Dirck Basti-
aense,, was een van hen. Zij had haar geld verdiend door samen metThonis Jans 
eenn 'menichte an sware bieren' in te slaan en deze vervolgens 'bij kleijne mate 
uitt te slijten'. Bij haar compagnon was een 'pintje om een stuijver' te krijgen, 
Adriaentgenn verkocht het bier voor een 'braspenning'. Evenals de andere we-
genss smokkel van bier veroordeelde weduwen had Adriaentgen Cornelis de 
'tappersbelasting'' ontdoken. Met de sluikhandel 'daer door de tappers ende her-
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bergierss grootelicx werden bedorven ende de gemeende lants middelen groffe-
lickk ontstoolen' overtrad zij de plakkaten van de Staten van Holland, hetgeen als 
eenn zware misdaad werd opgevat. De weduwe werd voor drie jaar uit Leiden en 
Rijnlandd verbannen.50 

Dee herbergiers, bier- en brandewijnverkopers waren verenigd in het herber-
giersgilde.. Het Gerecht maakte bij de beschikking op de rekesten niet altijd on-
derscheidd tussen de verschillende beroepen wanneer Leidenaren verzochten 
hett werk te mogen uitvoeren. In verschillende Gerechtsdagboeken is een lijst 
vann guldenbiertappers of kleinbiertappers te vinden. Vaker treft men de vermel-
dingg aan dat de rekestrant toestemming werd verleend om de nering van 'tap-
penn en herberg houden' uit te oefenen. De werkzaamheden van deze rekestran-
tenn vertoonden niettemin grote variëteit. Zo zette een weduwe die twintig jaar 
langg in Den Briel haar geld als waardin had verdiend, haar werk als herbergier-
sterr na toestemming van het Gerecht in Leiden voort. Van de weduwe van de se-
cretariss van Oegstgeest die pintbier wilde verkopen om 'door middel vandien 
haerr selven te versorgen van tgunt haer in dit tijthcken nodich es' en vervolgens 
toestemmingg kreeg voor het 'bier tappen en herberg houden', is het onduide-
lij kk of zij eveneens haar huis voor loges heeft opengesteld.*1 

Voorr slechts een enkele weduwe bood de tapperij direct na het verhes van 
eenn echtgenoot uitkomst in de financiële nood. De weduwen die een vergun-
ningg verzochten, deden dit doorgaans niet direct na de dood van hun man. Een 
steekproeff  wijst uit dat de periode die lag tussen de dood van de echtgenoot en 
hett verzoek van de weduwe aan het Gerecht om de nering van het tappen of 
herberghoudenn uit te mogen voeren, varieerde van een halve maand tot ruim 
twaalff  jaar.0 Weijntgen Jaspers was ten minste twaalf jaar weduwe voordat zij 
verzochtt de tappersnering te mogen uitvoeren. In de tussenliggende periode 
moett zij ander werk hebben gehad — enig vermogen om van te leven had de 
weduwee niet. Haar man was pachter van de vismarkt geweest en had zijn wedu-
wee een pachtschuld van 300 gulden nagelaten. Van de afbetalingsregeling die 
Weijntgenn Jaspers in 1623 met het stadsbestuur trof, was niet veel terechtgeko-
men.. De eerste betalingstermijn van 2$ gulden had zij voldaan, de acht daarop-
volgendee termijnen was zij de stad schuldig gebleven, waardoor er tien jaar la-
terr nog een schuld van 275 gulden openstond. In 1632 verleende het Gerecht 
haarr surseance tot na de dood of tijden van 'beter fortuijne ende middelen'. Een 
jaarr nadien besloot de weduwe 'haer soberen staet ende onvermogenheijt' te 
verbeterenn met de verkoop van bier." 

Waarvann leefden de weduwen zoals Weijntgen die pas jaren na de dood van 
hunn echtgenoot verzochten of zij hun geld konden verdienen als tapsters? Het 
rekestt van Jannetgen Thijs geeft een aanwijzing. Anderhalf jaar na de dood van 
haarr man merkte zij op dat door het vertrek van een van haar buren er niemand 
meerr in de korte Bouwelouwensteeg was die drieguldenbier verkocht. De we-
duwee nam deze taak graag over. De motivatie om het werk te doen is dat zij 
hooptee 'dooit selve beneffens haere andere winckelneeringe te beter te co-
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men'.544 Haar geld verdiende zij met de verkoop van niet nader omschreven wa-
ren.. Het tappen van bier en de verkoop van brandewijn moet voor veel wedu-
wen,, net als voor JannetgenThijs, een nevenactiviteit zijn geweest. 

UitdraagstersUitdraagsters en priseersters 

Dee handel in tweedehands goederen en kleding was een beroep dat in Leiden 
voorall  door vrouwen werd uitgevoerd.ss De uitdraagsters kochten boedels op 
bijj  de veilingen die in de sterfhuizen werden gehouden en verkochten het goed 
-- meubels, kleding en huisraad - vervolgens door. De veilingen vonden plaats 
onderr leiding van een door de stad aangestelde boelhuismeester. Hij beschreef 
enn veilde de goederen en registreerde vervolgens de namen van de kopers.ï6 

Uitdraagsterss beoefenden hun beroep zelfstandig. Hun echtgenoten waren in 
eenn aantal gevallen — niet noodzakelijkerwijs — werkzaam in dezelfde branche, 
alss kleerkoper, kleermaker of boelhuismeester, maar met de handel van hun 
vrouwenn hadden zij weinig van doen. 

Inn de volkstelling in Leiden uit ic8i staan negen uitdraagsters, van wie acht 
weduwen,, tegen vier uitdragers vermeld. Het werkelijk aantal uitdraagsters dat 
inn dat jaar actief was, moet groter zijn geweest, aangezien de telling uitsluitend 
dee beroepen van de hoofden van de huishoudens bevat en het uitdraagsterschap 
eenn vrouwenberoep bij uitstek was dat ook door gehuwde vrouwen werd beoe-
fend.. In de volkstelling uit 1581 waren de meeste uitdragerijhouders vrouw, in 
hett kohier van het familiegeld uit 1674 waarin de hoofden van huishoudens 
mett een belastbaar inkomen staan geregistreerd, lagen de verhoudingen omge-
keerd.. Van slechts één uitdraagster was het inkomen hoog genoeg om aangesla-
genn te worden, terwijl in het kohier vijf mannelijke hoofden van huishoudens 
werdenn vermeld die als uitdrager de kost verdienden. Er zijn geen aanwijzingen 
datt het werk in de loop van de eeuw in handen van mannen is overgegaan -
ookk in de tweede helft van de zeventiende eeuw wordt doorgaans de vrouwelij-
kee vorm gebezigd bij de aanduiding van de beroepsbeoefenaren. Ongelijke be-
talingg van mannen en vrouwen is evenmin aannemelijk: het ging immers om 
zelfstandigg werk dat niet in loonarbeid werd verricht. Vermoedelijk waren het 
binnenn het beroep dat voornamelijk door vrouwen werd uitgeoefend de weini-
gee mannelijke beoefenaars die hun handel tot de grootste en meest succesrijke 
ondernemingenn wisten op te bouwen. 

Hett werk van de uitdraagsters werd gedurende de zeventiende eeuw gere-
geldd bedreigd door de pest. Wanneer er een epidemie was uitgebroken, legde 
hett stadsbestuur de handel in tweedehands goederen, veelal afkomstig uit de 
huizenn waar de pest slachtoffers had geëist, vanwege het besmettingsgevaar aan 
banden.. Zo kon de invoer van kleding, bedden, dekens, kussens van buiten de 
stadd of de handel in een bepaalde wijk of zelfs in de gehele stad tijdelijk worden 
verboden.577 De gevolgen waren serieus voor weduwen die voor de verwerving 
vann hun inkomen geheel afhankelijk waren van de handel. De beperkende 
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maatregelenn van de verkoop van tweedehands kleding, afgekondigd tijdens de 
epidemiee die Leiden in 1636 trof, waren voor de uitdraagster Maertgen Pieters, 
weduwee van Hendrick Joris van Driel, dan ook aanleiding om naar de functie 
vann noodhulp van de priseersters te solliciteren. Haar handel was als gevolg van 
hett verbod op de verkoop van oude kleren geheel stil komen te liggen. Als 
noodhulpp was de weduwe verzekerd van tenminste enig werk: de veilingen in 
dee sterfhuizen vonden wel doorgang, zij het pas twee maanden nadat het laatste 
slachtofferr van de pest was overleden.18 

Dee taxatie van de goederen voor de opmaak van boedelinventarissen en op de 
veilingenn die in de sterfhuizen gehouden werden, behoorde aanvankelijk even-
eenss tot de werkzaamheden van de uitdraagsters. Aangezien zijzelf ook de goe-
derenn voor hun uitdragerij op de verkopingen inkochten, ontstond er een frau-
degevoeligee situatie. Dit was Dieuwertgen Jans en Jannetgen Joppen, die de kost 
verdiendenn met het priseren van goederen uit de boedels, niet ontgaan. Zij 
meendenn in een rekest aan het Gerecht in 1620 dat er steeds vaker getaxeerd 
werdd door personen die niet zozeer' soucken het voordeel der boedlen als wel haer 
eygenn baten ende profijten'. De schade werd pas na de verkoop ontdekt. Vooral 
'armee weduwen ende wesen' die na het overlijden van hun echtgenoot en vader 
dee boedel te gelde maakten, waren de slachtoffers van deze praktijken, zo meld-
denn de priseersters. Op verzoek kregen beide vrouwen het alleenrecht om de goe-
derenn te taxeren.59 De twee bediensters van de boelhuizen wezen op de schade die 
dee misstanden voor weduwen veroorzaakten, maar handelden niet uitsluitend uit 
altruïsme.. Jannetgen Joppen, gehuwd met een kleermaker, hoopte met het enige 
vakk dat zij verstond de 'vordere tijt haren levens' haar geld te verdienen. Dieuwert-
genn Jans, de echtgenote van de gewezen boelhuismeester, 'zaget nochte geschie-
denn dat haren man voor haer quame te overlijden', in welk geval zij graag 'ijets 
[zou]]  hebben omme haer te behelpen'.60 Voor haar waren de inkomsten als beë-
digdd priseerster een voorziening voor het weduwschap. Haar verwachting dat het 
priseersterschapp meer financiële zekerheid bood, bleek terecht. 

Dee beëdigde priseersters vergaarden hun inkomsten op verschillende manie-
ren.. Naast de verdiensten voor de taken op de veiling - het ter tafel brengen en 
dee taxatie van de goederen - waren er de inkomsten uit de taxatie van de boe-
delss waarvan na een sterfgeval een inventaris werd gemaakt. Een aanvulling op 
hett inkomen konden de priseersters verdienen als uitdraagsters met de verkoop 
vann goederen vanuit hun eigen huis. In tegenstelling tot het priseren, waarvan 
dee opbrengsten onderling werden verdeeld, was het uitdraagsterswerk geheel 
voorr eigen rekening.6' 

Zowell  de priseersters als de noodhulpen die de priseersters assisteerden en 
bijj  ziekte vervingen, waren voor hun aanstelling meestal uitdraagster of oud-
kleerkoopsterr geweest. In dit werk hadden zij de benodigde gespecialiseerde 
kenniss opgedaan. Zij kenden de prijzen van een grote verscheidenheid aan goe-
derenn en waren bekend met de gang van zaken op de veilingen. In de verzoeken 
omm beëdigd te worden, refereerden de vrouwen regelmatig aan hun kennis van 
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hett vak.61 Het waren vooral de weduwen die hun verzoek beargumenteerden 
mett de financiële nood die na het overlijden van hun echtgenoot was ontstaan. 
Zijj  wezen erop 'tot het onderhout van hare sware familie' of'vaderloze kinde-
ren'' wat 'meer innecomsten van noden te hebben als hare neringe ende andere 
gelegentheijtt kan opbrengen'.61 

Dee mogelijkheden voor oudkleerkoopsters en uitdraagsters om op te klim-
menn naar de hoger gewaardeerde functie van het priseersterschap waren echter 
beperkt.. Enig voordeel ontleenden weduwen - gemiddeld van hogere leeftijd 
enn daardoor vaak meer ervaren - aan het gegeven dat kennis een belangrijk cri-
teriumm was om voor de functie in aanmerking te komen. Maar het aantal beë-
digdee 'moeders in de boelhuizen' bleef gedurende de zeventiende eeuw klein. 
Vri jj  snel na de beëdiging van de eerste twee priseersters werd het aantal uitge-
breidd tot drie. In 1634 werd een vierde aangesteld. Dat aantal bleek, waarschijn-
lij kk ten gevolge van de pestjaren die daarop volgden, waarin de verkoop van 
tweedehandss goederen werd beperkt, te groot.64 Pas jaren nadat de epidemie 
wass uitgewoed, mocht de vacante plaats van de vierde moeder, die in 1638 was 
overleden,, opnieuw worden bezet.6* 

Willemijntgenn Pouwels was een van de weinige vrouwen voor wie het pri-
seersterschapp uitkomst bood in de nood van het weduwschap. Door de dood 
vann haar man was zij in 'groote ongelegendieijt' geraakt, en het ontbrak haar 
aann 'alle middelen omme met hare twee cleijne kinderen te connen leven'. De 
benoemingg tot priseerster bood de weduwe soelaas. Met haar aanslag van één 
stuiverr in de belasting van het Klein Familiegeld uit 1674, hetgeen grofweg 
neerkwamm op een inkomen van rond de 365 gulden per jaar, kon zij zich tot een 
vann de succesrijkste priseersters rekenen. Zij was een van de twee 'boelhuis-
houdsters'' die het kohier vermeldt.66 

Dee vrouwen die als priseerster waren aangesteld, vervulden deze functie in 
dee meeste gevallen de rest van hun leven. Een aantal van hen stierf als weduwe 
zonderr tussentijds sporen in de bronnen te hebben achtergelaten. De eerste 
beëdigdee priseerster, Dieuwertgen Jans, inderdaad weduwe geworden van de 
boelhuismeesterr Willem Everts, was een van de weinigen die zelf ontslag nam. 
Zijj  vertrok in 1631 na elf jaar dienst naarVianen om daar voor de vaderloze kin-
derenn van haar dochter te gaan zorgen.67 

Vroedvrouwen Vroedvrouwen 

Hett beroep vroedvrouw was vanouds een vrouwenberoep.68 Het vroedvrouw-
schapp nam niet alleen in dit opzicht een bijzondere plaats in. Het was een van 
dee weinige vrouwenberoepen waarvoor een gespecialiseerde opleiding was 
vereist.. Het praktische gedeelte van hun opleiding, dat bestond uit het bijwo-
nenn van bevallingen, ontvingen de leerlingen van gevestigde vroedvrouwen. 
Overr de theoretische kant van de opleiding is weinig bekend. Een conceptreso-
lutiee uit 1696 met het voorstel vroedvrouwen lessen van een medicus te laten 
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volgen,, suggereert dat eerder een goed gereglementeerde theoretische vorming 

ontbrak.69 9 

Naa het examen en het afleggen van de beroepseed vestigden de meeste vrou-
wenn zich als vrije vroedvrouw in de stad.70 Zij hingen hun 'bordetgen' voor de 
deurr opdat de burgers wisten dat zij van hun diensten gebruik konden maken 
enn gingen aan het werk. Deze vrij gevestigde vroedvrouwen werden door hun 
klantenn betaald. Maar aangezien de vroedvrouwen ook onvermogende kraam-
vrouwenn hun diensten niet mochten weigeren, zoals zij bij het afleggen van de 
beroepseedd hadden beloofd, waren zij niet altijd van inkomsten verzekerd. Een 
manierr om de zekerheid van inkomsten te vergroten, was een aanstelling als 
stadsvroedvrouw.. Het stadsbestuur had tien tot twaalf ordinaris en drie tot vier ortra-
ordiaariss vroedvrouwen in dienst, die voor een wedde van respectievelijk zestig en 
dertigg gulden per jaar onvermogende kraamvrouwen hielpen. Het stadsvroed-
vrouwschapp was een gewilde functie, maar het aantal plaatsen was beperkt. De 
meestt ervaren vroedvrouwen kwamen in aanmerking voor de functie.71 

Inn tijden dat de pest heerste, stelde het stadsbestuur ook pestvroedvrouwen 
aan.. Toen de hete ziekte voor de eerste maal na het Leidse beleg in 1599 uitbrak 
enn het stadsbestuur merkte dat er onder de stadsvroedvrouwen weinig animo 
bestondd om pestlijdsters in barensnood bij te staan, werden er drie vrouwen 
benoemdd die de zorg voor besmette vrouwen op zich namen. Het werk was ge-
vaarlijkk maar betaalde goed: de jaarwedde bedroeg tweehonderd gulden.72 An-
derss dan in sommige andere steden, waar ten tijde van een epidemie vrouwen 
uitt lagere klassen tot pestvroedvrouw werden aangesteld, rekruteerde men in 
Leidenn de pestvroedvrouwen onder de gewone vroedvrouwen.71 De hoge belo-
ningg maakte de risicovolle functie extra aantrekkelijk voor de weinig vermo-
gendenn onder hen. Opmerkelijk vaak werd het pestvroedvrouwschap door we-
duwenn uitgevoerd. Barbara Mommers was de eerste gehuwde vrouw die, in 
1635,, als pestvroedvrouw werd aangesteld. Al eerder had deze vroedvrouw op 
leeftijdd zelfde pest gehad. Zij had de ziekte overleefd en achtte het besmettings-
gevaarr klein.74 Zij wilde de kost verdienen, voor zichzelf en voor haar man, 'die 
heell  out is en die nauwelicx meer en can verdienen'. Een jaar na de aanstelling 
overleedd haar echtgenoot en werden met de pest besmette kraamvrouwen in 
Leidenn wederom door een weduwe bijgestaan.75 

Inn tegenstelling tot marktvrouwen onderbraken vroedvrouwen hun loop-
baann zelden. Zij werkten in een aaneengesloten periode, ook tijdens hun huwe-
lij kk en ongeacht de werkzaamheden van hun man of eventuele volgende echt-
genoten.766 Naast de grote mate van continuïteit in de beoefening van het werk 
wijstt ook de overdracht van het beroep van moeder op dochter op een sterke 
beroepsidentiteit.. Dochters profiteerden van een gratis opleiding in het vak, ter-
wij ll  de moeders konden rekenen op assistentie bij de zware diensten.77 De ver-
loskundepraktijkk van de weduwe Hillegont Cornelis, die tot op hoge leeftijd ac-
tieff  bleef, had het karakter van een familiebedrijf. De door Hillegont gehaalde 
kinderenn werden door haar jongste dochter Trijntgen, werkzaam als min, 'op-
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gesoocht',, waarna ze onder toeziend oog van onder meer haar oudste dochter 
Aeffgenn tegen een 'houloon' ten huize van de vroedvrouw werden opgevoed.78 

Hett onvermogen van hun echtgenoten om het gezin te onderhouden was 
voorr verschillende vroedvrouwen aanleiding het stadsbestuur om een aanstel-
lingg te vragen.79 Zo was het gezin van Abraham Harmans van Hogervorst geheel 
afhankelijkk van de inkomsten die zijn vrouw als vroedvrouw verdiende omdat 
Abraham,, zoals hij zei, zelf geen ambacht had geleerd. Het was een situatie die 
'hemm suppliant tselve een schande ende sijn huijsvrouwe all te beswaerlick' 
was.. De positieve beschikking op zijn verzoek uit 1612 om als noodhulp van de 
bierdragerss aangenomen te worden en 'sijn huijs naer behooren voor te staen' 
bleekk voor zijn echtgenote Grietgen Dircx een oplossing van korte duur.80 

Grietgenn kreeg vanaf 1617 boven haar wedde jaarlijks een uitkering van 2 c gul-
denn omdat de dienst vanwege de aanwas van de 'schamele gemeente' zoveel 
zwaarderr was geworden; een aanvulling die zij goed kon gebruiken als weduwe 
mett zeven kinderen.8' 

Dee betekenis van het weduwschap voor een loopbaan als vroedvrouw kan 
aann de hand van verschillende rekesten van Jacquemijntgen Garaiers worden 
gevolgd.. Zij had met haar tweede echtgenoot, de schilder Guilliaem Fremaut, in 
Dordrechtt gewoond en was na zijn dood naar Leiden verhuisd. Om de kost 
voorr zichzelf en haar negen kinderen te verdienen besloot zij in januari 1624 
haarr oude beroep wederom ter hand te nemen. Haar in Dordrecht behaalde di-
plomaa was niet geldig in Leiden. Zij liet zich daarom opnieuw examineren, ver-
kreegg haar akte, legde de eed af en mocht zich, na het poorterrecht gekocht te 
hebben,, als zelfstandig vroedvrouw vestigen in de sleutelstad. De dood van de 
orr dinar is stadsvroedvrouw Neeltgen Moer was de aanleiding voor Jacquemijnt-
genn om in oktober van hetzelfde jaar een volgend rekest in te dienen met het 
verzoekk om Neeltgens plaats in te nemen. Maar het was haar beurt nog niet.Ter-
wij ll  Neeltgen Moer door een extra-ordinaris vroedvrouw werd opgevolgd, 
namm Jacquemijntgen Garniers de plaats van de laatste in. Tien maanden na haar 
eerstee rekest kreeg zij een jaarwedde van dertig gulden om haar acht kinderen 
vann te onderhouden. Jacquemijntgen trouwde in 162c opnieuw, met de schil-
derr Jacques Metsu, maar dit huwelijk duurde niet lang. In 1629, kort na de ge-
boortee van zoon Gabriel, werd zij opnieuw weduwe en wederom noopte het 
weduwschapp haar stappen te ondernemen. In een rekest aan het Gerecht ver-
zochtt Jacquemijntgen om een ordinaris aanstelling. Na acht jaar als vroedvrouw 
inn Leiden te hebben gediend, nam het stadsbestuur haar aan als ordinaris 
vroedvrouww en kreeg zij het bijbehorende salaris van zestig gulden per jaar -
eenn welkome verdubbeling van de wedde om als weduwe met inmiddels zeven 
kinderenn van te leven. Jacquemijntgen trouwde in 1636 voor de vierde keer. 
Maarr nadat zij voor de vierde keer weduwe was geworden, verscheen er geen 
verzoekk aan het adres van het Gerecht - aldians geen rekest van Jacquemijntgen 
alss vroedvrouw. De mogelijkheden om hogerop te komen waren na de ordina-
riss aanstelling in 1632 uitgeput. Wel maakte Jacquemijntgen Garniers, nu als 
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Gabriell Metsu, De gerechtigheid, weduwen en wezen beschermd, ca. 1655. 

Gabriell Metsu was de zoon van de vroedvrouw Jacquemijntgen Garniers en haar derde echtgenoot, de 

schilderr Jacques Metsu. Hij maakte het schilderij in Leiden, in opdracht van de regent van het Huiszit-

tenhuiss Michiel van Peenen. De afgebeelde knielende weduwe met rouwsluier, een kind aan de borst 

enn een zoon aan haar zij, wendt zich tot Vrouwe Justitia. Volgens Linda Stone-Ferrier, die onderzoek 

deedd naar het schilderij, is het goed mogelijk dat Metsu's persoonlijke omstandigheden - hij werd jong 

weess en was zoon van een moeder die vier keer weduwe werd - hem geïnspireerd hebben in zijn 

werk. . 

Mauritshuis,, Den Haag. 
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schippersweduwe,, gebruik van de voorzieningen die binnen het ambacht van 
haarr laatste echtgenoot voor weduwen getroffen waren. In 1649 verzocht zij ge-
bruikk te mogen maken van de financiële tegemoetkoming die weduwen en we-
zenn van de overleden schippers volgens de ordonnantie werd geboden. Het le-
verdee de weduwe, belast met het onderhoud van nu nog maar vier kinderen, 
voorr een jaar lang het extra bedrag op van twee gulden per week.82 

Jacquemijntgenn Garniers was al vroedvrouw toen zij weduwe werd. Er zijn 
slechtss enkele rekesten van weduwen die pas na de dood van hun echtgenoot 
hett beroep van vroedvrouw zijn gaan beoefenen. Maria Noortwijcx was een 
vann hen. De weduwe schreef het Gerecht: 

hoee dat sij suppUante haere voors[eijde] man verloren hebbende met twee kleijne 
kinderenn [als] bedrouffde wedue is blijven sitten sonder eenige middelen te om-
mee van te cunnen leven dat mede sij suppliante alle devoire gedaen ende aenge-
wentt heeft omme bequaemicheijt te crijgen om haer selve als vroetvrouwe des 
vann noode sijnde te laeten gebruijcken om dies te beter mitte winste daer van co-
mendee met haer vaderloose kindertgens door de werelt te geraecken.83 

Mett de keuze om als vroedvrouw de financiële nood tijdens het weduwschap te 
lenigenn was Maria Noortwijcx vermoedelijk de uitzondering op de regel. Veel 
talrijkerr zijn de rekesten van weduwen die ook voor de dood van hun echtge-
noott het beroep hadden beoefend, die de kostbare opleiding eerder hadden ge-
notenn of die het vak van hun moeder hadden geleerd. Na het verlies van hun 
echtgenoott en bij het openvallen van een plaats verzochten zij een aanstelling 
doorr de stad waarbij zij de financiële nood, ontstaan door het verlies van het in-
komenn van een echtgenoot, beklemtoonden. Waarschijnlijk vroeg het weduw-
schapp om meer zekerheid. 

Datt een stadsaanstelling inderdaad als mogelijkheid werd beschouwd om 
weduwenn in nood te helpen, althans door de burgemeesters van de stad Gouda, 
blijk tt uit het rekest van Jannetgen Cornelis. Zij was gehuwd geweest met een 
Leidsee predikant die te Gouda was beroepen. Na de dood van haar man hadden 
dee burgemeesters van Gouda de weduwe, die tijdens het leven van haar man als 
vroedvrouww in de stad en op het platteland van Rijnland had gewerkt, een func-
tiee in dienst van de stad aangeboden. Haar was daarbij een traktement van hon-
derdd gulden per jaar beloofd. Jannetgen Cornelis weigerde het genereuze aan-
bod.. Zij was in Leiden geboren, haar familie woonde in de stad en wanneer het 
Leidsee stadsbestuur haar als ordinaris vroedvrouw wilde aanstellen, zou zij het 
liefstt 'binnen deser stede [Leiden] mitter woon comen'. Het Gerecht, inmiddels 
geïnformeerdd over de grote ervaring van de vroedvrouw, bood de weduwe een 
aanstellingg met een wedde van zestig gulden hoewel er eigenlijk geen plaats 
vacantt was.8*  Jannetgen Cornelis gaf, zoals zeer gebruikelijk was binnen het be-
roep,, in 1648 haar plaats door aan haar dochter 'ten eijnde sij de laetste daegen 
haerss hoogen ouderdoms met wat meerder rust soude moogen doorbren-
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gen'.855 Haar ontslag uit stadsdienst betekende niet dat zij niet langer werkte. De 
weduwee deed slechts een stap terug en bleef tot op hoge leeftijd haar 'ordinaris 
Calanten'' dienen, 'soo veel haer crachten' dit toestonden.86 

WEDUWE NN VAN AMBACHTSLIEDE N 

Meestersvrouwen Meestersvrouwen 

Veell  van de boven beschreven vrouwen werkten in gildenverband. De biertap-
sterss moesten zich aan de regels van het herbergiersgilde houden, de visvrou-
wenn vielen onder het gilde van de zeevisverkopers en de warmoesvrouwen wa-
renn verenigd onder het gilde van de warmoeslieden. Leiden kende verscheidene 
gildenn met zowel mannelijke als vrouwelijke leden, waaronder het vlasverko-
persgilde,, het breiersgilde en het gilde van de boomgaarduiden.87 Daarnaast 
warenn er gilden waarin zowel mannen- als vrouwenberoepen waren verenigd. 
Inn het turfdragersgilde waren niet alleen de mannelijke turfdragers te vinden, 
maarr ook de (voornamelijk) vrouwelijke turftonsters en de broodslijtsters dien-
denn zich te houden aan de regels van het bakkersgilde.88 In de meeste Leidse 
ambachtenn was de toegang echter beperkt tot mannen. Vrouwen waren uitge-
slotenn van zowel het lidmaatschap van het gilde als van de opleiding die voor de 
zelfstandigee uitvoering van het ambacht was vereist. Toch wil dat niet zeggen 
datt er door vrouwen geen arbeid binnen deze ambachten werd verricht. Als 
meestersdochterr assisteerden zij hun vader en als echtgenote van een meester 
stondenn zij hun man bij in diens beroepsmatige activiteiten. 

Datt echtgenotes geen onbekenden waren op de werkvloer waarover hun 
mann als ambachtsmeester de scepter zwaaide, blijkt uit verschillende verorde-
ningen.. Zo moesten in de jaren zeventig van de zestiende eeuw niet alleen de 
ververss en hun knechten, maar ook 'haere wijven', 'naer ouder gewoonten' 
jaarlijkss de beroepseed vernieuwen.89 Deken en hoofdlieden van het Utrechtse 
veerr verzochten om de aanstelling van een postbode om de brieven die de 
schipperss meebrachten te bestellen. Aanleiding voor het verzoek waren de 
klachtenn van kooplieden over de trage bezorging, 'ontstaende 't selve door nala-
ticheijtt van eenige schippers oft anders dat de schippers haer vrouwen ende 
kinderenn daermede belasten die mede niet soo vlijtich daer mede voort varen 
alss sij behooren'.90 De bepaling van het apothekersgilde dat vrouw, kinderen en 
dienstmaagdd zich niet met de preparatie van medicamenten mochten bemoei-
en,, zou ontbreken wanneer zij zich nooit in de winkel zouden hebben ver-
toond.9'' Echtgenotes konden ook ter verantwoording worden geroepen voor 
dee gang van zaken binnen het ambachtelijk bedrijf. Regelmatig werden vrou-
wenn verhoord in zaken waarin zijzelf of hun echtgenoten de bedrijfskeuren 
haddenn overtreden. De weigering van een getuigenverklaring of medewerking 
bijj  een onderzoek werd bestraft.91 In arbeidsconflicten met derden werden 
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echtgenotess van ambachtslieden als volwaardige getuigen gehoord.* 
Dee aanwezigheid van de meewerkende echtgenote in het ambachtelijke be-

drijff  is een onderwerp dat veel aandacht van historici heeft gekregen. In navol-
gingg van Alice Clark werd de vroegmoderne tijd door verschillende historici 
getypeerdd als een periode waarin vrouwen nog volop deelnamen aan het ar-
beidsproces.. Deze participatie vond plaats binnen de family economy, waarin het 
gezinn nog als productie-eenheid fungeerde, maar zou onder invloed van het 
opkomendd kapitalisme met een wijziging van de productiemethoden en een 
scheidingg tussen werk- en woonplaats zijn teruggedrongen.94 Onder meer op 
basiss van onderzoek naar vrouwenarbeid in de Leidse middeleeuwse draperie 
meendee Martha Howell dat vrouwen in de late Middeleeuwen nog in staat wa-
renn high labor status te verwerven. De toegang tot de high status jobs, waarvan de be-
oefenarenn zelf beschikten over de grondstoffen en productiemiddelen en de 
distributiee in handen hadden, dankten vrouwen aan het feit dat de productie 
binnenn het gezin plaatsvond. Howell constateerde dan ook een sterk verband 
tussenn de high labor status en de burgerlijke staat van vrouwen: het waren de ge-
huwdee vrouwen en weduwen die toegang hadden tot de high status jobs.9S 

Kritiekk op het werk van Howell, evenals kritiek op de interpretatie van de 
Middeleeuwenn en de vroegmoderne periode als een gouden tijd voor vrouwen 
opp de arbeidsmarkt, is niet uitgebleven. De family economy was niet de enige pro-
ductievorm.. Veel mensen verdienen hun geld in loonarbeid. Van een grotere ge-
lijkheidd tussen de seksen blijkt bovendien geen sprake te zijn geweest. Els Kloek, 
diee evenals Howell de vrouwenarbeid in de Leidse draperie onderzocht, vond 
opp basis van onderzoek naar de keurboeken een strikte arbeidsdeling naar sekse 
binnenn de Leidse draperie. Het was de marginaliteit in de ambachtelijke struc-
tuurr die volgens Kloek de positie van textielarbeidsters typeerde.96 

Dee variëteit in de organisatievormen van arbeid, de strikte arbeidsdeling naar 
sekse,, de marginale positie van vrouwen in de organisatiestructuur en de lage 
statuss van vrouwenarbeid nemen niet weg dat er in de Leidse ambachten wel 
meewerkendee echtgenotes waren te vinden, óók in de zeventiende eeuw. Zij 
ontleendenn deze status veeleer aan hun huwelijk, evenals de vrouwen in de laat-
middeleeuwsee draperie. Ze waren niet de zelfstandige onderneemsters voor 
wiee Howell hun voorgangsters hield.97 De status van de meestersvrouwen en 
-weduwenn was, zoals Marianne Danneel het typeerde, 'man- en familiaal' ge-
bonden.98 8 

Hett is lastig te achterhalen in welke beroepen vrouwen betrokken waren bij 
hett werk dat hun echtgenoten verrichtten. Aangezien vrouwen geen toegang 
haddenn tot de opleiding voor het ambacht, is het mogelijk dat het hun aan de 
kenniss ontbrak die noodzakelijk zou zijn geweest voor de overname van de pro-
ductiee in het bedrijf. Niettemin zijn er voorbeelden van vrouwen die in perio-
dess van afwezigheid van hun man de taken tijdelijk overnamen.99 Het karakter 
vann het werk, de locatie van de werkplaats, de sociale mores op de werkvloer en 
dee tijd die zijn echtgenote naast haar andere (huiselijke) verplichtingen be-
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schikbaarr had, bepaalden of de ambachtsman op assistentie van zijn vrouw kon 
rekenen.,0°° Ook de aard van de werkzaamheden die de meestersvrouwen binnen 
hett ambacht van hun man verrichtten, varieerde waarschijnlijk van beroep tot 
beroep.. De verhoren van de echtgenotes van de ambachtslieden die keuren op 
hett werk overtraden, geven wel een algemene indruk van de taken van de mees-
tersvrouww binnen het ambachtelijk bedrijf. 

Uitt een getuigenverhoor in een omkopingszaak bij het vergeven van het 
marktschipperschapp op Alkmaar blijkt dat de echtgenote voor haar man had be-
middeldd om hem de dienst te bezorgen.,0' Enkele bidders zetten vrouw en kin-
derenn aan het werk om opdrachten te verwerven, zoals blijkt uit de gildenbrief 
uitt 1659 die deze praktijken verbood. ,oï Het bestuur van het molenaarsgilde 
hadd al eerder de gildenbrief aangepast om het aanprijzen van de diensten ten 
kostee van de beroèpsgenoten te voorkomen. Aanleiding waren de activiteiten 
vann de molenaar van de nieuwe molen op het grote bolwerk, die 'met desselfs 
huijsvrouw**  probeerde klanten bij andere molenaars weg te kapen.,OJ 

Verschillendee historici hebben erop gewezen dat de boekhouding van het 
ambachtelijkk bedrijf een taak was die de meestersvrouw waarnam.'04 De Leidse 
Jann IJsebouts en Aefgen Pieters zorgden er samen voor. Bij het vermoeden van 
hett stadsbestuur dat de brouwer Jan IJsebouts geen accijns over de door hem 
verhandeldee bieren had betaald, werd niet alleen hij, maar ook zijn vrouw bij 
hett gerecht ontboden om uitleg van zaken te geven. Jan verbleef buiten de stad, 
Aefgenn verscheen. Aanvankelijk weigerde zij de verzochte inzage in de boeken 
onderr het voorwendsel dat haar echtgenoot haar verboden had zich met de ad-
ministratiee te bemoeien. Maar het verweer was voor het gerecht weinig aanne-
melijkk en inspectie leerde dat "tzelve bouc zo wel bij haer als haer man werde 
gehouden'.IOïï Een lakendrapier die wegens het gebruik van inferieure wol voor 
dee Leidse lakenen voor het gerecht werd gedaagd, had samen met zijn echtge-
notee verklaard dat de wol inderdaad aan hén toebehoorde. Dat het gerecht ook 
zijnn vrouw in de zaak wilde horen is niet vreemd: zij was degene die wol van de 
spinsterr kocht.106 Verschillende veroordelingen wijzen uit dat echtgenotes ver-
antwoordelijkk waren voor de inkoop van de grondstoffen die hun echtgenoten 
verwerktenn en de verkoop van de eindproducten die de ambachtsman vervaar-
digde.. Ook waren zij degenen die de contacten onderhielden met - de echtge-
notess van - de deelbewerkers die in opdracht van drapiers werkten. '°7 

Binnenn de ambachten werd niet alleen 'geproduceerd'. De ambachtsman 
moestt eerst zijn opdrachten binnenhalen, grondstoffen moesten worden inge-
kocht,, producten moesten op de markt worden gebracht. Er moest een admini-
stratiee worden bijgehouden, er diende personeel te worden aangesteld. Afge-
zienn van de mogelijke betrokkenheid bij de productie in enkele beroepen, lijk t 
inn deze zakelijke kant van het ambachtelijk bedrijf- de bemiddeling, de boek-
houding,, personeelszaken en de in- en verkoop - de taak te hebben gelegen 
voorr de vrouw van de meester. 
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Weduwenrecht Weduwenrecht 

Margrietee van Eijck, de echtgenote van de koperslager Tousseijn Barberij, was 
geenn onbekende op de werkplaats van haar man. In een rekest aan het Gerecht 
meendee ze dat zij 'de neeringe ende 't regeren van haere winckel selffs gronde-
lickk verstaet'.Tousseijn was een ziekeüjk man.Vaak waren er periodes waarin hij 
hett werk niet kon waarnemen, zodat geregeld 'de geheele winckel op haer sup-
pliantee genouchsaem [had] gestaen'.ToenTousseijn overleed, üet hij zijn vrouw 
niett alleen achter met 'veel waeren ten dienste van haere neringe nodich', maar 
ookk met de 'veele inneschulden'. Van de vordering van de schulden had de we-
duwee 'vermits den slechten tijt ' voorlopig niet veel te verwachten. Verkoop van 
dee winkel was om dezelfde reden weinig opportuun. Liever gebruikte zij het 
winkelgereedschapp om zelf als koperslaagster de kost te gaan verdienen.lo8 De 
weduwee van Tousseijn Barberij maakte daarmee gebruik van het weduwenrecht 
datdat in het negende artikel van de gildenbrief van de smeden, waaronder ook de 
koperslagerss vielen, beschreven stond: 

Dee weduen van die van t' voorschreven ambachte, zullen naer t overlijden van hare 
mans,, de winckel mogen blijven ophouden deur haer zoon of zonen, indien zij 
eenigee hebben vanden ambachte zijnde, ofte deur een meesterknecht, naer hy zyn 
prouff  zal hebben gedaen: ende dat geduyrende haren weduelicken staet.,09 

Inn een groot aantal Leidse ambachten, of deze nu in gilden waren georgani-
seerdd of in neringen, was in de zeventiende eeuw het weduwenrecht van 
kracht.. Weduwen mochten het ambacht van hun overleden echtgenoot voort-
zetten.. In vrijwel alle ambachten waren aan het weduwenrecht wel voorwaar-
denn verbonden. De meest voorkomende staan in het negende artikel van het 
smidsgildee samengevat."° 

Nett als Margriete van Eijck moesten weduwen in vrijwel alle ambachten een 
meesterknechtt in dienst hebben om het werk van hun echtgenoot te mogen 
continueren.. De aanwezigheid van de ambachtsman die zijn leertijd al (bijna) 
hadd volbracht, moest de kwaliteit van het geproduceerde goed of de verleende 
dienstenn garanderen. De weduwe mocht dan ervaring hebben in het werk, het 
bewijss van haar kennis had zij nooit hoeven - of mogen - leveren. 

Ookk de eisen die aan de meesterknecht in dienst van een weduwe werden 
gesteld,, dienden als waarborg voor het vakmanschap. In enkele gilden lijk t het 
rechtt van weduwen het werk van hun echtgenoot te continueren van beperkte 
duur.. 'By 't sterven van een meester', stond bijvoorbeeld in de gildenbrief van 
dee kaardenmakers, 'sal desselfs weduwe de winckel niet langer mogen behou-
denn als een jaer ende ses weecken naer 't overlijden van haer man.' Deze ter-
mijn,, die eveneens in het hoedenmakers- en stoeldraaiersgilde gold, had slechts 
betrekkingg op de periode dat een weduwe het werk kon uitvoeren zónder een 
knechtt in dienst te hebben die zijn meesterproef had volbracht. Wanneer de we-
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duwee 'haer selven versagh van een knecht die sijn proef behoorlijck sal hebben 
gedaen'' hoefde zij het ambacht na het verstrijken van de termijn niet te verla-
ten.'""  De weduwe kreeg daarmee enige tijd orde op zaken te stellen, op zoek te 
gaann naar een competente meesterknecht of een van de reeds aanwezige knech-
tenn zijn proef te laten doen. In veel gilden duldde de examinering van de mees-
terknechtt geen uitstel. De knecht die in de winkel van apothekersweduwen 
diende,, moest binnen acht weken na het overlijden van zijn meester zijn des-
kundigheidd aan de assessoren, deken en hoofdlieden van het gilde tonen. "2 De 
ambachtsbrievenn van de gilden van de broodbakkers, de droogscheerders en de 
kuiperss stelden de aanstelling van 'een meesterknecht zijn prouve gedaan heb-
bende'' zonder meer als voorwaarde."1 Het gildenbestuur van de bakkers wilde 
err bovendien van verzekerd zijn dat de meesterknecht, alvorens hij zijn proef 
zouu doen, ook werkelijk het vereiste aantal leerjaren had volbracht. 

InIn het chirurgijnsgilde werd een leeftijdsgrens voor de knecht gesteld. Hij 
moestt twee jaar bij een vrij meester hebben gediend, werd 'preparatoir' geëxa-
mineerd,, moest binnen een jaar zijn proef doen en was bovendien achttien jaar 
off  ouder. De voorwaarde lijk t niet onredelijk gezien de duur van de opleiding, 
diee in dit gilde ten minste een periode van een jaar of vijf besloeg.,I4 Voor een 
winkell  van een weduwe werden niettemin minder strenge eisen gesteld dan 
voorr een winkel van een vrij meester. In 1681 verving het bestuur het prepara-
toirr examen door een ondervraging van haar knecht over het aanleggen van 
verbanden,, bloedstelpen, aderlaten en 'andere saaken, die geen uytstel konnen 
lijden'.. Immers, ook wie in noodgevallen een beroep deed op de chirurgijns-
winkell  van een weduwe moest verzekerd zijn van hulp. Minder spoedeisende, 
gecompliceerdee kwetsuren konden eventueel naar een vakgenoot worden 
doorgestuurd.. De knecht die de ondervraging van de examinatoren had door-
staan,, was niet bevoegd om zich met deze papieren als vrij meester te vestigen. 
Wildee hij na verloop van tijd in zijn eigen winkel aan het werk, dan moest hij 
alsnogg de meesterproef doen waarin de examinatoren alle onderdelen toets-
ten.. "s 

Dee eisen waaraan de meesterknecht moest voldoen, verschilden per am-
bacht.. Maar in geen enkele gildenbrief ontbrak de laatste voorwaarde die aan 
Margrietee van Eijck, de weduwe vanTousseijn Barberij, werd gesteld.Il6 Het 'we-
duwenrecht'' diende zeer letterlijk genomen te worden: de meestersvrouwen 
genotenn het na het overlijden van hun echtgenoot gedurende hun 'weduw-
lickenn staet' ofte wel tot 'sij comen te hertrouwen'. "7 

Hett meesterschap verschafte ambachtslieden recht op zelfstandige vestiging 
enn de mogelijkheid leerjongens en knechten in dienst te nemen. Meesters had-
denn bovendien een stem in gildenvergaderingen en konden gebruikmaken van 
dee gildengebonden privileges, hetgeen in Leiden neerkwam op begrafenis-
hulp."88 Vrouwen die op grond van het weduwenrecht het beroep uitvoerden, 
namenn binnen het ambacht nauwelijks een uitzonderingspositie in. 

Hett recht op 'zelfstandige vestiging' was in het geval van weduwen van wei-
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nigg betekenis, aangezien zij het werk van hun overleden echtgenoot voortzetten, 
all  was de voortzetting niet aan een bepaalde locatie gebonden.1'9 Evenals de gil-
denbroederss hadden weduwen het recht hun winkel uit te breiden. Bepalingen 
off  beperkingen ten aanzien van het aantal leerjongens of knechten dat zij in 
dienstt mocht nemen, ontbreken in de ambachtsbrieven, en in de boeken waarin 
hett gildenbestuur de namen van de knechten van de ambachtsmeesters bijhield, 
stondenn ook weduwen geregistreerd.'10 Het was vermoedelijk de meesterknecht 
diee de opleiding van deze knechten verzorgde.,2' Over de zeggenschap van we-
duwenn in gildenvergaderingen is wegens gebrek aan bronnen niets bekend. 
Weduwenn deelden in de rechten (en plichten) ten aanzien van de begrafenis-
hulpp warmeer het gilde hierin voorzag. 12ITen slotte lijk t het erop dat collega's de 
meestersweduwenn als volwaardige ambachtslieden beschouwden. Zij traden 
regelmatigg gezamenlijk naar buiten, bijvoorbeeld in rekesten aan het Gerecht, 
tott behoud van hun rechten, de versteviging van de concurrentiepositie of ver-
dedigingg van de beroepseer. Zo ondertekende bijvoorbeeld ook Margriete van 
Eijckk het rekest waarin de gezamenlijke koperslagers kort na de oprichting van 
hett tinnegietersgilde verzochten het recht op de vervaardiging van tinnen verf-
ketelss te behouden.'1* 

Voldeedd de weduwe eenmaal aan de voorwaarden die aan het weduwenrecht 
warenn verbonden, dan kon zij het ambacht op dezelfde voet continueren, 'zoe 
vrijj  als haer zaliger overleden man', zoals een enkele gildenbrief expliciet ver-
meldde.. 'M De status van de meestersweduwe (die een meesterknecht in dienst had 
diee zijn proef had gedaan) zoals vastgelegd in de gildenreglementen, was niet 
anderss dan de status van de ambachtsmeesters. 

Weduwenn van ambachtslieden in Leiden üjken deze positie niet met alle an-
deree weduwen in andere West-Europese steden te hebben gedeeld. Gildenor-
donnantiess in verschillende Duitse steden beperkten in de loop der tijd afwisse-
lendd de duur waarvoor een weduwe het werk mocht continueren, het aantal 
leerjongenss en knechten dat zij in dienst mocht hebben en het soort werk dat 
doorr weduwen kon worden uitgevoerd. In het Franse Lyon was de mogelijk-
heidd tot aanstelling van leerjongens door weduwen evenmin vanzelfsprekend. 
InIn het middeleeuwse Gent leidde dezelfde bepaling ertoe dat bijvoorbeeld 
schippersweduwenn hun bedrijf niet konden uitbreiden. De verklaring voor de-
zee beperkingen wordt doorgaans gezocht in het feit dat ambachtsmeesters de 
weduwenn als ongewenste concurrenten beschouwden. '2ï 

Leidsee weduwen kenden deze beperkingen niet. Al wil dat niet zeggen dat 
hett weduwenrecht in alle gilden gedurende de zeventiende eeuw in ongewij-
zigdee vorm bleef bestaan. Het bestuur van het bakkersgilde besloot bijvoor-
beeldd in 1652 het werk aan hertrouwde broodslijtsters te verbieden en stelde 
daarmeee hun positie gelijk aan die van de andere weduwen, aangezien het niet 
inzagg waarom de slijtsters 'meerder recht soude hebben als de backers wedu-
we'.1266 Het chirurgijnsgilde stelde in 1637 de examinering van de meester-
knechtt verplicht. Maar in het smidsgilde was een omgekeerde ontwikkeling te 
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zien:: de voorwaarde dat de knecht zijn proef had gedaan, werd in 1670 uit de 
gildenbrieff  geschrapt.117 Een verzoekschrift van een stoeldraaiersweduwe die in 
16551655 verzocht het werk van haar man te mogen continueren, was aanleiding 
voorr het güdenbestuur om het niet eerder vastgelegde weduwenrecht in de gil-
denbrieff  op te nemen. '28 Naar aanleiding van rekesten van ambachtslieden ver-
anderdenn gildenbesturen het beleid met een opvallend pragmatisme. 

Aanwijzingenn voor een steeds verdergaande structurele beperking van het 
weduwenrechtt ontbreken dus in de Leidse bronnen - akhans in de zeventiende 
eeuw.. Weduwen mochten weliswaar het ambacht in het algemeen even vrij als 
anderee ambachtslieden uitvoeren, maar het is de vraag of zij dat ook kónden. 
Pieterr de la Court beschrijft in Het welvaren van Leiden van omstreeks 1660 de na-
deligee consequenties van de beperking van het aantal leden die men in diverse 
gildenn instelde. 

Enn voorwaer grouwelick is het, dat die ombarmhertige gildebroeders onder dien 
selvenn schoonen dekmantel, van der stede voordeel te besorgen, de arme bedroef-
dee weduwen van hare eigen mede gilde-broederen na de dood haren lieven ee-
gadee noch soo wreeden slagh in hare versche ondraghelijcke wonde geven, als is 
haerr te berooven van hare neeringe ende eenighste levens-middel.119 

Opp welke schaal de gilden door middel van 'beroepssluitingen' het aantal leden 
trachttenn te beperken en hoeveel weduwen hiervan inderdaad de schade onder-
vondenn die De la Court beschrijft, is onbekend. Met het werk belichtte de au-
teurr de nadelige gevolgen van monopolievorming. 'JO De beschrijving van de si-
tuatiee van weduwen diende de schade van de ledenbeperking te onderstrepen. 
Vann beroepssluitingen in de textielnijverheid is bekend dat de beperkingen niet 
voorr weduwen golden: zij continueerden immers een reeds bestaand bedrijf. 

Incidentelee gegevens verwijzen naar meestersweduwen die er niet in slaag-
denn om de ambachtswinkel te behouden. Zo beëindigde een vollersweduwe 
haarr werk omdat zij niet in staat was de hoge schulden te betalen.IJ' Een bak-
kersweduwee die 'tottet incoopen van coora weijnich gelegentheijt ende oock 
weijnichh kennisse vant graen' had, besloot op advies van de voogden over haar 
minderjarigee kinderen de bakkerij aan haar knecht te verkopen.131 De rekesten 
vann meestersweduwen wijzen echter ook op de problemen die onder een bre-
deree groep leefden en waarmee de ambachtsmeesters niet werden geconfron-
teerd.. Een van de voorwaarden die gilden aan het weduwenrecht verbonden, 
maaktee de positie van meestersweduwen bijzonder kwetsbaar: de vereiste aan-
wezigheidd van een zoon of meesterknecht die zijn proef had gedaan. Zowel het 
onvermogenn om aan deze eis te voldoen als de soms problematische verhou-
dingg met knechten was voor weduwen aanleiding het Gerecht te verzoeken om 
dispensatiee van deze bepaling in de gildenbrief. 

Veell  vrouwen maakten gebruik van het weduwenrecht met de intentie om 
niett alleen zichzelf, maar ook hun zoon in de gelegenheid te stellen binnen het 
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ambachtt van hun echtgenoot de kost te gaan verdienen. Hij was dan ook dege-
nee die in de eerste plaats in eigen persoon in aanmerking kwam om zijn moe-
derr te voorzien van een geëxamineerde 'meesterknecht'. Maar niet iedere zoon 
hadd ten tijde van het overlijden van zijn vader de vereiste leeftijd of ervaring. 
Dezee weduwen kregen toestemming om het ambacht tijdelijk voort te zetten 
zonderr knecht of zoon die zijn proef had gedaan. De gunst werd hun 'uijt son-
derlingee consideratie' of'bij provisie' en in de regel afhankelijk van de omstan-
dighedenn verleend.'" Het smidsgilde erkende de problemen van weduwen bij 
hett vinden van een volleerde meesterknecht en wenste, ter behoud van vol-
doendee werkplaatsen, verandering in deze situatie. Een groot aantal smederijen 
inn Leiden was omstreeks 1670 in handen van weduwen die het werk niet langer 
dann een jaar en zes weken mochten voortzetten zonder dat hun knecht de proef 
hadd gedaan. Hun winkels dreigden te worden gesloten, waardoor, zo voorspel-
dee het gildenbestuur, 'veele huijsgezinnen tot armoede comen te vervallen'.'34 

Mett succes verzocht het gildenbestuur om afschaffing van de eis. Andere wedu-
wenn dreigden mét meesterknecht tot armoede te vervallen. De kosten voor de 
aanstellingg van de meesterknecht waren hoog. Een slotenmaakster 'van geringe 
conditie'' meende dat het haar aan de 'macht en middelen' ontbrak de gildenor-
donnantiee in dit opzicht 'precicelijck te cunnen voldoen'.1" In slechte tijden 
wass er bovendien voor een meesterknecht niet altijd voldoende werk. 'Gewone' 
knechtenn kon bij gebrek aan werk de wacht worden aangezegd, terwijl de we-
duwee het loon van haar meesterknecht ongeacht de inkomsten zou moeten 
doorbetalen.Ij 6 6 

Hadd de weduwe eenmaal een meesterknecht in dienst, dan was het de kunst 
omm deze ook in dienst te houden. De volleerde ambachtsman was nog maar een 
kleinee stap verwijderd van het zelfstandig meesterschap. De wetenschap dat de 
meestersweduwee van zijn aanwezigheid afhankelijk was, verschafte knechten 
eenn sterke onderhandelingspositie. 

Hett waren de strenge eisen waaraan een meesterknecht moest voldoen die de 
bakkersweduwenn hinderden in de uitvoering van hun werk. Bij het vertrek of de 
wisselingg van hun knechten sprak het gildenbestuur de baksters erop aan dat zij, 
alss 'wed[uw]e vrouwen in hare neringen', het werk niet mochten uitvoeren 
zonderr een knecht die vier jaar het ambacht had geleerd, die daarvan twee leerja-
renn bij een Leidse meesterbakker had gewerkt en gewoond, en die zijn proef naar 
behorenn had volbracht. Deze volleerde knechten kenden de consequenties van 
hunn eventuele vertrek: de bakkerij werd stilgelegd en de baksters verloren hun 
klanten.. Het kwam geregeld voor, zo vertelden de weduwen in een gemeen-
schappelijkk rekest, dat een knecht kort na het behalen van de door de weduwe 
betaaldee proef vertrok, 'alleen omme haer een part te bespeelen ende op een 
schopp te stellen' Keer op keer herhaalde zich deze situatie, zodat de weduwen in 
kortee tijd verscheidene malen de proef van een nieuwe knecht moesten betalen. 
Hett gedrag van de knechten was volgens de bakkersweduwen zo 'impertinent' 
datdat 'de wed[uw]e vrouwen genouchsame dienstboden van hare knechts sijn'. Zij 
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verzochtenn het Gerecht daarom hun werk te mogen continueren met een be-
kwamee knecht zonder dat deze eerst zijn proef had hoeven doen. Het Gerecht 
versoepeldee hierop de eisen die aan de knecht werden gesteld. *7 Voor de wedu-
wenn was het makkelijker een geschikte knecht te vinden, voor de knechten werd 
hett aantrekkelijker om bij een weduwe in dienst te gaan. De garantie dat hun 
knechtenn in dienst zouden blijven, hadden de weduwen echter niet. 

Meerr zekerheid bood de oplossing waarvoor Beatrix Claes van Witsenburch, 
dee weduwe van de koperslager Claes Arents van Colevelt, had gekozen. Aan de 
vooravondd van de bekroning van zijn opleiding verschenen zij en haar knecht 
voorr de notaris om vast te leggen dat zij 'aengaende het doen van des smiths-
prouff  ende 't dienen voor M[eeste]r knecht' overeengekomen waren dat de we-
duwee de kosten voor de proef zou voldoen, maar de knecht het bedrag bij voor-
tijdigg vertrek aan zijn werkgeefster zou terugbetalen. De intentie was echter dat 
hijj  vier jaar lang voor vier gulden en tien stuivers per week 'van dach tot dach 
sall  comen wercken op haer winckel mitsgaders daer alles waer nemen sulcx hij 
bijtt leven ende na 't overlijden vande gemelte van Colevelt tot huijden toe heeft 
gedaenn ende gelijck een goet ende vroom getrouw winckelknecht toestaen en-
dee behoort te doen'.*8 Mogelijk was de trouwe dienst van de meesterknechten 
aann hun overleden echtgenoten - zoals kennelijk ook de koperslagersknecht aan 
Claess Arents van Colevelt had bewezen - de reden dat andere weduwen ver-
zuimdenn de diensttijd van hun knechten contractueel vast te leggen. Wellicht 
haddenn weduwen hun knechten te weinig te bieden in een contract. Zeker is in 
elkk geval dat het voortijdig vertrek van knechten verschillende meesterswedu-
wenn in de problemen bracht. 

Beklaagdenn de bakkersweduwen zich al over het impertinente gedrag van 
hunn knechten, de opstelling van de molenaarsknechten het zich typeren als 
chantagee - en dat was ook wat het gildenbestuur ervan vond. De gildenbrief 
bepaaldee dat degene die de molen door een knecht het bemalen, ook het gil-
denrechtt voor deze knecht moest betalen, en dit leidde volgens deken en 
hoofdliedenn tot een situatie waarin weduwen door hun knechten 'onlijdelij-
ckenn werden gevexeert ja geperst om haer soo veel te geven, als sij selffs willen'. 
Weigerdenn weduwen hun knechten de exorbitant hoge lonen te betalen, dan 
dreigdenn de knechten te vertrekken, in de wetenschap dat de weduwen 'ge-
nootsaectt sijn telcken een nieut knecht aen te slaen'.'39 Op verzoek van het be-
stuurr werd de gildenbrief veranderd. De molenaarsweduwe die een knecht 
voorr zich het werken, zou in het vervolg zélf het gildenlidmaatschap winnen en 
daarmeee het ingangsgeld slechts eenmaal hoeven te betalen. 

Dee opstelling van het molenaarsgilde in de verdediging van de weduwen te-
genn wangedrag van knechten vormt geen uitzondering. Geregeld vonden de 
meestersweduwenn in conflicten met knechten het gildenbestuur aan hun kant. 
Zoo wist bijvoorbeeld een stoeldraaiersweduwe zich gesteund door het gilden-
bestuurr toen haar meesterknecht kort na het behalen van zijn proef was ver-
trokken.. Deken en hoofdlieden beloofden hierop de meesterknecht het mees-
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terschapp te onthouden totdat hij de weduwe de kosten voor de proef had terug-
betaald.. De weduwe kreeg haar tevergeefs geïnvesteerde geld weer terug, maar 
eenn oplossing voor hett probleem bood de toeschietelijke opstelling van het gil-
dee niet. Slechts 'onder een ander meester knecht, die sijn proeff heeft gedaen' 
mochtt de stoeldraaiersweduwe weer aan het werk. ^ 

Naastt de weduwen die niet in staat waren een geschikte meesterknecht te 
vinden,, waren er ook vrouwen die het Gerecht om dispensatie verzochten om-
datdat zij geen meesterknecht in dienst wilden. Het eerdergenoemde rekest van 
Margrietee van Eijck, weduwe vanTousseijn Barberij, leerde al dat deze kopersla-
gersweduwee ruime ervaring had in het werk. De aanleiding om het Gerecht van 
haarr kennis te overtuigen was een bezoek van het gildenbestuur, dat haar had 
latenn weten dat zij een meesterknecht in dienst moest nemen wanneer zij het 
werkk wilde voortzetten. Gezien haar kennis van het vak achtte Margriete de aan-
wezigheidd van een meesterknecht in de eerste plaats 'onnodich'.Ter ondersteu-
ningg wees zij erop dat zij na het overlijden van haar echtgenoot 'veele swaere 
wereken'' tot grote tevredenheid van haar opdrachtgevers had gemaakt. Het 
ontbrakk haar niet alleen aan de noodzaak, ook meende de weduwe dat de aan-
wezigheidd van een meesterknecht 'soodanige conclusie ende ongemack inson-
derheijtt voor haer suppliante soude veroorsaecken dat het ongelooffelick is'. 
Onvermijdelijk,, voorspelde ze, zouden zij en een meesterknecht 'metten ande-
renn verhoopt raecken', hetgeen niet alleen haar, maar ook het 'werek van de 
goedee ingesetenen' zou schaden. Het 'regeren van haere winckel' was haar wel 
toevertrouwdd terwijl zij bij de aanstelling van een meesterknecht "t gesach op 
haeree winckel genouchsaem, al immers voor 't merendeel zoude verliezen'. 
Datt zij hieraan niet toe zou geven blijkt uit het - in de argumentatie overigens 
inconsequentee - volgende argument. Er zou geen 'goedt knecht' te vinden zijn 
diee zich onder haar 'soude willen submitteren'.'4' Met andere woorden, Mar-
grietee van Eijck voelde zich door de eis van het gildenbestuur in haar beroeps-
eerr aangetast en was niet bereid zich aan de autoriteit van een meesterknecht 
tee onderwerpen. 

Hett is goed mogelijk dat deze gezagskwestie ten grondslag lag aan het onver-
mogenn van sommige weduwen om een geschikte meesterknecht te vinden. Op 
dee werkplaats waar knechten werkten voor hun meester was ook de meesters-
vrouww aanwezig geweest, maar de verhoudingen waren helder: het gezag lag bij 
haarr man. In dienst van een weduwe zou de ambachtsman die zijn opleiding 
(bijna)) had voltooid zijn beroep - dat onder gebruikelijke omstandigheden uit-
sluitendd door mannen zelfstandig kon worden beoefend - uitvoeren onder lei-
dingg van een vrouw. Voor sommigen, zo kan worden verondersteld, was dit hun 
eerr te na. De afhankelijkheidsrelatie tussen weduwe en knecht was echter niet 
eenzijdig.. De meesterknecht beschikte weliswaar over het bewijs van de vereiste 
kenniss (de proef), maar de weduwe bezat de winkel waarin deze kennis kon 
wordenn toegepast. De kosten van de meesterproef waren hoog en voor sommi-
gee knechten was een weduwe de enige die hun de toegang tot het meesterschap 
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konn verschaffen. **  Beiden hadden elkaar nodig, maar dat maakte de verhoudin-
genn er niet per definitie beter op, zoals de rekesten van weduwen illustreren. 

Margrietee van Eijck wenste geen meesterknecht om eventuele gezagsconflic-
tenn uit de weg te gaan. Met deze weigering stelde zij haar werk in gevaar - na 
hett verstrijken van de termijn waarvoor zij van het Gerecht vrijstelling had ge-
kregen,, verlangde het gildenbestuur dat zij het ambacht zou verlaten.143 

Behalvee door de problematische gezagsverhouding kon ook een ander be-
zwaarr tegen de meesterknecht de uitvoering van het werk belemmeren. Sophia 
Janss had reeds tien jaar lang de apotheek van haar overleden echtgenoot zonder 
enigee assistentie voortgezet toen het gildenbestuur de aanwezigheid van een 
geëxamineerdee meesterknecht als voorwaarde aan het weduwenrecht verbond. 
Sophiaa wees, net als Margriete van Eijck dat deed, op haar jarenlange ervaring. 
Hett (impliciete) gebrek aan erkenning van haar deskundigheid was echter niet 
dee reden waaromm zij geen meesterknecht wilde. Sophia was een 'oude beiaerde 
vrou'' die 'niet gaern de onvrijheijt van een knecht in haer huijs soude heb-
ben'.1444 Hier wrong de verhouding tussen de meestersweduwe en haar knecht 
zichh als een verhouding tussen twee leden van verschillende seksen - en dus op 
dee meest onafwendbare manier. Hoewel het in geen enkele gildenbrief stond 
vermeld,, ging men er soms kennelijk van uit dat de meesterknecht ook bij de 
meestersweduwee zou wonen. Dit was een gewoonte die voor een vrouw zon-
derr man niet altijd acceptabel was. De ongehuwde gezusters Margrieta, Anna en 
Johannaa de Hoest, die van het gildenbestuur 'considerende de selve als een 
we[duw]ee van een affgestorven gildebroeder' te verstaan hadden gekregen dat 
ookk zij een meesterknecht in dienst behoorden te hebben, verwoordden de last 
vann een man in huis als volgt: 

dewijlee sij supplianten, alle drije sijn ongehuwde dochteren, ende dat haer huijs-
houdingee nochte neeringe, alsoo het meest vrouwluijden sijn, die aldaer om me-
dicamentenn te marckt comen, niet wel de bijwoninge van een knecht ofte mans-
persoon,, soude cunnen lijden.141 

Dezee referentie aan de vrouwelijke sekse is opmerkelijk wanneer de adviezen 
vann de schrijvers van instructiewerken in herinnering worden gehaald. In de 
omgangg met leden van de andere sekse diende de weduwe uiterste voorzichtig-
heidd te betrachten - het best voorkwam de weduwe dat zij alleen in het gezelschap 
vann haar knechten werd gezien. Aannemelijker hadden de drie zusters hun be-
zwaarr in de oren van moralisten dan ook niet kunnen laten klinken. 

Mogelijkk waren de rekesten van Sophia Jans en de gezusters De Hoest de uit-
zonderingg die de regel van een doorgaans onproblematische samenwerking van 
knechtenn met meestersweduwen bevestigde. Misschien was het door hen aange-
voerdee argument wel voor veel meer weduwen de werkelijke reden waarom zij 
zonderr meesterknecht wilden werken. Waarschijnlijk werd het eventuele be-
zwaarr tegen een man over de vloer pas in laatste instantie als argument aange-
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voerdd waarom zij niet aan de voorwaarde van een meesterknecht konden vol-
doen.. Anders dan een te jonge zoon bijvoorbeeld zou dit bezwaar immers ook 
naa verloop van tijd onveranderd blijven bestaan. Zeker is dat er in de vergelijking 
vann de status van de meestersweduwe met de status van de ambachtsmeester re-
keningg gehouden moet worden met de mogelijkheid dat de waarschuwing die 
moralistenn aan weduwen gaven, terecht was.'46 Het Gerecht deed dat, in weerwil 
vann de gildenbesturen, ook: het verleende Sophia Jans en de gezusters De Hoest 
dispensatiee van de gewraakte voorwaarde aan het weduwenrecht.I47 

WEDUWE NN I N DE SAAINIJVERHEI D 

Volsters,Volsters, verfsters, conrooisters en persters 

Hoee groot was het aantal weduwen dat binnen de ambachten gebruikmaakte 
vann het weduwenrecht? Wat was hun motivatie om het werk te continueren en 
slaagdenn zij in deze opzet? De betekenis van het weduwenrecht voor de wedu-
wenn zelf is lastig te achterhalen. De weduwen die in het voorgaande ter sprake 
kwamen,, schreven hun rekesten omdat zij om een uitzonderingspositie ver-
zochten.. Weduwen die aan de gebruikelijke voorwaarden voldeden, hadden 
geenn toestemming nodig van het Gerecht voor de uitvoering van het werk en 
ontbrekenn daarom in de Gerechtsdagboeken. Ledenlijsten van gilden zijn zeld-
zaam,, en als ze al bewaard zijn gebleven bovendien verre van volledig. De we-
duwenn die binnen de textielnijverheid de ververij, voDerij, conrooierij of perse-
rijj  van hun man voortzetten, vormen hierop een uitzondering. De stad Leiden 
hadd met de kwaliteit van de textiel een naam hoog te houden. Als beroepsgeno-
tenn in de sector die Leiden in de Gouden Eeuw een periode van grote economi-
schee bloei bezorgde, werden deze weduwen nauwlettend in de gaten gehou-
den.. De documentatie van hun doen en laten is navenant. 

Naa de ineenstorting van de oude draperie kwam vanaf ic8o de 'nieuwe dra-
perie'' eerst voorzichtig, later versneld tot ontwikkeling. De enorme stroom 
vluchtelingenn uit de Zuidelijke Nederlanden die na de inname van Hondscho-
tenn - het centrum van de saainijverheid - door de Spanjaarden in 1582 en de val 
vann Antwerpen drie jaar later hun toevlucht tot Leiden zochten, vergrootte niet 
alleenn het aantal arbeidskrachten, maar bracht ook de technische vaardigheden 
enn de juiste contacten met zich mee. Leiden was mede hierdoor in staat in te 
spelenn op de groeiende vraag naar modieuze, lichte stofTen, zoals saaien. De 
saainijverheid,, al snel de'hoofdnering' genoemd, groeide in de eerste helft van 
dee zeventiende eeuw uit tot de belangrijkste branche in de textiel. Omstreeks 
16400 werd deze positie door de lakennijverheid overgenomen. Als gevolg van 
dee diversiteit aan geproduceerde stoffen kon de terugval in de ene branche 
doorr de andere worden opgevangen. Na de periode van opkomst en groei tus-
senn 1580 en 1630 bereikte de productieomvang het hoogtepunt in de jaren zes-
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tigtig van de zeventiende eeuw. In het laatste kwart van de eeuw raakte de textiel-
nijverheidd in verval. Enkele neringen (de saai- en de fusteinnering) hadden al 
eerderr met achteruitgang te kampen, andere (de laken-, baai- en warpnering) 
volgdenn later. Uiteindelijk verloor Leiden de concurrentie van andere gebieden 
onderr meer als gevolg van de hoge lonen in de stad. In het midden van de acht-
tiendetiende eeuw was de textielnijverheid nog steeds de grootste nijverheidssector, 
maarr de vooraanstaande positie als textielstad was Leiden toen allang kwijt . ^ 

Dee Leidse textielnijverheid was, op basis van de grondstof en vernoemd naar 
hett eindproduct, georganiseerd in neringen. Zo waren er naast de saainering en 
dee lakennering. de baai-, de fustein-, de ras-, laken-, warp- en greinnering.w 

Anderss dan in gilden waren niet alleen de meesters in neringen 'verenigd'. 
Evenminn was er sprake van 'lidmaatschap'. Iedereen die bij het productieproces 
betrokkenn was, viel automatisch onder de betreffende nering. 's° Elke nering be-
schiktee over een eigen hal. De stoffen werden hier door keurmeesters gecon-
troleerdd op kwaliteit en van een loodje voorzien alvorens ze mochten worden 
verhandeld.1SII Het bestuur van de nering bestond uit de onder de schepenmees-
terss gekozen superintendenten, die dee algemene leiding hadden, en de gouver-
neurs,, gekozen uit en door de notabelen van de nering, die verantwoordelijk 
warenn voor hett dagelijks bestuur.,sl Het stadsbestuur vaardigde de keuren op de 
textielnijverheidd uit. Tot in detail was het technische proces in de keurboeken 
beschreven.. De overheidsbemoeienis betrof niet alleen de productie, maar 
eveneenss controle op de productie, de handel en de bedrijfsrechtspraak.,5J De 
inmengingg van het stadsbestuur in de uitvoering van het beroep was niet overal 
gelijk.. De textielarbeid(st)ers, zoals spinners, wevers of nopsters, hadden nau-
welijkss met het stadsbestuur te maken. In de uitvoering van het werk van vol-
lers,, de ververs, de conrooiers en de persers - door Posthumus aangeduid als de 
loonindustriëlenn - hield de overheid sterk de hand. 'S4 

Nadatt deelbewerkers'" zoals vellenploters, wolwassers, kaarders, kammers, 
spinners,, wevers, noppers en stoppers hun werk hadden gedaan, was het eerst 
dee beurt aan de vollers om de weefsels te reinigen en te vervilten.Ij 6 De ververs 
kleurdenn de stoffen vervolgens in grote ketels blauw, zwart, kraprood, karmo-
zijnn of andere, gemengde kleuren.,ï7 De door het verven of vollen gekreukte 
stoff  werd door de conrooiers op stokken gewikkeld en in kokend water gehou-
denn om ze te ontkreuken. Om de stoffen glad en glanzend te krijgen werden ze 
doorr de persers ten slotte heet. koud, of lauw geperst alvorens ze op de markt 
werdenn gebracht.,s* 

Alvorenss zich te kunnen vestigen hadden de vollers, ververs, conrooiers en 
perserss een vergunning nodig van de gouverneurs, die via een rekest aan het 
Gerechtt kon worden verkregen. Vervolgens waren zij verplicht de nering als 
nieuwee 'dienaar' te betalen en de beroepseed af te leggen. Deze eed, waarin zij 
beloofdenn de keuren op de nering te volgen, moest bovendien jaarlijks worden 
vernieuwd.'599 Een groot aantal rekesten om een vergunning is te vinden in de 
Gerechtsdagboeken,6°,, de jaarlijkse eedsafleggingen zijn in de dienstboeken ge-
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I.C.. Swanenburgh, (1537-1614), Het spinnen, het scheren van de ketting en het weven. 
Stedelijkk museum De Lakenhal, Leiden. 

registreerdd en de overtredingen van de bedrijfskeuren vonden hun weerslag in 
dee correctieboeken. Hierdoor is het mogelijk enig zicht te krijgen op de beteke-
niss van het 'weduwenrecht' in bijvoorbeeld de saainijverheid. De combinatie 
vann de gegevens uit de Gerechtsdagboeken en de dienstboeken leverde een lijst 
opp met namen van 81 vrouwen die in de periode tussen 1590 en 1700, naast een 
kleinee vierhonderd mannen, werden beëdigd om met verven, vollen, conrooi-
enn of persen in de saainijverheid hun geld te verdienen. '6' 

Hett Gerecht verleende daarmee 87 keer toestemming aan een vrouw om een 
bedrijff  te continueren. Zes vrouwen staan namelijk dubbel geregistreerd. Vijf 
vann hen zetten het werk na de dood van zowel hun eerste als hun tweede echt-
genoott voort. Eén vrouw had voor de dood van haar eerste man al eens de con-
rooierseedd gedaan, 'ter oorsaecke van de indispositie van haer moeder', die als 
weduwee het werk van haar man had overgenomen. '62 Judith Baes was daarmee 
eenn van de vier beëdigde ongehuwde vrouwen in de zeventiende eeuw. De 
veertigjarigee AnthonetteVaillant zette het werk van haar vader voort. Hester On-
genaa vervolgde het werk van haar moeder, die bijna dertig jaar aan de saaine-
ringg verbonden was geweest.,6ï En Judith Huijgen nam, na gewerkt te hebben 
voorr haar vader, haar broer en de weduwe van haar broer, de winkel van de laat-
stee over. Zij werkte samen met een mannelijke collega omdat zij de dienst niet 
alleenn kon waarnemen, 'als sijnde een vrou persoon die onbequaem sijn son-
derlingee tot hoge Jaere gecomen sijnde omme veel te kruijen ende draegen dat 
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denn voornoemde dienst mede brengt'.'64Vermoedelijk werden de vier ongehuw-
dee vrouwen tot de nering toegelaten op dezelfde grond als de eerdergenoemde 
zusterss De Hoest tot het apodiekersgilde: zij werden als weduwen beschouwd. Zij 
zettenn immers geen eigen bedrijf op maar werkten in een bedrijf dat reeds jaren 
bestond.. De aan hen verleende toestemming betekent niet dat vrouwen toegang 
haddenn tot de beëdigde beroepen binnen de saainijverheid, maar duidt eerder op 
eenn flexibele interpretatie van het 'weduwenrecht'.t6s 

Ditt weduwenrecht was niet vastgelegd in de keuren. Vermoedelijk was er 
sprakee van gewoonterecht, dat voor andere ambachten wel was beschreven.l66 

Zowell  uit de rekesten waarin de — ook voor weduwen verplichte — vergunning 
werdd aangevraagd, als uit de apostilles daarop blijkt dat men dezelfde voorwaar-
denn hanteerde als in de gilden werd gedaan. De weduwe mocht het werkk conti-
nuerenn totdat zij hertrouwde. Gehuwde vrouwen hadden immers geen toegang 
tott het beroep. Over de verplichting van de aanwezigheid van een knecht is 
nietss bekend - al wijst de praktijk uit dat er op iedere werkplaats wel een aan-
wezigg was.l6y 

Hett recht van weduwen om het bedrijf voort te zetten was niet afhankelijk 
vann de arbeidsduur van haar overleden echtgenoot. Evenmin bestond er een 
verbandd tussen het aantal jaren dat haar man had gewerkt en de keuze van de 
weduwee om het werk voort te zetten. Veel weduwen continueerden het werk 
datdat hun echtgenoot decennialang had uitgevoerd, maar er waren ook vrouwen 
diee beëdigd werden kort nadat hun man het werk begonnen was. In de rekesten 
wistenn zij zowel de wenselijkheid van de voortzetting van een jong bedrijf als 
vann een oud bedrijf te beargumenteren. In het eerste geval had het bedrijf de in-
vesteringg nog niet waargemaakt.l68 Betrof het werk waarmee ook hun ouders 
enn voorouders de kost hadden verdiend, dan meenden zij recht op voortzetting 
tee hebben op grond van traditie.lé9 

Vann de meeste weduwen die binnen de saainijverheid werden beëdigd, is be-
kendd dat zij een aantal kinderen te verzorgen hadden. Of de aanwezigheid of 
leeftijdd van kinderen van invloed was op de overweging van de weduwe het 
werkk voort te zetten is onbekend. Ook hier werd iedere mogelijke situatie in het 
pleidooii  voor een aanstelling ten voordele aangewend. Jonge kinderen beletten 
weduwenn in elk geval niet hun werk te doen. De weduwe met zes, zeven kleine, 
'winnelose'' kinderen, soms 'groff swanger zijnde' van de volgende en 'verbon-
denn tot deselver onderhout', had het bedrijf nodig om met haar kinderen 'in 
haree huijshoudinge [te] continueren'.'70 Al wat oudere kinderen werden door 
weduwenn als welkome en ondersteunende arbeidskrachten gepresenteerd.'71 

Maarr wanneer het zo uitkwam, werd ook de afwezigheid van kinderen in de ar-
gumentatiee gebruikt. De weduwe Johanna Cabeljauw vertelde het Gerecht dat 
zijj  de 'const vant verven volcomentlijck verstaet' aangezien zij tijdens het leven 
vann haar man 'continueelhjcken en altoos vermits sij niet en was beleth ofte be-
lastt met kinderen haer inde verwerije heeft geëxecerseert'.,72 

Hoewell  Johanna voorzover bekend de enige kinderloze weduwe in de saai-
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neringg was, had zij niet als enige weduwe goede kennis van het vak. Meisjes 
kondenn weliswaar niet zoals jongens als knecht bij een meester in de leer, maar 
zijj  werden wel geschoold, in de werkplaats van hun ouders. Lijsbeth Verborre 
beklemtoondee haar ervaring als conrooister toen zij het werk van haar man wil -
dee voorzetten aldus: 

tenn opsichte sij bij hare ouders daerinne van jongs op geoeffent es, believe haer 
suppliantee als conroijster van de saeijneringe binnen deser stede te admitteren. 
Nijett twijfelende of de coopluijden ende trapiers alhier en sullen daer mede wel 
gerijj  ft ende gedient sijn.'71 

Opmerkelijkk is dat vrijwel alle weduwen zich met soortgelijke argumenten als 
beroepsbeoefenarenn afficheerden. '74 

Dee indruk uit de rekesten dat weduwen werkelijk bij het productieproces 
betrokkenn waren, wordt bevestigd door het verslag van de baljuw van de saai-
neringg van de overtreding van de verfkeuren door Cathelijntgen Otteles, de 
weduwee van Hendrik Lomme. Toen de baljuw, verantwoordelijk voor de con-
trolee in de nering, samen met een gecommitteerde op een van zijn inspecties 
aann de deur van de ververij van de weduwe verscheen, werd hij pas na lang 
aankloppenn binnengelaten.'75 De verklaring voor de lange wachttijd vond de 
baljuww na binnenkomst in de vorm van een spoor van nattigheid dat over de 
grondd naar de deur van de kelder liep, 'veroorsaect door ijets dat uijt de verwe-
rijee gedragen was'. Het vermoeden dat de weduwe en haar dochter iets te ver-
bergenn hadden, werd bevestigd door hun reactie op zijn gebod de kelderdeur 
tee openen om de plaats te inspecteren: 'grijpende hem bailliu beijde aen het 
lijf ff  ende met sodanich worstelende dat hij onder de voet raeckende'. Eenmaal 
opp de been dreigde de baljuw het verzet aan te geven bij de schout, waarop de 
weduwee de deur van de kelder eindelijk voor hem opende. Hij vond er een 
'sackgenn met verboden verwstoffen dat noch heel warm was ende groten 
dampp van sich gaf' en overhandigde dit aan de gecommitteerde. De heren wa-
renn de ververij nog niet uit of de dochter schoot op de gecommitteerde toe, 
gristee met geweld het zakje uit zijn handen en wierp het in de Verversgracht. 
Dee manier waarop de dochter vervolgens hun poging het zakje met behulp 
vann een stok uit het water te vissen verijdelde, het over de inhoud van het zakje 
weinigg onduidelijkheid bestaan - al was het niet meer te bewijzen. De dochter 
wass 'vande valbrugge leggende over de verwersgracht in het water gesprongen 
endee heeft het sackgen aldaer aengegrepen ende teenemael uijtgeschuddet 
sulcxx dat t houtscool ende andere van hchtheijt daerheen dreef*. Het gerecht 
bestraftee het gebruik van verboden verfstoffen en de ernstige belediging van 
dee autoriteiten met het verbod aan Cathelijntgen Otteles om nog langer te ver-
ven.'76 6 

Overr de aanwezigheid van eventuele knechten in de ververij wordt in de ver-
klaringg met geen woord gesproken. Bij binnenkomst van de baljuw had de we-
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duwee het doen voorkomen alsof zij de deur niet had kunnen openen omdat zij 
bezigg was met verven. De weduwe en haar dochter waren bovendien goed op 
dee hoogte van het feit dat de verfin het zakje een verboden verfstof was. Het is 
aannemelijkk dat Cathelijntgen Otteles evenals LijsbethVerborre, die haar kennis 
beklemtoonde,, en Judith Huijgen, die zich liet assisteren omdat het kruien haar 
tee zwaar werd, zelf het werk hebben uitgevoerd. 

Dee vraag of weduwen zelf het werk hebben uitgevoerd, biedt een interessante 
blikk op de gang van zaken in de ambachtswinkel, maar was voor het bestaan van 
hett weduwenrecht niet van wezenlijk belang. '77 Immers, weduwen genoten ook 
hett weduwenrecht binnen die ambachten die niet in de werkplaats van de vader 
kondenn worden aangeleerd, en waarin de aanwezigheid van een meesterknecht 
deskundigheidd moest garanderen. In dat geval was minder arbeidskracht in de 
winkell  aanwezig, terwijl de weduwe wel haar meesterknecht moest betalen. De 
opbrengstenn uit de ambachtswinkel waarin de weduwe niet zelf het werk uit-
voerde,, zullen voor haar dan ook lager zijn geweest. De aanwezigheid van een 
zoonn die als meesterknecht in de winkel van zijn moeder kon werken, moet voor 
dezee vrouwen zeer welkom - in sommige gevallen wellicht noodzakelijk — zijn 
geweest. . 

Dee essentie van de status van meestersweduwen was dat het weduwenrecht 
dezee vrouwen in staat stelde het ambacht voort te zetten en hun daarmee de mo-
gelijkheidd bood (enige) inkomsten te verdienen om zichzelf en hun kinderen 
vann te onderhouden. Cathelijntgen Otteles had met de overtreding niet alleen 

I.C.. Swanenburgh, (1537-1614), Het vollen en verven. 

Stedelijkk museum De Lakenhal, Leiden. 
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zichzelff  in een lastige situatie gebracht. Nog geen maand na haar veroordeling 
verzochtt - en kreeg - de weduwe opheffing van het verfverbod. De weduwe 
wass van de inkomsten uit de ververij afhankelijk, had 'geen off weijnich midde-
len',, maar had wel zes kleine kinderen te verzorgen.178 Haar schoonmoeder, 
Caüielijntgenn de Witte, had het Gerecht een aantal jaar eerder verteld dat zij niet 
wistt 'waer mede sij nu voortaen haer ende haren voorseijde kinderen de kost 
endee 't bijleven sal vercrijgen soo sij int voorseijde blau veruwen in desselfs ha-
ree mans plaetse niet en mag succederen'.'79 Met het veelvuldig gebruikte argu-
mentt van het onvermogen hun gezin op een andere manier te onderhouden, 
verwezenn weduwen naar het mogelijke gevolg van een afwijzing die ook voor 
hett stadsbestuur weinig aantrekkelijk was. De kans dat de weduwe, samen met 
dee schare kinderen die in de rekesten werden genoemd, uiteindelijk ten laste 
vann de armenzorg zou vallen, was niet denkbeeldig. 

Hett alternatief voor continuering, de verkoop van de winkel, behoorde niet 
altijdd tot de gunstigste mogelijkheden. De schoondochter van Cauielijntgen 
Otteles,, de weduwe Maria Schepers, wees erop dat de ververij die zij na de dood 
vann haar tweede man Daniel Lomme wilde voortzetten, door haar eerste echt-
genoott 'met groote ende expressieve costen selffs gemaect' was. l8° Vaak was het 
gezinskapitaall  in het ambacht geïnvesteerd, en het was maar de vraag of deze 
investeringg zich met de verkoop, verdeeld over alle rechthebbenden, terugver-
diende.. Niet voor niets kozen de meeste echtparen ervoor om na het overlijden 
vann een van beiden de gemeenschappelijke boedel in de vorm van een ambach-
telijkk bedrijf intact te laten en de erfporties uit te keren in geld. De weduwe die 
hett ambacht verliet, verloor bovendien de mogelijkheid om inkomsten te gene-
reren. . 

Kinderen,Kinderen, verwantschappen en huwelijken 

Hett weduwenrecht stelde weduwen in de eerste plaats in staat om met het reeds 
geïnvesteerdee kapitaal een inkomen te verwerven. In de tweede plaats was de 
statuss van meestersweduwen die het weduwenrecht hun verschafte ook belang-
rijkk voor de behartiging van de gezinsbelangen op langere termijn. Door het 
ambachtt te continueren, stelde de weduwe haar zoon of schoonzoon in staat 
hett ambacht van zijn vader of schoonvader over te nemen ondanks diens voor-
tijdigg overlijden. Het voordeel van deze overname was tweeledig. 

Meesterskinderenn genoten een geprivilegieerde positie ten opzichte van bui-
tenstaanderss binnen de ambachtsorganisatie. In verschillende gilden was het in-
gangsgeldd voor kinderen van meesters gratis of goedkoper. '8| Bovendien kon-
denn meesterskinderen hun leertijd gratis doorbrengen in het ambacht van hun 
vader.. Een breuk in de relatie tussen gilde en gezin als gevolg van de dood van 
eenn vader betekende dat zij de geprivilegieerde positie konden verliezen. 

Eenn tweede voordeel genoten de kinderen door de overname van de klanten 
enn goodwill van het bedrijf dat door hun vader was opgebouwd. Het belang 
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vann de commerciële continuïteit was groot. Evenals de weduwe van Joris Huij-
gen,, die vermeldde dat voor haar man haar ouders het verven tot 'sonderlingh 
goett genougen van deser Stede coopluijden omtrent den ujt van Veertich Jaren 
hebbenn gedaen', refereerden vele weduwen aan de goede diensten die zij hun 
klantenn zouden kunnen blijven bewijzen.182 Sommige kooplieden uitten hun 
loyaliteitt door het rekest van de weduwen te ondertekenen.,8ï Kinderen van we-
duwenn die het ambacht verheten zouden na (her)oprichting van het bedrijf de 
naamm opnieuw moeten zien te vestigen. Maar voorwaarde voor de oprichting 
wass allereerst de beschikking over voldoende kapitaal. Het opstellen van een 
ververijj  of perserij kostte al snel duizenden guldens.1*4 Toen Hester de Block 
haarr schoonzoon en compagnon Hendrik Kersteman uitkocht, betaalde zij 400 
guldenn voor zijn helft van de acht persen en 1400 gulden voor verschillende 
partijenn wol. Hesters dochter, de eerdergenoemde Hester Ongena, verzocht in 
16388 toestemming de perserij te continueren omdat de investering die haar va-
derr Jan Ongena en zwager Hendrik Kersteman vijfjaar eerder hadden gedaan, 
nogg niet was terugverdiend. * Met de overdracht van de winkel van vader op 
zoonn met de weduwe als tussenpersoon konden gemaakte schulden worden te-
rugverdiendd en was een nieuwe investering overbodig. 

Dee weduwe die gebruikmaakte van het weduwenrecht en het werk van haar 
mann vervolgde, zorgde voor een gezinsinkomen, waarborgde de geprivile-
gieerdee positie van haar kinderen en zorgde bovendien voor de commerciële 
continuïteit.. In de loop van de zeventiende eeuw groeide de noodzaak voor de 
weduwee om eerst zelf het werk voort te zetten wanneer zij voor haar (minder-
jarige)) zoon een toekomst in het beroep in gedachte had. Hett aantal beschikba-
ree arbeidsplaatsen was al beperkt. Op verzoek van beroepsgenoten zelf werd het 
beroepp van de ververs, de conrooiers en de persers verschillende malen voor 
bepaaldee of onbepaalde tijd door het Gerecht gesloten. Tot de opheffing het 
menn geen extra personen toe.l86 De weduwe die haar ambacht verliet, hep het 
risicoo dat het stadsbestuur haar plaats aan een ander vergaf en verspeelde daarmee 
dee kansen voor haar kinderen. De beroepsgroepen binnen de textiel ontwikkel-
denn zich, wellicht versneld door dergelijke beroepssluitingen, tot een gesloten 
groepp van een beperkt aantal gezinnen; buitenstaanders kwamen hier moeilijk 
tussen.. Weduwen konden door de voortzetting van het werk van hun echtgenoot 
dee toekomst van hun nageslacht veiligstellen. 

Dee overdracht van de winkel betekende overigens niet dat zonen de am-
bachtswinkell  zonder meer erfden. Nauwlettend bewaakte men de belangen van 
anderee kinderen en vaak werden er voorwaarden gesteld.l87 Verschillende scena-
rio'ss waren mogelijk. De overdracht kon testamentair zijn vastgelegd. Sommige 
zonenn kregen het ambacht als hun deel in de erfenis toebedeeld, in waarde ge-
lij kk aan het geld of de goederen die de andere kinderen erfden.,88 In andere ge-
vallenn kreeg een van de zonen het eerste recht om de winkel te kopen.'89 Een 
derdee mogelijkheid was dat de werkplaats nog tijdens het leven van (een van) 
dee ouders van hand verwisselde. Doorgaans ging aan de overdracht een periode 
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vann samenwerking vooraf. De onderlinge afspraken die achter dergelijke sa-
menwerkingg schuilgingen, zijn in het geval van Susanna de Maistre, de weduwe 
vann Melchior Andries, en haar zoon Abraham bekend. Toen Susanna in 1644 
'doorr swacheijt ende hoogen ouderdom' niet langer in staat was 'haere verwu-
werijee naer behooren waer te nemen' beëdigde het stadsbestuur Abraham An-
driess naast zijn moeder als saaiverver om haar te assisteren. I9° Het rekest waarin 
Susannaa al eerder had laten weten afstand van haar ververij te willen doen, ging 
vergezeldd van een contract tussen moeder en zoon. Zij waren overeengekomen 
datdat Abraham voor de huur van het huis, het gebruik van de verfketels en de ove-
rigee gereedschappen, 'mitsgaders voor de op ende toesichte die de voorseijde 
weduee daer bij alnoch op de voorseijde veruwerie is aennemende', het bedrag 
vann zeshonderd gulden per jaar zou betalen. '9' 

Uitt de rekesten - een vergunning voor de zoon was immers nog nodig -
blijktt dat ook het Gerecht verwachtte dat er afspraken over het onderhoud van 
dee weduwe werden gemaakt. De zoon werd doorgaans naast of mits 'hem regu-
lerendee naer instructie van sijne moeder' beëdigd. '92 Francois Dierick kreeg pas 
toestemmingg om samen met Jacquemijntgen Lievens te conrooien nadat het 
Gerechtt zich ervan had vergewist dat zijn beëdiging de weduwe niet financieel 
zouu schaden. De schoonzoon kreeg toestemming op voorwaarde 'dat sijnen ge-
meldenn schoonmoeder in den dienst van de conroijneringe behoudende soda-
nigee portie ende voordeel al sijl[uijden] mitten anderen over[een] gecomen 
sijn'.. '93 Trok een weduwe zich geheel terug en nam haar zoon alle werkzaamhe-
denn over, dan moest de laatste beloven in het onderhoud van zijn moeder te 
voorzien.'94 4 

Hett recht van weduwen het werk van haar overleden echtgenoot te continu-
erenn was weliswaar bijzonder gunstig voor de overdracht op de volgende gene-
ratie,, maar het andere oogmerk — inkomsten voor de weduwe - prevaleerde. 
Datt de weduwe meer was dan een intermediair die de bedrij fscontinuïteit ga-
randeerdee in de periode tussen de dood van haar echtgenoot en het volwassen 
wordenn van haar zoon, blijkt eveneens uit het moment waarop de overdracht 
werdd gerealiseerd. Voor ongeveer de helft van de weduwen was dit moment 
binnenn enkele jaren na beëdiging aangebroken, zeven weduwen hielden het 
werkk langer dan twintig jaar vol. '9S Van zestig van de 81 vrouwen die in de pe-
riodee ic8o-1700 binnen de saainij verheid werden beëdigd, is de reden van hun 
vertrekk bekend. 

Dee plaats van 22 weduwen kwam pas beschikbaar na hun overlijden; zij zet-
tenn het werk voort tot aan hun dood. Een minderheid van vijftien weduwen 
trokk zich eerder terug uit het bedrijf. Een van hen was Elisabedi de Clercq. Haar 
zoonn Pieter Elias, al van jongs af aan de beoogd opvolger in de conrooierij, 
werktee eerst samen met zijn vader en na diens overlijden met zijn moeder. Nog 
geenn halfjaar na haar beëdiging het de weduwe weten 'dat vermits de slapheijt 
vandee voorseijde conrooijneeringe niet moogelijck en es dat de proffijten van-
dien,, twee huijsgesinnen cunnen voeden'. Zij had daarom besloten 'iet wes an-
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derss bij de handt te nemen omme haer te erneren' en de conrooinering ten be-
hoevee van haar zoon te verlaten.,9é Het huwelijk van een zoon en de oprichting 
vann zijn eigen huishouden was echter zelden de reden voor weduwen om zich 
terugg te trekken.'97 De meeste weduwen die het ambacht verheten ten behoeve 
vann hun (schoon)zoon achtten de tijd pas rijp na eerst jarenlang zelf gewerkt te 
hebben,, of wanneer, zoals zij het stadsbestuur vertelden, ziekte of ouderdom 
henn tot de overname dwong.I98 

Vroegg of laat werden de meeste rekesten van weduwen om toelating gevolgd 
doorr een verzoekschrift waarin een (schoon) zoon om beëdiging verzocht. Een 
anderee mogelijkheid was dat het Gerecht enkele jaren na de beëdiging van de 
weduwee een rekest van haar nieuwe echtgenoot ontving. Dit was bijvoorbeeld 
hett geval bij Aeltgen Mourings. Een jaar nadat zij als verfster was beëdigd, ver-
dweenn haar naam uit de dienstboeken omdat zij was hertrouwd. Haar nieuwe 
echtgenoot,, Laurens de Matter, had het Gerecht verzocht Aeltgens plaats over te 
mogenn nemen. Het Gerecht honoreerde Laurens' verzoek slechts ten dele, aan-
gezienn hij 'in het voorseijde verwen niet lange en was geëxerceert'. Aeltgens 
naamm werd vervangen door die van Laurens de Matter, 'omme beneffens [...] 
sijnn huijsvrouwe eedt te doen, sonder dat hij tot het verwen wert toegelaten*. 
Naa een jaar ervaring mocht Laurens de ververij op eigen naam continueren, al 
bleeff  de toevoeging 'als getrouwd hebbende de weduwe van Barent Claes van 
Paesschen'' achter zijn naam in het dienstboek staan.'" 

Weduwenn als Aeltgen Mourings blijken niet onaantrekkelijke huwelijkskan-
didatenn te zijn geweest. Naast de 22 weduwen die tot aan hun dood werkten 
enn de vijftien weduwen die zich voortijdig terugtrokken uit het bedrijf, waren 
err 23 vrouwen die het ambacht moesten verlaten omdat zij hertrouwden. Van 
éénn hertrouwde weduwe ontbreekt ieder spoor. Een saaiperster deed 'vermits 
haerr jegenwoordigen man andre vocatije heeft*  afstand van haar plaats, even-
alss de weduwe die een bode met de roede trouwde. Hester Ongena verliet 
waarschijnlijkk getrouwd de stad.200 Alle negentien overige mannen namen de 
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plaatss van hun kersverse echtgenotes in de saainijverheid over. 
Alss weduwe die het bedrijf van haar eerste man had voortgezet, verschafte 

Aeltgenn Mourings de buitenstaander Laurens de Matter toegang tot een van de 
schaarsee verversplaatsen binnen de saainijverheid. De meeste nieuwe echtgeno-
tenn waren echter zelf uit de textielnijverheid afkomstig. Weduwen boden als hu--
welijkskandidatenn meesterszonen een ingang tot het beroep waarvoor het aantal 
plaatsenn beperkt was of dat eerder op verzoek van hun ouders voor nieuwelin-
genn was gesloten. Al werden in deze huwelijkspolitiek wel de beroepsgrenzen 
overschreden.. Schema 5.1 laat zien op welke manier drie families de erfopvol-
gingg binnen ambachtswinkels realiseerden. Op dezelfde manier als Aeltgen 
Mouringss Laurens de Matter toegang tot het ambacht had verschaft, werd ook 
dee toekomst van haar zoon in de saainijverheid zeker gesteld. De volwassen ge-
wordenn Jan Barents van Paesschen kon de ververij van zijn vader niet overne-
men,, omdat Barent Claes zelf nog werkzaam was in de ververij. Het huwelijk 
mett Lijsbeth Verborre, weduwe van Jan Dierick, verschafte hem het conrooiers-
ambtt en stelde hem in staat zijn geld alsnog in de saainijverheid te verdienen.201 

Dee geschiedenis werd herhaald. Eerder namelijk had Lijsbeth als meestersdoch-
terr haar eerste man, Jan Dierick, door middel van de overname van de winkel 
vann haar moeder, de weduwe Cadielijne verborre, op dezelfde manier toegang 
tott het ambacht verschaft.202 Dat Francois Dierick met zijn ervaring als conrooier, 
opgedaann in de conrooierij van zijn broer Jan Dierick, zelfstandig zijn geld kon 
verdienen,, dankte hij aan het huwelijk met de conrooiersdochter Judith Baes.2°3 

Ookk de zuster van Jan Barents van Paesschen vervulde deze rol. Lijsbeth Barents 
vann Paesschen trouwde de zwartverversgast Jan Pieters Hogeveen, die na acht jaar 
ervaringg vanwege de sluiting van het beroep nog geen eigen ververij kon oprich-
ten.. Het huwelijk stelde hem in staat de ververij te continueren, die door Aeltgen 
Mouringss ook na de dood van haar tweede man was voortgezet.204 

Dee mogelijkheid tot doorgave van het ambacht van weduwen op hun nieu-
wee echtgenoot bevorderde de endogamie binnen de saainijverheid.2t>i Schema 
c.22 geeft een schematische weergave van de verwantschappen in de saainijver-
heid.. Geregeld zorgden weduwen met de voortzetting van het werk ervoor dat 
eenn ambacht dat al verschillende generaties door een familie werd uitgevoerd, 
ookk in handen van de familie zou blijven. Zij garandeerden hun kinderen een 
toekomstt in het vak, verschaften als huwelijkspartners meesterszonen of bui-
tenstaanderss een plaats en waren vaak de schakel tussen verschillende gezinnen 
diee de beëdigde plaatsen in de saainijverheid bezetten. Dit heeft hun sociale po-
sitiee binnen de saainijverheid onmiskenbaar versterkt. 

Hett weduwenrecht, dat als voorwaarde aan de basis van deze sterke positie 
lag,, had niet alleen voordelen voor de weduwe. Al eerder kwam ter sprake dat in 
verschillendee West-Europese steden het weduwenrecht werd beperkt omdat an-
deree ambachtslieden weduwen als ongewenste concurrenten zagen. Toch waren 
dee belangen van de weduwe en de overige ambachtslieden niet per definitie te-
gengesteld.. De gehele beroepsgroep was bij de voortzetting van het werk door 
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dee weduwe gebaat. De families Ardinois, Andries, De la Grange, Kersteman, De 
Neut,, Noiret, Schepers, meest vluchtelingen die het beroep vanuit de Zuidelijke 
Nederlandenn mee naar Leiden hadden genomen, wisten hun positie in de saai-
neringg tot ver in de zeventiende eeuw te behouden.206 De mogelijkheid hun zo-
nenn van een plaats in de saainering te voorzien door middel van een huwelijk 
mett een meestersweduwe, beperkte bijvoorbeeld de nadelige gevolgen van de 
beroepssluitingg voor de toekomst van hun nageslacht. Het waren bovendien de 
eigenn weduwen, de moeders en schoonmoeders, de dochters en kleindochters 
diee met het weduwenrecht in de gelegenheid werden gesteld om voor zichzelf, 
voorr broers en zusters, voor kinderen en kleinkinderen de kost te verdienen. 

Dee status van de meestersweduwe lag in het verlengde van de status die de 
weduwee als hoofd van het huishouden innam. Het weduwenrecht bood het 
hoofdd van het huishouden de mogelijkheid om het gezin van een inkomen te 
voorzien.. De hertrouwde weduwe was wederomm een gehuwde vrouw en bezat 
dee bijbehorende status. Het nieuwe hoofd van het huishouden nam, zoals ook 
inn de saainijverheid 23 keer gebeurde - in elk geval nominaal -, de bijbehoren-
dee taken van haar over. 

WEDUWE NN EN WERK 

Dee sociaal-economische status van weduwen werd uiteraard in eerste instantie 
bepaaldd door de financiële basis van het echtpaar. Het erfrecht was een andere 
belangrijkee factor in de financiële situatie waarin weduwen achterbleven. Maar 
daarnaastt was de aard van het werk dat zij tijdens het leven van hun echtgeno-
tenn hadden uitgevoerd van grote invloed op de verandering van de sociaal-eco-
nomischee status waarmee vrouwen na het overlijden van hun echtgenoot wer-
denn geconfronteerd. 

Overr de situatie van de vrouwen die afhankelijk waren van slecht betaalde 
loonarbeid,, is weinig bekend. Zij verloren vermoedelijk de belangrijkste kost-
winnerr van het gezin. De lonen die voor vrouwenarbeid werden betaald, waren 
meestall  niet toereikend om er een gezin van te onderhouden.107 De dood van 
hunn echtgenoot moet minimaal een halvering van het gezinsinkomen tot gevolg 
hebbenn gehad. De vrouwen die als waster, naaister of spinster de kost verdien-
den,, waren ondervertegenwoordigd in de belastingkohieren en hoogstwaar-
schijnlijk,, evenals in andere Hollandse steden, oververtegenwoordigd onder de 
bedeeldenn in de stad. Een terugval in de sociaal-economische situatie was ook te 
constaterenn bij de marktvrouwen, priseersters en vroedvrouwen. Het weduw-
schapp dwong hen geregeld het werk dat zij eerder hadden opgegeven wederom 
terr hand te nemen. Andere vrouwen solliciteerden naar beter betaalde functies 
binnenn het beroep of trachtten door verschillende soorten werk te combineren 
hett verhes van het inkomen van hun man te compenseren. 

Dee situatie waarin de weduwe terechtkwam die als gehuwde vrouw haar 
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echtgenoott in diens werk assisteerde, was afhankelijk van de vraag of zij het 
werkk van haar echtgenoot mocht voortzetten. Binnen de saainijverheid konden 
verscheidenee vrouwen als weduwen hun brood verdienen met het werk dat zij 
vann jongs af aan hadden uitgevoerd. Het is de vraag of de endogamie, die deze 
beroepscontinuïteitt mogelijk maakte, ook binnen andere ambachten bestond. 
Maarr ook in niet of minder sterk gesloten ambachten bood het weduwenrecht 
vrouwenn de beschreven voordelen: economische onafhankelijkheid en de mo-
gelijkheidd tot doorgave van het ambacht op de volgende generatie. 

Dee meewerkende echtgenote was echter niet alleen binnen de ambachten een 
bekendd fenomeen. Hoewel verschillende beroepen van stadsdienaren voorbe-
houdenn waren aan mannen, ontstaat de indruk dat het werk binnen de betrek-
kingg in sommige gevallen eveneens de samenwerking van beide echtgenoten 
vereiste.. In de instructie van de stadhuisbewaarder stond bijvoorbeeld beschre-
venn dat de stadhuisbewaarder zelf aanwezig moest zijn bij het opwinden van de 
uurwerken.. Voor het verwarmen van de kamers van de burgemeesters - het ha-
lenn van de turf, het aanmaken van de vuren - mocht hij geen andere personen 
gebruikenn dan leden 'van sijn eijgen huijsgesin'.108 Ook de cipier zorgde samen 
mett zijn vrouw voor de gevangenen op het Gravensteen, zoals blijkt uit de ver-
klaringg van de weduwe Marij Huijgen, die vertelde dat zij 'alhaer leven lang 
*tt voors[eijde] ambt mit zafliger] moeder, off man voors[eijde] wel ende ge-
trouwehekenn bedient ende waer genomen heeft'.109 

Voortzettingg van het ambt door de weduwe was allerminst vanzelfsprekend. 
Inn het geval van het cipierschap was deze mogelijkheid aanwezig. Trijn Claes 
volgdee als weduwe met haar aanstelling als cipierster van het Gravensteen in 
16144 het voorbeeld van de moeder en de grootmoeder van haar echtgenoot.1"5 

Dee weduwe van de stadhuisbewaarder had deze mogelijkheid niet. Enkele 
maandenn na de dood van de stadhuisbewaarder Jan Hendricx Nachtegael schreef 
zijnn weduwe Jannetgen Huijgen dat zij 'genootsaect zal zijn eerdaechs des voors 
haerss mans bedieninge te verlaten'. Zij verzocht financiële steun omdat het 
werkk vlak voor het overlijden van haar man vanwege de wintermaanden extra 
zwaarr was geweest: 'Mer 00c den voorseijde haren dienst ongelijck moeije-
lickerr ende bezwaerlicker, zoo deur thalen vann den turff, taenleggen vande 
vueren,, t'opscheppen ende wechdragen vande assche.' En 'daeromme zij sup-
pliantee ende den voorseijde haren zaliger man tot noch toe een joncwijff heb-
benn moeten houden*. Het loon van de dienstmeid had zwaar op de uitgaven 
vann het echtpaar gedrukt. Na de dood van Jan had de stadsorganist de taak van 
dee stadhuisbewaarder die niet door zijn vrouw mocht worden uitgevoerd - het 
opwindenn van de uurwerken - waargenomen en Jannetgen moest deze man 
'medee diaren costen' belonen. Met een beroep op de goede diensten sloot zij 
hett verzoek af: 'vertrouwende dat UE aen haer & des voors haers za[hger] mans 
dienstenn tot noch toe goet contentement gehadt hebben'.2" Jannetgen Huijgen 
hadd vermoedelijk, in verband met haar verplichtingen in het werk van haar 
echtgenoot,, geen eigen middelen van bestaan. Met de dood van Jan verloor zij 
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niett alleen haar echtgenoot, maar ook haar werk. Bovendien diende zij de 
dienstwoningg te verlaten om plaats te maken voor de opvolger van haar man.2'2 

Weduwenn als Jannetgen Huijgen konden aanspraak maken op het nog onbe-
taaldee salaris voor het kwartaal waarin hun man gestorven was, maar het we-
duwschapp bood hun geen andere rechten. Weduwenbeurzen voor deze vrou-
wenn werden pas in de achttiende eeuw ingesteld. 

Dee organisatie van het werk van haar echtgenoot, waarin zij als gehuwde 
vrouww assisteerde, was een belangrijke factor voor zowel de sociale als de soci-
aal-economischee status waarmee zij als weduwe na het overlijden van haar man 
werdd geconfronteerd. De sociale stratificatie gebaseerd op beroepen kan dan 
ookk niet zonder meer gebruikt worden als een indicatie voor de sociaal-econo-
mischee status van weduwen. Terwijl bijvoorbeeld de aanslag van de bode met de 
roedee in het belastingkohier van de Tweehonderdste Penning uit 1674 niet veel 
verschildee van de gemiddelde aanslag van de boekhandelaar, zijn de consequen-
tiess van hun dood voor hun respectievelijke weduwen niet met elkaar vergelijk-
baar.1'33 De weduwe van de ambachtsman die het weduwenrecht genoot, werd 
niett alleen in staat gesteld een inkomen te verdienen, maar wist in een aantal 
gevallenn bovendien een sterke sociale positie te bemachtigen. De veranderingen 
waarmeee echtgenotes van bijvoorbeeld stadsdienaren werden geconfronteerd, 
warenn van geheel andere aard. Deze zullen in het volgende hoofdstuk worden 
belicht. . 
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Armoede e 

HILL EE JANS 

Veertienn dagen hechtenis op water en brood, verbanning uit Leiden en Rijnland 
voorr een periode van zes jaar en honderd gulden boete. Dat was de eis die Hill e 
Janss in september 1608 door de schout van Leiden tegen zich hoorde uitspre-
ken.. Zij verbleef al enige tijd in Leiden. Eerst had zij in De Verkeerde Pot in de 
Mandenmakerssteegg gelogeerd. Toen de grond haar te heet onder de voeten 
werd,, veranderde zij haar naam in Aeltgen Jans en verruilde zij de herberg in 
hett centrum van de stad voor een plaats in De Moriaen, buiten de Zijlpoort. In 
maartt 1608, kort nadat zij hier haar intrek had genomen, beviel zij van een 
dochter.. Over de vader van het kind is niets bekend. Om aan de kost te komen 
hadd Hill e zich van leugens bediend, 

seggendee tegens de waerheijt dat haer man overleden ende sij weduwe was, heb-
bendee alle haer middelen zedert haer mans doot moeten verteeren, zoe dat sij inde 
uijterstee armoede ghecomen zijnde vande goede luijden ende aelmissen noot-
wendelickenn moste werden onderhouden, zoe dat sij daer door de ghebuijrvrou-
wenn beweegt heeft haer een hemde, luijr, eetbaere spijse ende andersints mede te 
deijlenn ende oock wollen ende linnen luijren ende daer beneffens seecker geit 
vandee diaconen off aelmoseniers voor haer te verwerven, ghelijck sij oock in ver-
scheijdenn andere steden ende plaetschen van den predikanten ende oock selffs van 
denn Edele Heeren Staten door haere gheveijnsde armoede seeckere sommen van 
penn[ingen]]  heeft affghebedelt.' 

Hill ee Jans was geen Leidse en evenmin een weduwe. Toch is de informatie uit de 
aanklachtaanklacht illustratief voor zowel de mogelijkheden voor, als de ideeën over ar-
mee weduwen in Leiden in de zeventiende eeuw. Onder valse voorwendselen 
hadd Hill e Jans gebruikgemaakt van een aantal van de belangrijkste sociale voor-
zieningenn die Leiden onvermogende inwoners bood. Zij had daarbij enkele 
keurenn overtreden die de armenzorg in goede banen moesten leiden. 

Bedelarijj  was in Leiden al in de zestiende eeuw verboden, maar 'ware' ar-
men,, zij die buiten hun schuld tot armoede waren gevallen, konden rekenen op 
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Jacobb Timmermans, Huiszittenhuis en Amsterdamse veer, ca. 1788. 

Collectiee Gemeentearchief Leiden (PV26214). 

steunn van de stad.2 Het aanbod van sociale zorg in Leiden in de zeventiende 
eeuww was divers. De stedelijke bedeling aan armen werd verzorgd door het 
Huiszittenhuis,, dat was ontstaan door de fusie van de drie reeds bestaande 
Huiszittenhuizenn in 1577 en de samenvoeging met de diaconie van de gerefor-
meerdee gemeente in 1582. Het bestuur was in handen van de aalmoezeniers, 
bestaandee uit vier huiszittenmeesters als vertegenwoordigers van het stadsbe-
stuurr en vier diakenen van de diaconie van de gereformeerde kerk.3 Deze aal-
moezeniers,, wier aantal in 1621 werd uitgebreid tot twaalf, hielden toezicht op 
dee goederen en de inkomsten van het Huiszittenhuis, beoordeelden wie er in 
aanmerkingg kwamen voor steun en reikten ten slotte de steun uit in geld of in 
natura.. De bedeling door het Huiszittenhuis was voor zelfstandig wonende ar-
menn bedoeld. De huiszittende armen onderscheidden zich van de armen die op 
kostenn van de stad in gasthuizen werden verzorgd.4 De bij de gasthuizen inge-
richtee 'baaierds' boden rondtrekkende behoeftige vreemdelingen onderdak 
voorr een nacht. Naast de verschillende vormen van armenzorg die de stedelijke 
overheidd haar inwoners bood, waren er kerkelijke en particuliere instellingen, 
waaropp diegenen die niet in staat waren zelf in het levensonderhoud te voor-
zienn al naar gelang hun omstandigheden een beroep konden doen. Ter voorko-
mingg van, of als aanvulling op de institutionele zorg maakten armen ten slotte 
geregeldd gebruik van verscheidene vormen van onderlinge hulp. Zo kon aan fa-
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milie,, vrienden, buren of beroepsgenoten in tijden van nood ondersteuning 
wordenn gevraagd.* 

OokOok Hüle Jans had haar 'zorgpakket' uit diverse bronnen samengesteld. Voed-
sell  en kinderkleren had zij van de 'gebuijrvrouwen' gekregen en zij ontving in-
cidentelee ondersteuning van de predikanten. De Staten van Holland waren om 
vrijgevigheidd gevraagd. Het geld van de aalmoezeniers was haar als zwangere 
vrouww waarschijnlijk uitgereikt door de kraamverzorgsters die bij het Leidse 
Huiszittenhuiss waren ondergebracht om onvermogende vrouwen kort na de 
bevallingg steun te verlenen in de vorm van weekgeld en linnen en wollen luiers 
voorr het kind.6 

Dee diensten van deze 'goemoeders' waren, als onderdeel van de stedeüjke 
bedeling,, voor inwoners van Leiden gereserveerd. Met de keur op het ambt van 
dee kraamverzorgsters en de aalmoezeniers uit 1586 had men nu juist vrouwen 
zoalss Hüle willen weren. Geregeld maakten 'uydieemsche Vrouwe personen', 
onderr wie 'eenige van middelbaren vermogen', aanspraak op de zorg van de 
kraamverzorgsters,, waardoor de kas van het Huiszittenhuis leeg raakte en de 
'ware'' armen van de stad werden benadeeld. Men vreesde vooral voor het over-
lijdenn van de kraamvrouwen. Van de echtgenoten of familie van deze vrouwen 
wass meestal niets bekend, zodat de pasgeborenen zouden moeten worden on-
dergebrachtt en opgevoed in het weeshuis, dat eigenlijk alleen voor de wezen 
vann burgers of inwoners van Leiden was bestemd.7 Om deze belasting van de 
stedeüjkee armenzorg te voorkomen, mochten kraamverzorgsters uitsluitend 
hulpp bieden aan vrouwen die samen met hun echtgenoot, indien deze nog leef-
de,, langer dan zes maanden in Leiden woonden. Arme vrouwen die in ver-
wachtingg waren, werden gesommeerd terug te keren naar de plaats waar zij 
zwangerr waren geraakt. Ook de al eerder door de stad verdedigde bedelingspo-
litiekk ten aanzien van vreemdelingen kreeg in 1586 zijn beslag in de keur: de 
aalmoezenierss van het Huiszittenhuis moesten de bedeelden zorgvuldig regi-
strerenn en erop toezien dat de steun die zij verleenden alleen terechtkwam bij 
inwonerss en burgers van de stad.8 

Hoewell  de armenzorg streng werd gereglementeerd en de stad er alles aan 
deedd om ervoor te zorgen dat de gelden die gereserveerd waren voor de 'ware' 
armenn bij de juiste personen terecht zouden komen, was Hüle Jans erin ge-
slaagdd enkele maanden te leven van de zorg waarop zij geen recht had. Dit was 
dee ongehuwde vrouw, die niet zo arm was als zij zich voordeed, gelukt met leu-
gens,, waarvoor zij in september 1608 veroordeeld werd. Zij had steun gekregen 
omdatt haar verhaal zo aannemelijk was geweest. Er waren taüoze vrouwen zoals 
'' Aeltgen Jans', de weduwe voor wie Hüle zich had gehouden, die sinds de dood 
vann hun echtgenoten met een financiële terugval werden geconfronteerd en bij 
eenn van de vele instellingen, fondsen of beurzen aanklopten voor hulp. Door 
zichh als arme weduwe voor te doen had Hüle haar kansen op steun aanmerke-
lij kk vergroot: de 'arme weduwe' was in de zeventiende eeuw een bekende ver-
schijning. . 
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VERARMIN G G 

AantallenAantallen en oorzaken 

Eenn groot aantal van de ongeveer 1400 weduwen wier rekest in de periode tus-
senn 1580 en 1700 in de Gerechtsdagboeken werd geregistreerd, verzocht het 
stadsbestuurr om enige vorm van steun. Zij vroegen om vrijstelling van belas-
ting,, gratis bewoning van een van de armenhuisjes in de stad, uitkering van een 
deell  van het kapitaal dat hun kinderen van hun vader of verwanten hadden 
geërfdd of om kwijtschelding van de schulden waarmee zij door hun man waren 
achtergelaten.. Anderen vroegen om de aanstelling van een curator, wanneer alle 
anderee wegen waren bewandeld en hun boedel desondanks failliet was gegaan. 
Maarr ook verzochten weduwen het stadsbestuur vaak simpelweg om geld. Vlak 
naa de dood van een echtgenoot vormde het vinden van een manier om zelfstan-
digg in het levensonderhoud te voorzien voor veel vrouwen het meest prangen-
dee probleem. Een groot aantal van hen zou hierin niet slagen. 

Gegevenss over weduwen in de armste lagen van de bevolking in Leiden zijn 
tee vinden in het kohier van de belasting van het Hoofdgeld uit 1622. De armsten 
vann de stad waren van deze belasting vrijgesteld, maar de bonmeesters kregen 
nietteminn de instructie de armen in de kohieren te registreren. De kohieren van 
twaalff  van de drieëntwintig bonnen zijn bewaard.9 De bewoordingen waarin 
menn de arme huishoudens beschreef, zijn divers en verschillen van bon tot bon. 
'Desee genieten van den armen' of'leeft van de huissitten' maakt duidelijk dat het 
huishoudenn niet zelfstandig kon bestaan. Kwalificaties als 'pover', 'geen midde-
len',, 'arm' of'arm volck' zijn weinig gedifferentieerd, maar de aanduiding van 
dee sociale positie vertelt dat deze mensen in elk geval niet in staat werden geacht 
eenn gulden af te dragen. Zij vormden negentien procent van het totale aantal 
huishoudenss in de bonnen waarover de informatie bewaard is gebleven. Moge-
lij kk is dit cijfer, vertaald naar het percentage armen in de stad, nog aan de voor-
zichtigee kant.'° Bij de interpretatie van de gegevens moet rekening gehouden 
wordenn met de mogelijke onderregistratie van armen." Bovendien ontbreken 
gegevenss over de wijken in het noordoosten van de stad, zoals Nicolaasgracht en 
hett Waardbon, die in het midden van de achttiende eeuw de hoogste concentra-
tiee aan arme huishoudens lieten zien.12 Het kohier van het Hoofdgeld uit 1622 
geeftt niettemin inzicht in de samenstelling van de groep arme huishoudens in 
dee stad. 

Weduwenn waren oververtegenwoordigd onder de armste lagen van de Euro-
pesee bevolking in de vroegmoderne tijd. * In Leiden stond bij zeventien procent 
vann alle arme huishoudens een weduwe aan het hoofd. Zij vormden niet de 
grootstee groep. Deze werd, opmerkelijk genoeg, gevormd door volledige gezin-
nenn ofwel echtparen met kinderen. De Leidse cijfers wijken hierin enigszins af 
vann de resultaten van het onderzoek naar de bedeling in de vroegmoderne pe-
riode,, waarin gebroken gezinnen als grootste groep onder de bedeelden naar 
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vorenn komen. Ruim de helft van de bedeelde gezinnen in Zwolle in de tweede 
helftt van de zeventiende eeuw die Hilde van Wijngaarden onderzocht, bestond 
uitt een vrouw zonder man, al dan niet met kinderen. Uit het onderzoek van In-
gridd van derVlis naar armoede en armenzorg in Delft büjkt dat weduwen ook in 
dezee Hollandse stad ruim vertegenwoordigd waren onder de bedeelden.H 

Tochh was ook armoede onder weduwen in Leiden opvallend groot. Uit de 
vergelijkingg van het aantal weduwenhuishoudens onder de arme bevolking 
(16,99 procent) met het aantal van weduwenhuishoudens onder de gehele be-
volkingg (12,7 procent) blijkt de oververtegenwoordiging van weduwen onder 
dee armsten in de stad. Bovendien waren weduwen, zoals tabel 6.1 laat zien, de 
meestt kwetsbare groep onder de Leidse bevolking. Meer dan een kwart van alle 
huishoudenss met een weduwe aan het hoofd was arm. 

Tabell  6.1 Huishouden s in het kohie r van het Hoofdgel d van 1622 

Hoof dd huishouden 15 

echtpaa r r 

man n 

vrou w w 

weduw e e 

onbekend 16 6 

totaa l l 

totaa ll  aantal huishouden s 

3085 5 
246 6 

288 8 

539 9 

77 7 

4235 5 

aantall  arme huishouden s 

5933 (19.2%) 
311 (12.6%) 

500 (174%) 

137(25,4%) ) 

5(6.5%) ) 

8166 (19,3%) 

Bronnen:Bronnen: GAL, SAW 4021-4022. 

Dee armoede van gezinnen wordt door historici vaak in verband met de gezins-
cycluss onderzocht. Deze cyclus kende verscheidene kritieke fasen waarin de 
kanss toenam dat een gezin aanspraak op de armenzorg moest doen. Dit was zo-
well  afhankelijk van het vermogen om inkomsten uit arbeid te vergaren als het 
aantall  gezinsleden dat onderhouden moest worden. Voor veel gezinnen was het 
inn de periode vlak na de geboorte van kinderen en nadat de kinderen het huis 
haddenn verlaten moeilijk om zelfstandig in het levensonderhoud te voorzien.17 

Hett weduwschap kon voor vrouwen de nood in deze kritieke fasen, wanneer er 
veell  kinderen waren te onderhouden of wanneer ouderdom zorgde voor het 
onvermogenn om met inkomsten uit arbeid in het levensonderhoud te voorzien, 
aanmerkelijkk verzwaren. 

Inn sommige delen van Zuid-Europa speelde de manier waarop de goederen 
naa de dood van een echtgenoot werden verdeeld een belangrijke rol in de verar-
mingg van weduwen. Isabelle Chabot en Christiane Klapisch-Zuber, die beiden 
onderzoekk deden naar weduwen in middeleeuws Florence, wezen bijvoorbeeld 
opp de beperkte status van weduwen als erfgenamen en op de problemen die 
vrouwenn in de praktijk ondervonden bij het bemachtigen van het hun wettelijk 
toegekendee goed - de bruidsschat. De armoede onder de weduwen op het acht-
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tiende-eeuwsetiende-eeuwse Corsica kan volgens Antoine Marchini deels uit de positie van 
vrouwenn binnen het erfrecht worden verklaard. Wanneer er geen testament was 
gemaakt,, vererfden goederen in mannelijke lijn. Weduwen kregen hun bruids-
schatt terug maar het ontbrak hun aan de middelen om inkomsten te genereren.18 

Hoewell  weduwen in Leiden door de uitkoop van kinderen of een boedel-
scheidingg wel in de problemen konden komen, en ook hier de verdeling van de 
nalatenschapp uiteraard niet altijd even harmonieus verliep, lijk t de organisatie 
vann het erfrecht geen factor van belang geweest te zijn in de verarming waar-
meee veel Leidse weduwen te maken kregen. Haar stond ten minste de helft van 
dee gemeenschappelijke boedel ter beschikking. Voor de weduwe van de man die 
eenn testament had gemaakt, bleef de gemeenschappelijke boedel zoveel moge-
lij kk intact. Door middel van de uitkoop van kinderen met een som geld kwa-
menn bovendien de productiemiddelen, voorzover aanwezig, in handen van de 
weduwe.. De erfrechtelijke consequenties van het verlies van een echtgenoot 
warenn bovendien niet aan sekse gerelateerd: de situatie waarin weduwnaars in 
ditt opzicht verkeerden, was niet wezenlijk anders. 

Veell  belangrijker voor de Leidse weduwen was het verlies van inkomsten, 
zoalss de vrouwen zelf in de rekesten betoogden. Hiervan ondervonden de we-
duwenn van zowel armen als meer bemiddelden de gevolgen. Geregeld stelden 
zijj  het stadsbestuur in één zin op de hoogte van het feit dat zij niet alleen hun 
man,, maar ook zijn verdiensten hadden verloren. De weduwe van de organist 
vann de Hooglandse kerk vertelde het stadsbestuur dat zij 'ontbloot es van haer 
liefff  geselschap, mer oock missen ende ontberen moet de gagien offtractemen-
tenn wegen sijnen dienst'.19 De weduwe van de vinder van de vleeshal wees 
eveneenss op het verlies van de 'gages' van haar man, en verzocht daarom uitke-
ringg van het vierdedeel van het jaarinkomen die de stedeüjke overheid 'van alle 
tijdenn gewoon is te bewijsen jegens de vrouwen die winsten (die hun tot sober 
onderhoudtt nodich sijn) te gelijck met de man verloren hebben'.20 De wedu-
wenn van stadsdienaren kregen een vierdedeel van het jaar traktement van hun 
man,, maar het ontbrak hen aan overige rechten. 

Dee vrouwen die vertelden hun man en diens 'alimentatie' te moeten missen 
off  spraken van het verlies van hun 'brootwinner', werkten zelf doorgaans ook.21 

Maarr het verlies van het inkomen van hun man konden zij niet met hun eigen 
verdienstenn compenseren - ook niet wanneer zij eerder geen eigen inkomsten 
haddenn gehad. De zwakke positie van weduwen die afhankelijk waren van in-
komstenn uit arbeid, vooral van loonarbeid, blijkt uit twee belastingkohieren uit 
1674.. De Tweehonderdste Penning, geheven op vermogens, moest door 281 
weduwenn worden betaald.22 Zij vormden bijna 14 procent van alle belasting-
plichtigenn en betaalden gezamenlijk vijftien procent van de totaalopbrengst. 
Hunn gemiddelde aanslag werd omhooggedreven door het relatief grote aantal 
zeerr vermogende weduwen. Het aandeel van weduwenhuishoudens onder de 
rijkstee Leidenaren (tien procent van de aangeslagenen) was maar liefst zeven-
tienn procent.23 In het Klein Familiegeld, waarin inkomsten uit arbeid werden 
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Tabell 6.2 Aandeel weduwen in het kohier van de Tweehonderdste Penning en het kohier van 

hett Klein Familiegeld 1674 

Betastingg Aantal Aantal Gemiddelde Gemiddelde Totale Opbrengst 

aange-- weduwen aanslag aanslag opbrengst door 

slagenenn weduwen weduwen 

Tweehonderdstee 2016 281 ƒ48.86 ƒ52.83 ƒ98519.70 ƒ1484758 

fcnningfcnning (100%) (13.9%) <100%> ^S.07%) 

Kleinn Familiegeld 2720 212 ƒ0,07 f  ƒ177.42 ƒ10.99 

(100%)) (7.79%) (100%) (6,19%) 

Bron:Bron: Leidse lasten (database kohier Klein Familiegeld, kohier Tweehonderdste Penning). 

belast,, was het aandeel weduwen onder de aangeslagenen met 7,8 procent 
aanmerkelijkk kleiner. Er waren maar weinig weduwen die met hun inkomsten 
uitt arbeid genoeg verdienden om de belasting te kunnen voldoen. Vooral de 
verdienstenn van weduwen die hun geld verdienden binnen de typische vrou-
wenberoepenn bleven, zoals in het vorige hoofdstuk bleek, onder de minimum-
inkomensgrenss die voor de belasting was gesteld.24 

Hett onvermogen van vrouwen om met inkomsten uit arbeid voldoende te ver-
dienen,, was de belangrijkste oorzaak van de verarming tijdens het weduw-
schap.. De lage vrouwenionen waren niet berekend op het onderhouden van een 
heell  gezin. De dood van een echtgenoot betekende hierdoor het verhes van het 
grootstee deel van de inkomsten die het gezin eerder ter beschikking hadden ge-
staan.. Dit gold in de eerste plaats voor vrouwen uit de gezinnen die voor de 
doodd van hun echtgenoot nog net, soms net niet, konden rondkomen, maar die 
alss gevolg van het verhes van de inkomsten van een echtgenoot onder de ar-
moedegrenss werden gebracht. Daarnaast kon het weduwschap ook voor vrou-
wenn die tijdens het leven van hun man tot de respectabelen in de stad hadden 
behoordd een aanzienlijke terugval in de sociaal-economische staat betekenen. 

ReputatieReputatie in gevaar 

Dee grens tussen een respectabel leven en het verval tot armoede was voor veel 
weduwenn dikwijl s poreus. Ook meer bemiddelde vrouwen kregen te maken 
mett een terugval in hun levensstandaard als gevolg van de dood van hun echt-
genoot.. Zij werden vaak gedwongen in te teren op hun kapitaal. Een structureel 
antwoordd op de financiële nood van weduwen die het werk van hun echtgeno-
tenn niet konden voortzetten, ontbrak in de zeventiende eeuw. Het weduwschap 
brachtt vrouwen uit de midden- en lagere sociale lagen in economisch opzicht 
dichterr bij elkaar. De armoede waartoe vrouwen van slecht betaalde loonarbei-
derss tijdens het weduwschap veroordeeld leken, lag ook voor beter gesitueer-
denn op de loer. 
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Q.. van Brekelenkam (1620-1668), Huiselijke zorgen, 1648. 

Stedelijkk museum De Lakenhal, Leiden. 

Bekee van Edenbuttels, weduwe van professor Johannes Holmannus, had na 
dee dood van haar man haar huis verkocht. De opbrengst van tweeduizend gul-
denn vulde zij aan met inkomsten uit de verhuur van enkele kamers van haar 
nieuwee huurwoning aan studenten, 'verhoopende dat zij haer zelven mitten 
proffijtenn daervan coomende, mitsgaders mettet geene zij van haer zelffs had-
den,, eerlijck soude connen onderhouden'. Het bleek ijdele hoop.Twee jaar later 
gaff  de hoogleraarsweduwe het stadsbestuur wetenschap van haar 'seer soberen 
endee benauden staet'. Doordat zij 'de middelen die zij om haer eerlick te onder-
houdenn heeft gebruijckt' was zij 'grotelicx verachtert ende in swaere schulden 
geraect'.. Slechts verlaging van de huur stelde de weduwe in staat haar crediteu-
renn 'sulcx alst behoort' te voldoen.ls 

Dee 'maniere om eerlijck door het leven te geraken' werd door de verscheide-
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nee weduwen, afhankelijk van de sociale achtergrond, op eigen wijze ingevuld. 
Maarr zowel weduwen die vroegen een 'hantwerck' te mogen uitvoeren als de 
weduwenn die toestemming wilden hebben voor de uitkering van een deel van 
hett kapitaal dat hun kinderen hadden geërfd, motiveerden hun verzoek met de 
wenss om in hun levensonderhoud 'buijten last van anderen', 'den armenjzorg]' 
off  de huiszittenmeesters te blijven.16 

Voorr de vrouwen die hierin slaagden, waren de financiële risico's van het 
weduwschapp nog niet geweken. Het verval in armoede, het verhes van de finan-
ciëlee en daarmee sociale kredietwaardigheid kon de reputatie ernstige schade 
toebrengen.. Het was van het grootste belang om na de dood van een echtge-
noott op oude voet, volgens de standaard zoals die geweest was tijdens het leven 
vann hun echtgenoot, verder te leven. Dit wordt geïllustreerd door de initiatie-
venn die Adriana Hoochcamer, de hertrouwde weduwe van Johan van Moerber-
gen,, doctor in de medicijnen, ondernam. Haar tweede echtgenoot, Sijmon 
Santvoort,, had zich tegen een 'seer geringe gage' op de vaart begeven, nadat hij 
allee door zijn vrouw ingebrachte goederen met 'verscheiden Coopmanschap-
pen'' had 'verteert ende geconsumeert'. Zelf had de weduwe weinig van haar 
eerstee man geërfd, maar Johan van Moerbergen het zijn zoon een kleine vijf-
duizendd gulden na. Adriana had hem het vaderlijk erfdeel uitgekeerd en bij de 
weeskamerr ondergebracht, 'uijt affectien tot haer kint' en 'door inductie ende 
persuasiee van andere'.17 Adriana Hoochcamer had met de uitkering van het va-
derlijkk erfdeel haar zoon financiële zekerheid gegeven, maar de reputatie van 
haarr zoon was daarmee nog niet veiliggesteld. Het was haar armoede die Adria-
naa noopte zich tot de weesmeesters te keren met het verzoek om uitkering van 
eenn deel van het kapitaal van haar zoon. In haar rekest vroeg zij het Gerecht in 
hett bijzonder acht te slaan op: 

dee jegenwoordigen droeven toestant ende armoede vande suppl[ian]te de midde-
lenn ende overvloet van haer soon de welcke tot sijne jaeren gecomen sijnde hem 
mett reden soude hebben te beclaegen, indien bij gebreecke van noodich onder-
houtt sijn moeder vanden armen ofte andere vremde luijden soude hebben moe-
tenn leven.18 

Dee terugval in de levensstandaard als gevolg van het voortijdig overlijden van 
hett hoofd van een huishouden dat eerder tot de respectabelen van de stad had 
behoord,, schaadde niet alleen het aanzien van de weduwe, maar trof de reputa-
tietie van het gehele gezin, zoals uit de argumentatie van Adriana Hoochcamer 
blijkt .. Aangezien het 'een groote blaeme' voor hem zou zijn, en een 'schantvleck 
vorr hem ende sijn naecoomelingen' wanneer zijn moeder, 'de welcke boven 
haerr vermoogen in sijn reguart soo liberael haer heeft getoont gehadt, door de 
uijterstee arremoeden tot eenige extremiteijten soude coomen te vervallen', 
achttee zij het verstandig dat haar zoon 'sijn behouftige moeder met een eerlick 
onderhoutt sullen hebben voorsien geduijrende sijn minderjaricheijt tgunt hij 
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selffss naer goddelijcke ende civiele rechten gehouden was te doen in gevalle hij 
tott de jaeren van discretie was gecoomen'.19 Het beroep dat de weduwe deed 
opp de reputatie van haar zoon werd door de weesmeesters gehoord. Als advi-
seurss aan het Gerecht, dat de uiteindelijke beslissing in de kwestie nam, schre-
venn zij dat men 'om reden ende motiven in de req[ueste] gemelt ende om de 
eerr vant voors[eijde] kindt uijt desselffs kint inne coomen voor den tijt van de 
driee eerstcoomende jaeren [...] de suppl[ian]te tot haer noodijck onderhout 
soudee mogen toevougen een somme van twee hondert gul[den]'.J0 

Datt de geschiedenis rondom Adriana Hoochcamer nu nog is te achterhalen, 
komtt doordat de weduwe steeds opnieuw moest petitioneren. Keer op keer leg-
dee zij haar omstandigheden uit ter ondersteuning van haar verzoek om conti-
nueringg van de uitkering. Een gunstige beschikking van het Gerecht was slechts 
eenn paar jaar geldig. Het stadsbestuur zocht naar een evenwicht. Men wilde 
voorkomenn dat de weduwe tot de bedeling zou vervallen, maar tegelijkertijd 
mochtt het kapitaal van haar zoon niet langer voor haar onderhoud worden ge-
bruiktt dan strikt noodzakelijk was.3' Adriana Hoochcamer kreeg na haar eerste 
rekest,, op advies van de weesmeesters, 150 gulden per jaar uit de inkomsten van 
hett kapitaal van haar zoon, mits haar schoonmoeder het bedrag aannam en dit 
geldd 'van tijt tot tijt ' in 'cleijne sommetgens naer gelegendieijt van des sup-
pl[ian]tess noot' zou uitkeren, terwijl zij erop zou toezien 'dat deselve pennfin-
gen]]  effective ten goeden oorbaer' zouden worden besteed. Het lot van Adriana 
werdd in handen van haar schoonmoeder gelegd. Wanneer deze medewerking 
zouu weigeren, werd de 'subsidie in sulcken cas alsnoch gehouden in surchean-
tiee tot dat naerder sail wesen gedelibereert [...] op de welcke uijtreijckinge van-
dee voors[eijde] toegestaene subsidie aende suppliante sail geschieden'.12 

Dee precaire situatie, ontstaan na de dood van een echtgenoot, beperkte zich 
niett tot de vraag of weduwen in staat zouden zijn zelfstandig in het onderhoud 
tee voorzien, maar bracht ook risico's voor de mogelijkheden en daarmee de re-
putatiee van het nageslacht met zich mee. Zoals in het vorige hoofdstuk is geble-
ken,, kon de weduwe die gebruikmaakte van het weduwenrecht ervoor zorgen 
datdat ook haar kinderen van een toekomst binnen het ambacht werden voorzien. 
Zijj  hield op die manier de schakel tussen de generaties, meestal tussen vader en 
zoon,, intact. Het belang van continuïteit blijkt eveneens uit rekesten waarin we-
duwenn van predikanten verzochten om met de ondersteuning uit de stadskas 
hunn zonen 'in studia' te houden.33 Deze vrouwen, die in het begin van de ze-
ventiendee eeuw geen privileges aan het beroep van hun man ondeenden, ont-
brakk het vaak aan de financiële middelen 'vermits 't verlies van haeren man ende 
desselfss alimentatie' om de juist in dergelijke beroepen kostbare opleiding te 
bekostigen.344 De mogelijkheid tot doorgave van deze beroepstraditie en de 
daarbijj  behorende status kwam buiten de ambachtelijke structuur bij voortijdig 
overlijdenn van een echtgenoot op de tocht te staan. 
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MiserabeleMiserabele personen 

Dee kwetsbaarheid van deze vrouwen en hun gezinnen werd onderkend. Bijzon-
deree aandacht ter compensatie voor het verhes dat weduwen en wezen leden, 
werdd billij k geacht. Beide groepen werden in de zeventiende eeuw nog steeds 
gecategoriseerdd als de miserabele personen, die speciale bescherming van de autori-
teitenn genoten. 

Hett idee dat weduwen speciale bescherming behoefden is oud en grijpt te-
rugg op de bijbel. In het Oude Testament staat te lezen dat God de beschermer 
vann weduwen is [Exodus 21:22-23]. Uit het Nieuwe Testament is te vernemen 
datt ware weduwen op speciale zorg konden rekenen [i . Tim. 5 :3-5 ]" H e t 

vroegee christendom beschouwde de hulp aan behoeftigen als een morele ver-
plichtingg en de aandacht voor weduwen, als vrouwen verstoken van mannelij-
kee bescherming, maakte deel uit van de vroegste vorm van de georganiseerde 
christelijkee liefdadigheid. Tot aan de twaalfde eeuw was de hulp aan weduwen 
echterr nog niet geïnstitutionaliseerd. Bijstand aan weduwen stond hoog in het 
vaandel,, maar richtlijnen voor de ondersteuning ontbraken. 

Dee morele verplichting werd in de twaalfde eeuw in canonieke wetgeving 
vertaald.. Weduwen werden samen met wezen en chronisch zieken ingedeeld in 
dee bredere groep van personae miserabiles, die de hulp van de geesteüjke overheid 
verdiende.366 De bescherming waar weduwen als hulpbehoevende personen 
rechtt op hadden, was van tweeërlei aard. Naast de economische ondersteuning 
doorr de armenzorg was ook de juridische bijstand van weduwen een belangrij-
kee kwestie in het canonieke recht. De geesteüjke gerechtshoven deelden met de 
seculieree gerechtshoven de plicht om weduwen te beschermen. Maar wanneer 
dee laatsten faalden recht te doen, had de geestelijkheid de verplichting wedu-
wenn bij te staan bij de behartiging van hun persoonlijke en materiële 
belangen.377 Op het verbod voor de geestelijkheid zich als advocaten te bemoei-
enn met seculiere rechtspraak, vormde de verdediging van weduwen als miserabele 
personenn dan ook een uitzondering. Berooid en verstoken van mannelijke be-
schermingg genoten weduwen een geprivilegieerde positie binnen het kerkelijk 
recht.Terwijll  een procederende partij in het algemeen slechts in laatste instantie 
gebruikk kon maken van de kerkelijke rechtspraak, dat wil zeggen als alle andere 
mogelijkhedenn om recht te krijgen waren uitgeput, mochten weduwen zich in 
eerstee aanleg tot de kerkelijke gerechtshoven wenden om hun recht te halen.38 

Inn de zeventiende eeuw lag de taak van de bescherming van weduwen en 
wezenn in handen van de seculiere autoriteiten.39 Nog steeds gold deze bescher-
mingg zowel in sociale als juridische zin. Zo konden weduwen in Holland hun 
tegenpartijj  in eerste aanleg voor het Hof van Holland dagen.*0 'Wt het selve 
voor-regt,'' schrijft Simon van Leeuwen, refererend aan het privilege van leden 
vann het Hof, 'mogen alle minderjarige, weduwen, ende andre miserable per-
soonen,, hare tegen-dingers by pracventie, dat is, soo sy eerst klagtig zijn, ende om 
dee selve saak nergens bank vast gemaakt, voor het Hof van Holland te regt rou-
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pen.'4'' De oorspronkelijke bedoeling, die gericht was op de behartiging van 
materiëlee belangen, met name in erfkwesties, blijkt uit de aard van de zaak 
waarmeee weduwen zich direct tot het Hof konden keren. Voor zaken betreffen-
dee transport of cessie was het privilege niet bedoeld. 'Maar als sy bij ervenis ee-
nigg regt verkrijgen, in ende over het selve vermogen, sy haar selven, met dusda-
nigg voor-regt behelpen.'*2 

InIn de stad waren het de burgemeesters die als 'oppervoogden' de plicht 
haddenn weduwen in nood bij te staan. Hoewel deze plicht niet in directe steun 
werdd vertaald, gaf de categorisering als miserabele personen de weduwen een bij-
zonderee status waarvan zij zich goed bewust waren. Niet alleen de verzoeken 
waarinn om directe steun werd verzocht, maar ook hun rekesten aan het Ge-
rechtt om werk adresseerden zij geregeld aan de 'vaders' of'goede voorstanders 
vann bedrouffde weduen ende wesen'. De aanwezigheid van de 'arme vaderlose 
kinderkens',, eveneens deel uitmakend van de miserabele personen, werd door de 
rekestrerendee weduwen vrijwel nooit onvermeld gelaten. Of het stadsbestuur 
inn dergelijke individuele gevallen gevoelig was voor dit beroep is niet te ach-
terhalen.. De weduwen zelf sloten de mogelijkheid in elk geval niet uit.*3 

Dee eeuwenoude culturele connotatie van de 'arme weduwe', vaak te lezen 
alss één woord, heeft de opvattingen over de zorg voor weduwen diepgaand 
beïnvloed.. De armoede van weduwen werd, in tegenstelling tot de armoede 
vann mannen, niet uitsluitend op basis van de werkelijke economische omstan-
dighedenn gedefinieerd, maar ook op basis van sekse. Zoals Pamela Sharpe te-
rechtt opmerkt in haar artikel over weduwschap en armoede in vroeg-indus-
trieell  Engeland, hadden ook mannen, afhankelijk van leeftijd en het vermogen 
omm te werken, kans op een terugval in de levensstandaard na de dood van hun 
vrouw.444 Maar de 'arme weduwnaar' ontbrak het aan een voorbeeld naar chris-
telijkk model. De weduwnaar werd, in tegenstelling tot de weduwe, niet per 
definitiee als 'arm' beschouwd.41 Door het weduwschap waren vrouwen versto-
kenn van mannelijke bescherming en dit kwalificeerde hen tot aannemelijke 
ontvangerss van publieke steun. Weduwen waren de personen bij uitstek van 
wiee men vond dat ze recht hadden op armenzorg.*6 De in dit opzicht geprivi-
legieerdee positie van 'fatsoenlijke armen' zouden weduwen na de hervormin-
genn van de armenzorg aan het einde van de zestiende eeuw tot op zekere 
hoogtee behouden. 

ZORG G 

StedelijkeStedelijke bedeling 

Onderr invloed van het humanisme veranderden in de eerste helft van de zestien-
dee eeuw de opvattingen over armoede en de armenzorg. Rondtrekkende bede-
laarss begon men als een bedreiging te ervaren en de bestaande armenzorg, die 
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dee bedelarij in de hand zou werken, als inefficiënt. Humanisten als Juan Luis Vives 
maaktenn onderscheid tussen de ware armen en lediggangers: zij die niet konden 
werkenn verdienden steun, zij die dat niet wilden, moesten worden gestraft. Het 
nieuwee gedachtegoed leidde in verschillende gebieden van Europa tot verande-
ringring in de wetgeving met betrekking tot de armenzorg, gericht op het verbod op 
bedelarij,, werkverschaffing aan armen en de centralisatie van de zorg. In de Ne-
derlandenn werd door Karel V in 1531 het edict afgekondigd waarin de stedelijke 
bestuurderss werden opgeroepen tot de hervorming van de armenzorg naar hu-
manistischh model. In Leiden werden, evenals in de meeste steden in de Repu-
bliek,, de werkelijke veranderingen in de praktijk van de armenzorg echter pas na 
dee Reformatie doorgevoerd.47 

Vann bijzonder belang voor de op de nieuwe opvattingen geïnspireerde reor-
ganisatiee van de Leidse armenzorg na de Reformatie was het Armeniupport dat Jan 
vann Hout in de vergadering van de grote vroedschap in 1577 voorlas, en dat la-
terr is toegeschreven aan de stadssecretaris zelf.*8 De auteur beschrijft er de de-
plorabelee toestand van de armen, die volgens hem werd veroorzaakt door de 
verkeerdee verzorging. De rijke kloosters die zonder onderscheid de armen be-
deelden,, hielden het grote aantal armen in stand, evenals de rijke boeren, wier 
vrijgevigheidd te verklaren was uit angst voor wraakzuchtige bedelaars.Ten slotte 
wass er de lakennijverheid, die Leiden niet alleen welvaart bezorgde, maar tege-
lijkertij dd ook vele inwoners tot armoede bracht. Ten behoeve van een efficiënte-
ree zorg en een eerlijke verdeling van de aalmoezen aan de werkelijke armen -
enn dus niet de beroepsbedelaars, de luiaards en verkwisters wier gedrag Van 
Houtt verwerpelijke achtte - werden in het rapport vergaande voorstellen voor 
dee reorganisatie van de armenzorg gedaan. De middelen waaruit men de ar-
menzorgg betaalde - verkregen uit onder meer de voormalige kerkgoederen, gif-
tenn en collectes - zouden worden samengevoegd in één kas. De zorg voor wezen 
enn leprozen behoefde geen verandering, maar de drie gasdiuizen in de stad 
moestenn worden verenigd. De bedeling aan de huisarmen zou worden gecentrali-
seerdd en verzorgd vanuit één Huiszittenhuis. De aan te stellen huiszittenmeesters 
zoudenn bij de heren van gebuurte navraag doen naar de levenswandel van de ar-
menn opdat zij konden beoordelen of zij wel bedeling verdienden. Zij moesten 
daarbijj  letten op de 'gesteltenisse* van de armen en de vraag of zij een nering 
haddenn om van te leven.49 

Weduwenn behoorden tot een categorie die in het Armenrapport apart werd 
vermeld.5**  De huiszittenmeesters dienden 'zunderlinge te versorgen, dat craem-
vrouwen,, crancken, weduwen ende schamele heden, mit kinderkens verlast, 
behoorlyckee hantreyckinge tot haer notige onderhout mach gewerden'. Direct 
voegdee de auteur hieraan toe dat de regenten moesten voorkomen 'datter aen 
eenygee onnutte, loye, wercknoye [= werkschuwe] persoonen, heur leden 
clouckk ende machtigt zijnde, de aelmissen zouden werden verstreckt'.51 Maar 
mett hun plaats in de opsomming van mensen van wie duidelijk is dat zij (tijde-
lijk )) niet in staat waren om (geheel) in eigen onderhoud te voorzien, lijk t de 
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steunn aan weduwen vanzelfsprekend te zijn geweest. Het is veelzeggend dat 'de 
weduwnaar'' in de lijst ontbreekt. 

Eenn halfjaar nadat Van Hout het rapport aan de vroedschap had voorgelezen, 
namm het stadsbestuur de voorstellen met betrekking tot de reorganisatie van de 
bedelingg van de huisarmen vrijwel onveranderd aan.*1 Met de aflezing van de 
keurr op de armenzorg op 8 augustus 1577 stelde men de bevolking op de hoog-
tee van de veranderingen. Wie meende recht te hebben op ondersteuning kon 
zichh iedere maandag en vrijdag tussen 9 en 11 uur 's morgens en 2 en £ 's mid-
dagss melden bij de Huiszittenmeesters die zitting hielden om nieuwe bedeel-
denn in te schrijven." Onder hen moeten zich veel vrouwen hebben bevonden 
diee kort tevoren hun man hadden verloren. Voor de zeventiende eeuw zijn geen 
cijferss bekend, maar in het jaar 1750 bestond 26,c procent van de door het 
Huiszittenhuiss bedeelde gezinnen uit weduwen zonder kinderen en 12,2 pro-
centt uit weduwen met kinderen.54 

Weduwenn hadden niet alleen een grote kans om in armoede te vervallen, 
maarr behielden hun positie als vanzelfsprekende ontvangers van de armenzorg 
naa de hervormingen aan het einde van de zestiende eeuw. Het behoud van deze 
positiee zou verklaard kunnen worden door de definitie van hun armoede, die 
niett alleen aan de economische omstandigheden maar ook aan sekse werd ge-
relateerd.. Voor vrouwen, zo stelt Isabelle Chabot in het artikel over weduwen en 
armoedee in het middeleeuws Florence, was werk nauwelijks een bepalende fac-
torr in hun sociale identiteit, hun armoede werd derhalve niet direct met werk 
inn verband gebracht." De hervormers van de armenzorg maakten het onder-
scheidd tussen de eerlijke en de oneerlijke armen op basis van de mogelijkheden 
diee men had om met werk in het levensonderhoud te voorzien. Hoewel indivi-
duelee weduwen pas na de beoordeling van hun financiële nood ondersteuning 
kondenn krijgen, werden zij als miserabele personen toch bij de 'eerlijke' armen inge-
deeld.566 Weduwen ontsnapten aan de mogelijke verdenking van onwil om te 
werken,, op basis waarvan valide armen bedeling werd ontzegd. De armoede 
vann weduwen werd per definitie minder snel in twijfel getrokken en was min-
derr verdacht. 

Gasthuizen Gasthuizen 

Naastt de stedelijk armenzorg die de stad door middel van bedeling door het 
Huiszittenhuiss bood, voorzag de stad ook in de zorg die was toegesneden op 
bepaaldee categorieën armen. De gasthuizen boden op kosten van de stad ver-
zorgingg aan arme zieken en vooral bejaarden. Zij zijn van bijzonder belang ge-
weestt voor de verzorging van weduwen op leeftijd en zijn een voorbeeld van de 
steunn van het stadsbestuur aan de miserabele personen in de zeventiende eeuw. 

Dee voorgestelde reorganisatie van de gasthuizen is niet gerealiseerd; tot 'ge-
meenn gasthuys' is het nooit gekomen.57 Wel zijn er in de decennia na 1577 ver-
schillendee veranderingen in de geest van het Armenrapport doorgevoerd. Het 
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HetHet Elisabethgasthuis, tekening, 18de eeuw. 

Collectiee Gemeentearchief Leiden (PV28435). 

Catherinagasthuiss behield een sterke ziekenhuisfunctie maar voorzag ook in de 
verzorgingg van arme bejaarden en bood op gescheiden zalen plaats aan meer 
dann 120 mannen en vrouwen. Het gasthuis werd in 1̂ 96 op bestuurlijk vlak 
verbondenn met het Ceciliagasthuis, dat, betaald uit de inkomsten van een grote 
loterijj  naar het idee van Jan van Hout, als pest- en dolhuis in het voormalige Ce-
ciliënkloosterr was ingericht. Ook na de verhuizing van de pestlijders naar het 
nieuwee pesthuis buiten de stad in 1635 behield het Ceciliagasthuis de functie 
vann dolhuis. Huisjes voor proveniers stonden achter op het erf bij het gebouw 
aann de Nieuwe Rijn.58 

Inn het 'Vrouwen-Elisabethgasthuis' op de Vrouwenkamp verbleven uitslui-
tendd vrouwen. Het was in nieuwe vorm ontstaan door de vereniging van het 
Elisabethgasthuiss en het Vrouwengasthuis in 1583. Tien jaar later werd het Le-
prooshuiss bij het gasthuis gevoegd. Dit gasthuis had 65 bedsteden beschikbaar 
voorr meestal arme, oude vrouwen, verdeeld over verschillende zalen. In de 
'baaierd',, het doorgangshuis, konden doortrekkende vrouwen een nacht te-
recht59,, terwijl de leprozen afzonderlijk werden ondergebracht tot het besmet-
tingsgevaarr was geweken.60 Ook dit gasthuis ontving extra inkomsten van man-
nelijkee en vrouwelijke proveniers, die tegen een inkoopsom voor de rest van 
hunn leven een van de proveniershuisjes mochten bewonen of die als kostkopers 
opp een van de zalen werden geplaatst.6' 
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Hett Elisabethgasthuis kon in de eerste helft van de zeventiende eeuw niet aan 
dee vraag voldoen.62 De wachttijden voor de ongeveer duizend vrouwen die tus-
senn 1608 en 1650 een plaats verzochten, konden oplopen tot een aantal jaren.6* 
Bijj  het vergeven van de plaatsen hielden de regenten van het gasthuis rekening 
mett de omstandigheden waarin de vrouwen verkeerden. Wie nog enigszins in 
staatt was voor zichzelf te zorgen, moest voorrang verlenen aan vrouwen die 
niett meer in het eigen levensonderhoud konden voorzien.64 De regenten wo-
genn de ernst van de armoede, lichamelijke gezondheid en leeftijd zorgvuldig af 
bijj  het vergeven van een leeggekomen bed. Bij hoge nood sloten de meesters 
hett gasthuis voor betalende proveniers om de bedden vrij te houden voor 'zie-
ckenn ende myserabelen'.65 De 'zeer' armen gingen waarschijnlijk vóór 'armen', 
maarr werden gepasseerd door de blinden, en wie voorrang op grond van leef-
tijdd kreeg, was in elk geval ouder dan tachtig jaar. Voor de 7c-jarige Lijsbeth 
Cornelis,, 'die noch een man int leven heeft', leek de nood niet bijzonder hoog, 
maarr haar opname werd gemotiveerd 'vuijt oorsaecke dat de man niet en wil 
doegen'.666 Waren er alternatieven voor de verzorging in het gasdiuis? Het be-
vestigendee antwoord verklaart de lange wachttijd voorTrijntgen Cornelis, die al 
inn een van de andere gasthuizen verbleef67 De vrouwen daarentegen die in het 
Stevenshofjee of Jeruzalemhofje hadden gewoond, maar het hofje na de dood 
vann hun echtgenoot moesten verlaten omdat er uitsluitend plaats aan echtparen 
enn mannen werd geboden, zagen hun verzoek tot opname snel gehonoreerd.68 

Vann 342 van de 527 vrouwen die in de periode 1614-1654 in het gasthuis ver-
bleven,, is de burgerlijke staat bekend. Twaalf procent van deze vrouwen was 
nooitt gehuwd geweest. Vijftien procent van de vrouwen was getrouwd, maar 
leefdee in de laatste jaren van hun leven gescheiden van hun man, bijvoorbeeld 
omdatt deze in het Catherinagasdiuis verbleef, waar voor hen geen plaats meer 
was,, of omdat ziekte hen hiertoe dwong.69 De meeste vrouwen (73 procent) 
haddenn hun echtgenoot verloren. Het waren de weduwen van (kleine) am-
bachtslieden,, zoals schoenmakers en kleermakers. Er woonden weduwen van 
schippers,, van allerhande textielarbeiders en ook de 'dienders weeu die vande 
studentee werde doot gestoke' vond er onderdak in de laatste maanden van haar 
leven.700 Daarnaast was het voor verscheidene zaalmoeders, die eerder al een 
bedstedee hadden toen zij de bewoonsters verpleegden, voor de hand liggend 
omm tijdens hun oude dag in het gasthuis te blijven. Vertegenwoordigers van 
klassenn boven de middengroep ontbreken. 

Meerr dan de sociale achtergrond speelde ouderdom een rol in de armoede 
vann de vrouwen die permanent in het gasthuis verbleven. Gezien het beperkte 
aantall  bedden en de wetenschap dat ouderen waarschijnlijk eerder in aanmer-
kingg kwamen voor een plaats is het goed mogelijk dat de vrouwen zich in hun 
verzoekenn tot opname ouder voordeden dan zij in werkelijkheid waren.7" Maar 
zelfss wanneer er rekening wordt gehouden met een 'overschatting' van enkele 
jaren,, is de gemiddelde leeftijd van weduwen bij de opname van ongeveer 75 
jaarr opmerkelijk hoog. Nog geen vijf procent van de gasthuisbewoonsters was 
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jongerr dan vijfti g jaar. Voor deze kleine groep was de opname in het gasthuis in 
dee eerste plaats op de dagelijkse verzorging gericht. De meerderheid van de 
jongeree vrouwen was niet gezond, bijvoorbeeld blind en doof of'met het hooft 
niett wel'.72 

Tabell  6.3 Geboorteplaats van weduwen in het Sint Elisabethgasthuis 1608-1654 

Geboorteplaatss Aantal Percentage 

Leidenn 77 V'0% 

Republiekk 39 15.7* 
Zuidelijkee Nederlanden 101 40,7% 
Buitenlandd (Duitsland, Frankrijk, 
Engeland ,, Denemarken ) 10 4,0% 

onbekend 733 21 8 .5% 

Totaall  248 100% 

Bronnen;;  GAL. Gasthuizen 1064,1065 en 1066. 

Vann ruim negentig procent van de vrouwen van wie bekend is dat zij als wedu-
wee in het Elisabethgasthuis werden verzorgd, is de geboorteplaats geregi-
streerd.. Het aantal weduwen uit de Zuidelijke Nederlanden is opvallend groot. 
Dee bewoonsters van het gasthuis geven daarmee een aardige afspiegeling van 
dee bevolking in de stad. Een kwart van de bruiden en bruidegommen die in de 
periodee tussen 1586 en i£9S in Leiden trouwden, was in de stad geboren, ter-
wij ll  de helft uit de Zuidelijke Nederlanden naar Leiden was geëmigreerd.74 

Eenmaall  op leeftijd, arm en weduwe geworden, wist de vrouwelijke helft de 
wegg te vinden naar de sociale voorzieningen die hun nieuwe stad zijn inwoners 
bood. . 

Dee armen in het gasthuis waren dus oud, de bejaarden die er verbleven wa-
renn arm. Dit gold niet voor de weduwen die in het gasthuis hun kost hadden 
gekocht.. Zij betaalden bij binnenkomst een bedrag ineens en wisten zich daar-
meee verzekerd van levenslange kost en inwoning. De bedragen die zij als in-
koopsomm voor een proveniershuisje of levenslange verzorging op een van de 
zalenn betaalden, waren afhankelijk van de geboden verzorging, de leeftijd en 
hett vermogen van de provenierster en konden in de tweede helft van de zeven-
tiendee eeuw oplopen tot duizend gulden.75 De proveniersters maakten vaak ge-
bruikk van dezelfde voorzieningen als de arme conventualen, zoals men de vrou-
wenn op de zalen noemde. Bij binnenkomst kregen de vrouwen behalve een 
bedstede,, een klerenkast, een tonnenstoel, een stoel en koper en tin om van te 
eten.766 Doorgaans aten de proveniersters mee met de maaltijden die de gast-
huismoederss uit de gasthuiskeuken serveerden. Absentie werd alleen bij ziekte 
geaccepteerd,, in welk geval de binnenmoeders de vrouwen in hun slaapstede 
verzorgden.. Behalve kost en drank kregen de proveniersters vuur en licht en in-
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dienn dit bij opname was afgesproken, werden zij ook van kleding voorzien. 
Dee gehoorzaamheid die de kostkoopsters, evenals de conventualen, aan de 

gasthuisvaderss en -moeders verschuldigd waren, was contractueel vastgelegd. 
Dee regels waaraan zij 'blinderlinghs sonder eenige opposijtie sullen moeten ge-
hoorsaaemen',, waren streng.77 Dreigde er wanorde op de zalen te ontstaan, dan 
scherptee men het regime aan, zoals gebeurde in 1673. De bewoonsters werd te 
verstaann gegeven dat zij de kleding die zij van de buitenmoeders kregen ook 
werkelijkk moesten dragen en dat de maaltijden aan tafel genuttigd moesten 
worden.. Het gebruik van sterke drank zou door de zaalmoeders aan de regenten 
wordenn gemeld. De bewoonsters moesten op tijd thuis zijn, mochten 's nachts 
niett meer naar buiten en sliepen met het vuur uit. Wie de binnen- of buitenva-
derss en -moeders van het gasthuis beledigde, werd het huis uitgezet.78 Overtre-
dingenn tekende men aan in het memoriaal van het gasthuis. Deze notities getui-
genn van een op de persoon toegesneden beleid. 'Mach toeback', werd achter de 
naamm van Marijtgen Goosens gezet, terwijl men waarschuwde voor de manke 
enn gebrekkige Trijntgen Jans: 'moet niet uitgaen noch droncke drijnck ofte 
moeterr uit gasthuis blijven'.79 In het uiterste geval lag overplaatsing naar het 
Ceciliagasthuiss - het dolhuis - in het verschiet, zoals Jannetgen Roeien over-
kwamm wegens haar kwalijke gedrag 'mit uijdoopen en toeback [en] drijncke'.80 

Sommigee vrouwen vertrokken uit eigen beweging, zoals Magdalena, de we-
duwee van Hubrecht Ghijs, die acht maanden na haar opname het gasthuis ver-
liet.. Volgens het personeel was zij vertrokken omdat de maaltijden die zij voor-
geschoteldd kreeg haar niet bevielen. Het was volgens Magdalena een verklaring 
'vann de vijanden der waerheijt', die bovendien weinig aannemelijk zou zijn: 
'lekk en can nijet leven zonder eten waer wt dat men wel oordelen van dat zulex 
leughenenn zijn.' De werkelijke aanleiding voor haar vertrek, zo schreef zij in een 
brieff  aan de kerkenraad van de Nederduitse gemeente, waren de roomse prak-
tijkenn waarmee zij in het gasthuis werd geconfronteerd. 'Omme diewille, dat 
ickk van dat ick daer over in quam nijet dan lasterijnghe ende scheldeijnghe van 
Godd ende van zijn woort daghelijcx en was hoorende.' In plaats van haar bij 
haarr naam aan te spreken ('aelzo men behoort malcanderen aen te spreken'), 
noemdee men haar 'oude toveresse', 'predicant' en 'grooten duvel wt der helle'. 
Hett was niet te verkroppen voor de vrouw wier eerste man was 'opgheoffert' 
aann het geloof na zijn beroeping teVeurne in Vlaanderen, die haar tweede man 
onderr het bewind van Alva was kwijtgeraakt en ten slotte ook weduwe was ge-
wordenn van haar derde echtgenoot. Bij de armbezorgers vond zij geen gehoor. 
Dezee lieten haar, aldus de weduwe, aan haar lot over, opdat zij door hongers-
noodd gedwongen zou zijn naar het gasthuis terug te keren.81 De kerkenraad 
legdee de brief aan het stadsbestuur voor, dat zeer beslist in het oordeel over de 
weduwee was. Zij zouden de gang van zaken in de gaten houden, maar waren 
voorall  geïnteresseerd in de onrustzoekers door wie de vrouw zou zijn opge-
stookt.. Magdalena zelf stond bekend als een oproerige bedelares die men niet 
moestt geloven. Enige dankbaarheid voor de weldaad die haar als 'miserabel' 
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persoonn in het Leidse gasthuis werd geboden, achtte het stadsbestuur wel op 

z'nn plaats.82 

Vann wegloopsters als Magdalena werd een aantekening in het memoriaalboek 
vann het gasthuis gemaakt. Teruggekeerde vrouwen konden wel weer worden op-
genomen,, maar werden door de moeders nauwlettend in de gaten gehouden en 
dreigdenn bij herhaling uit het gasthuis te worden gezet.83 Magdalena had als niet 
geborenn Leidse met haar ongehoorzaamheid haar krediet bij het Leidse stadsbe-
stuurr verspeeld. Toen zij drie jaar na dato verzocht of haar dochter, die aan beide 
handenn lam was, een plaats in het gasthuis kon krijgen, werd het verzoek niet al-
leenn afgeslagen, maar werd haar eveneens te verstaan gegeven dat zij terug moest 
kerenn naar de plaats waar zij vandaan kwam. 4 

Wiee er de middelen of mogelijkheden toe had, voorkwam opname. De 
meestee bewoonsters werden door derden bij het gasthuis aangebracht. Sommi-
gee arme weduwen kregen een plaats op voorspraak van de meesters van het 
Huiszittenhuis,, die oordeelden dat bedeling voor een 'zelfstandig' bestaan niet 
langerr afdoende was. Een enkele keer waren het de kinderen die voor de regen-
tenn verschenen om voor hun moeder een plaats te verzoeken. Mogelijk gaf men 
dee voorkeur aan verzorging door familie. Zo was de oude weduwe Adriana Pie-
terss ingegaan op het aanbod van haar neef om bij hem thuis haar laatste jaren 
doorr te brengen. Maar nadat zij uit het gasthuis naar Gouda verhuisd was, bleek 
hett hem vooral om de bezittingen van zijn tante te gaan. Hij maakte haar alles 
afhandigg en behandelde haar slecht, 'gelijck de cat met de muijs'. Aan het pro-
testt van de weduwe hadden de neef en zijn vrouw geen boodschap. 'Ghij oude 
logenachtigee hoer, wat hebben wij met u te doen, loopt weder om nae u gast-
huijss te Leijen', was de keus die zij haar heten.85 Katrijn Dircx nam, zoals kost-
koopsterss vaker deden, zelf het initiatief tot opname. Bij haar verzoek vertelde 
dezee weduwe dat zij 'gecomen totten ouderdomme van omtrent vijf ende tze-
ventichh jaren ende dat zij mitsdien gaerne in stilte zoude leven', waartoe een 
plaatss in het Elisabethgasthuis volgens haar de mogelijkheid bood. Zij kocht er 
haarr kost voor vijfhonderd gulden.86 Voor de weduwnaar Theunis van der 
Beeck,, die zich als provenier had ingekocht, was het er te stil. Toen hij daartoe 
'dee occasie hadde' trouwde hij de provenierster Maeijcken Mormentijn, de we-
duwee van Jacob Willems van Nierop, 'vermits sijn eensaemheijt'.87 De twee pas-
gehuwdee proveniers bleven in een van de proveniershuisjes wonen. Voor enkele 
armee bewoonsters bood een hernieuwd huwelijk de mogelijkheid om het gast-
huiss te verlaten. Maar de meeste weduwen bleven in het gasthuis tot hun 
dood.88 8 

Hofjes Hofjes 

Naastt de zorg die van stadswege aan arme bejaarde vrouwen werd verleend, 
warenn er diverse instellingen van particuliere aard die onderdak boden aan we-
duwen.. Vanaf de Middeleeuwen is in Leiden een groot aantal hofjes gesticht. 
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Welgesteldee Leidenaren, mannen, vrouwen of (kinderloze) echtparen, bestem-
den,, vaak uit christelijke naastenliefde en met de wens hun naam voort te laten 
leven,, hun nalatenschap voor de bouw van een aantal kleine huisjes voor min-
derr bedeelde stadsgenoten op leeftijd. 

Iederr hofje had een eigen doelgroep die in de oprichtingsakte, meestal een 
testament,, door de stichters was vastgesteld. Verarmde familieleden genoten 
doorgaanss voorrang. Daarnaast stelden de meeste hofjes voorwaarden aan de 
godsdienstigee achtergrond van de bewoners. De hofjes die in de vijftiende en 
zestiendee eeuw waren gesticht, werden na de Reformatie opengesteld voor gere-
formeerdenn of verbonden in de zeventiende eeuw geen eisen aan de religieuze 
gezindte.. De welgestelden uit de zeventiende eeuw voorzagen met de bouw van 
dee aalmoeshuisjes vooral in de opvang van verarmde personen van de 'gerefor-
meerdee religie'. Er werden hofjes gebouwd speciaal voor lidmaten van de Waalse 
gemeente,, maar ook doopsgezinden, remonstranten en katholieken stichtten 
aalmoeshuisjess voor arme geloofsgenoten.89 

Dee hofjes worden vaak beschouwd als een voorziening voor weduwen bij 
uitstek.. Een aantal hofjes - het Sint Anna Aalmoeshuis, het Sint Annahofje, het 
Cathrijnn Jacobshofje90, het Klein Sionshofje, het Eva van Hoogeveenhofje en de 
Meermansburgg - was inderdaad uitsluitend voor niet-gehuwde vrouwen be-
stemd.. In het Sint Salvatorshofje en het Heilige Geesthofje konden alleen katho-
liekee 'jongedochters' en weduwen terecht. Maar wanneer de bestemming van 
hett totaal aantal plaatsen wordt bekeken, valt op dat er ook veel ruimte voor 
mannenn of echtparen beschikbaar was. De meeste instellingen waren namelijk 
gemengd.. Verdeeld over verschillende woningen werden 'goede deugdelijcke 
armee personen', 'arme luijden' of'oude mannen ende vrouwen' al dan niet als 
'echteluiden'' ondergebracht.9' Ongehuwde mannen en vrouwen woonden ge-
scheidenn van elkaar, zoals in het Sint Janshofje, waar dertien huisjes te verdelen 
waren.. De zeven kleinste huisjes waren voor arme oude vrouwen, terwijl de zes 
groteree huisjes voor mannen waren bestemd. De mannen mochten hun echtge-
notess meenemen, maar wanneer zij overleden en er geen plaats in een van de 
kleineree huisjes beschikbaar was, moesten de weduwen het hofje verlaten. 
Daarmeee kende het Sint Janshofje een opmerkelijke regel die ook verscheidene 
anderee hofjes hanteerden. Op het Cathrijn Maartenshofje was in de verzorging 
vann weduwnaars voorzien. Zij mochten na de dood van hun vrouw een van 
hunn dochters bij zich laten wonen om voor hen te zorgen, terwijl weduwen ge-
achtt werden het hofje te verlaten.92 De vrouwen die met hun wederhelft het Je-
ruzalemhofjee betrokken, werden toegelaten om hem 'sijn gemack te doen', 
maarr moesten na zijn dood vertrekken, evenals de weduwen die eerder met hun 
echtgenotenn in Sionshofje hadden gewoond.93 Een reden voor deze voorwaar-
de,, die omgekeerd nooit voor weduwnaars gold, is niet bekend. Wilde men met 
dezee bepaling slechts praktische problemen in de ruimteverdeling voorkomen? 
Hett lijk t niet erg aannemelijk. Een weduwe zou weliswaar alleen een huisje be-
zettenn dat plaats bood aan twee personen, maar er zijn geen aanwijzingen dat 
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weduwnaarss in de genoemde hofjes huisjes deelden. Wellicht was men van me-
ningg dat in de opvang van weduwen voldoende was voorzien. Een gasthuis uit-
sluitendd voor mannen kende Leiden immers niet. 

Zekerr is dat de regel dat weduwen deze hofjes na de dood van hun man 
moestenn verlaten in de zeventiende eeuw niet door iedereen als wenselijk werd 
beschouwd.. De regenten van het Jeruzalemhofje bijvoorbeeld ondervonden de 
praktischee problemen van de bepaling die bijna tweehonderd jaar eerder door 
dee stichter van het hofje was opgesteld. Als bestuurders waren zij verantwoor-
delijkk voor het vertrek van de weduwen. De meesten konden niet meer zelfstan-
digg wonen en in het gasthuis of een van de aalmoeshuisjes die wel weduwen 
toelieten,, was onderdak doorgaans niet direct beschikbaar, 'soo dat de arme en 
bedrouffdee wedue suckelen van de eene plaets op d*  ander'. 'Tot troost' werd 
daaromm in 1649 met de bouw van twee aparte huisjes bij het hofje tijdelijke op-
vangg voor deze vrouwen gerealiseerd.94 

Dee oplossing die Emerentia Banning voor de weduwen van de bewoners van 
hett Sionshofje bedacht, was van meer structurele aard. Het verhes van onderdak 
wass in haar optiek niet het enige probleem. Weduwen mochten bij hun vertrek 
slechtss de helft van de ingebrachte boedel meenemen en verloren bovendien de 
voorzieningenn van het hofje, zodat 'die arme vrouwen daar door met eenen 
dobbelenn slach werden geslagen, missende niet alleen haare mans, maar oock 
tgeenee zij geduijrende der selver leven tot haar onderhout hebben genoten*.91 

Dee echtgenote van burgemeester Jacob van Brouchoven besloot hierop haar ka-
pitaall  te besteden aan de bouw van vier huisjes. Te zamen vormden deze het 
Kleinn Sionshofje voor weduwen van de bewoners van het hofje dat vanaf dat 
momentt het Groot Sionshofje werd genoemd. 

Dee meeste hofjes kenden geen inkoopsom. Zij bestonden uit 'aelmoeshuijs-
kens'' waarin de bewoners 'om Godswille' woonden. In ruil, zo was meestal de 
voorwaarde,, heten bewoners wel hun bezittingen aan het hofje na. De prove-
niersterss behoorden niet tot de allerarmsten van de stad: ook na de betaling van 
dee 'eerlijke' begrafenis die de bewoonsters kregen, hield het hofje hier soms aan 
over.96 6 

Dee proveniersters hadden zich te houden aan de leefregels. Deze waren vastge-
legdd door de stichters en waren evenals in het gasthuis in het algemeen tamelijk 
streng.. Wie zich 'eerlijk' gedroeg, niet dronk, niet bedelde, zich niet in herbergen 
begaf,, in het hofje was vóór de portier 's avonds de deuren sloot, binnenshuis de 
nachtt doorbracht en niemand liet logeren, was verzekerd van gratis onderdak.97 

Daarnaastt waren er de preuven voor de bewoonsters, meestal verstrekt in natu-
ra,, zoals bier, brood, boter, vlees en turf om te stoken. De weduwen in het Klein 
Sionshofjee kregen hun preuven in geld uitbetaald: zes gulden per jaar en nog 
eenss tien stuivers per week voor het kopen van boter en turf. Het was bij lange 
naa niet genoeg om van te leven, maar dat was de intentie van de stichters van de 
hofjess nooit, en in dit geval de bedoeling van Emerentia Banning ook niet ge-
weest.. De weduwen in het Klein Sionshofje moesten zelfde kost verdienen. De 
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regentenn behielden zelfs het recht weduwen hun preuven te weigeren om er-
voorr te zorgen dat 'niemant door leuijichteijt off traecheijt sich alleen op de 
v[oorsseijde]]  preuven soude hebben verlaten ende daaeromme zijnen gewoon-
lijckenn arbeijt laten varen*.98 

Dee hofjes waren er voor de weduwen die nog in staat waren om enigszins 
zelfstandigg te wonen. Dit uitte zich niet alleen in de verwachting dat de vrou-
wenn die er woonden, zouden werken voor de kost. De regels stelden soms dat 
dee bewoners 'malkanderen bijstant ende dienst doen in hare sieckten na haren 
vermogen*.999 Door middel van de verdeling van de huisjes zagen de regenten in 
hett Jan de Laterehofje erop toe dat deze regels werden nageleefd. Dit gebeurde 
bijvoorbeeldd bij 'Hestertje oud inder tnegentich jaren', die 'door taffsterven van 
haerr man geraeckt was buijten staet haer selven te konnen helpen' en daarom 
niett alleen 'van nourriture maer oock van handreijckinge moste werden voor-
sien'.. De oude weduwe werd geplaatst in het huisje dat bewoond werd door 
Elsje,, 'die haer soude oppassen en gemack doen'.IO° Maar anders dan de prove-
niersterss in het gasthuis waren de weduwen in hofjes niet van dagelijkse verzor-
gingg verzekerd. 

Hett is dan ook niet verwonderlijk dat de bewoonsters aanmerkelijk jonger 
warenn dan de vrouwen die in het gasthuis werden verzorgd, ondanks de mini-
mum-leeftijdsgrenzenn die verscheidene hofjes hanteerden. De gemiddelde leef-
tijdd van de vrouwen in het Sint Anna Aalmoeshuis was 64 jaar.IO' Met ouderdom 
kwamenn gebreken en daarop waren de hofjes niet ingesteld. Met de zorg van 
eenn jongere bewoonster hadden de regenten van het Jan de Laterehofje een pas-
sendee oplossing voor Hestertje gevonden. Maar voor de 69-jarige Marijtgen Le-
naers,, weduwe van Joachim Vos, uit het Sint Anna Aalmoeshuis, waar de huisjes 
opp één persoon waren berekend, was deze mogelijkheid er niet. Zij werd, even-
alss de helft van de medebewoonsters van het hofje, na verloop van tijd door de 
regentenn naar het gasthuis gebracht.102 Tot die tijd boden de hofjes, evenals het 
gasthuiss dat voor de proveniersters had gedaan, een zeker standsbehoud. De 
weduwenn die er woonden hadden met de belofte hun goederen aan het hofje 
naa te laten er 'de kost gekocht' en wisten verdere verarming te voorkomen. 

OnderlingeOnderlinge hulp 

Hett brede spectrum van de sociale zorg beperkte zich niet tot de geïnstitutiona-
liseerdee ondersteuning die de stad zijn inwoners bood. Weduwen maakten deel 
uitt van verschillende sociale verbanden en binnen deze netwerken bood men 
elkaarr onderling ook steun. Deze onderlinge hulp diende soms ter voorkoming 
van,, dan weer als aanvulling op de in de stad aanwezige geïnstitutionaliseerde 
zorg.. Vrienden en verwanten, buren en soms beroepsgenoten werden in tijden 
vann nood aangesproken voor materiële bijstand, verzorging, bemiddeling of 
morelee steun. 

Hett belastingkohier van het Hoofdgeld uit 1622 geeft een beeld van de woon-
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situatiee van arme weduwen die niet in instellingen verbleven. Het is opvallend 
datdat de samenstelling van hun huishoudens niet wezenlijk verschilde van andere 
weduwenhuishoudens.. Van de 158 als 'arm' gekwalificeerde weduwen woonde 
slechtss dertien procent bij anderen in. 

Hoewell  er in het kohier wel enkele inwonende moeders en schoonmoeders 
stondenn geregistreerd, was het allerminst vanzelfsprekend dat een al dan niet 
verarmdee weduwe bij haar gehuwde kinderen introk. Evenmin keerden jonge 
weduwenn terug naar hun ouderlijk huis. Het was veel gebruikelijker dat alleen-
staandee vrouwen, vrouwelijke verwanten uit gebroken gezinnen, weduwen met 
kinderen,, verweduwde zusters of moeder en dochter die beiden hun echtge-
noott hadden verloren, de woning en eventueel het levensonderhoud met elkaar 
deelden.. Onder de groep van weduwen met inwonenden in huis (iets minder 
dann een kwart van alle weduwenhuishoudens) was het aandeel vrouwenhuis-
houdenss met 66 procent opmerkelijk groot. Het dagelijks gezelschap van zus-
ters,, moeders, nichtjes, andere verwanten of bekenden was veel weduwen 
waarschijnlijkk welkom. Het delen van kost en inwoning met andere vrouwen 
zonderr man was uiteraard voor minder weigestelden ook financieel gezien zeer 
aantrekkelijkk en zal voor verscheidene arme weduwen zelfs noodzakelijk zijn 
geweest.. '°3 

Inwoningg bij de kinderen bood niet per definitie (financiële) voordelen bo-
venn samenwoning met andere weduwen. Verwanten dienden elkaar wel bij te 
staan.. De hoogleraarsweduwe Adriana Hoochcamer had, zoals eerder ter sprake 
kwam,, het Gerecht om een uitkering gevraagd uit het kapitaal van haar minder-
jarigee zoon. Zij wees erop dat hij, wanneer hij meerderjarig zou zijn geweest, 
'naarr civiele rechten' de plicht zou hebben gehad zijn moeder van een eerlijk 
onderhoudd te voorzien. Deze mening werd door Simon van Leeuwen gedeeld. 
Ouderss moesten als voogden hun kinderen verzorgen, zo stelde de rechtsge-
leerdee in zijn Rooms-Hollands rcgt. In ruil moesten kinderen 'met gelijke pligt' hun 
ouderss onderhouden die tot armoede waren vervallen. Deze zorgplicht onder 
verwantenn strekte zich niet verder uit dan tot in de tweede graad. '°4 

Tochh lijk t het erop dat de steun van verwanten onderling niet onvoorwaarde-
lij kk werd geboden. Zo was het onder alle sociale lagen gebruikelijk dat inwo-
nendee familieleden kostgeld betaalden.,OÏ Wanneer het een verarmde weduwe 
naa verloop van tijd beter verging, werd de rekening opgemaakt voor de zorg die 
haarr kinderen haar hadden geboden. Als het de weduwe tijdens haar leven aan 
geldd ontbrak, dan kon men de schulden vereffenen bij de verdeling van de erfe-
nis.. Zo had Thomas Cornelis zijn moeder Levine Pepersele, die 'geene oft weij-
nigee middelen' had, lange tijd onderhouden. De vellenploter wilde niet dat zijn 
vrouww en kinderen enige schade van deze ondersteuning zouden ondervinden. 
Zijj  kregen het recht, zo liet Thomas vastleggen, om na zijn dood het bedrag dat 
hijhij  aan zijn moeder had besteed, voor de verdeling van zijn nalatenschap uit de 
gemeenschappelijkee boedel te ontvangen.,o6 

Dee relatie van weduwen en hun kinderen werd, waar het de onderlinge zorg 
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betrof,, gekenmerkt door een vergaande zakelijkheid, ook - en misschien wel 
juistt - in de weinig voorkomende gevallen dat zij wel bij hun kinderen introk-
ken.. Toen Catrijne Cornelis, de weduwe van de schipper Qaes Jans, samen met 
haarr schoonzoon Cornelis Roelofs in 1590 voor de Leidse schepenen verscheen, 
hadd de laatste al lange tijd voor zijn schoonmoeder gezorgd. Catrijne Cornelis 
wass na de dood van Qaes in 1560 met drie voorkinderen van haar echtgenoot 
enn haar drie eigen kinderen achtergebleven in het huis dat zij eerder met haar 
mann samen bezat. Het viel de weduwe niet mee het gezin te onderhouden, niet 
inn de laatste plaats omdat zij haar kinderen het erfdeel van hun vader moest vol-
doen.. De assistentie van de man van haar dochter, die eveneens deel uitmaakte 
vann het huishouden, was zeer welkom geweest. Cornelis had het gezin onder-
houdenn met de 'neeringe van zeeschuijten [...] maecken'. Catrijne zelf had niets 
anderss ingebracht dan het huis waarin zij woonden en wat geld 'tgunt zij deur 
harenn handen arbeijt ende neersticheijt (mits haren ouderdom niet groot ge-
weest)) mit spinnen ende anders heeft connen verdienen*. In 1590 was het tijd 
voorr de 'afreeckinge ende vereffeninge' van 'alle goede diensten ende ofFeren 
vann een goeden schoonzoon', zo besloot de weduwe. Als gift 'onder den leven-
den**  schonk Catrijne Cornelis alle goederen, zowel de roerende als onroerende, 
diee zij bezat. In ruil daarvoor beloofde Cornelis zijn schoonmoeder 'haer leven 
langg geduijrende te onderhouden in eeten, drincken, behoorlicke dedinge, 
huisvestinge,, havenisse ende gemac zowel in haer ziecte als gesondieijt'.107 De 
eigendomsverhoudingg - die van invloed geweest moet zijn op het gezag in huis 
-- tussen de weduwe en haar inwonende schoonzoon was nu omgedraaid.,o8 

Verscheidenee weduwen gebruikten de donatio inter vivos als een vorm van lijf -
rente.. In ruil voor de overdracht van hun bezit trokken zij bij jongere verwanten 
in,, meestal een van hun kinderen, en verzekerden zij zich bovendien van ver-
zorgingg tot hun dood. Niet alleen het gebrek aan liquide middelen om zelf in 
hett onderhoud te voorzien, maar ook het onvermogen langer zelf het huishou-
denn te bestieren, kon aanleiding zijn om het roer over te geven. Een hoge leeftijd 
enn een slechte gezondheid speelden in het besluit doorgaans een belangrijke 
rol.. Zo droeg een weduwe die zich 'overmits haere ouderdomme ende corpu-
lendieijtt gansch niet en can behelpen' haar bezittingen over aan haar 4£-jarige 
verweduwdee dochter, die bereid was in haar moeders 'onderhout ende 
voorsorgingee te continueren' en voor haar 'alle servicen in haer oude dagen te 
doen'.1099 Een ander, de weduwe MaeijckenVernandts, was zelf kinderloos, maar 
hadd de vier voorkinderen van haar overleden echtgenoot hef 'als off se haer 
eijgenn natuerlijcke kinderen waren'. Zij schonk hun alle goederen die zij bezat, 
aangezienn zij 'tot hoghen ouderdomme gecomen wesende, haere goederen niet 
well  zelffs soude langer cunnen adrninistreren*. In ruil kreeg zij levenslang gratis 
onderdakk in het huis van haar stiefzoon, kost en drank 'zo van wijn als van bier' 
enn zouden haar stiefzoon en zijn vrouw haar van alle levensbenodigdheden 
voorzien."° ° 

Watt precies de waarde was van de boedel van Maeijcken Vernandts, die uit 
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roerendee en onroerende goederen en kredieten bestond, vermeldt de akte niet. 
Maarr bijzonder vermogend waren de weduwen die een donatio inter vivos voor de 
schepenenn lieten vastleggen, niet. Het alternatief, betaalde zorg, konden zij zich 
niett permitteren. Meestal schonken weduwen in de akten, waarschijnlijk we-
genss het gebrek aan voldoende financiële middelen, al hun bezit. Enkele vrou-
wenn behielden het recht om over een kleine, vastgestelde som geld naar eigen 
believenn te disponeren. Zij konden daarmee overige erfgenamen voldoen.'" Af-
gezienn van zo'n voorbehoud dat enkele weduwen maakten, verloren de vrou-
wenn iedere zeggenschap over hun geld en goed. De overdracht van bezit had 
geenn juridische consequenties ten aanzien van de handelingsbevoegdheid van 
dee weduwe. Maar het feit dat zij geen bezit meer had, bracht met zich mee dat 
dee weduwe voor elke uitgave, of het nu de kleding of de kost betrof, afhankelijk 
wass van de welwillendheid van haar kinderen of andere, jongere verwanten. De 
autoriteitt die zij eerder ondeende aan haar status van het hoofd van het huis-
houden,, had zij verloren. 

Dieuwertgenn Claes had deze situatie weten te voorkomen. De weduwe had 
niett veel geld, maar drie van haar zes kinderen zorgden voor haar levensonder-
houd.. In haar testament vermaakte zij hun haar huis en de enkele meubels die 
zijj  dankzij haar kinderen nog bezat, 'daer anders indijen sij van de voorseijde 
goederenn hadde moeten leven, sij de zelve overlange verteert zou hebben'."1 

Geregeldd schonken weduwen per testament legaten als dank voor de hulp die 
hunn in de jaren na de dood van hun echtgenoot geboden was. Bij voorkeur 
zochtt men hulp in het netwerk van (vrouwelijke) verwanten. Slechts twee keer 
wass de schenking als dank voor de diensten voor de dienstmeid bestemd."3 

Somss werden inwonende nichtjes, of, zoals in het geval van Dieuwertgen Claes, 
enkelee van de kinderen gezamenlijk voor de geboden diensten bedacht. Maar 
dochterss waren de meest aangewezen personen om hun moeder op leeftijd te 
helpen. . 

Dee aard van de hulp varieerde. Maria Aelberts was haar dochter en schoon-
zoonn erkentelijk voor de administratie van haar boedel sinds het overlijden van 
haarr man. Daar zij niet kon lezen of schrijven en zij het werk zonder de gebo-
denn assistentie aan een ander, 'vreemd' persoon had moeten uitbesteden, achtte 
zijj  een vergoeding op z'n plaats. "4 De hulp kon ook bestaan uit materiële of 
financiëlee assistentie in het levensonderhoud. Een weduwe prelegateerde haar 
dochterr het geleende geld voor 'gelevert broot ende anders'. Veel weduwen die 
hunn dochters bedankten, waren afhankelijk van de geboden assistentie voor een 
'zelfstandig'' bestaan. De 'getrouwe diensten' die weduwen beloonden met een 
geldbedrag,, soms de hele boedel, met de beste huik of met een bed met pelu-
we,, oorkussens, slaaplakens en dekens, worden in de testamenten meestal niet 
gespecificeerd.. Mogelijk bestonden ze uit persoonlijke verzorging, zoals Mer-
chelijntgenn Rijkwaerts die van haar dochters ontving. Op haar ziekbed ver-
maaktee zij hun haar gehele boedel 'in recompensatie ende erkentenisse van de 
goedee getrouwe diensten die sijluiden aen haer testatrice in haere sieckte ende 
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grootenn ouderdomme aireede hebben bewesen ende noch sullen bewijsen'."5 

Evenalss Merchelijntgen Rijkwaerts namen ook andere weduwen bij de opmaak 
vann de balans en de daarbij behorende beloning van de assistentie met legaten 
eenn voorschot op de hulp die zij nog zouden krijgen. Met een dergelijk beroep 
opp het gemoed of een voorwaardelijke legaat verzekerden zij zich van onder-
steuningg tot aan hun dood. 

Leidsee weduwen konden ook op aandacht rekenen vanuit een breder sociaal 
verband.. De buurtgemeenschap waarvan zij deel uitmaakten, had vooral een 
signalerendee functie maar bood zo nu en dan ook steun. Het buurdeven was in 
Leidenn in de zeventiende eeuw sterk gereglementeerd. Behalve de bonnen, die 
alss kleine bestuurlijke eenheden fungeerden en bepaalde uitvoerende taken 
overnamenn van het stadsbestuur, kende Leiden een groot aantal gebuurten. De-
zee waren, in tegenstelling tot de bonnen, op initiatief van burgers ontstaan en 
haddenn vooral een sociale functie. Belangrijke gebeurtenissen zoals huweüjk, 
geboorte,, verhuizingen en overlijden werden met buurtgenoten gedeeld. Men 
'vereerde'' bij deze gelegenheden de buurt naar goeddunken met een geldbe-
dragg en wist zich verzekerd van hulp wanneer de situatie hierom vroeg. Het ge-
buurtenbestuur,, met als belangrijkste hd de heer van gebuurte, diende de orde 
enn rust te bewaren en de saamhorigheid te bevorderen. De manier waarop dat 
moestt gebeuren was nauwkeurig omschreven. Uit de inkomsten die de buurt 
uitt de boetes op overtredingen van de gebuurtenkeuren vergaarde, betaalde 
menn onder meer de feesten die nu en dan werden georganiseerd. "6 

Onderlingee hulp in tijden van nood maakte onderdeel uit van de gemeen-
schapszin.. Jan van Hout kende de heren van gebuurte een belangrijke rol toe in 
dee organisatie van de armenzorg. Hun taak, eerder omschreven in het armen-
rapportt uit 1577, werd in de generale ordonnantie op de gebuurten van 1593 
herhaald:: zij dienden 'toe te zien dat niemant van armoede, of door tderven van 
behoorlicc onderhout, en come te vergaen: mer te helpen verzorgen dat zijn on-
derzatenn tijdeheken door de Aelmoesseniers van hun nootwendicheijt mogen 
werdenn voorzien ende gehantreyct'. "7 De heren van gebuurten hadden immers 
beterr zicht op de financiële situatie van de bewoners van de 16 tot 24 huizen die 
onderr hun verantwoordelijkheid vielen, dan de meesters van het Huiszitten-
huis.. De rol van gebuurten in de sociale zorg beperkte zich waarschijnlijk niet 
tott deze gereglementeerde en signalerende taak van de heer van gebuurte als 
onder-aalmoezenier.. Aan de pücht toe te zien op de armen in de buurt lijk t een 
brederee invulling te zijn gegeven. Al eerder kwam de materiële ondersteuning 
terr sprake die Hill e Jans van de buurvrouwen ontving. Uit de summiere gege-
venss in het kasboek van de gebuurte Prince van Letterlijk blijkt dat armen inci-
denteell  ook uit de gebuurtenkas werden bijgestaan. De gebuurte betaalde de 
'eerlijkee begrafenis' van degene die dat zelf niet kon; noodlijdende gezinnen 
kregenn van 'de vrou van de buijrt' zo nu en dan wat geld toegestopt. "8 

Behalvee de geburen boden ook beroeps- of plaatsgenoten elkaar hulp in tij -
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denn van nood. Hoewel ook verscheidene werkende weduwen gebruikmaakten 
vann dergelijke onderstandskassen, was het belang van deze vorm van ondersteu-
ningg voor weduwen niet zozeer op hun status als beroepsgenoten gebaseerd, als 
well  op hun status als weduwen van beroepsgenoten. Alvorens deze onderlinges 
wordenn besproken, komt eerst de ontwikkeling aan bod van de bijzondere vorm 
vann ondersteuning van weduwen die eerder al als kwetsbaar werden aange-
merkt:: de weduwen van predikanten. 

PREDII  KANT S WEDUWE N 

Janneken,, de weduwe van Mattheus Platevoet, begon haar rekest met een uitge-
breidd dankbetoon. Zij was de stad niet alleen erkentelijk voor de 'grote welda-
den'' die haar echtgenoot als predikant gedurende zijn vijfentwintig jaar lange 
dienstt had ervaren, maar ook voor het blijk van vertrouwen in haar kleinzoon, 
diee vlak voor het overlijden van zijn grootvader een plaats in het Collegium 
Theologicumm had gekregen. De toekomst van de weduwe zelf zag er minder 
rooskleurigg uit. Zij vreesde haar woning snel te moeten verlaten en wist niet 
waarvann zij zou moeten leven 'dewijle de middelen door den doot van haren 
mann zaliger geruijmt, seer sober sijn'. Janneken verzocht het Gerecht tot in het 
voorjaarr in het huis te mogen blijven - de voorraad turf en hout was immers 
zojuistt voor de winter aangevuld - en haar na die tijd van een 'een cleijn huijs-
ken'' te voorzien 'omme daer inne den resterende tijt hares swacken ouderdoms 
tee eijndigen*. "9 Tot slot vroeg de weduwe om geld. Zij ondersteunde het ver-
zoekk met de vraag om acht te slaan op haar ouderdom en op 'hare zaliger mans 
diensten'.. Het stadsbestuur honoreerde het rekest met een halfjaar wedde en de 
aanbevelingg van de weduwe bij de regenten van het Falide Begijnhof voor een 
woning.. I2° 

Geregeldd vroegen predikantsweduwen het stadsbestuur steun in de vorm 
vann de uitbetaling van de wedde over het kwartaal waarin hun man gestorven 
was,, de gratis bewoning van een huisje of een financiële tegemoetkoming ter 
compensatiee voor het verlies van het inkomen van hun echtgenoot. De sociale 
statuss die hun mannen in de stad hadden genoten, drukte daarbij een duidelijk 
stempell  op het zelfbeeld van de predikantsweduwen. Evenals Janneken refereer-
denn zij vrijwel allemaal aan de verdiensten die hun echtgenoot de stad in het al-
gemeen,, en de nog jonge gereformeerde gemeente in het bijzonder, had bewe-
zen.. Maar aan deze goede verdiensten ondeenden de weduwen voorlopig geen 
rechten. . 

Dee mogelijkheden voor echtgenotes van predikanten om zelf inkomsten te 
verwerven,, werden beperkt door bepalingen van de provinciale synode. Naast 
dee debatten die in de eerste jaren over de sociale codes voor dienaren van Gods 
woordd werden gevoerd - mochten predikanten hun inkomsten aanvullen met 
nevenactiviteiten,, welk werk zou acceptabel zijn?121 - vond ook de discussie 
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plaatss over de rol van de echtgenote van de predikant. Aanvankelijk, in 1574, 
wass besloten dat predikantsvrouwen geen 'openbare of winkelnering*  mochten 
doen.'""  In 1593 werd de kwestie wederom ter sprake gebracht. Het antwoord 
opp de vraag of echtgenotes van predikanten koophandel mochten drijven of 
eenn nering mochten hebben, luidde dat de synode dit niet 'simpliciter off in 
hemselvenn ongeoorloft' vond, maar 'alsoo het in sommige casibus onstichtelijck 
is',, was voorafgaande trestemming wel vereist. Het waren de kerkenraden die 
eropp moesten toezien dat predikantsvrouwen geen werk deden waaruit op-
spraakk zou kunnen volgen. De verkoop van brandewijn viel zeker af als 'on-
stichtelijk',, terwijl dat nu een activiteit bij uitstek was waarmee vrouwen geld 
verdiendenn als aanvulling op het gezinsinkomen.ll 3 De synode ontkende overi-
genss de noodzaak van een dergelijke aanvulling, en in deze ontkenning weer-
klinktt het ideaal van het mannelijk kostwinnerschap. Behalve met het toezicht 
houdenn op het werk van de predikantsvrouwen, zouden kerkenraden voortaan 
'sorgee dragen dat de predicanten genoech hebben om eerlyck huys te hou-
den'' .,H De klachten van predikanten die meenden hun gezin niet van hun wed-
dee te kunnen onderhouden, zouden worden opgenomen in de remonstranties 
waarinn de Staten van Holland om een verhoging van de predikantstraktementen 
werdd verzocht. 

Hett ideaal kwam niet overeen met de realiteit. De traktementen waren laag en 
dee verhoging ervan was een kwestie die herhaaldelijk op de kerkelijke vergade-
ringenn aan de orde werd gesteld.Iïs Bijzonder vermogend waren de predikanten 
all  evenmin. De kleine vermogens die sommige stadsdominees wel bezaten, be-
stondenn meestal uit besparingen op het (toch al geringe) traktement.116 Boven-
dienn hadden de beperkende maatregelen ten aanzien van de beroepsmatige acti-
viteitenn van predikantsvrouwen gevolgen voor de periode na de dood van hun 
man.. Zij vergrootten de kans dat de predikantsweduwen na de dood van hun 
mann geen eigen inkomsten hadden om op terug te vallen. 

Hett gebrek aan informatie over werkzaamheden van predikantsvrouwen is 
opvallend.. In tegenstelling tot de rekesten van weduwen van ambachtslieden, 
waarinn geregeld werd gewezen op de geringe verdiensten van hun 'hantwerck' 
off  'neringe', ontbreken in de verzoeken van predikantsweduwen referenties aan 
werk.. Janneken Florin vond zich na de dood van haar man, Lucas Trelcat, 'ont-
blotett van de middelen daer mede zij gewoon waren eerlijck te leven', de door 
Egbertuss Aemilius nagelatenn goederen waren 'in generleij wij se streckende' om 
hett 'beswaerde gesinne*  te onderhouden, en Cuniertgen van Goijen, weduwe 
vann Jean Seek, wees erop dat zij als gevolg van het wegvallen van de inkomsten 
vann haar man 'haer capitael' jaarlijks zag vemiinderen.Il 7 

Weduwenn compenseerden het plotselinge verhes van het inkomen van hun 
echtgenoott nogal eens met de verkoop van diens bibliotheek. Een veiling in Lei-
denn bood hiertoe een uitgelezen mogelijkheid voor zowel Leidse inwoonsters 
alss predikantsweduwen uit andere streken, aangezien in de universiteitsstad niet 
alleenn 'well  de meeste curieusse liefhebbers der rare boucken woonen' maar bo-

197 7 



vendienn 'de jonge jeucht alhier opgevoet werdende tot alderhande studiën dan 
d'eenn dan d'ander boecken nodig hebbende'.128 Het bood de weduwen slechts 
tijdelijkk soelaas. De activiteiten die predikantsweduwen ondernamen om op lan-
geree termijn in het levensonderhoud te voorzien, lagen dicht tegen de werk-
zaamhedenn van de weduwen van hoogleraren aan. Weduwen uit beide groepen 
beschouwdenn het houden van een winkeltje, de verhuur van kamers aan studen-
tenn of het onderwijs aan kleine kinderen als eervolle manieren van inkomsten-
verwerving.. I2? 

Hett gebrek aan een structureel antwoord in het begin van de zeventiende 
eeuww op de veranderingen waarmee predikantsweduwen werden geconfron-
teerdd na het overlijden van hun man, is gedeeltelijk te verklaren doordat er een 
nieuwee situatie was ontstaan. De gereformeerde kerk was in 1572 de publieke 
kerkk geworden. Niet lang erna stierven de eerste gehuwde predikanten. Zij lieten, 
inn tegenstelling tot pastoors, wettige vrouw en kinderen na. Opmerkelijk, maar 
inn üjn met het ideaal waarin het mannelijk hoofd van het huishouden geacht 
werdd zijn gezin te (kunnen) onderhouden, was dat de weduwen van predikan-
tenn de eerste groep vormden voor wie naar een structurele oplossing voor de 
financiëlefinanciële terugval na de dood van een echtgenoot werd gezocht, in de vorm 
vann een pensioen. 

Dee zorg voor de weduwen van predikanten stond al vroeg op de agenda van 
dee kerkelijke vergaderingen op alle niveaus. Tijdens de nationale synode van 
15811 in Middelburg was gewezen op de noodzaak 'dat oock de weduwen ende 
weesenn der Dienaren niet vergethen werden'.'30 De zorg voor weduwen werd, 
alss onderdeel van de zaken waarover de overheid nadere besluiten diende te ne-
men,, in 1586 in een remonstrantie bij Leycester onder de aandacht gebracht. 'v 

Inn 1574 was al een aanzet tot aandacht voor predikantsweduwen op provinciaal 
niveauu gegeven. Op de vraag van de classis Dordrecht 'hoe men doen sal met de 
weduwenn ende kinderen der afghestorvenen ministers' besloot de provinciale 
synodee van Zuid-Holland, waaronder ook Leiden viel, dat alle classes afzonder-
lij kk bij de Staten en bij de stedeüjke overheden om ondersteuning zouden moe-
tenn verzoeken. Daarnaast, zo bepleitte de synode vijfjaar later, zou iedere classis 
eenn beurs moeten instellen waaraan predikanten jaarlijks contribueerden en 
waaruitt de weduwen zouden worden betaald. '32 De zorg voor weduwen werd 
mett deze laatste bepaling tenminste gedeeltelijk tot een clossicale aangelegenheid 
gemaaktt en varieerde daarmee van plaats tot plaats.'" De classis Dordrecht, die 
dee kwestie als eerste op de agenda had gebracht, nam de opgedragen verant-
woordelijkheidd serieus en kende reeds in 15-79 e en onderlinge verzekering, 
waaruitt weduwen jaarlijks veertig karolusguldens kregen uitgekeerd.I34 Het voor-
nemenn van de classis van Leiden om een fonds naar Dordts model op te richten, 
waaraann predikanten ten behoeve van de weduwen jaarlijks zes gulden zouden 
bijdragen,, is waarschijnlijk wegens gebrek aan middelen nooit ten uitvoer ge-
bracht.. '3Ï Een derde manier waarop in de nood van predikantsweduwen kon 
wordenn voorzien, was door middel van de annus gratiae, die bij het eerste besluit 
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vann de synode daarover nog geen jaar van gratie mocht zijn. In 1604 stond men 
toee dat de plaats van de overleden predikant driekwart jaar vacant mocht blij -
ven,, om de dienst door andere predikanten uit de classis ten gunste van de we-
duwee en wezen van hun overleden broeder te laten waarnemen. 'ï6 

Dee moeite die de synode zich getroostte om van de Staten van Holland een we-
duwenpensioenn te verkrijgen, resulteerde al vanaf 1580 in een regelmatige uit-
betalingg van traktementen van vijfti g gulden per jaar aan predikantsweduwen. 
Mett de toekenning van 'het jaarlyks onderhoud als anderen' aan twee predikants-
weduwenn in 1594 was het weduwenpensioen een feit.117 Hierna kwam echter de 
correspondentiee tussen de synode en de Staten van Holland over het onderwerp 
niett ten einde. Uit de verzoeken van weduwen die de synode bereikten, bleek al 
snell  dat het traktement van vijfti g gulden niet voldoende was om van te leven -
hett jaartraktement van hun echtgenoten was in 1594 op ten minste 350 gulden 
gesteld.1188 De synode besloot de Staten wederom aan te spreken, ditmaal over een 
verbeteringg van de traktementen. Eerst werd het onderwerp behandeld samen 
mett de verhoging van de traktementen voor de predikanten op het platteland, 
maarr al snel kregen de weduwen de hoogste prioriteit.'39 De Staten beschikten 
niett direct op het gezamenlijk rekest van de synoden van Zuid- en Noord-Holland 
omm de zorg voor weduwen te verbeteren. De Staten wilden eerst weten waartoe 
zijj  zich verplichtten en vroegen om een opgave van het aantal weduwen dat geali-
menteerdd moest worden. *°  Daarna werd de implementatie van de 'expresse reso-
lutie'' van de Staten om weduwen te helpen vertraagd doordat de financiering van 
dee verhoging van de traktementen, te betalen uit de verkoop van landerijen, nog 
niett rond was.14' De 'finaele resolutie' over de datum waarop de weduwentrakte-
mentenn verhoogd zouden worden, waarop de provinciale synode jarenlang had 
gewacht,, werd uiteindelijk in 1638 genomen. Vanaf 1 januari 1639 ontvingen pre-
dikantsweduwenn honderd in plaats van vijfti g ponden per jaar. De Staten maakten 
daarbijj  onderscheid naar het vermogen. V\feduwen met meer dan achtduizend 
guldenn maar minder dan drie kinderen en weduwen met een kapitaal dat groter 
wass dan twintigduizend gulden kregen de verhoging niet. ^ 

Terwijll  voor de provinciale synode de weg nu vrij lag om alle aandacht te 
richtenn op zaken die ter vergroting van de kans op een gunstig besluit over de 
weduwentraktementenn waren uitgesteld, was in Leiden de strijd nog niet ge-
streden.1*33 Uiteindelijk waren weduwen in Leiden, evenals de predikanten, voor 
dee betaling afhankelijk van het stadsbestuur, aangezien Leiden buiten inmen-
gingg van het Geestelijk Kantoor was gebleven. Toen was gebleken dat de plaatse-
lijk ee ontvangers van de geestelijke goederen in het Zuiderkwartier waaruit de 
predikantenn werden onderhouden, bij de betaling van de traktementen in ge-
brekee bleven, hadden de Staten van Holland in 1578 besloten tot de aanstelling 
vann een ontvanger-generaal, Cornelis Coolwijck. Het beheer van de geestelijke 
goederenn op het platteland en van de steden die de predikantstraktementen niet 
zelff  konden voldoen, werd overgeleverd aan diens Geestelijk Kantoor te Delft. 
Vann daaruit werden voortaan ook de predikanten in de betreffende gebieden 
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betaald.. In de steden die buiten de inmenging van het Geestelijk Kantoor ble-
ven,, stelde de magistraat ontvangers over de goederen aan.144 Leiden betaalde 
dee traktementen van zijn predikanten zelf uit de geestelijke goederen van het 
kapittell  ten Hogelande.1*1 

Aann de ontwikkeling van het weduwentraktement in de provincie het de stad 
zichh weinig gelegen liggen. Op het rekest van de kerkenraad uit 1590 om de 
weduwenn van een 'zeecker onderhout', te voorzien, 'gelijck zij verstonden bij-
denn heren Staten geresolveert te zijn' had het stadsbestuur geweigerd te be-
schikkenn voordat hun de inhoud van de resolutie bekend was gemaakt.146 Maar 
ookk nadat hierover duidelijkheid was verkregen, bleef een beschikking uit. Het 
stadsbestuurr van Leiden was, zoals een weduwe nog in 1670 moest constateren, 
'niett gewoon [...] de weduwen der Predicanten int gemeen te begonstigen met 
eenn Jaerlijcxe subsidie'. ^ 

Dee Leidse predikantsweduwen kregen het traktement over het kwartaal 
waarinn hun echtgenoot was overleden, uitbetaald door de stad. Dit kon aange-
vuldd worden met overige steun. Sommige weduwen kregen enkele jaren gratis 
woonruimtee aangeboden of ontvingen na bemiddeling door de classis eenma-
ligg een som geld van de Staten van Holland. ̂  De betalingsordonnanties van het 
Gerechtt aan de rentmeester van het kapittel ten Hogelande wijzen uit dat het 
stadsbestuurr vanaf de jaren dertig incidenteel pensioenen toekende. Maar dit 
wass een voorrecht dat slechts enkele predikantsweduwen, en bovendien voor 
eenn beperkte periode, 'uijt compassieuse insichte en andere goede consideratie' 
genoten.. m Zekerheid over een goede verzorging van hun weduwen hadden de 
Leidsee predikanten dus niet. 

Hoee groot het belang was van goede voorzieningen voor weduwen, blijkt uit 
dee problemen die Leiden vanaf het midden van de zeventiende eeuw steeds va-
kerr ondervond om predikanten naar Leiden te halen en ze daar na verloop van 
tijdd ook te houden. De beroeping van predikant Andreas Lantsman door Am-
sterdamm in 1656 luidde een voor Leiden bezwaarlijke periode in. Lantsman was 
vann mening dat er in Amsterdam een belangrijke taak op hem wachtte en het de 
kerkenraadd weten zijn beroep niet te zullen tegenwerken. Maar Leiden wilde de 
predikantt niet kwijt . In de twee dagen die restten voor de beslissende vergade-
ringg zou het stadsbestuur worden aangesproken met de vraag of er iets onder-
nomenn kon worden 'tot wechneminge van 't geen men wel te gemoete ziet dat 
diee van Amsterdam oock sullen aendringen aengaende het onderhout der we-
duwenn van overleden predicanten in hare stadt'. Niet ten onrechte overigens, 
vondd de kerkenraad. Het onderhoud van zijn (eventuele) weduwe was in de 
overwegingg een factor waarmee 'een eerhek predicant als een vader en hooft 
sijnss huijs [...] sonder quetsinge der gemoets' ook rekening mocht houden. De 
burgemeesterss zou worden gevraagd 'alles te contribueren wat sij nae hare wijs-
heijtt soude konnen bedencken' om Lantsman in Leiden te houden, maar ook -
mochtt anders worden beslist - om te voorkomen dat zijn vertrek andere predi-
kantenn tot voorbeeld zou zijn. 's° 
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Hett vermoeden dat Amsterdam Lantsman zou overreden met behulp van de 
goedee voorzieningen voor predikantsweduwen bleek terecht. Hun verzoek mo-
tiverendd met de 'grootschheijt' van de Amsterdamse kerk, de emolumenten die 
inn Amsterdam meer zouden bedragen dan in Leiden, en wel 'specialijck omtrent 
dee nae te laeten weduwen der predikanten', verzochten de Amsterdammers de 
Leidsee kerkenraad om Lantsman te laten gaan.,JI Een laatste poging van de Leid-
see kerkenraad 'het herte van D Lantsman te bewercken' baatte niet, evenmin als 
hett negatief advies dat men over de beroeping aan de classis gaf. Dominee 
Lantsmann werd van zijn dienst te Leiden ontslagen en vertrok naar Amster-
dam.151 1 

Vierr maanden later werd de kerkenraad wederom met de neus op de sombe-
ree feiten gedrukt. Abraham de Matter, predikant te Zutphen, reageerde weinig 
enthousiastt op het beroep van zijn geboortestad Leiden. Zijn argument dat hij 
onbekwaamm zou zijn om in deze geleerde stad te prediken, kon worden weer-
legdd - als alumnus was hij toch met de stad verbonden, zo redeneerde de ker-
kenraad.. Al snel ondervond men dat het gebrek aan zorg voor zijn eventueel na 
tee laten vrouw de eigenlijke reden was die hem weerhield. In Zutphen had 
Abrahamm 'seer goede conditie [...] voor zijne kinderen ende voor zijne wedu-
wee V53 hetgeen vermoedelijk neerkwam op honderd gulden per jaar als vergoe-
dingg voor de huishuur en 150 gulden per jaar als levenslang weduwentrakte-
ment,, die ook aan de Zutphense predikant Ardinois waren beloofd.154 Aan zijn 
komstt naar Leiden verbond Abraham de Matter de voorwaarde dat zijn vrouw 
gelijkee voorzieningen in het vooruitzicht zouden worden gesteld. Met welke 
toezeggingenn men er uiteindelijk in slaagde hem naar Leiden te halen, is onbe-
kend.. w Zeker is dat de classis van Zutphen hem het gaan zonder dat in Leiden 
aann de voorwaarde van de predikant was voldaan. Niet voordat zij in een rekest 
omm een 'gunstige vertroostinge' had verzocht, kreeg zijn weduwe Anna van 
Wingenn veertien jaar later een kwart van de jaarwedde van haar man en een we-
duwentraktementt van jaarlijks 250 gulden zolang zij weduwe zou blijven en in 
Leidenn zou blijven wonen, en dat voor de periode van drie jaar.'56 Het beteken-
dee een aanzienlijke terugval in de financiële situatie van de weduwe, wier echt-
genoott in 1656 op een jaartraktement van achthonderd gulden naast een extra-
ordinariss beloning van tweehonderd gulden per jaar in dienst was gekomen.157 

Hoewell  Anna van Wingen vermeldde niet alleen zichzelf te moeten onder-
houdenn maar ook haar vier zonen, van wie er één nog studeerde, weigerde het 
stadsbestuurr haar de 'benifitien' die eerder aan de weduwen van Martinus Ub-
beniuss en Jacobus du Bois waren vergund: zij hadden voor de periode van zes 
jaarr een weduwentraktement gekregen.'58 Het Gerecht had bij de beschikking 
opp haar rekest, zo veronderstelde de weduwe, een verkeerd inzicht in haar 'tijt-
lickee goederen' gehad. Zij vroeg het stadsbestuur 'te gedencken hoe groote 
voordedenn ick soude gehadt hebben voor al mijn leven, indien ick te Sutphen 
weduee geworden waeren'.'59 Het leverde haar een eenmalige uitkering van 250 
guldenn op. De uitbetaling van het traktement aan Anna van Wingen werd na 
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herhaaldee rekesten ten minste nog tweemaal voor de periode van drie jaar ver-
lengd."60 0 

Beduchtt als men was voor de precedentwerking die uit zou gaan van positie-
vee beschikkingen, kregen predikantsweduwen hun geld van het stadsbestuur in 
dee jaren zeventig van de zeventiende eeuw nog steeds voor 'eens*  en zonder dat 
err consequenties aan een gunstige beslissing mochten worden verbonden. '6l 

Hett Gerecht hield daarmee vast aan het besluit uit 1636 waarin het de kerken-
raadd had laten weten geen 'vast ordre' te stellen om alle predikantsweduwen op 
gelijkee voet te 'trakteeren', maar ieder individueel verzoek 'nae discretie, en ge-
legentheijt'' afzonderlijk te beoordelen."62 Niet alleen de individuele weduwen 
ondervondenn hiervan de gevolgen, maar ook de kerkenraad. In zijn ijver om 
eenn jaar van gratie voor de weduwen van de predikanten Ubbenius en Balbiaen 
tee krijgen, sloeg de kerkenraad de oude acta na op notities over de zorg voor 
weduwenn in het verleden.,63 Maar van het bewijs dat het gratiejaar een 'oudt ge-
bruijck'' was, dat weduwen vanaf 1618 van tijd tot tijd was verleend, bleek het 
Gerechtt niet onder de indruk. Het stadsbestuur liet weten het verzoek om we-
duwenn in het vervolg een annus aratiae te verlenen in beraad te zullen houden, 
maarr een beschikking van het stadsbestuur bleef voorlopig uit."64 Dat de predi-
kantenn zich herhaaldelijk bereid toonden de vacante plaats een jaar lang voor de 
weduwee van hun overleden collega waar te nemen, deed hieraan niets af.l6i 

Mett de voorzieningen zoals voor de weduwen van de predikanten Martinus 
Ubbenius,, Jacobus du Bois en Abraham de Matter werd het niveau van de zorg 
diee weduwen in andere gemeenten kregen, dan ook nog niet geëvenaard. De 
beroepingg van Abraham de Matter mocht succesvol zijn geweest, het beroep dat 
dee kerkenraad deed op predikant Esaias Clemens uit Rotterdam in 1670 was dat 
niet.. De onzekerheid over de toekomst van de predikantsweduwen bleef de 
Leidsee kerk parten spelen. Na een eerste vergeefse poging besloot men verder 
geenn moeite te doen Clemens naar Leiden te halen, maar de inspanningen te 
richtenn op de bestrijding van de oorzaak van het probleem: 

Enn nadien men genoegsaem merckt dat soo [...] vrugtelosen arbeit grootsdeels 
daerr toe ontstaet omdat de voordelen der predicanten in andere steden merckelijk 
grooterr zijn als in dese stadt [besluit de kerkenraad] met eenen aen haer 
Achtb[aarheden]]  te remonstreren, ende te versoecken haer Achtbfaarheden] ge-
lievenn het oude gebruijck en regt omtrent een jaer van grata voor de weduwen van 
overledenn predicanten het tractament van openstaende plaetsen, ende een ordina-
riss weduwentractament vast te stellen.l66 

Nogg niet moedeloos besloot men de kwestie wederom bij het stadsbestuur 
aanhangigg te maken. Ook het Gerecht vond de weduwentraktementen nu een 
'saeckk van groot gewicht', die uit dat oogpunt dan ook niet direct afgedaan kon 
worden,, maar in 'nader bedenckinge' genomen werd.l6? 

Driee jaar nadat de burgemeesters in 1676 de kerkenraad hadden laten weten 
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hunn opvolgers niet met de consequenties van een gunstige beschikking op het 
verzoekk te willen belasten, overleed predikant Belcampius, kampte de kerken-
raadd met zieke en zwakke 'Mede-broederen' en werd predikant Rombouts door 
Amsterdamm beroepen.,68 Of deze samenloop van ongelukkige omstandigheden 
uiteindelijkk zorgde voor de omslag in de houding van het stadsbestuur is onbe-
kend,, evenals het antwoord op de vraag of het besluit van het Gerecht deel uit-
maaktee van de 'kraghtighste middelen' die volgens de kerkenraad aangewend 
moestenn worden om het vertrek van predikant Rombouts te voorkomen.'69 In 
elkk geval honoreerde het Gerecht het rekest waarin de kerkenraad van de Ne-
derduitsee gemeente in 1679 een jaar van gratie en een weduwentraktement ver-
zocht.1700 De argumentatie die het stadsbestuur uiteindelijk overreedde, was in 
eenn bijgaande memorie door de kerkenraad uiteengezet. De zorg die Leiden de 
weduwenn van zijn predikanten kon bieden was niet in overeeiisteinming met 
dee status die de gereformeerde kerk genoot. Niet alleen in het aantal lidmaten, 
maarr ook wat betreft de 'qualiteijt der toehoorders', onder wie zich 'beweeten-
schaptee luijden' bevonden, kon de dienst die de predikanten in de Leidse kerk 
vervuldenn wel als de 'gerechtichste ende aensienelijckste' in Holland worden 
beschouwd.. De weduwen van deze predikanten daarentegen waren 'van min-
derr conditie, als de minste plaets in Hollant', waar de door predikanten achter-
geblevenn vrouwen ten minste het annus gratiae werd verleend, en ook minder dan 
'eenigee groote of matige stad' in de provincie, waar weduwen naast een gratie-
jaarr verzekerd waren van een weduwentraktement. Alleen wanneer er goede 
voorzieningenn voor weduwen in het vooruitzicht konden worden gesteld, zou 
LeidenLeiden in staat zijn geleerde predikanten binnen te halen en te behouden - zo-
veell  was uit het beleid van naburige steden als Dordrecht, Delft, Haarlem, Rot-
terdamm en Den Haag wel duidelijk geworden, zo meende de kerkenraad. De 
kostenn die de weduwentraktementen met zich meebrachten, hoefden de the-
saurierr van de stad niet al te zeer te bezwaren. Alleen de weduwen die het Ge-
rechtt in een rekest wetenschap gaven van hun nood zouden het traktement 
ontvangen.. Het aantal predikantsweduwen in Leiden was bovendien nooit erg 
groott - in de voorgaande vijftien jaren waren er niet meer dan drie geweest. 
Belangrijkerr was wellicht dat bij de goedkeuring van het verzoek het verloop 
vann predikanten danig zou afnemen. De stad bespaarde op die manier de kos-
tenn van de beroeping van een vervanger voor de vertrokken predikant en der-
gelijkee beroepingen waren duur. Van het geld dat men nu besteedde om een 
predikantt naar Leiden te halen, zou een weduwe enkele jaren 'rijckelijck' kun-
nenn leven.'71 

Inn de vergadering van 10 november 1679 kon dominee Van Staveren, belast 
mett de zaak, de kerkenraad melden hoe de stadssecretaris hem had toever-
trouwdd dat het Gerecht met het verzoek had ingestemd. Iedere weduwe kreeg 
hett nog onuitbetaalde traktement over het kwartaal waarin haar man was over-
leden.. In het jaar daarop volgde voor de weduwe het jaar van gratie, waarvoor 
dee overige predikanten de dienst van hun overleden broeder zouden waarne-
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men.. Bovendien kregen predikantsweduwen een traktement van 250 gulden 
perr jaar 'haer leven langh geduijrende' zolang zij niet hertrouwden en in Leiden 
zoudenn blijven wonen. 'n 

Dee toekenning van een pensioen aan weduwen van predikanten was moeizaam 
verlopen.. De trage totstandkoming van de voorzieningen, die in Friesland niet 
anderss verliep, ontlokte in 1916 de predikant S. Cuperus kritisch commentaar. 
Hijj  meende in zijn studie over het kerkelijk leven in Friesland ten tijde van de 
Republiekk dat de kerk een 'eeuwenoude schuld' op zich had geladen 'door zich 
nooitt ernstig te bekommeren om het lot de weduwen dergenen, die van die 
kerkk toch waren de eerste dienaren en zich voor haar bloei meestal hadden "wt-
gearbeided"'.1" " 

Lijnrechtt tegenover dit oordeel staat de betekenis die CA. Tukker aan de 
ontwikkelingg van de weduwenzorg binnen de gereformeerde kerk toekent. Hij 
concludeerdee in zijn onderzoek naar de classis Dordrecht dat de gereformeer-
dee kerk met haar zorg voor de predikantsweduwen 'iets heeft toegevoegd' aan 
dee bestaande armenzorg. Deze was namelijk, zo luidt zijn argumentatie, vooral 
gerichtt op bijstand aan zieken, bedelaars, vondelingen en wezen. Hij acht het 
bovendienn opmerkelijk dat Vives in zijn De sabventione paupcrum geen bijzondere 
aandachtt aan weduwen besteedt, maar hen rangschikt onder de huiszittende 
armen.. '74 

Mett zijn beschrijving van de doelstelling van de bestaande armenzorg gaat 
Tukkerr voorbij aan de hervormingen in de zestiende eeuw, waarmee men juist 
dee bedelarij aan banden probeerde te leggen. Bovendien negeert hij de status 
diee weduwen als miserabele personen innamen. De aandacht voor weduwen als 
kwetsbaree groep was niet nieuw, maar maakte deel uit van een eeuwenoude 
christelijkee traditie. De bestaande armenzorg was ook op de ondersteuning van 
dezee groep gericht. Wel was nieuw dat de gereformeerde kerk zocht naar struc-
turelee oplossingen om de financiële nood van weduwen te lenigen. 

Dee gereformeerde kerk bekommerde zich zeker om het lot van de predi-
kantsweduwen,, en niet in de laatste plaats omdat het hier de achtergebleven 
vrouwenn betrof van diegenen die zich voor de bloei van de kerk hadden inge-
zet.. De verwijzing naar de aanzienlijke status van de Leidse kerk was immers 
eenn van de argumenten waarmee de kerkenraad het ingewilligde verzoek om 
eenn weduwenpensioen en het gratiejaar had ondersteund. Dat de realisatie van 
dee voorzieningen zowel in Holland als in Friesland uiteindelijk lang op zich het 
wachten,, had meer te maken met het gebrek aan financiële middelen en de be-
voegdheidd over de besteding ervan te beslissen, dan met de inzet van predikan-
tenn en ouderlingen. 

Verschillendee verklaringen kunnen worden aangedragen voor het feit dat 
juistt de beroepsgroep van de predikanten de eerste was die de zorg voor wedu-
wenn op een structurele manier wilde vormgeven. De noodzaak maatregelen te 
treffenn voor de vrouwen die de predikanten achterlieten, was groot, zeker in de 
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eerstee decennia van de jonge kerk. Het uitgedragen ideaal waarin de man als va-
derr en echtgenoot zijn gezin zou onderhouden bleek (nog) niet haalbaar te zijn 
inn de praktijk. De traktementen, zo klaagden de predikanten, waren laag, en het 
kapitaall  dat enkelen hun vrouw wisten na te laten was in het algemeen te klein 
omm van te leven. Juist het ideaal waarin het mannelijk hoofd zijn gezin zou on-
derhouden,, vereiste bovendien een passend antwoord voor de periode tijdens 
hett weduwschap wanneer er geen kostwinner meer was. Predikanten wisten al 
snell  een aanzienlijke culturele positie te verwerven.I7Ï Deze positie bracht ver-
plichtingenn ten aanzien van de zorg voor weduwen met zich mee. Ten slotte 
wass er nog een andere, beroepsgebonden oorzaak die de noodzaak tot zorg 
voorr weduwen van predikanten vergrootte: de beroeping. Veel predikantswedu-
wenn woonden ten tijde van het overlijden van hun echtgenoot slechts enkele ja-
renn in de voor hen vreemde stad. Zij hadden dan, zoals Catherina Bogaerts, de 
weduwee van Ludovicus de Dieu, het verwoordde, hun'geboortestadt, vrienden 
endee vreedsame gemeijnte' moeten achterlaten.176 Niet zelden zal het hun dan 
ookk ontbroken hebben aan de zo belangrijke sociale netwerken waarop andere 
vrouwenn tijdens het weduwschap terug konden vallen: de 'vrunden en verwan-
ten'' op wie in zware periodes een beroep kon worden gedaan, de 'anderen' 
buitenn wier last weduwen, volgens hun rekesten, wensten te blijven, maar wier 
aanwezigheidd in tijden van nood onontbeerlijk was.I77 

NIEUW EE VORME N VAN WBDUWENZOR G 

Dee predikanten waren de eerste beroepsgroep die uiteindelijk met succes op zo 
veell  verschillende manieren probeerde de financiële nood van hun weduwen te 
verlichten.. Maar zij stonden niet alleen in hun streven hun weduwen zo lang 
mogelijkk buiten last van de publieke armenzorg te houden. Zo trachtten hoog-
lerarenn in het eerste decennium van de zeventiende eeuw met het verzoek om 
eenn gratiejaar en een weduwenpensioen de toekomst van hun eventuele wedu-
wenn zeker te stellen. Zij zagen hun inspanningen niet beloond. Hoewel hun we-
duwenn incidenteel en individueel wel geld kregen, waren zij niet verzekerd van 
financiëlefinanciële ondersteuning, totdat aan het einde van de achttiende eeuw uiteinde-
lij kk door hoogleraren zelf een weduwenbeurs werd opgericht. '?8 

Ookk in andere kringen nam men reeds in de eerste helft van de zeventiende 
eeuww initiatieven om noodlijdende weduwen uit de eigen gemeenschap bij te 
staan.. Zo besloten de veerlieden op Amsterdam en Haarlem in 1604 'uijt goeder 
affectiee ende mede dogentheijt die zij totden anderen mitsgaders tot de weduen 
endee kinderen van heurl[uiden] medebroeders dragen' de steun aan weduwen 
uitt te breiden.179 Tot dan toe had de weduwe van een overleden schipper de op-
brengstt van vier veerbeurten gekregen. De voorzieningen die de weduwen van 
veerliedenn vanaf 1604 kregen, laten zich het best vergelijken met het gratiejaar 
zoalss de predikantsweduwen dat kenden. Maar waar bij het overlijden van een 
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predikantt zijn collega's gezamenlijk een jaar lang de dienst ten behoeve van de 
weduwee overnamen, kwam de ondersteuning van de weduwe van de veerman 
alleenn op de schouders van diens opvolger terecht. Deze voer een jaar lang als 
meesterr voor een knechtsloon, terwijl de weduwe het verschil tussen het mees-
ters-- en het knechtsloon ontving. De schippersknechten van het Amsterdamse 
veerr ondersteunden de weduwen van hun collega's op een andere manier. Na 
hett overlijden van hun man deelden de knechtsweduwen een jaar lang in de 
doorr de knechten opgerichte beurs. ,8° De schippers op Utrecht kozen in 1624 
voorr een combinatie van beide. De weduwen die '[ver]mits 't ontbeeren van de 
verdienstenn die hare overleden mans in 't leven plachten te genieten, in grote 
zwaricheijtt gemeenlic blijven sitten' kregen niet alleen een jaar lang dertig stui-
verss uitgekeerd van iedere veerbeurt die de opvolger van hun echtgenoot zou 
waarnemen.. Ook ontvingen zij gedurende deze periode een uitkering uit de 
beurss waaruit eveneens de schippers tijdens ziekte of ouderdom financieel wer-
denn bijgestaan.'8' Zowel het beurtvaren voor de weduwe als de uitkering uit de 
beurss was een geliefde en door veel schippers gehanteerde manier om te voor-
zienn in de directe nood van de weduwen die het weduwenrecht ontbeerden.182 

Eenn dergelijke ondersteuning van weduwen stond, zoals uit de beurzen van 
dee schippers blijkt, niet op zichzelf, maar kan geplaatst worden in de ontwikke-
lingg van de onderlinge verzekeringen die als gevolg van een toenemende be-
hoeftee aan sociale zekerheid in de loop van de zeventiende eeuw werden opge-
richt.. De onderlinge hulpverlening binnen de gilden, zoals die in verscheidene 
anderee steden bestond, is in Leiden nooit van grote betekenis geweest. Wel wer-
denn er in de zeventiende eeuw door ambachtsknechten, textielarbeiders en im-
migrantenn beurzen opgericht.l8ï Naast de uitkering in periodes van ziekte of tij -
denn van nood betaalden deze beurzen doorgaans de begrafenis van de leden. 
Hierbijj  waren ook de weduwen gebaat. Hoewel de erfgenamen verantwoorde-
lij kk waren voor de betaling van de begrafeniskosten, blijkt uit de praktijk dat de 
doodschuldenn vaak door de weduwen werden voldaan. De opzieners van een 
vann de weinige gildenbossen, namelijk die van de oudeschoen- en klompenma-
kers,, wilden dan ook met een verplichte deelname hun leden naast ondersteu-
ningg een 'eerlijcke begraeffenisse' uit de beurs garanderen 'tot ontlastinge der 
weduwenn ende wesen'.l8* 

Slechtss enkele beroepsgebonden beurzen alimenteerden de weduwen van 
hunn leden. Naast de verschillende schippers betaalden bijvoorbeeld de brou-
wersknechtenn uit hun beurs 'voor onderhoudinge van siecken en andere be-
seersenn brouwersgasten' eveneens noodlijdende weduwen 25 stuivers per week 
voorr de periode van zes maanden na het overlijden van hun man.l8s In de 
meestee oprichtingsakten wordt, afgezien van de begrafenishulp, niet over de 
uitkeringg aan weduwen van gestorven leden gesproken. De weduwenzorg 
was,, samen met de ouderdoms- en invaliditeitsuitkering, een bijzonder kost-
baree aangelegenheid die niet iedere beurs zich kon veroorloven.'86 Dat niette-
minn weduwen incidenteel werden gealimenteerd uit de beurzen die niet met 
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ditt doel waren opgericht, blijkt uit een rekest van de fusteinblauwververs, die 
inn 1618 een beurs hadden opgericht om de verschillen in verdiensten onderling 
tee vereffenen.'87 Zij verklaarden zich in 165s bereid de weduwe van Marcus 
Kien,, 'een oude vrouw die door haere swacheijt onmachtigh wert' de ververij 
nogg langer waar te nemen, haar leven lang uit de gemene bus te onderhouden, 
mitss het Gerecht geen nieuwe verver in haar plaats zou toelaten.'88 Mogelijk 
ontleendee de weduwe van Marcus Kien, die eerst zelf als blauwverfster de kost 
hadd verdiend, haar rechten aan haar status als beroepsgenoot. Maar gezien het 
aanvankelijkee doel van de bus - egalisering van de lonen - is de ondersteuning 
aann de weduwe toch opmerkelijk. 

Dee drie weduwenbeurzen die in Leiden in de achttiende eeuw kort achter-
eenn werden opgericht, boden gespecialiseerde weduwenzorg. Voor de wedu-
wenn van stadsdienaren, de groep voor wie het weduwschap in de zeventiende 
eeuww onder meer door het ontbreken van het weduwenrecht vaak ernstige 
financiëlefinanciële consequenties had, verscheen in juni 1738 de Weduwe Beurs der 
Leydschee Officianten. De Burger Weduwe Societeyt, die twee maanden later 
werdd opgericht, was voor een bredere doelgroep. In september van dat jaar 
volgdee ten slotte de oprichting van de Societeyt ten Nutte van Weduwen, voor 
protestantsee burgers én inwoners van de stad.'89 Naast de algemene bepaling 
vann de doelgroep waren aan het lidmaatschap van de weduwenbeurzen enkele 
voorwaardenn verbonden. De man die zijn weduwe van een jaarlijks pensioen 
wildee voorzien, moest op het moment dat hij lid werd op het oog gezond zijn 
enn was voor de Officiantenweduwenbeurs en de Burgerweduwensociëteit niet 
ouderr dan 44 en voor de Sociëteit ten nutte van Weduwen niet ouder dan £0 
jaar.. Voor oudere leden of leden die op latere leeftijd met een jongere vrouw 
trouwden,, werden de premies verhoogd. Als ingangsgeld betaalde men bedra-
genn tot 48 gulden bij de Officiantenbeurs en tot 101 gulden bij de Weduwenso-
ciëteit.. Daarnaast betaalden leden de contributie van enkele tientallen guldens 
perr jaar.'90 Dit ingangsgeld en de jaarpremies werden, na aftrek van de kosten 
voorr de boekhouding en het bestuur, in obligaties of rentebrieven belegd. Uit 
hett aldus opgebouwde kapitaal kregen de weduwen die zich op tijd bij de be-
stuursledenn meldden, die niet hertrouwden of zonder toestemming uit de stad 
verhuisden,, na de dood van hun echtgenoten een uitkering van honderdvijftig 
tott tweehonderd gulden per jaar. Deze uitkeringen, 'spruytende uijt een pieuse 
zorgg van de Mannen voor hunne Weduwen* hadden nadrukkelijk ten doel het 
verliess van de inkomsten van de overleden echtgenoot te compenseren. De gel-
denn mochten niet ter aflossing van schulden worden gebruikt, maar zouden 
'vryelykk by de gemelde Weduwen tot haar onderhoud genoten, en eerbaarlyk 
geconsumeertt werden'.I9' 

Iss de ontwikkeling van gespecialiseerde weduwenzorg, van de onderstandskas-
senn die in de eerste helft van de zeventiende eeuw de weduwen van hun leden tij -
delijkk en incidenteel ondersteunden tot de weduwenbeurzen in de achttiende 
eeuw,, te verklaren tegen de achtergrond van een groeiend en in de loop van de 
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zeventiendee eeuw breder uitgedragen ideaal van het mannelijk kostwinner-
schap?? Een dergelijk verband is lastig te leggen. Het suggereert immers dat het 
mannelijkk kostwinnerschap eerder niet bestond en die aanname kan op zijn 
minstt worden betwijfeld.m Wel is het van belang onderscheid te maken tussen 
dee dagelijkse praktijk - waarin het voor de meeste vrouwen bijzonder lastig 
wass zelfstandig met inkomsten uit arbeid in het levensonderhoud te voorzien -
enn het 'ideaal' van het mannelijk kostwinnerschap. Er zijn in de zeventiende 
eeuww ook buiten de wereld van predikanten geluiden te horen dat het onder-
houdd van het gezin als een taak van het mannelijk hoofd van het huishouden 
werdd opgevat, zoals in het rekest waarin de Leidse veerschippers op Utrecht in 
16666 toestemming verzochten voor de oprichting van een beurs. Hun motivatie 
luidde:: 'bij haer selven oordelende, dat het de schuldige plicht van een eerUjcke 
vaderr ende man is voor sijne kinderen ende huijsvrou ende indersonderheijt 
voorr sijn wedue die hij soude mogen naerlaeten alle behoorlicke sorge' te dra-
gen.'93 3 

Dee ontwikkeling van de specifieke weduwenzorg kan wel geplaatst worden 
tegenn de achtergrond van de veranderende opvattingen over de armenzorg. Joke 
Spaanss beschrijft in haar studie over de armenzorg in Friesland tussen 1500 en 
18000 hoe het ideaal van een gecentraliseerde stedelijke armenzorg van de hu-
manistischee hervormers uit de zestiende eeuw aan het einde van de zeventiende 
eeuww werd verlaten. Hiervoor in de plaats kwam de gedachte dat iedere sociale 
groepp moest zorg dragen voor de eigen armen. De stedelijke armenzorg zoals 
diee in de late zestiende eeuw was vormgegeven, bleef tot aan het einde van de 
Republiekk bestaan. Maar deze armenzorg werd in de achttiende eeuw een vang-
nett voor de personen die niet konden terugvallen op ondersteuning vanuit het 
eigenn maatschappelijk verband. ^ 

Ditt proces van verschuiving van verantwoordelijkheid voor en versplintering 
vann de zorg voor armen is ook in Leiden waarneembaar. Iedere inwoner van 
Leidenn die werkelijk behoeftig was, kon voor bedeling bij het Huiszittenhuis 
terecht.. Niettemin noemt Peter Pot de veelheid aan instellingen de belangrijkste 
karakteristiekk van de sociale zorg in Leiden in de periode 1750-1854.m In 1682 
werdenn in Leiden de 'acten van cautie' ingevoerd. Arme immigranten die zich 
inn de stad wilden vestigen, moesten iemand borg laten staan voor hun onder-
houdd wanneer zij tot armoede zouden vervallen. Hiermee voorkwam de stad 
datdat deze 'vreemde' armen te zijner tijd aanspraak zouden maken op de Leidse 
stedelijkee bedeling.196 De scheiding tussen 'eigen' en 'vreemde' armen die men 
eerderr ook hanteerde, zoals blijkt uit de uitsluiting van de niet-Leidse armen 
vann de stedelijke armenzorg, werd niet alleen strenger doorgevoerd, maar werd 
bovendienn niet (langer) uitsluitend aangegeven door de grenzen van de stad. In 
lij nn met de gedachte dat armen door het eigen sociale verband onderhouden 
moestenn worden, was ook het verdrag dat de armbezorgers van de gerefor-
meerdee kerk in 1718 met de Waalse kerk over de bedeling van de 'bijzondere ar-
men'' sloten, waarbij het vooral om de bedeling van weduwen blijkt te gaan. De 
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Waalsee gemeente, zo kwamen de wederzijdse armbezorgers overeen, zou niet 
alleenn de eigen lidmaten bedelen, maar zou ook de verzorging van de weduwen 
vann 'hun' bedeelden op zich nemen, al waren de weduwen zelf lidmaat van de 
Nederduitsee kerk. Vrouwen daarentegen die niet eerder bedeling hadden ont-
vangen,, maar als gevolg van het weduwschap gedwongen waren een beroep op 
dee armenzorg te doen, moesten bij de diaconie van hun eigen gemeente zijn. 
Weduwenn die geen lidmaten waren, dienden zich bij de Nederduitse kerk te 
vervoegen.. De regenten van het Huiszittenhuis bleven als vanouds verantwoor-
delijkk voor de bedeling van alle 'andere arme en behoeftige personen of gezin-
nenn dezelver weduwen en kinderen'.*7 Aldus werd nauwkeurig omschreven 
wiee tot welk maatschappelijk verband behoorde om duidelijkheid te scheppen 
overr de vraag wie waar terechtkon voor steun. Twee decennia later werd over 
dezee vraag met betrekking tot de katholieke armen beslist. In 1737 werd katho-
liekenn de bedeling door het Huiszittenhuis ontzegd."98 De - al dan niet opgeleg-
dee - gedachte dat iedere groep voor haar eigen armen moest zorgen, moet de 
oprichtingg van onderlinge verzekeringen en, als onderdeel daarvan de wedu-
wenzorg,, hebben gestimuleerd. 

Datt de ondersteuning door het Huiszittenhuis ook door als gerechtigd ge-
kwalificeerdee ontvangers als weduwen, soms als oneervol werd beschouwd, 
bleekk al uit de rekesten waarin sommigen te kennen gaven 'eerlijk' en buiten 
lastt van de armenzorg in hun levensonderhoud te willen voorzien.m Onder-
standd door de eigen gemeenschap vond men minder oneerbaar dan bijstand 
vann de aalmoezeniers van het Huiszittenhuis. Zo wilden de oude schoen- en 
klompmakerss met hun beurs de noodlijdende gildenbroeders 'buijten last van 
denn armen daer toe sij andersints onvermijdelijck moeten vervallen' houden. 
Zijj  handelden niet alleen uit altruïsme door de druk op de stedelijke armenzorg 
tee verlichten, maar trachtten zelf ook van die armenzorg onafhankelijk te blij -
ven.1000 De voorzieningen die voor weduwen werden getroffen, kunnen echter 
niett allemaal als een alternatief voor de stedelijke armenzorg worden be-
schouwd.. Terwijl verscheidene beurzen uit de zeventiende eeuw de uitkeringen 
reserveerdenn voor noodlijdende weduwen, stelden de weduwenbeurzen uit de 
achttiendee eeuw geen voorwaarden aan de financiële situatie van de ontvang-
stere.. De weduwenfondsen uit de achttiende eeuw waren dan ook geen vorm 
vann armenzorg in strikte zin. Zij dienden veeleer het verval tot armoede na de 
doodd van een echtgenoot te voorkomen. De behoefte aan standsbehoud speelde 
hierbijj  een belangrijke rol.101 

Dee ondersteuning van weduwen uit de beurzen die in de zeventiende eeuw 
werdenn opgericht kan, anders dan de pensioenen voor predikantsweduwen, 
slechtss als een tijdelijke tegemoetkoming in de plotseling ontstane financiële 
noodd worden beschouwd. De weduwenzorg lijk t daarbij voornamelijk sluitpost 
vann de rekening te zijn geweest. De beurs van de brouwersknechten kampte bij-
voorbeeldd reeds vier jaar na de oprichting met financiële problemen. 'Tot ver-
sterkingee van hare beurs' stelde men voor de betalingen bij ziekte te verlagen en 
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dee ondersteuning aan weduwen terug te brengen van dertig stuivers per week 
voorr een halfjaar lang naar een eenmalige uitkering van vijftien gulden.202 De 
wijnwerkerss lieten het Gerecht in 1670 weten dat 'haer suppliantens Bosch seer 
comtt te verswacken' als gevolg van de hoge sterfte onder de leden, waardoor de 
eenmaligee uitkeringen van dertig gulden maar met moeite aan de weduwen 
kondenn worden betaald. Het stadsbestuur ontving bovendien klachten van ver-
schillendee weduwen wie de aan hen toekomende uitkering werd ondiouden.20J 

Dee algemene weduwenbeurzen uit de achttiende eeuw waren geen lang le-
venn beschoren. Hoewel de weduwenbeurzen aanvankelijk een aanzienlijk kapi-
taall  wisten op te bouwen, bleken de premies na verloop van tijd toch te laag en 
dee sterfte onder de maximaal honderd leden te groot om de hoge uitkeringen 
vann 150 tot 200 gulden per jaar te voldoen. De actuariële kennis die in de zeven-
tiendee eeuw tot ontwikkeling was gekomen, werd in de praktijk niet (doelma-
tig)) toegepast bij de berekening van de premies en de uitkeringen, en evenmin 
bijj  de bepaling van de voorwaarden voor deelname aan de weduwensociëtei-
ten.. Nog geen dertig jaar na de oprichting was de Weduwe Beurs der Leydsche 
Officiantenn niet langer in staat reserves op te bouwen. Het einde van de Burger-
weduwensociëteitt en de Sociëteit ten nutte van Weduwen kwam kort daarna in 
zicht.204 4 

Binnenn de onderlinge hulpverlening uit de zeventiende en achttiende eeuw 
wass weduwenzorg een bijzonder kostbare aangelegenheid, die zowel de op-
bouww van enig kapitaal als regelmatige inkomsten vereiste.ZOÏ Het onvermogen 
omm aan deze voorwaarden te voldoen, heeft de verschillende vormen van we-
duwenzorgg parten gespeeld. Niettemin was met de zeventiende-eeuwse initia-
tievenn wel de aanzet gegeven tot een structureel antwoord op de financiële pro-
blemenn van weduwen. De kwetsbaarheid van de groep werd niet alleen erkend, 
ookk ontwikkelde zich het plichtsgevoel dat men voor de eigen weduwen moest 
zorgen. . 
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7 7 
Hertrouwen n 

LAA TT DE DODEN RUSTEN 

Eertt hem die met u leeft, en laat de dooden rusten, 
Datt niet in wesen is, en moet u niet gelusten: 
Naa dat uw regterhant haar tweede trouwe gaf, 
Sooo dient het eerste bond gelaten in het graf.' 

Dee schrijvers van instractiewerken waren er duidelijk over geweest. De weduwe 
diee tot haar dood weduwe bleef, was prijzenswaardig. Toch werd hertrouwen 
niett per definitie afgekeurd. In een enkel geval was een volgend huwelijk te ver-
kiezenn boven blijvend weduwschap. Enig begrip lijk t er te zijn geweest voor 
vrouwenn die slechts korte tijd getrouwd waren geweest en na verloop van tijd 
steunn zochten bij een nieuwe echtgenoot. Het huwelijk zou de jonge weduwe 
behoedenn voor de verleiding van een onkuis leven. De weduwe diende bij haar 
keuzee voor een nieuwe man wel uiterst behoedzaam te werk te gaan. Zij koos 
voorr haar gelijke, zowel in leeftijd als in sociale achtergrond. De weduwe 
trouwdee niet voordat de rouwperiode van ongeveer een jaar was verstreken en 
had,, vóór ze haar jawoord gaf, de materiële belangen van de kinderen uit de 
eerstee echt zeker gesteld. De beslissing om te hertrouwen mocht niet voortko-
menn uit wellust, en evenmin uit de wens haar kinderen een nieuwe opvoeder te 
geven.. Een stiefvader had een kind meestal niets te bieden. Waren alle adviezen 
inn overweging genomen en had zij uiteindelijk de juiste kandidaat gevonden, 
dann werd, door Jacob Cats, van haar nieuwe man enig geduld met zijn bruid 
gevraagd:: het huwelijk met een weduwe zou anders zijn dan het huwelijk met 
eenn jongedochter. De weduwe op haar beurt zou, wanneer zij besloot te her-
trouwen,, de herinnering aan haar overleden echtgenoot slechts stilzwijgend le-
vendd houden en zich richten op de nieuwe verbintenis. 

Inn hun werken met adviezen aan weduwen besteedden moralisten uitge-
breidd aandacht aan het onderwerp hertrouwen. Het sluiten van een tweede of 
volgendd huwelijk was, in de samenleving waarin veel, relatief jonge, mensen 
werdenn geconfronteerd met het verhes van een echtgenoot, dan ook een veel-

211 i 



voorkomendd fenomeen. Van bijna een kwart van alle paren die zich in de zeven-
tiendee eeuw in Leiden in de echt lieten verbinden, was de bruid eerder gehuwd 
geweest. . 

Dee vraag of, en in welke mate weduwen zich iets gelegen heten liggen aan de 
meningg van de moralisten is lastig te beantwoorden. Behalve moralisten be-
moeidenn ook de stedelijke overheid en de publieke kerk zich met de trouwlusti-
gee weduwe. De raad die de schrijvers van instructiewerken weduwen meega-
ven,, weerklinkt in de regels van zowel de seculiere als de kerkelijke overheid. 
Ookk waren er de vrienden en verwanten - Jacob Cats had er al op gewezen -
aann wier mening de hertrouwende weduwe niet altijd kon voorbijgaan. In het 
navolgendee zal worden bekeken welke factoren van invloed waren op de kans -
off  de keuze - van weduwen om voor een tweede of volgende keer in het huwe-
lij kk te treden. 

REGELS S 

Naa de Reformatie was het huwelijk van een kerkelijke aangelegenheid een zaak 
voorr de wereldlijke overheid geworden. In de Politieke Ordonnantie van i april 
15800 legden de Staten van Holland en West-Friesland de huwelijkswetgeving 
vast.. In achttien artikelen werden de ge- en verboden geformuleerd. De open-
baarheidd van de huwelijkssluiting, verricht door een predikant van de gerefor-
meerdee kerk of door de magistraat op het stadhuis, was van groot belang. Een 
driemaall  herhaalde openbare afkondiging van het voorgenomen huwelijk van-
aff  het raadhuis of in de kerk in de eigen woonplaats gaf derden de gelegenheid 
bezwarenn in te brengen en moest de 'veele onlusten ende oneerbaerheden' 
voorkomenn waartoe in stilte gesloten, verboden verbintenissen eerder hadden 
geleid.22 Voor jongens onder de vijfentwintig en meisjes onder de twintig jaar 
diee wilden trouwen, was ouderlijke toestemming vereist. Uitgebreid werden 
vervolgenss de graden van bloed- of aanverwantschap besproken waarbinnen 
mannenn en vrouwen niet met elkaar mochten trouwen. Ten slotte formuleerden 
dee Staten in de Politieke Ordonnantie de straffen op 'overspel'. Paren die zich 
vóórr de huwelijksvoltrekking 'in huys-houdinge ende te samen wooninge by 
malkanderenn sullen voegen ende converseren als echte luyden', konden in het 
uiterstee geval voor tien jaar uit het gewest worden verbannen.3 Overspel kon 
gehuwdenn op vijfti g jaar verbanning komen te staan. 

Mett uitzondering van de ouderlijke toestemming waren de bepalingen uit 
dee Politieke Ordonnantie op ieder huwelijk, dus ook op tweede of volgende 
huwelijken,, van toepassing. Maar voor de hertrouwende weduwen en weduw-
naarss bleven vooral de regels met betrekking tot de verboden graden van be-
lang.. Met voorouders of nakomelingen in rechte lij n mocht men niet trouwen, 
evenminn als met broers en zusters van hele of halve bedde. Ooms mochten niet 
mett nichten of hun nakomelingen in het huweüjk treden, zoals ook het huwe-
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lij kk tussen tantes en hun neven verboden was. Met deze regels werden niet al-
leenn de verboden graden in bloedverwantschap aangeduid, ook golden ze wan-
neerr man en vrouw als gevolg van een eerdere verbintenis aanverwanten wa-
ren.. Het huwelijk maakte man en vrouw één. Daaruit volgde dat men niet kon 
trouwenn met bloedverwanten van de overleden partner noch met de nagelate-
nenn van bloedverwanten: een weduwe kon met de weduwnaar van haar zuster 
off  nicht niet hertrouwen, net zomin als het huwelijk tussen een weduwe en de 
broerr van haar overleden man was toegestaan.4 

Hoewell  het onderwerp in de nieuwe wetgeving breed werd uitgemeten, 
blevenn er onduidelijkheden en meningsverschillen over de verboden graden, 
enn dan vooral met betrekking tot de aanverwantschap, bestaan. Gedurende de 
helee zeventiende eeuw ontvingen de Staten van Holland zowel verzoeken om 
dispensatiee van verboden graden als rekesten waarin opheldering over de toe-
laatbaarheidd van bepaalde huwelijken werd gevraagd. Een weduwnaar uit 
Oudewaterr verzocht de zuster van zijn overleden vrouw te mogen trouwen. 
Zijnn mening dat zijn eerste echt 'geen volcomen* huwelijk was aangezien uit 
dee verbintenis geen kinderen waren voortgekomen, werd door de Staten niet 
gedeeld.55 Minder duidelijk lag de kwestie waarvoor de Staten zes jaar eerder 
doorr het rekest van Neeltgen Pieters van Lier en Pieter Willems Buijs werden 
gesteld.. De predikant weigerde het huwelijk tussen beiden in te zegenen, om-
datt de overleden man van Neeltgen de broer van de eerste vrouw van Pieter 
wass geweest.6 Hoewel de Politieke Ordonnantie een huwelijk met aanverwan-
tenn van overleden echtgenoten niet verbood, konden de Staten op dit verzoek 
omm opheldering niet dadelijk beslissen. In deze zaak werd het Hof van Holland 
omm advies gevraagd. 

Hett is niet bekend of de weduwe Neeltgen Pieters van Lier uiteindelijk met 
Pieterr Willems Buijs is hertrouwd. In de beschikkingen op de verzoeken te mo-
genn trouwen met aanverwanten van de overleden huwelijkspartner waren de 
Statenn in elk geval niet altijd even consequent.7 Wel motiveerden de Staten hun 
afwijzingenn van dergelijke rekesten met hetzelfde argument. Naast de in de Po-
litiekee Ordonnantie beschreven verboden graden, die werden afgekeurd omdat 
dezee indruisten tegen de 'Goddelicke, natuyrlicke ende beschreven rechten', 
achttee men sommige graden van verwantschap in strijd met de 'eerbaerheijt'. 
Omm deze eerbaarheid te waarborgen en 'confusie van graden' te voorkomen -
hieruitt zouden volgens de Politieke Ordonnantie problemen met de successie 
enn 'andersints' ontstaan - moesten predikanten en magistraten bij twijfel het 
voorgenomenn huwelijk aan de Staten voorleggen.8 

Hett huwelijk van degenen die binnen de verboden graden van bloed- of aan-
verwantschapp trouwden was ongeldig en de 'incestuesen en bloetschenders' 
werdenn bestraft.9 Hoe groot de schande was die een verboden verbintenis ver-
oorzaakte,, blijkt uit de veroordeling van de 'bloetsonde' die de Leidse grasmaaier 
Jann Pieters en Beatrix Jans hadden begaan. Jarenlang hadden zij met elkaar in 'ge-
meenee huijshoudinge' geleefd en vele malen hadden zij 'vleijselicken gemeen-
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schappen'' gehad. Hieruit was de nu negentienjarige dochter Neeltgen geboren. 
Werdenn buitenechtelijke gemeenschap en ongehuwd samenwonen al als ernsti-
gee misdaden opgevat, deze zaak was vooral bedenkelijk omdat Beatrix de wedu-
wee van Jans vader was. Hoewel iedereen het erover eens was dat het paar de 
doodstraff  verdiende, besloot het college van schepenen Beatrix en Jan toch le-
venslangg in hechtenis te houden op kosten van de stad. Dat Jan een 'slecht, een-
voudichh man' was en Beatrix een weduwe 'geheel slecht en van sobere verstan-
de'' gold als een verzachtende omstandigheid. Doorslaggevend in het oordeel van 
dee schepenen lijk t te zijn geweest dat zij de misdaad 'niet verder ruchtbaer' wil -
denn maken, aangezien dit alleen kon leiden 'tot nadeel' van de stad.'° 

Hett lijk t niet aannemelijk dat de 'eenvoudige' Jan en de 'slechte' Beatrix er-
voorr hadden gekozen om - tegen de wet - ongehuwd samen te wonen omdat 
zijj  wisten dat een wettig huwelijk verboden was. In de overtreding die Susan-
netgenn Thonis en Laurens Barents begingen, was er wel opzet in het spel. Dit 
Leidsee paar was tegen de bepalingen van de Politieke Ordonnantie in Woerden 
getrouwd.. Zij hadden op die manier de regel die een huwelijk tussen hen bei-
denn voorlopig verbood, willen ontduiken. Aangezien een huwelijk dat niet in 
dee eigen woonplaats was voltrokken ongeldig was, kon het paar voor onge-
huwdee samenwoning worden bestraft. Bovendien had Susannetgen - dat was 
dee reden voor het vertrek naar Woerden geweest - nog niet mogen trouwen, 
omdatt haar vorige echtgenoot nog geen twaalf weken eerder was overleden." 

Overr de periode die weduwen en weduwnaars zouden moeten wachten 
voordatt zij opnieuw in het huwelijk konden treden, was in de Politieke Ordon-
nantiee niets vastgelegd. Maar de summiere huwelijkswetgeving die gold op 
provinciaall  niveau, werd op verschillende plaatsen aangevuld met stedeüjke 
keuren.I22 Het Leidse stadsbestuur maakte de door de moralisten uitgedragen, 
ongeschrevenn regel dat weduwen een periode moesten wachten voordat zij 
zoudenn hertrouwen, in 1626 met een keur tot geschreven recht. Het Gerecht 
wass het ter ore gekomen dat verscheidene weduwen binnen de stad zich bin-
nenn 'al te corten tijt naer de doot van hare mans, seer lichtveerdelick ende onbe-
dachtelickk wederom tot andere huweheken begeven'. Aan deze praktijk moest 
dee 'provisionele ordre', afgelezen op 21 april 1626, een einde maken. Een we-
duwee zou zwanger kunnen zijn van haar overleden echtgenoot. Zou zij binnen 
kortee tijd hertrouwen, dan kon er onzekerheid over het vaderschap ontstaan. 
Omm de 'veele onbehoorlicke confusiën ende inconveniënten' en 'questiën' over 
successiee te voorkomen, werd het weduwen verboden binnen zes maanden na 
dee dood van hun echtgenoot te hertrouwen. 'z Voor zwangere weduwen die bin-
nenn een halfjaar na de dood van hun man van het kind waren bevallen, gold de 
regell  niet. De commissarissen van huwelijkse zaken die de geboden van aan-
staandee paren aantekenden, werden belast met het toezicht op de naleving van 
dee keur. Opdat 'de huwelicken in alle eerbaerheydt moghen geschieden' hoor-
denn zij de twee getuigen die de weduwe meebracht om de sterfdatum van haar 
mann te bevestigen. 
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Terwijll  schrijvers van instructiewerken erop wezen dat de wachttijd niet in 
dee laatste plaats beschouwd moest worden als een eerbetoon dat de weduwe 
haarr echtgenoot na diens dood diende te bewijzen, lijk t het oogmerk van het 
Leidsee stadsbestuur primair het voorkomen van de 'bloed-roeringe' te zijn ge-
weest.144 Weduwnaars hoefden namelijk niet te wachten. De Leidse keur ver-
schildee daarin van het Echtreglement dat in 1656 voor de Generaliteitslanden 
werdd uitgevaardigd. De voorgeschreven wachttijd van negen maanden gold in 
dee Generaliteitslanden alleen voor weduwen onder de vijfti g jaar. Voor oudere 
vrouwenn achtte men toch een periode van zes maanden gepast, terwijl weduw-
naarss niet binnen drie maanden mochten hertrouwen. 's 

Onderscheidd naar leeftijd bij de wachttijd maakte de keur in Leiden niet. 
Maarr oudere weduwen konden door middel van een rekest aan het Gerecht wel 
vrijstellingg van de keur krijgen. Annetgen Jans van Limburgh bijvoorbeeld ver-
zochtt het stadsbestuur binnen een halfjaar na de dood van haar man, Jacob 
Seijts,, te mogen trouwen. De weduwe was vijfti g jaar en 'sedert 25 Jaren her-
waertss nooijt gekindert of beswangert' geweest. Haar veronderstelling dat de 
wachttijdd van zes maanden gold 'voor jonge weduwen die volgens de natuur 
nogg soude konnen kinderen' bleek terecht. Annetgen kreeg dispensatie en 
mochtt direct hertrouwen. * Tc>estemming om te trouwen kreeg ook Jacomijnt-
genn Pieters, die elf jaar eerder haar laatste kind had gebaard en wier overleden 
echtgenoott de laatste tien maanden van zijn leven *aende Teringh gelegen' had, 
hoewell  zij op het moment van haar verzoek nog geen vier maanden weduwe 
was.77 Zelfs Marij Pikaar, die verklaarde dat zij in de negen maanden vóór haar 
manss overlijden 'van desselven niet vleeselijk bekent' was en nadien alléén met 
haarr aanstaande had 'geconverseert', mocht - ondanks het verbod op gemeen-
schapp buiten het huwelijk - hertrouwen binnen de gestelde termijn. 

Zoo coulant als het stadsbestuur was in de beschikking op de rekesten van we-
duwenn van wie men met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kon zeg-
genn dat zij niet zwanger konden zijn, zo streng bestrafte men overtredingen van 
dee regel door jongere weduwen. Niet langer dan drie maanden na de dood van 
haarr echtgenoot Thomas Gras was Jannetgen Cornelis voor de commissarissen 
vann huwelijkse zaken verschenen om haar geboden aan te laten tekenen, 'in al-
lenn schijn ofte voornoemde haeren man al ses maende waren overleden ge-
weest'.. Geertgen Jans, aanwezig als getuige van de bruid, was op de hoogte van 
dee sterfdatum vanThomas, maar ook zij had de commissaris de waarheid niet 
verteld.. Het gerecht veroordeelde Jannetgen Cornelis tot veertien dagen hechte-
niss op water en brood en verbood het huwelijk binnen de tijd van zes maanden. 
Dee medeplichtigheid aan de overtreding van de keur kwam Geertgen Jans op 
achtt dagen opsluiting in het Gravensteen te staan. Het gerecht was bang voor 
navolgingg van het gedrag van Jannetgen en Geertgen, door wie een serieuze 
zaakk als het huwelijk te lichtvaardig werd opgevat.19 Vooral de misleiding van 
commissarissenn van huwelijkse zaken, de enige manier waarop weduwen de 
keurr hadden kunnen overtreden, woog zwaar bij dergelijke veroordelingen, die 
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naastt hechtenis ook uit een geldboete konden bestaan.20 

Restrictiess met betrekking tot de verboden graden waren in de Politieke Or-
donnantiee vastgesteld, de stedelijke keur schreef weduwen een wachttijd van 
zess maanden voor. Maar de eerste voorwaarde waaraan weduwen die wilden 
hertrouwenn moesten voldoen, was dat zij zekerheid moesten hebben over de 
doodd van hun vorige echtgenoot. Het is een voor de hand liggende vereiste, die 
nietteminn voor verscheidene vrouwen problematisch bleek te zijn. De bewijs-
lastt lag bij de vrouwen zelf, maar kon door hen niet altijd worden geleverd. Voor 
Margrietee Beeckum was het te laat. Zij en haar eerste echtgenoot hadden elkaar 
tienn jaar eerder in de buurt van hun toenmalige woonplaats in Duitsland uit het 
oogg verloren. Om üjf en leden te redden tijdens een grote brand waren beiden 
inn een moeras gesprongen, en op de vlucht waren zij ieder huns weegs gegaan 
'daernaa de vreese hem wees'. Pieter Strieker bleek achteraf onvindbaar voor zijn 
vrouw,, die uiteindelijk in Leiden was terechtgekomen. Toen zij vijf jaar later 
haarr voormalige woonplaats bezocht om haar echtgenoot te zoeken, vernam zij 
datdat hij was overleden. Als 'weduwe' keerde ze naar Leiden terug, waar ze na ver-
loopp van tijd met Thijbalt Claes was hertrouwd. Niets had Margriete meer van 
haarr eerste echtgenoot gehoord, totdat haar het bericht van een bode bereikte 
datt Pieter Strieker nog in leven zou zijn. De hertrouwde weduwe die geen we-
duwee zou zijn geweest, riskeerde een veroordeling wegens bigamie. Het in le-
venn zijn van haar eerste echtgenoot was gebaseerd op een gerucht. Margriete 
hadd alle middelen aangewend om het lott van haar man te achterhalen en er was 
geenn eerste echtgenoot aanwezig die zijn hertrouwde vrouw voor het gerecht 
konn dagen. Daarom ging zij vooralsnog vrijuit.21 In Holland in de zeventiende 
eeuww werden weinig mensen veroordeeld wegens het sluiten van een huwelijk 
terwijll  de vorige echtgenoot nog leefde.22 Het openbare karakter van de huwe-
lijksvoltrekkingg bemoeilijkte bigamie met voorbedachten rade. Bij twijfel over 
dee dood moesten getuigenissen uitsluitsel geven. Als het onzekere gerucht over 
Pieterr Strieker vóór de voltrekking van het huwelijk met Thijbalt Claes de ronde 
hadd gedaan, dan had de predikant het paar zeker niet getrouwd. 

Zoalss gezegd was de verantwoordelijkheid voor de huwelijkswetgeving na de 
Reformatiee van de kerk op de seculiere overheid overgegaan. De gereformeerde 
kerkk zag het huwelijk niet als sacrament en beschouwde het daarmee als een 
wereldlijkee aangelegenheid. Maar dat wil niet zeggen dat zij zich onthield van 
iederee bemoeienis met deze door God ingestelde verbintenis. De hertrouwende 
weduwee moest zich in de eerste plaats aan de regels van de wereldlijke overheid 
houden,, maar kreeg daarnaast ook met de opvattingen van de gereformeerde 
kerkk van doen. 

Dezee opvattingen over hertrouwen verschilden van de negatieve houding 
vann de katholieke kerk, die het weduwschap, na het celibataire leven van de 
maagd,, als de op een na hoogste status voor vrouwen beschouwde. Met een 
volgendd huwelijk deed de weduwe afstand van deze staat en het zij de mogelijk-
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heidd voorbijgaan alsnog haar leven aan de godsdienst te wijden. De argumenten 
diee de huwelijkse staat in katholieke ogen rechtvaardigen - voortplanting was 
aanvankelijkk het belangrijkste doel. later volgden het kanaliseren van seksuele 
lustenn en de wederzijdse steun - legitimeerden de keuze van de hertrouwende 
weduwee die al moeder was bovendien slechts ten dele. Hoewel het vóór de Re-
formatiee niet verboden was te hertrouwen, blijkt de afkeuring van de kadiolieke 
kerkk wel duidelijk uit de huwehjksvoltrekking; hertrouwende weduwen werd, 
akhanss volgens de regels, de huwelijkszegen onthouden.11 

Volgenss de gereformeerde huwelijksmoraal was het onjuist het celibataire 
levenn te prefereren. De gereformeerde kerk, die het huwelijk opvatte als sociale 
instellingg waarvan het doel vooral wederzijdse steun en liefde tussen de echte-
liedenn was, en de voortplanting een gevolg,24 wees een tweede of volgend hu-
welijkk niet af. Maar wie opnieuw wilde trouwen, moest wel aan een aantal 
voorwaardenn voldoen. Deze vereisten waren door de kerk reeds op de nationa-
lee synode van Dordrecht in 1578 geformuleerd. Weduwen en weduwnaars die 
wildenn hertrouwen, moesten de dood van de eerdere huwelijkspartner kun-
nenn bewijzen om de zonde van bigamie te voorkomen. Wat betreft de verbo-
denn graden zouden de 'godlicke' en 'keyserlicke' rechten worden gevolgd. Van 
weduwenn werd ten slotte verwacht dat zij met een volgend huwelijk vanwege 
dee eerbaarheid ten minste vierenhalve maand wachtten.25 Ook na het vaststel-
lenn van deze regels kwam het huwelijk vele malen op de kerkelijke vergaderin-
genn ter sprake. Zowel op de nationale synoden als de provinciale synoden van 
Zuid-Hollandd stelde men ook nadere bepalingen met betrekking tot het toe-
laatbaree en het ontoelaatbare in de huwelijksaangelegenheden vast. Deze hu-
welijksregelss waren alleen voor de lidmaten van de eigen gemeente van 
kracht.26Tochh probeerde de kerk haar invloed ook breder te doen gelden. 

Dee Itolitieke Ordonnantie bevatte volgens de synode nogal wat onvolkomen-
heden.. Bij de vaststelling van de wet hadden de Staten enkele belangrijke kwes-
tiess over het hoofd gezien. De kerk bepleitte de afkondiging van een algemene 
huwelijksordonnantie,, 'daerdoor de inconvenienten in houwelicxsaken belet 
mogenn worden'.27 Op de synode van Zuid-Holland in 1619 werd besloten zo-
well  bij de Staten van Holland als bij de Staten-Generaal op de afkondiging van 
zo'nn huwelijksordonnantie aan te dringen.28 Twee van de kwesties die de kerk 
hierinn graag nader uitgewerkt zou zien, betroffen de tweede of volgende huwe-
lijken.. Naast de aanpak van 'lichtvaerdighe' scheidingen, van verloofden die 
zichh vóór het huwelijk 'met malcanderen vermenghen' en van het kerkelijk hu-
welijkk voor ongedoopten - de doopsgezinden - zou duidelijker gedefinieerd 
moetenn worden binnen welke graden het verboden was te trouwen en moest 
vastgesteldd worden aan welke voorwaarden weduwen en weduwnaars moesten 
voldoenn voor zij mochten hertrouwen.29 

Uitt de rekesten die de Staten van Holland ontvingen, bleek al dat er vooral 
onduidelijkheidd bestond over de toelaatbaarheid van een huweüjk met een aan-
verwantt van de overleden echtgenoot. Het waren precies deze huwelijken - niet 

2i7 7 



uitgeslotenn door de Politieke Ordonnantie, maar vanwege de oneerbaarheid 
somss geweigerd door de Staten van Holland - waartegen de kerk zich keerde. 
Dee synode van Zuid-Holland bijvoorbeeld gaf te kennen het huwelijk van de 
weduwee met de man die de weduwnaar was van de zuster van haar overleden 
echtgenoott 'om eerbaerheijtswille' af te raden, maar wist dat de verbintenis 'van 
wegenn de affiniteyt niet en can verboden wesen'.ï0 Naast de dubbele aanver-
wantschapp bleef ook het door de Politieke Ordonnantie getolereerde huwelijk 
tussenn een weduwe en de neef van haar man voor de kerk een teer punt.1' De 
meerr gehoorde vraag om opheldering over de toelaatbaarheid van deze huwe-
lijkenn werd - zoveel mag duidelijk zijn - wat de kerk betrof beantwoord met 
eenn verbod. 

Hett onvermogen de dood van de eerste echtgenoot te bewijzen kon proble-
matischh zijn.*2 Zolang er onzekerheid was over de dood van de vorige parmer 
konn er geen nieuw huwelijk worden voltrokken - ook niet door de magistraat. 
Hett verzoek van de kerk nadere bepalingen vast te stellen voor hertrouwende 
weduwenn en weduwnaars had dan ook vooral betrekking op de wachttijd, en 
wederomm blijkt dit een noodzakelijke voorwaarde voor hertrouwende wedu-
wenn te zijn geweest. Werd er in het verzoek om een algemene huwelijksordon-
nantiee uit 1622 nog een voorschrift gevraagd 'aen welcke de weduwnenaers en-
dee weduwen naer het overlijden van haer egaeden wederomme te trouwen zal 
zijnn toegelaten', in de notulen van de Staten van Holland heette het dat de pro-
vincialee synoden van Noord- en Zuid-Holland aandrongen op een maatregel 
tegenn het 'ras trouwen van weduwen'. In de lacune van de Politieke Ordonnan-
tiee kon weliswaar, zoals in Leiden gebeurde, met een stedelijke keur worden 
voorzien,, maar de gereformeerde kerk eiste een 'eenpaerigen voet [...] van den 
tijdd der weduwschap, voor het hertrouwen der weduwen' in het hele gewest." 

Dee casus matrimoniales, de voorbeelden van huwelijkszaken die de provinciale 
synodee bijeenbracht om de Staten van de noodzaak van een algemene huwe-
li jj  ksordonnantie te overtuigen, geven nog een derde kwestie aan waarop de 
kerkk was gebrand. Men keerde zich tegen huwelijken tussen personen die eer-
derr met elkaar in overspel hadden geleefd. De vraag of overspeligen in de echt 
mochtenn worden verbonden, werd doorgaans doorverwezen naar de wereldlij-
kee overheid. De vraag of overspeligen die uiteindelijk waren getrouwd, moch-
tenn deelnemen aan het avondmaal, diende beantwoord te worden door de kerk 
zelf.. In 1624 werd de provinciale synode van Zuid-Holland een casus uit Leiden 
voorgelegd:: een inwoner van de stad had zijn ongeneeslijk zieke echtgenote in 
Dordrechtt verlaten en in zijn nieuwe woonplaats een andere vrouw ontmoet. 
Dezee vrouw, gehuwd met een zeevarende, was door haar man verlaten en had 
tienn jaar lang niets meer van hem gehoord. De Dordtenaar leefde eerst in over-
spell  met de onbestorven weduwe en na het bericht dat zijn vrouw was overle-
den,, waren zij met elkaar getrouwd. Hoewel de synode niet gelukkig met deze 
verbinteniss was, werd de man na schuldbekentenis toegelaten tot het avond-
maal,, aangezien de Politieke Ordonnantie dergelijke huwelijken niet verbood.34 
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Dee Leidse kerkenraad liet zich een jaar later minder gelegen liggen aan de wet. 
Daarr hield men de weduwe die hertrouwde met de man met wie zij tijdens 
haarr eerste huwelijk overspel had gepleegd van het avondmaal af, terwijl men 
haarr ontkenning van het feit en haar verweer dat zij haar eerste man wegens 
dienss dronkenschap had verlaten, beantwoordde met de instelling van een on-
derzoek.35 5 

Inn 1674 werd deze kerkelijke afkeuring uiteindelijk vastgelegd bij wet. In een 
plakkaatt uit dat jaar verboden de Staten van Holland het huwelijk tussen hen die 
eerderr in overspel hadden geleefd.36 Samen met het in 1664 afgekondigde ver-
bodd op huwelijken tussen weduwen en hun aangetrouwde neven en weduw-
naarss en aangetrouwde nichten, was deze resolutie het enige resultaat van de 
vasthoudendheidd waarmee de gereformeerde kerk de Staten van de noodzaak 
vann een nieuwe wetgeving hadden willen overtuigen. De algemene huwelijks-
ordonnanüe,, die voor de Generaliteitslanden in de vorm van het Echtreglement 
uitt 1656 wel werd afgekondigd, kwam er in Holland niet.37 

Dee gereformeerde kerk streefde naar een strengere toepassing en een strikte-
ree interpretatie van de regels en spoorde de wereldlijke overheid hiertoe voort-
durendd aan. Maar over het doel van de restricties op hertrouwen was men het 
well  eens. Het verbod op het huwelijk van een weduwe met aanverwanten 
moestt de bloedschande voorkomen, het bewijs van de dood van haar man 
voorkwamm bigamie en de wachttijd die kerk en keuren voorgeschreven, waar-
borgdee de eerbaarheid. Het laatste voorschrift moest bovendien - en dat ver-
klaartt waarom de voorwaarde meestal niet aan weduwnaars werd opgelegd -
iederee onduidelijkheid over het vaderschap wegnemen. In een samenleving 
waarinn zo veel waarde werd gehecht aan successie en de daaraan gekoppelde 
doorgavee van het vermogen en de reputatie, was de schande van onzekerheid 
overr het vaderschap groot. 

Dee weduwe die hertrouwde, verbond zich aan een nieuwe man. Het gevaar 
bestondd dat zij de belangen van haar nieuwe gezin boven die van de kinderen uit 
dee eerste echt zou stellen. Met behulp van verschillende regels bewaakte men de 
rechtenn van de voorkinderen nauwlettend. Zoals in hoofdstuk 4 is beschreven, 
moestenn zij die wilden hertrouwen voor de huwelijksvoltrekking bij de weeska-
merr laten vastleggen welk deel van de boedel als vaderlijk of moederlijk erfdeel 
voorr de (minderjarige) kinderen was bestemd. Om ervoor te zorgen dat her-
trouwdee ouders hun kinderen bij de verdeling van hun eigen nalatenschap niet 
alsnogg zouden vergeten, was vastgelegd dat men de nieuwe echtgenoot in het 
huwelijkscontractt of per testament niet méér mocht vermaken dan het kleinste 
kindsdeel.. Terwijl in Frankrijk dezelfde bepaling, uitgevaardigd in het edict op 
tweedee huwelijken uit ic6o, aanvankelijk alleen voor vrouwen gold, was dezelf-
dee regel in Holland van toepassing op weduwen én weduwnaars met voorkinde-
ren.388 In de verdenking dat ouders die hertrouwden verblind door of onder druk 
vann hun nieuwe liefde de kinderen uit het eerste bed snel zouden zijn vergeten, 
werdd in Holland geen onderscheid naar sekse gemaakt. 
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Datt onderscheid was er wél waar het de overdracht van de goederen van de 
eerstee op de tweede echtgenoot betrof. Stiefouders mochten niet beter worden 
vann de kinderen van hun nieuwe partner. De laatste diende daarom alle goede-
renn die hij of zij van de kinderen had verkregen, voor het nieuwe huwelijk aan 
dee kinderen terug te geven. Maar 'een vrouw herhuwelijckende' stelde Hugo de 
Groot,, 'moet aan de kinderen van 't voorbedde laeten al wat sy by mildaedicheit 
vann haere eerste man heeft becomen'.39 Men voorkwam hiermee dat de nieuwe 
echtgenoott zich verrijkte met de goederen van de vorige man van zijn vrouw 
tenn koste van haar voorkinderen, die de rechtmatige erfgenamen waren. Een 
stiefvaderr ervoer men kennelijk als een grotere bedreiging voor de kinderen 
dann een stiefmoeder. Maar de weduwe die hertrouwde verloor dan ook, in te-
genstellingg tot de weduwnaar, het beschikkingsrecht over haar goed. 

Inn het licht van het verlies van het beschikkingsrecht moet ook het laatste ge-
volgg van een volgend huwelijk voor de weduwe worden beschouwd. Een ge-
huwdee vrouw was onmondig en deze onmondigheid betrof ook de zeggen-
schapp over haar kinderen: wanneer een echtpaar hierover per testament niet an-
derss had beschikt, verloor een hertrouwde weduwe de voogdij.40 

VERWANTE N N 

Eenn aantal mannen maakte de beperkingen die weduwen volgens het recht van 
eenn volgend huwelijk zouden ondervinden met bepalingen in hun testament 
weerr ongedaan. Zo wilden verscheidene echtgenoten dat hun weduwe de 
voogdijj  over de kinderen bleef behouden, ook wanneer zij weer zou trouwen. 
InIn een derde van de ruim tweehonderd bestudeerde testamenten anticipeerde 
menn op een volgend huwelijk. De meeste echtgenoten stelden dat kinderen 
vóórr een eventuele volgende huwelijksverbintenis hun erfdeel moesten ontvan-
gen.. Wanneer er in testamenten al beperkende voorwaarden werden opgelegd 
indienn de langstlevende zou hertrouwen - en dat gebeurde in een kwart van de 
gevallenn -, dan golden de restricties doorgaans wederzijds. Eerder kwam al ter 
sprakee dat de beperking aan de vermakingen tot het weduwschap niet uitslui-
tendd als een ontmoediging van een volgend huwelijk kan worden beschouwd, 
maarr ook gezien moet worden in het licht van de handelingsonbekwaamheid 
vann de wederom gehuwde vrouw. Met de voorwaardelijk testamentaire be-
schikkingenn ontnam men vooral de voor hen vreemde potentiële nieuwe echt-
genoott de macht over het bezit. Echtgenoten hielden rekening met de moge-
lijkheidd dat hun weduwe zou kunnen hertrouwen. Niets wijst erop dat mannen 
doorr middel van testamentaire beschikkingen hun aanstaande weduwe van het 
aangaann van een volgend huwelijk hebben willen weerhouden.4' Anders dan in 
dee gestandaardiseerde formuleringen waarmee in het bijzonder de belangen 
vann hun kinderen werden veiliggesteld, lieten zij zich over de potentiële nieu-
wee echtgenoot van hun vrouw niet uit. 
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Dee Leidse echtgenoot legde zijn aanstaande weduwe weinig in de weg om 
nogg een keer te huwen. Buiten aan- of bloedverwanten mocht de weduwe vol-
genss de wet trouwen met wie zij wilde. Ook wanneer zij nog jonger was dan 
vijfentwintigg jaar - en daarin verschilde haar positie van niet eerder gehuwde 
vrouwenn - was ouderlijke toestemming niet vereist.42 Toch is het de vraag of 
eenn weduwe geheel vrij was in de keuze van haar huwelijkspartner. Bij de hu-
welijkssluitingg waren doorgaans ouders en verwanten betrokken en de gang 
vann zaken was bij een tweede of volgend huwelijk niet anders. De kans dat ou-
derss nog in leven waren, nam uiteraard bij ieder volgend huwelijk af. Maar in 
datdat geval namen broers of ooms nogal eens de honneurs als vertegenwoordi-
gerss van de familie waar. Ook wanneer een vrouw als weduwe met haar nieuwe 
echtgenoott een huwelijkscontract sloot, warenn haar verwanten daar in de regel 
bijj  aanwezig.43 

Ongelijkheidd in leeftijd, in religie maar vooral in de sociale positie tussen de 
partnerss was in ieder huwelijk ongewenst. Anders dan de niet eerder gehuwde 
bruid,, was de weduwe waar het haar vermogenspositie betrof, vaak getekend 
doorr haar verleden. De weduwe kon schulden hebben, soms beschikte zij juist 
overr veel geld. In het laatste geval was het voor haar verwanten, als haar uitein-
delijkee erfgenamen, van belang dat zij geen man zonder bezit in gemeenschap 
vann goederen trouwde. Bovendien werden onder vermogenden niet alleen eer-
ste,, maar ookk de tweede of volgende huwelijken gebruikt voor het aanhalen van 
bandenn tussen verschillende families. Niet alleen voor de jongedochter maar 
ookk voor de weduwe wensten verwanten een goede partij.44 

Oppositiee van ouders tegen de partnerkeuze van hun verweduwde dochter 
werdd gehoord. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij het voorgenomen huwelijk tussen 
dee Haarlemse Anna de Bree, weduwe van Pieter van Achten, en Pieter Verham-
me,, die eerder met Maria van Achten getrouwd was geweest. De schepenen van 
Haarlemm twijfelden of zij de huwelijksgeboden konden aantekenen, omdat An-
naa de stiefmoeder van de overleden echtgenote van Pieter Verhamme was ge-
weest.. Verschillende rekesten over de kwestie bereikten de Staten van Holland. 
Annaa de Bree en Pieter Verhamme vroegen toestemming te trouwen, de ouders 
vann Anna verzochten het huwelijk te verbieden en de burgemeesters van Haar-
lemm verlangden duidelijkheid over de toelaatbaarheid van de verbintenis. De 
Statenn van Holland gaven de Haarlemse magistraat de opdracht bij de ouders te 
informerenn naar de reden van hun verzet. De ouders van de weduwe achtten de 
verbinteniss 'niet betamelijck'. Consultering van enkele rechtsgeleerden had hun 
bovendienn geleerd dat het huwelijk in strijd was met het Romeinse recht. Vol-
genss de burgemeesters, die de Staten over de ondervraging rapporteerden, wa-
renn de door de ouders genoemde bezwaren geen grond om het huwelijk te ver-
bieden.. Zij namen daarbij in overweging 

datt hier gantsch geen ongelijkheijt was soo ten reguarde van Jaeren, middelen als 
andersints,, dat [zij] van een religie waren en beijde goede negotie deeden, dat ook 
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dee voornoemde Pieter Verhamme was een bequaam persoon en van een goeder 
comportement.45 5 

Doorslaggevendd was de mening van Anna's ouders niet. De Staten zagen geen 
bezwarenn tegen de voorgenomen verbintenis en verleenden het paar toestem-
mingg om te trouwen. 

Ouderss en verwanten konden een weduwe ontmoedigen te hertrouwen 
doorr hun invloed aan te wenden, door een verandering op te nemen in de tes-
tamentairee beschikkingen, zoals ook de ouders van Anna hadden gedaan. Het 
ontbrakk hun echter aan wettelijke macht om het nieuwe huwelijk van hun ver-
weduwdee dochter te voorkomen. Het is de vraag of het verzet van verwanten 
voorr weduwen vaak een beletsel om te hertrouwen is geweest. Er zijn nauwe-
lijk ss sporen te vinden van ouderlijk protest. Waarschijnlijk beslechtten de mees-
tee families dergelijke conflicten, mede vanwege de schande die een huwelijk 
mett de verkeerde persoon teweegbracht, binnenshuis.46 Weduwen heten zich 
well  iets aan de mening van verwanten gelegen liggen. De bemoeienis van fami-
lieledenn uitte zich dan ook niet alleen in oppositie. Verwanten traden evenzeer 
opp als raadgevers bij de te nemen beslissing, zoals dat gedaan werd door de fa-
milieledenn van Geertruijt Verloo, weduwe van Ghijsbert de Munt, houder van 
dee baljuw van Rijnland, die 'met advis ende rait van haere vrunden wederom 
geresolveert'' had'haer ten tweeden huijwelijcke te begeven'.47 

Datt niet alleen het eerste, maar ook een volgend huwelijk, tegen de raad van 
verwantenn in gesloten met de verkeerde partij, tot grote commotie binnen wel-
gesteldee families kon leiden, blijkt uit de correspondentie die over de verbinte-
niss van Louis de Malapert werd gevoerd. Deze weduwnaar koos op zijn vijftig -
stee de kennelijk weinig achtenswaardige Sara de Trucquet als zijn derde vrouw. 
Andriess van der Meulen, niet bepaald de meest nabije verwant, waarschuwde 
zijnn neef voor de 'groote schande ende versmaertheijt die hij sich selven ende 
sijnee familie aendede' met het voorgenomen huwelijk. In een brief aan zijn zus-
terr schreef dezelfde Andries later vol misnoegen dat Louis was getrouwd. An-
dries,, die uiteraard niet voor de bruiloft was uitgenodigd, had weinig vertrou-
wenn dat het huwelijk succesrijk zou zijn en betreurde het lot van de kinderen 
uitt het vorige huwelijk: 'zijn leste voorkinderen sijn het meest te beclagen, die 
hierr door seer veel vercortet worden'.48 

Hett onderzoek van Manon van der Heijden wees uit dat kinderen uit de eer-
stee echt soms betrokken waren bij het tweede of volgende huwelijk dat hun 
moederr sloot. Zij leverden niet alleen vaak het bewijs van de dood van hun va-
der,, maar legden in veel gevallen ook de vereiste verklaringen af over de sinds-
dienn verstreken termijn.49 In de huwelijkskeuze van hun moeder hadden de 
kinderenn echter geen stem. De komst van de nieuwe man van de weduwe in het 
gebrokenn gezin werd niet zelden door haar kinderen met argusogen aan-
schouwd. . 

Dee problemen die kinderen van de nieuwe echtgenoot van hun moeder kon-
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denn ondervinden, lagen eerst en vooral op het erfrechtelijk vlak. De keur die we-
duwenn en weduwnaars verplichtte hun kinderen voor een volgend huwelijk be-
wijss te doen, werd niet altijd zorgvuldig nageleefd. Zowel de grafmakers, die de 
secretariss van de stad wekelijks een üjst moesten leveren met namen van overle-
denenn die wezen nalieten, als de commissarissen van huwelijkse zaken hielden 
toezichtt op de gang van zaken. Maar hun controle was niet waterdicht. Zo kon 
hett gebeuren dat weduwen eerst de gemeenschap van goederen met hun kinde-
renn continueerden en later hertrouwden, zonder zich bij de weesmeesters te 
hebbenn gemeld.10 In dat geval ontbrak het de kinderen waarschijnlijk ook aan 
oplettendee voogden die, wanneer de procedure wel was doorlopen, bij onenig-
heidd een belangrijke taak hadden in de verdediging van de materiële belangen 
vann de half wezen tegen een eventueel kwaadwillende moeder of haar nieuwe 
echtgenoot.11 1 

Dee opzettelijke benadeling van de voorkinderen voorkwam men met de re-
gell  die het de weduwe verbood haar nieuwe man per testament, legaat of als 
schenkingg meer dan een kindsdeel te vermaken. Maar daarmee was het gevaar 
nogg niet geweken. De belangen van kinderen werden ook geschaad wanneer 
eenn weduwe met veel vermogen in gemeenschap van goederen zou trouwen 
mett een armere man. Een onevenwichtige inbreng verminderde immers hun 
wettelijkk erfdeel van moeders kant indien er geen testament was gemaakt.12 Het 
gebrekk aan loyaliteit van de moeder, waartegen de keuren haar voorkinderen 
wildenn beschermen, zal eerder uitzondering dan de regel zijn geweest. De on-
opzettelijkee benadeling van de kinderen door de boedelmenging met een nieu-
wee echtgenoot voorkwam men in veel gevallen. Zowel hertrouwende weduwen 
alss weduwnaars sloten relatief vaak een huwelijkscontract. Naast de motieven 
diee ook niet eerder gehuwden ertoe brachten om gemeenschap van goederen 
uitt te sluiten, speelde de aanwezigheid van kinderen daarin waarschijnlijk een 
belangrijkee rol." Men het vasdeggen welk geld of goed de kinderen bij hun hu-
welijkk of meerderjarigheid kregen. Hertrouwende ouders beloofden hun kin-
derenn soms ook een persoonlijke gift, of keerden het vaderlijk erfdeel alvast aan 
hunn minderjarige kinderen uit.S4 

Eenn goede erfrechtelijke regeling bood geen garantie voor harmonie in het 
nieuwee gezin. Vives en Cats hadden ervoor gewaarschuwd: de weduwe haalde 
mett een nieuwe echtgenoot niet altijd de gewenste vader voor haar kinderen in 
huis.. Het onthaal van een stiefouder was doorgaans afhankelijk van de leeftijd 
vann de voorkinderen. Het nieuwe gezin had de meeste kans van slagen wanneer 
kinderenn nog heel jong of juist volwassen en onafhankelijk waren. Maar voor 
diuiswonende,, al wat oudere kinderen kon de nieuwe echtgenoot de 'vyant' 
zijn,, zoals een stiefvader door moralisten werd genoemd. Zij hadden binnen 
hett gebroken gezin een zekere positie verworven. Samen met hun moeder had-
denn zij de taken van de weggevallen vader overgenomen. Voor hen was het ge-
zagg dat hun stiefvader als nieuw hoofd van het huishouden, niet alleen over 
hunn moeder, maar over het hele gezin verwierf, vaak moeilijk te accepteren." 
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Dee 24-jarige Frans Noiret, die eerst samen met zijn moeder en grootvader zijn 
vaderss ververij had voortgezet, deed dit dan ook niet. Hij weigerde zich het 
laatstee jaar van zijn onmondigheid alsnog aan het gezag van een vreemde te on-
derwerpenn en verliet het gezin 'als wanneer*  zo verklaarde hij later, 

hijj  suppliant niet cunnen over een comen mit Hendric Lommen [die] sijn stijfïva-
derr was die alsoe mit Cathelijntgen Otteles sijn suppliants moeder was getrout, 
voornemenss wierde vreemde landen te gaen besoucken, ende oversulcx een reijs-
genn van een jaer ofte daer omtrent inde Middelantse zee te doen.*6 

Dee verhouding tussen stiefouders en voorkinderen zorgde niet zelden voor fric-
tiee binnen het nieuw samengestelde gezin. Dat gold evenzeer wanneer een 
vrouww met een weduwnaar in het huwelijk trad. 'Gy, die steunsel zoekt voor 
uwenn swacken aert./Trou daerje moeder wort, en eygen kinders baart', was het 
adviesadvies dat Cats weduwen dan ook gaf." De relatie met haar voorkinderen werd 
voorall  op de proef gesteld wanneer het bindende element, de hertrouwde va-
der,, wegviel. Het gezag dat zij mogelijk op basis van haar rol als stiefmoeder 
hadd kunnen verwerven, was niet juridisch gefundeerd en kon zij na de dood 
vann haar echtgenoot gemakkelijk verhezen. De voogdij was, zo luidde het ad-
viess dat werd ingewonnen over de testamentaire bepaling waarin een man zijn 
weduwee tot voogd over zijn voorzoon had benoemd, 'een mannelijck ampt ofte 
officie'.. Voor haar eigen kinderen of kleinkinderen werd met betrekking tot de-
zee opvatting over voogdij een uitzondering voor vrouwen gemaakt, maar deze 
dispositiee kon 'naer rechten' niet 'bestaen'.4*  Vrouwen hadden geen formele 
zeggenschapp over de voorkinderen van hun man. Samen met de vaak tegenge-
steldee erfrechtelijke belangen zorgde dit voor een breekbare relatie waarvan de 
bestendigheidd vooral zou moeten blijken na de dood van haar echtgenoot, op 
hett moment dat er een boedel werd verdeeld. De verhouding tussen Magdalena 
Thijss en de zonen van haar overleden man Andreas de Baccher heeft deze toets 
niett kunnen doorstaan. 

Inn zijn testament had Andreas de Baccher zijn vrouw het dringende advies 
gegevenn na zijn dood een woning in Amsterdam te betrekken, dicht bij zijn zo-
nenn uit zijn eerste huwelijk, opdat zij 'malkanderen de handt' konden bieden. 
Omm de 'goede affectie' die zij haar stiefzonen Philips en Samuel toedroeg, gaf 
Magdalenaa hieraan gehoor, maar het onthaal bleek niet bijzonder hartelijk te 
zijn.. Toen zij twee maanden na haar vertrek uit Leiden de zaken rondom het 
sterfhuiss van haar echtgenoot wilde afwikkelen, weigerden haar stiefzonen de 
boedelscheidingg te voltrekken zoals die in hun vaders testament was vastge-
steld.. Samuel en Philips meenden niet door hun vader te zijn uitgekocht. Van-
wegee de gemeenschap van goederen tussen Andreas de Baccher en zijn zonen, 
diee volgens de laatsten was blijven bestaan, pretendeerden Philips en Samuel te 
mogenn delen in de winsten die hun vader tijdens zijn tweede huwelijk had ver-
gaard,, zo luidde de lezing van Magdalena, die de kwestie beschreef in haar me-
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moriaal.. Het bewijs van de weduwe, die het tegendeel beweerde, was zwak. De 
boedelinventariss waaruit op te maken was dat Andreas zijn zonen hun erfdeel al 
uitgekeerdd had, was niet volgens de wettelijke eisen opgemaakt.19 

Vann de saamhorigheid die Andreas voor zijn nabestaanden in gedachte had 
gehad,, bleef weinig over: het conflict resulteerde in een proces.60 De uitkomst 
ervann heeft Magdalena niet meer meegemaakt. Het waren de voogden over haar 
kleinzoonn Johannes Thysius die zich tegenover Samuel en Philips de Baccher za-
genn geplaatst en uiteindelijk in 1634, na uitspraak van de Hoge Raad van Hol-
land,, met hen een akkoord bereikten over de (nieuwe) verdeling van de goede-
renn die Andreas de Baccher achttien jaar eerder had nagelaten.61 Dat Magdalena 
Thijss in de laatste vijfjaar van haar leven honderden guldens moest 'verquisten' 
aann het proces dat zij tegen de voorzonen van haar eerste echtgenoot voerde, 
leekk niet de belangrijkste bron van ergernis te zijn. 

All  hoewel mijn lieven man [haar tweede echtgenoot] mij dickwils daer met getroost 
heeftt seggen dat sijt mij met allen dienst ende gehoorsaemheijt souden vergelden, 
maerr ter contrarij dien hebben mij alle hertleet aengedaen ende haer gedragen oft sij 
mijj  niet en kenden. De Heere sal mijne saken ten goeden laeten komen ende sij sul-
lenn haer onrecht sien en gewaer werden.61 

Magdalenaa was verbolgen over de ontwrichting van het gezin dat haar overle-
denn echtgenoot zo graag bijeengehouden had, over de opstelling van degenen 
diee zich als goede verwanten hadden dienen te gedragen en het gebrek aan res-
pectt van haar inmiddels volwassen stiefzonen die zij vanaf jonge leeftijd had 
verzorgd:: 'Godt sij het gedacht dat mijne trauwe sorge die ick in de tijt van 26 
jarenn over heun gedragen hebben soo vergolden wert,' schreef zij in haar me-
moriaal.63 3 

KEUZE N N 

Watt bracht vrouwen ertoe voor een tweede of volgende keer in het huwelijk te 
treden?? Over huwelijksmotieven en partnerkeuze is veel geschreven. Het aan-
vankelijkk door gezinshistorici beschreven beeld dat de vroegmoderne mens 
zichh door louter economische motieven het leiden, is bijgesteld. Het was zeker 
niett de bedoeling dat men van een huwelijk slechter werd, maar binnen de po-
litiekee en economische randvoorwaarden was er ook plaats voor affectieve 
overwegingen.6**  Voor weduwen en weduwnaars, met een huwelijksverleden, 
vaakk met kinderen, met een beroep of juist zónder middelen van bestaan, speel-
denn aanvullende factoren een rol. De invloed van elementen als leeftijd, sekse, 
kindertal,, beroep en welstand op het hertrouwgedrag van weduwen werd voor 
verschillendee periodes in de geschiedenis uitgebreid onderzocht. Nadat histori-
cii  zich in het onderzoek naar hertrouwende weduwen eerst lange tijd voorna-
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meiijkk op de economische en demografische factoren richtten, werd er ook 
aandachtt voor het aspect van de keuze van de weduwe gevraagd. Barbara Todd 
hett bijvoorbeeld zien dat men met de uitsluitend demografische verklaringen 
uitgaatt van de twijfelachtige vooronderstelling dat iedere weduwe wilde her-
trouwenn en dat de weduwen die tot aan hun doodd weduwen bleven, als de door 
'actieve'' mannen afgewezen 'passieve' vrouwen, mislukten op de huwelijks-
markt.61 1 

Verkozenn vrouwen het weduwschap boven de gehuwde staat vanwege hun 
zelfstandigee status? Een enkeling misschien. Weliswaar was het bewustzijn dat 
hett weduwschap vrouwen een zelfstandige status verschafte ook in de vroeg-
modernee periode aanwezig, maar deze positie werd niet zozeer aan de juridi-
schee status gerelateerd. Het bood de weduwe in de ogen van schrijvers van in-
structiewerkenn de mogelijkheid zich te richten op de op haar toegesneden ta-
kenn zoals de opvoeding van haar kinderen en godsdienst. Zij ontmoedigden 
weduwenn te hertrouwen.66 De suggestie dat vrouwen geen afstand wilden doen 
vann de met het weduwschap verworven juridische vrijheid en persoonlijke au-
tonomie,, is volgens Todd dan ook niet het enige alternatief voor het determinis-
mee van de demografische verklaring waartegen zij zich verzet.67 Weduwen voor 
wiee de huwelijkse staat zonder meer was te prefereren, bijvoorbeeld vanwege 
dee economische omstandigheden, hadden bovendien rekening te houden met 
bijvoorbeeldd hun kinderen en ook zij zochten altijd nog naar een geschikte kandi-
daat. . 

Dee vraag welke factoren er dan in de overweging om te hertrouwen een rol 
hebbenn gespeeld, blijf t niettemin moeilijk te beantwoorden. Weduwen laten 
zichh nauwelijks over hun beweegredenen uit. De weduwen die het stadsbestuur 
dispensatiee vroegen van de stedelijke keuren waren 'wel genegen' om te trou-
wen.. Mogelijk hadden sommigen dezelfde reden als de weduwnaar Theunis 
vann der Beeck uit het gasthuis, die Vermits sijn eensaemheijt' was hertrouwd. 
Hett lijk t de motivatie voor Magdalena Thijs te zijn geweest. 'Hier door ist ge-
schiet,'' concludeerde zij in haar memoriaal, na de uiteenzetting van het conflict 
waarinn zij met haar stiefzonen was geraakt, 'dat ick mij weder verandert heb wt 
denn houelijken staet, dewijl ick geen hulp van nijmant en hadde, maer van alle 
dee frinden van mijns mans wegen verlaten.'68 Willem Jans, weduwnaar van Jan-
netgenn Pieters, en de voormalige dienstmeid van zijn vrouw, de soldatenwedu-
wee Luwijntgen Floris, hadden hun motief beter voor zich kunnen houden. De-
zee geliefden beloofden elkaar nog tijdens het leven van Willems eerste echtge-
notee om na haar dood met elkaar te trouwen. Hun werd het huwelijk op grond 
vann overspel en de wat al te voorbarige verloving verboden.69 En had de wedu-
wee Marijtgen Dircx, die haar verloofde wegens het verbreken van de trouwbe-
loftee voor de schepenen daagde, in Dirck Claes aanvankelijk een nieuwe kost-
winnerr gezien? Het is goed mogelijk. De verontwaardiging over de ondcenning 
vann de trouwbelofte was in elk geval groot, omdat zelfs de 'neeringe ende han-
delingee daer mede zijluijden hem naer 't voorseijde huwelic zouden behelpen 
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endee generen' al was vastgesteld. Eenmaal voor het gerecht zocht Marijtgen, 
'tsijnenn will e gebracht [...] tot vleijselicke conversatie', in Dirck Claes vooral 
eenn vader voor haar kind.70 

Wee horen in de bronnen vooral wat de algemeen geaccepteerde beweegre-
denenn waren, maar dat sluit de waarde ervan niet uit. Donald Haks onderzocht 
dee motieven die weduwen en weduwnaars naar voren brachten in de verzoeken 
aann de Staten om dispensatie van verboden graden. Mannen wezen op de nood-
zaakk een vrouw in huis te hebben om voor kinderen uit het eerste huwelijk te 
zorgenn of ter assistentie bij de uitoefening van het beroep. Maar paren spraken 
ookk over de affectie en genegenheid die zij elkaar toedroegen.71 Hoewel liefde 
enn geluk pas in de tweede helft van de achttiende eeuw in toenemende mate 
werdenn genoemd, waren een eeuw eerder andere dan economische motieven 
allerrninstt uitgesloten. In de beslissing over het huwelijk tussen de Haarlemse 
Annaa de Bree en Pieter Verhamme bleek al dat men veel waarde hechtte aan de 
welstandd van de bruidegom. Maar een van de redenen waarom de Haarlemse 
burgemeesterss bij de Staten voor toestemming voor de verbintenis van de we-
duwee met de weduwnaar van haar stiefdochter pleitten, was de band die tussen 
beidenn bestond. De burgemeesters 'conden sien, dat dese personen sodanig den 
anderenn hadden besind en 't engagement reets soo verre gedaan was, dat seker-
lijckk in cas men het huijwelijck quam te weeren, sij den anderen niet souden 
verlaten'.. De onvermijdelijke samenwoning zou tot grotere oneerbaarheid lei-
denn dan een huwelijk tussen de aanverwanten.72 Dat een echtverbintenis aan ze-
kerekere sociaal-economische verwachtingen moest voldoen, wil ook waar het 
tweedee of volgende huwelijken betrof niet zeggen dat men geen oog voor af-
fectiee had. 

KANSEN N 

Welkee factoren waren van invloed op de kans dat weduwen zouden hertrou-
wen?? Een goede manier om deze vraag te beantwoorden is door middel van ge-
zinsreconstructie,, die dan ook door veel historici is toegepast. Aan het gebruik 
vann deze memodee voor de Hollandse demografie in de vroegmoderne periode 
kleeftt echter een aantal bezwaren, zoals A.M. van der Woude heeft laten zien.7ï 

Hett belangrijkste probleem wordt gevormd door de grootschalige migratie in 
Hollandd in de zeventiende eeuw, een factor die ook voor andere periodes en an-
deree gebieden als bezwaar tegen de methode wordt aangevoerd. Vrouwen die 
naa de dood van hun man de stad verheten, verdwijnen uit het onderzoeksbe-
stand.. Over hun levensloop kunnen geen uitspraken worden gedaan. Bovendien 
blijf tt de invloed van dit dark number op het algehele beeld onbekend. De benodig-
dee bronnen, de doop-, trouw- en begraafregisters, zijn in Leiden voor het 
grootstee gedeelte van de zeventiende eeuw bewaard gebleven en deze retroacta 
zijnn zelfs geïndiceerd. Maar de kwaliteit van vooral de begraafregisters laat te 
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wensenn over: in de registratie van overledenen is men niet altijd even nauwkeu-
rigg geweest.74 De veronderstelling dat weduwen die niet in de trouw- of be-
graafboekenn worden vermeld, de stad hebben verlaten, is daarom niet terecht. 
Gezinsreconstructiee is niet alleen vanwege het bijzonder tijdrovende karakter 
achterwegee gelaten. De kans is te klein dat de levensloop van de vrouwen die 
hunn man verloren, is te achterhalen. 

Hett huwelijksgedrag van weduwen kan ook op een andere manier worden 
bestudeerd.. Door niet de gebroken huwelijken, maar de hertrouwende wedu-
wenn als uitgangspunt te nemen, worden de bovengenoemde problemen ge-
deeltelijkk ondervangen. Toch zullen de resultaten niet helemaal bevredigend 
zijn.. De meest prangende vraag - hoe groot was het aantal weduwen dat her-
trouwde?? - blijf t onbeantwoord. Gegevens over enkele belangrijke factoren die 
vann invloed zullen zijn geweest op de mogelijkheden voor weduwen om nog-
maalss te trouwen, ontbreken bovendien. Behalve de indicatie van de sociale sta-
tuss op basis van de beroepen van de bruidegoms, is er geen informatie over de 
vermogenspositiee van hertrouwenden. Ook de leeftijd van hertrouwende we-
duwenn is onbekend. Doopregisters van de gereformeerde kerk zijn er in Leiden 
vanaff  1620. Gezien de grote immigratie en godsdienstige diversiteit vermelden 
dezee registers slechts een deel van de bruiden en de bruidegoms. Identificatie-
problemenn maken het bovendien lastig de gereformeerde, geboren Leidenaren 
hierinn terug te vinden. Om dezelfde reden zijn er geen uitspraken te doen over 
dee invloed van de kinderlast op de kans om te hertrouwen. Hertrouwde de we-
duwee met veel kinderen eerder dan een weduwe zonder kroost? De noodzaak 
omm haar gezin van een kostwinner (en opvoeder) te voorzien was enerzijds 
groott voor de weduwe met kleine kinderen en nam af wanneer het nageslacht 
inn staat was een bijdrage aan het gezinsinkomen te leveren. Anderzijds is geble-
kenn dat weduwen met afhankelijke kinderen minder vaak hertrouwden. Anne 
McCants,, die op basis van boedelinventarissen onderzoek deed naar hertrou-
wendee weduwen en weduwnaars in het achttiende-eeuwse Amsterdam, consta-
teerdee dat voor een weduwe elk bijkomend kind zorgde voor een afname van 
haarr huwelijkskansen met twaalf procent, vermoedelijk maakten de vele te voe-
denn monden haar tot een minder aantrekkelijke huwelijkskandidaat. Opmerke-
lij kk genoeg vormden de kinderen nauwelijks een belemmering voor hertrou-
wendee weduwnaars.75 Wanneer hertrouwende weduwen als uitgangspunt voor 
hett onderzoek worden gebruikt, blijven er hiaten in het beeld bestaan. Maar de-
zee hiaten komen voort uit de onvolledigheid en soms het gebrek aan bronnen 
enn zullen dus op een andere manier evenmin in te vullen zijn. 

Wiee in Leiden wilde trouwen, liet eerst de huwelijkse geboden aantekenen 
doorr de commissarissen van huwelijkse zaken. De afkondiging van de geboden 
vondd in de regel plaats in de kerk; de proclamaties van degenen die voor de 
schepenenn trouwden, werden vanaf het stadhuis gedaan.76 De registers van ker-
kelijkee ondertrouw en de ondertrouw voor de schepenen zijn rijk aan informa-
tie.. Zij vermelden behalve de datum van ondertrouw en de naam van de bruid 
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enn de bruidegom vrijwel altijd de burgerlijke staat, de geboorteplaats, de woon-
plaats,, de namen van eventuele vorige echtgenoten of echtgenotes en de namen 
enn de status van de wederzijdse getuigen. In de meeste gevallen wordt ook het 
beroepp van de bruidegom genoemd. De informatie over alle huwelijken die ge-
slotenn werden in de jaren 1620, 1630, 1640, 1650 en 1660 is overgenomen en 
diendee als uitgangspunt voor het onderzoek naar hertrouwende weduwen in 
Leiden.. Van alle weduwen die in deze jaren in ondertrouw gingen, zijn zo veel 
mogelijkk gegevens teruggezocht. In de verzameling van de gegevens over de 
hertrouwendee weduwnaars voor een vergelijking heb ik mij tot het zoeken naar 
dee sterfdatum van hun echtgenote beperkt.77 

Inn West-Europa in de vroegmoderne periode, waarin de sterftecijfers grote 
piekenn konden vertonen en de levensverwachting laag was, trouwde een groot 
aantall  mensen meer dan eens.78 Leiden vormde daarop geen uitzondering. Van 
elkee drie huwelijken die werden gesloten, was er één dat voor een of voor beide 
partnerss niet het eerste huwelijk was.79 Het lijk t alsof vrouwen en mannen on-
geveerr even vaak hertrouwden. Het verschil tussen de 676 weduwen en 705 
weduwnaarss in het bestand van 2956 huwelijken is niet zo groot. Dit is opmer-
kelijk.. Onderzoek elders heeft uitgewezen dat weduwnaars door de eeuwen 
heenn veel vaker een tweede of volgend huwelijk sloten dan weduwen. De mo-
gelijkee verklaringen die hiervoor worden aangedragen zijn divers. Was bijvoor-
beeldd de katholieke kerk, geen voorstander van het tweede huwelijk, feller te-
genn hertrouwende weduwen gekant dan tegen hertrouwende weduwnaars? Dit 
zouu in strijd zijn met de overeenkomsten van het sekseverschil in de hertrouw-
cijferss tussen het katholieke zuiden van Europa en de protestantse gebieden in 
hett noorden. Maar ook meer in het algemeen lijk t de oppositie tegen hertrou-
wenn vooral op de weduwe gericht. Zij werd erom bespot en ervoor gewaar-
schuwdd in de literatuur; haar mannelijke tegenhanger ging vrijuit . De weduw-
naarr werd bij een volgend huwelijk minder restricties opgelegd en het huwelijk 
hadd voor hem geen juridische consequenties. Enkele weduwen prefereerden 
wellichtt het weduwschap boven de gehuwde staat. Mogelijk speelde ook de 
herverdelingg van de seksespecifieke taken binnen het gezin na de dood van een 
vann de echtgenoten een rol. De weduwe werd het door middel van verscheide-
nee regels mogelijk gemaakt de taken van haar overleden echtgenoot over te ne-
men.. Zij was handelingsbekwaam en kon bijvoorbeeld in verschillende am-
bachtenn het werk van haar overleden echtgenoot continueren. De uitvoering 
vann de vrouwentaken door een man zou minder geaccepteerd zijn geweest. Een 
vrouww werd door de weduwnaar node gemist. 

Vormtt Leiden, waar slechts een fractie meer weduwnaars dan weduwen voor 
dee commissarissen van huwelijkse zaken verschenen, wellicht een uitzonde-
ring?? Zeker is dat niet. De aantallen weduwen en weduwnaars in de ondertrouw-
registerss krijgen immers pas betekenis wanneer deze vergeleken worden met de 
sekseverhoudingg onder het totaal aantal verweduwden in de stad. Posthumus 
bestudeerdee de samenstelling van de Leidse bevolking in 1622 en noemde het 
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grotee aantal weduwen treffend. In de volkstelling van 1581 is het aantal wedu-
wenhuishoudenss vele malen groter dan het aantal huishoudens met een we-
duwnaarr aan het hoofd. Dit verschil is slechts gedeeltelijk te wijten aan de lasti-
gee identificatie van weduwnaars, die wordt veroorzaakt doordat bij mannen de 
vermeldingg van de burgerlijke staat ontbreekt. Wanneer namelijk alle huishou-
denss van niet-gehuwde mannen (6 procent in IC8I) en niet-gehuwde vrouwen 
(322 procent) worden vergeleken, blijven de huishoudens met een vrouw aan 
hett hoofd in de meerderheid.81 De volkstellingen wijzen er voorts op dat er in 
Leidenn meer vrouwen dan mannen woonden; een fenomeen dat in veel steden 
inn de vroegmoderne periode voorkwam.82 

Mogelijkk hadden gehuwde vrouwen in Leiden ook een hogere levensver-
wachtingg dan mannen, net zoals in bijvoorbeeld Genève het geval was. Gecom-
bineerdd met de gemiddeld iets lagere huwelijksleeftijd, vergrootte dit daar in 
iederr geval hun kans op het weduwschap.8j Maar wanneer hun huwelijksgedrag 
wordtt bekeken, is het van belang om rekening te houden met de leeftijd waar-
opp men een echtgenoot verloor. Vrouwen hepen namelijk het gevaar om te 
overlijdenn in het kraambed. Zij lieten daarmee vaak jonge weduwnaars van 
huwbaree leeftijd na.84 De volkstellingen geven de indruk dat er meer weduwen 
dann weduwnaars onder de Leidse bevolking waren. Demografische verklarin-
genn wijzen erop dat hun gemiddelde leeftijd hoger moet zijn geweest dan de 
gemiddeldee leeftijd van weduwnaars. De kans dat zij zouden hertrouwen nam 
daarmeee af. Het is dus goed mogelijk dat ook in Leiden (de vaak jongere) we-
duwnaarss relatief vaker hertrouwden. Harde uitspraken over het verschil in hu-
welijkskansenn kunnen er niet worden gedaan. Wel is zeker dat weduwen met 
hunn gedrag op de huwelijksmarkt zelf geen aanleiding hebben gegeven voor 
hoonn en spot die hun in de kluchten ten deel viel en waaraan weduwnaars ont-
snapten. . 

Tabell 7.1 Eerste of volgende huwelijken verdeeld naar type huwelijk85 

Typee huwelijk 

Jongedochterr x jongeman 

Jongedochterr x weduwnaar 

Weduwee x jongeman 

Weduwee x weduwnaar 

Jongedochterr x onbekend 

Weduwee x onbekend 

Onbekendd x jongeman 

Onbekendd x weduwnaar 

Beidenn onbekend 

Totaal l 

Aantal l 

1883 3 

332 2 

301 1 

363 3 
28 8 

12 2 

13 3 

10 0 

M M 

2956 6 

Percentage e 

63,7% % 

11.2% % 

10,2% % 

12,3% % 

0,9% % 

0,4% % 

0 4 % % 

0.3% % 

o,s% % 

(99-9%) ) 

Bronnen:: GAL, ORA 88B-88D; ORA 89G-88Q. 
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Dee bekritisering van het ongelijke huwelijk van zowel de weduwe als de we-
duwnaarr op toneel en in de schilderkunst kan evenmin naar de dagelijkse prak-
tijkk worden herleid. De kans op een aanzienlijk leeftijdsverschil was groot bij 
verbintenissenn tussen jongelieden of jongedochters met een parmer die eerder 
gehuwdd was geweest. Tabel 7.1 geeft de voorkeur van de hertrouwenden voor 
dee status van hun huwelijkspartner weer. De meeste weduwen (363 van de in 
totaall  676) trouwden met een bruidegom die ook al eerder gehuwd was ge-
weest.. De weduwnaar koos iets vaker een jongedochter dan de weduwe een 
jongeman. . 

Err deden zich geen grote veranderingen voor in het huwelijkspatroon van 
weduwenn en weduwnaars over de periode tussen 1620 en 1660. Het aantal hu-
welijkenn dat werd gesloten nam toe, maar zowel het percentage hertrouwende 
weduwenn onder de bruiden, als de burgerlijke status van hun bruidegoms bleef 
grotendeelss gelijk. Een uitzondering op deze stabiliteit vormt 1640. In dat jaar 
wass het aantal hertrouwende weduwen en weduwnaars met een percentage van 
respectievelijkk 29,2 en 28,5 in vergelijking tot de andere jaren opmerkelijk 
groot.. Vreemd is dat niet. Rond het jaar 1636 had de pest in de stad gewoed en 
dee ziekte had aan vele duizenden Leidenaars het leven gekost.86 Net als elders in 
Europaa in de vroegmoderne periode het geval was geweest, werd ook in Leiden 
grotee sterfte beantwoord met een toename van het aantal tweede en volgende 
huwelijken.877 Leiden kende aan het einde van de jaren dertig een relatief groot 
aantall  weduwen en weduwnaars. Zij vonden vooral elkaar voor de kansel of 
voorr de magistraat (tabel 7.4). 

Tabell 7.2 Aandeel weduwen onder bruiden 

Bruidenn 1620 1630 1640 1650 1660 

Jongedochterss 425(77.4%) 367(76.5%) 400(69,9%) 524(76.3*) 527(78.9%) 
Weduwenn 119(21,7%) 101(21%) 167(29,2%) 151(22,0%) 138(20,7%) 

Onbekendd 5(0,9%) «(2.5%) S(o.9%) 12(1.7%) 3(0.4%) 
Totaall 549(100%) 480(100%) 572(100%) 687(100%) 668(100%) 

Bronnen:: GAL, ORA 88*-88D; ORA 89G-88Q. 

Tabell 7.3 Aandeel weduwnaars onder bruidegoms 

Bruidegomss 1620 1630 1640 1650 1660 

Jongemannenn 417 (76%) 362 (75.4%) 4 0 1 1%) 49  (71.3%) 5*7 (78,9%) 

Weduwnaarss 115(20,9%) 107(22,3%) 163(28,5%) 186(27.1%) 134(20,1%) 

Onbekendd 17(3,1%) 11(2.3%) 8(1,4%) 11(1,6%) 7(1.0%) 

Totaall 549(100%) 480(100%) 572(100%) 687(100%) 668(100%) 

Bronnen:: GAL, ORA 88B-88D; OM 89G-88Q. 
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Tabell 7.4 Huwelijken naar type huwelijk 

Typee huwelijk 1620 1630 1640 1650 1660 

Jongemann x 

jongedochterr 350(63.8%) 310(64,6%) 334(58,4%) 428(62,3%) 461(69,0%) 

Weduwnaarr x 

jongedochterr 68(12,4%) 50(10,4%) 61(10,7%) 91(13.2%) 62(9,3%) 

Jongemann x 

weduwee 66(12,0%) 47(9,8%) 65(11,4%) 58(8,4%) 65(9,7%) 

Weduwee x 

weduwnaarr 47 (8,6%) 53 (11,0%) 101 (17,7%) 91 (13,2%) 71 (10,6%) 

Burgerlijkee staat van 

(eenn van) beiden 

onbekendd 18(3,3%) 20(4,2%) 11(1,9%) 19(2,8%) 9(1,3%) 

Totaall 549(100%) 480(100%) 572(100,1%) 687(99,9%) 668(99,9%) 

Bronnen:Bronnen: GAL, ORA 88&-88D; ORA 8OG-88Q. 

Tabell 7.5 Rangorde huwelijk hertrouwende weduwen 

Huwelijkk in steekjaar Aantal weduwen 

2dee huwelijk 223 

2dee of meer 386 

33 de huwelijk 22 

33 de of meer 39 

4dee huwelijk 1 

4dee of meer 4 

jdee of meer 1 

Totaall 676 

Bronnen:Bronnen: GAL, ORA 88 b-88o; ORA 8OG-88Q, Wappers op kerkelijke ondertrouw, klappers op ondertrouw voor 
schepenen. schepenen. 

Eenn aantal Leidse vrouwen past in het doorVivien Brodsky voor het zestiende-
enn zeventiende-eeuwse Londen geconstateerde patroon van 'seriële monoga-
mie'.888 Ten minste tien procent van de 676 hertrouwende weduwen in Leiden 
hadd voor zij hertrouwden al twee of meer echtgenoten verloren. De weduwe 
Francijntgenn Minne, die in het voorjaar van 1640 haar jawoord aan de weduw-
naarr Frans Packet gaf, spande de kroon. Deze saaivoller was haar vijfde man. De 
laatstee twee huwelijken die ze sloot voor ze in 1640 met Frans Packet trouwde, 
haddenn niet lang geduurd. Met de timmerman Aelbert Jacobs van Couwenho-
venn was zij vier jaar gehuwd geweest, Reijnier Hendricx Dou stierf tweeënhalf 
jaarr nadat hij met Francijntgen was getrouwd. Deze huwelijken hadden geen 
(levende)) kinderen voortgebracht. Twee maanden voor ze met Frans Packet 
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trouwde,, benoemde Francijntgen haar enige, gehuwde dochter Susanna, gebo-
renn uit het huwelijk met vermoedelijk haar eerste man Louis van Meerhout, tot 
haarr universeel erfgenaam. Van de vijfde man van haar moeder had Susanna 
nietss te vrezen. De ingebrachte goederen behielden de echtgenoten 'in vollen 
vrijenn eigendom ende blijven soo tot iders particulieren behoerï als van haere 
erfgenamen'.899 Francijntgen, die eerder al haar schoonzoon had uitgesloten van 
iederee bemoeienis met de erfenis die haar dochter zou krijgen, bedong in haar 
huwelijkscontractt dat zij het beschikkingsrecht over haar goed zou behouden. 
Naa ten minste viermaal eerder weduwe te zijn geweest, zorgde zij bovendien 
voorr goede voorzieningen voor een eventueel vijfde periode van weduwschap. 
Wanneerr zij ook dit huwelijk zou overleven, mocht zij tot aan haar dood, of tot 
eenn volgend huwelijk, de vollerij van haar echtgenoot blijven gebruiken. Hier-
vann heeft Francijntgen nooit gebruikgemaakt: vermoedelijk stierf zij eerder en 
wass Frans Packet haar laatste man.90 

Francijntgenn Minne was drie jaar en zeven maanden getrouwd geweest toen 
haarr derde man, Aelbert Jacobs van Couwenhoven, in 1633 stierf. Zij bleef drie 
jaarr en een maand weduwe voor zij in 1636 met Reijnier Hendricx Dou in het 
huwelijkk trad. Na twee jaar en acht maanden overleed Reijnier, in februari 1639. 
Ditmaall  wachtte Francijntgen minder lang. Na dertien maanden weduwe te zijn 
geweest,, hertrouwde zij met Frans Packet. Lang huwelijksgeluk was Francijnt-
genn niet gegund. Van 104 hertrouwende weduwen kon de duur van het vorige 
huwelijkk worden achterhaald. Zij waren gemiddeld tien jaar en vier maanden 
getrouwdd geweest. De duur van dit huwelijk was nauwelijks van invloed op de 
duurr van het weduwschap dat daarop volgde voordat er opnieuw werd ge-
trouwd.. De vrouwen die bovengemiddeld lang gehuwd waren geweest, her-
trouwdenn in het algemeen slechts vijf maanden eerder dan weduwen die een 
korterr huwelijk achter de rug hadden. Voor een aantal lang-gehuwden, zoals 
Francijntgenn Steeck, die na een huwelijk van 47 jaar binnen negen maanden na 
dee dood van haar man nog eens trouwde, zal een snelle beslissing voor een vol-
gendd huweüjk simpelweg noodzaak zijn geweest. 

Vann 144 van de 676 hertrouwende weduwen kon de sterfdatum van hun vo-
rigee echtgenoot worden achterhaald. Zij waren gemiddeld drie jaar en zes 
maandenn weduwe geweest voordat zij voor de tweede of volgende keer trouw-
den.. Negen vrouwen hertrouwden binnen zes maanden na de dood van hun 
vorigee echtgenoot. Zeven van hen deden dat na 1626 en overtraden daarmee de 
stedelijkee keur. De controle van de commissarissen van huwelijkse zaken was 
ookk waar het de wachttijd van de weduwen betrof, niet waterdicht. Maar de 
meestee weduwen die voor hen verschenen, hadden dan ook veel langer dan zes 
maandenn gewacht. Het was zeer gebruikelijk om na vier tot vijfjaar na de dood 
vann de vorige echtgenoot opnieuw in het huwelijk te treden. Vijfti g procent van 
dee weduwen die hertrouwden, deed dat binnen 35 maanden. 

Mannenn traden veel sneller na de dood van hun echtgenote voor een tweede 
off  volgende keer in het huwelijk. De 173 weduwnaars van wie de sterfdatum 
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vann de vorige echtgenote bekend is, hertrouwden gemiddeld na 24 maanden. 
Ookk onder mannen varieerde de duur van het weduwschap sterk. Vier mannen 
verschenenn binnen vier weken na de begrafenis al voor de commissarissen van 
huwelijksee zaken om hun ondertrouw te laten registreren. Maar liefst zestien 
procentt van de weduwnaars was drie maanden na de dood van hun echtgenote 
wederomm gehuwd. De helft hertrouwde binnen een jaar, terwijl slechts een 
kwartt van de weduwen na twaalf maanden was hertrouwd. 

Leidsee weduwen en weduwnaars vertoonden hetzelfde gedrag als hun tijd-
genotenn elders in Europa. Met uitzondering van Londen, waar de duur van het 
weduwschapp van zowel hertrouwende weduwnaars als weduwen van am-
bachtsliedenn gemiddeld negen maanden was, hertrouwden mannen doorgaans 
veell  sneller dan vrouwen.92 Lieten weduwen zich veel gelegen liggen aan de 
voorgeschrevenn periode van rouw? De verplichting om minimaal een halfjaar 
tee wachten heeft de snelheid waarmee Leidse weduwen een volgend huwelijk 
sloten,, vertraagd. Maar na zes maanden is er geen opmerkelijke toename van 
hett aantal hertrouwende weduwen te constateren en zelfs na zeven jaar was de 
inhaalslagg op weduwnaars nog niet voltooid. Waarschijnlijk moedigden de be-
lemmerendee factoren voor weduwen - zoals de kinderlast - de weduwnaars 
juistt snel tot een volgend huwelijk aan.93 

Dee herkomst van de vrouwen speelde nauwelijks een rol in de kans op een 
tweedee of volgend huwelijk. Zowel onder de bruiden die voor de eerste keer 
trouwdenn als onder de hertrouwende weduwen was het aantal vrouwen dat 
niett in Leiden of omstreken geboren was, met respectievelijk 52 en 56 procent 
behoorlijkk groot.94 De (geringe) neiging tot (geografische) endogamie die on-
derr Leidse jongedochters bestond, werd door weduwen gevolgd: vrouwen die 
inn Leiden of omgeving geboren waren, trouwden iets vaker dan vrouwelijke 
immigrantenn met een man uit de stad. Dat neemt niet weg dat veel vrouwen 
mannelijkee immigranten door middel van een huwelijk van het Leids burger-
schapp voorzagen, voorzover zij dit niet op een andere manier verworven had-
den.. De helft van de jongedochters die in Leiden waren geboren en 59 procent 
vann de weduwen uit de stad trouwde met een man die van elders kwam. Beide 
groepenn leverden daarmee een bijdrage aan de integratie van de mannelijke im-
migrantenn uit de Zuidelijke Nederlanden. 

Inn hoofdstuk vijf werd gesproken over de zwakke beroepsidentiteit van 
vrouwenn in de vroegmoderne periode. De inzet van hun arbeid was vaak flexi-
bel,, moest het gezinsinkomen aanvullen en varieerde, evenals de aard van het 
werk,, bovendien naargelang het beroep dat door hun vader of echtgenoot werd 
uitgevoerd.. De vrouwen uit de saainijverheid lieten een ander beeld zien. De 
kenniss die een aantal van hen als jong meisje opdeed, kon door sommigen tot 
opp hoge leeftijd goed worden gebruikt. De weduwen die vervolgens ook na een 
tweedee of volgend huwelijk werkzaam bleven binnen de saainijverheid verkeer-
denn in een bijzondere positie. 

Vann 232 weduwen uit de steekjaren kan het beroep van de bruidegom wor-
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duurr van het weduwschap in maanden 

Grafiekk 7.1 Interval tussen dood vorige echtgeno(o)t(e) en herhuwelijk in maanden 

Bronnen:: GAL, ORA 88B-88D; ORA 8oG-88Q,k/appers op de begraafboeken van de gereformeerde kerken. 

denn vergeleken met het beroep van hun vorige echtgenoot. Voor nog eens der-
tigg weduwen is het beroep van zowel de laatstoverleden echtgenoot als diens 
voorgangerr bekend. Van deze 262 weduwen trouwden er 80 (30, c procent) 
binnenn het beroep waarin ook hun vorige echtgenoot werkzaam was ge-
weest.955 Maar wanneer de beroepsindeling wat ruimer wordt genomen - een 
blekersweduwee die een voller trouwde, een chirurgijnsweduwe die haar ja-
woordd aan een apotheker gaf - blijkt dat de opeenvolgende echtgenoten van 
nogg eens zestig weduwen (22,9 procent) werkzaam waren in een gerelateerd 
beroep.. Ruim de helft van de weduwen koos dus voor een man binnen hetzelf-
dee of een verwant beroep. 

Omm de invloed van het beroep van haar overleden echtgenoot op de huwe-
lijkskansenn voor de weduwe te achterhalen, is hett niet zinvol gebruik te maken 
vann de gebruikelijke indeling van beroepen naar beroepsgroep en beroepssec-
tor,, zoals dat eerder is gedaan. De verver en de spinner waren weliswaar beiden 
werkzaamm in de textiel, maar hun echtgenotes werden na hun dood met andere 
veranderingenn geconfronteerd. De mogelijkheden die de echtgenote van de 
ververr als weduwe had, kwamen veeleer met die van de bakkersvrouw overeen. 
Bijj  de indeling van de beroepen is het van belang om rekening te houden met 
hett verschil in de consequenties van het weduwschap binnen de diverse beroe-
pen.. Daarom zijn de ambachten met en zonder weduwenrecht onderscheiden. 
Hett grote leger van de vaak arme werkers in de Leidse textiel, zoals saaiwerkers, 
fusteinwerkerss of spinners, is terug te vinden in de categorie textielarbeiders.96 
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Dee mogelijkheden voor de weduwen wier echtgenoot in de (klein) handel 
werkzaamm was geweest, varieerden. Deze weduwen hadden niet het 'weduwen-
recht',, maar konden eventueel naar eigen goeddunken het kleine winkeltje of 
hett grote handelsbedrijf van hun overleden echtgenoot, al dan niet met assis-
tentie,, continueren. Het lijk t alsof zij de zelfstandige voortzetting van het be-
drijff  boven een volgend huwelijk prefereerden. 

Omm te bepalen binnen welke beroepssectoren de kans het grootst was dat 
eenn weduwe zou hertrouwen, zijn de beroepen die door de bruidegoms van 
jongedochterss werden uitgevoerd, vergeleken met de achtergrond van de we-
duwenn (tabel 7.6). In een aantal categorieën zijn de aantallen wel erg klein. Of 
dee achtergebleven echtgenotes van de mannen die in dienst van stad of land 
warenn geweest inderdaad vaak voor een volgend huwelijk kozen, valt te bezien. 
Dee kans dat weduwen van schippers of varensgezellen een tweede huwelijk 
zoudenn sluiten was klein. De indruk dat weduwen van geleerden en regenten 
alss vertegenwoordigers van de sociaal beter gesitueerden onder de bevolking 
weinigg animo toonden om te hertrouwen, sluit aan bij het door Dirk Jaap 
Noordamm bestudeerde huwelijksgedrag van het Leidse patriciaat in de zeven-
tiendee eeuw. Er waren maar weinig veertigraden die meer dan eens in het hu-
welijkk traden.97 

Dee meest opvallende cijfers hebben betrekking op de weduwen van textielar-

Corneliss Gerrits Decker (voor 1623-1678), Het wevershuis, 1653. 

Stedelijkk museum De Lakenhal, Leiden. 
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Tabell 7.6 Percentages hertrouwende weduwen en jongedochters naar beroepsgroep' 

Typee beroep 
echtgenoot t 

(Ambachten) ) 

(Ambachtenn met 

weduwenrecht) ) 

Allee ambachten 

Verkeer r 

Textielarbeiders s 

Handel l 

Inn dienst (van stad of land) 

Geleerdenn en regenten 

Overig g 

Totaal l 

Beroepp van 
bruidegomss van 

jongedochters s 

(114(5.9*)) ) 

(598(30.9%)) ) 

== 712 

62 2 

801 1 

277 7 

M M 

48 8 

M M 
1938 8 

Beroep p van n 

vorigee echtgenoot 
vann hertrouwde weduwen 

(36,7%) ) 

(3.2%) ) 

(4L3%) ) 

(M.3%) ) 
(0,7%) ) 

(2.5%) ) 

(1,2%) ) 

(100%) ) 

(30(9.6%)) ) 

(1099 (34,7%)) 

== 139 

9 9 
119 9 

37 7 

4 4 

4 4 
2 2 

3H H 

(44.3%) ) 

(2.9%) ) 

(37.9%) ) 
(11,8%) ) 

(1.3%) ) 

0.3%) ) 
(0,6%) ) 

(100,1%) ) 

Bronnen:: ORA 886-88D; OM 89G-88Q; klappen op kerkelijke ondertrouw; klappers op ondertrouw voor sche-

penen. penen. 

beiderss en de weduwen van ambachtslieden. Weduwen van textielarbeiders 
hertrouwdenn weinig. Het waren deze vrouwen van de loonafhankehjken die 
mett de dood van hun man vaak meer dan de helft van het gezinsinkomen wa-
renn kwijtgeraakt, terwijl zij het verlies niet met inkomsten uit eigen arbeid kon-
denn compenseren. De beurzen van textielarbeiders die er in deze periode wa-
ren,, hadden voor de ondersteuning van weduwen geen betekenis. Een nieuwe 
kostwinnerr moet een aantrekkelijk alternatief zijn geweest. Hoe belangrijk was 
dee factor van de individuele keuze voor de weduwe die het ontbrak aan de mid-
delenn om zichzelf en haar gezin te onderhouden? De weduwen van textielar-
beiderss waren weinig aantrekkelijke huwelijkskandidaten, in tegenstelling tot 
dee weduwen van ambachtslieden. Van de vrouwen die voor de eerste keer in het 
huwelijkk traden, trouwde 36,7 procent een man met een ambachtelijk beroep. 
Hett aandeel van de ambachtslieden onder de vorige echtgenoten van de her-
trouwendee weduwen was groter en lag op 44,3 procent. Misschien kozen we-
duwenn van ambachtslieden vaker voor een volgend huwelijk dan lotgenoten 
mett een andere achtergrond. Maar in die keuze was er gerede kans op succes. 
Hett maakte daarbij overigens weinig uit of de weduwe van de ambachtsman 
hett werkk van haar overleden echtgenoot kon voortzetten. De indruk ontstaat dat 
weduwenn van ambachtslieden zonder meer aantrekkelijke huwelijkspartners 
waren,, en dat de voortzetting van het bedrijf door de nieuwe echtgenoot van 
ondergeschiktt belang is geweest. 

Hett beroep was voor mannen van minder grote invloed. Ambachtslieden 
warenn beter vertegenwoordigd onder de bruidegoms die voor de eerste keer in 
hett huwelijk traden (37,5 procent) dan onder hertrouwende weduwnaars 
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Jann Steen, De Leidse bakker Arend Oostwaert en zijn echtgenote Catharina Keizerswaert. 

Catherinaa Keizerswaert stierf eerder dan haar echtgenoot. Veel van haar collega's die weduwen wer-

den,, trouwden wederom een bakker. 

Rijksmuseum,, Amsterdam. 

(34,33 procent). Maar daar waar de achtergrond in de textielarbeid de kans voor 
weduwenn op een volgend huwelijk bijvoorbeeld verkleinde, was het percentage 
textielarbeiderss onder jongemannen en weduwnaars nagenoeg gelijk (respec-
tievelijkk 42,3 en 43,2 procent).99 

Ruimm de helft van de weduwen trouwde mannen met eenzelfde achter-
grond,, zoals eerder werd geconstateerd, maar in hoeverre lieten bruid en brui-
degomm zich bij hun keuze leiden door de overeenkomst in ervaring binnen een 
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bepaaldd beroep? In tabel 7.7 is de 'beroepscontinuïteit' per categorie weergege-
ven.. De zes overleden echtgenoten van de weduwen van handelslieden die 
trouwdenn binnen hetzelfde beroep, waren allen drapier geweest. Vrouwen wier 
eerstee echtgenoot in de kleinhandel werkzaam was geweest, bijvoorbeeld als 
kramerr of kruidenier, hertrouwden niet met mannen in hetzelfde beroep. Als zij 
dee winkel al hadden aangehouden, oefende hun ervaring of de mogelijkheid 
tott samenwerking geen grote aantrekkingskracht op potentiële echtgenoten uit. 
Eenn winkeltje kon men met een klein kapitaal zelf vrij gemakkelijk openen, daar 
wass geen weduwe voor nodig. Bovendien kon de weduwe de handel ook na het 
huwelijkk zelfstandig voortzetten. Van de - welgeteld - twee weduwen van ge-
leerdenn en regenten trouwde er één binnen haar stand: de nieuwe echtgenoot 
vann de weduwe van de advocaat voor het Hof van Holland had hetzelfde be-
roep.. De ander, de weduwe van de baljuw van de heerlijkheid van Oegstgeest, 
trouwdee een boekverkoper. 

Nogg geen kwart van de weduwen afkomstig uit de ambachten met wedu-
wenrechtt trouwde met een man die hetzelfde beroep uitoefende als haar over-
ledenn echtgenoot had gedaan. Alleen onder de bakkersweduwen bestond een 
sterkee endogamie: de helft van de bakkersweduwen trouwde nogmaals met een 
bakker.. Het is uiteraard mogelijk dat de varensgezel die de schoenmakerswedu-
wee trouwde alsnog schoenmaker werd, maar daarvoor was wel enige (omscho-
lingg nodig. Men verwierf niet automatisch het gildenrecht door een weduwe 
mett winkel te trouwen. Wanneer de cijfers worden vergeleken met de weduwen 
vann textielarbeiders, waar bijna de helft binnen het beroep van de overleden 
echtgenoott hertrouwde, wordt duidelijk hoe ongebruikelijk het was voor de 
weduwee van een ambachtsman om zich bij de keuze van haar echtgenoot uit-
sluitendd te laten leiden door het werk. 

Dee Leidse economie was eenzijdig. Een Leidse weduwe uit de zeventiende 
eeuww kwam nogal snel tegenover een bruidegom uit de textiel te staan. Het zou 
interessantt zijn te weten of de weduwen van ambachtslieden in Hollandse ste-
denn met een wat meer gedifferentieerde economie vaker binnen het beroep van 
hunn echtgenoot hertrouwden. In het Engelse Abingdon was dit niet het geval. 
Dee achtenveertig weduwen over wie Barbara Todd beroepsgegevens had, weer-
sprekenn het algemene idee dat er een echtgenoot binnen hetzelfde beroep werd 
gezocht.. Zij onderschrijven daarmee het door Natalie Zemon Davis geschetste 
beeldd van de geringe beroepscontinuïteit van vrouwen in Lyon, waar niet meer 
dann 27 procent van de weduwen van ambachtslieden binnen hetzelfde beroep 
hertrouwde.1000 De gegevens over Leiden sluiten hierop aan. Weduwen van am-
bachtsliedenn waren weliswaar aantrekkelijke huwelijkskandidaten, maar men 
trouwdee de weduwe van de ambachtsman vermoedelijk om haar geld en niet 
uitsluitendd om haar winkel. De veronderstelling dat weduwen van ambachtslie-
denn trouwden met hun knechten is een cliché dat weinig overeenstemming 
vertoontt met de werkelijkheid. 
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Tabell 7.7 Aantal weduwen dat binnen beroep of binnen gerelateerd beroep van vorige echt-

genoott hertrouwde 

Typee beroep 
vorigee echtgenoot 

Ambachten n 

Totaalaantal l 
weduwen n 

27 7 

Ambachtenn met weduwenrecht 91 

Verkeer r 

Textielarbeiders s 

Handel l 

Inn dienst 

Geleerdenn en regenten 

Overig g 

Totaal l 

8 8 

101 1 

28 8 

4 4 
2 2 

1 1 

262 2 

Hertrouwen n 
binnen n beroep p 

4 4 
2 0 0 

1 1 

47 7 
6 6 

1 1 

1 1 

--
80 0 

Hertrouwenn binnen 
verwantt beroep 

3 3 
12 2 

. . 

32 2 

13 3 

--
. . 

60 0 

Bron:Bron: ORA 88B-88D; ORA 89G-88Q; klappers op kerkelijke ondertrouw; klappers op ondertrouw voor schepenen. 

2 4 0 0 



8 8 
Besluit t 

Brachtt het weduwschap voor individuele vrouwen grote veranderingen met 
zichh mee,, op het niveau van de eenheid waarop de zeventiende-eeuwse samen-
levingg was ingericht, het gezin, zien we na de dood van een echtgenoot juist 
eenn grote mate van continuïteit. De keuzen die weduwen maakten en de moge-
lijkhedenn die hun daartoe ter beschikking werden gesteld, laten zien dat er 
groott belang werd gehecht aan het voortbestaan van het gezin, ook nadat dit 
hett mannelijk hoofd had verloren. 

Hett weduwschap zorgde voor een verandering van de sociaal-economische 
statuss van vrouwen. De belastingkohieren wijzen uit dat zowel onder de rijkste 
laagg - de tien procent van de bevolking met het meeste kapitaal - als onder de 
armstee laag van de bevolking - zij die niet in staat waren zelfstandig in het le-
vensonderhoudd te voorzien - opmerkelijk veel weduwen te vinden waren. In 
dee middengroepen daarentegen was het aandeel van vrouwen die hun man ver-
lorenn hadden relatief gering. Deze ongelijke verdeling van weduwen over de 
stedelijkee bevolking had verschillende oorzaken. 

Veell  vrouwen werden als gevolg van het weduwschap met een aanzienlijke 
verarmingg geconfronteerd. Vrouwen die samen met hun echtgenoot nog net in 
staatt waren geweest zelfstandig rond te komen, vervielen als weduwe welhaast 
onvermijdelijkk tot de armenzorg. Maar ook voor meer weigestelden bracht het 
verhess van een echtgenoot het risico van verarming en daarmee het verhes van 
reputatiee met zich mee. Voor veel vrouwen die eerder tot de respectabelen van 
dee stad hadden behoord, betekende het weduwschap een eerste kennismaking 
mett armoede. 

Haastt iedere dood had tot gevolg dat er schulden moesten worden voldaan. 
Dee aanwezigheid van (meerderjarige) kinderen of andere erfgenamen vereiste 
uidcoop,, soms de deling en in het meest vergaande geval een halvering van de 
boedell  die de weduwe ter beschikking had gestaan - al zal dat voor weduwen 
mett minderjarige kinderen eerder uitzondering dan regel zijn geweest. Toch 
ligtt hierin niet de belangrijkste oorzaak van de verarming van ook meer bemid-
deldee weduwen op langere termijn. 

Dee sociale stratificatie op basis van beroep zoals die geregeld wordt ge-
bruiktt bij de bepaling van de plaats die men inneemt in de samenleving, 
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vormtt geen indicatie voor de sociaal-economische status van weduwen. De 
statuss van de weduwe kan namelijk niet zonder meer worden afgeleid van de 
statuss die zij eerder als gehuwde vrouw had genoten - al dan niet als afgelei-
dee van het aanzien van haar echtgenoot. Niet zozeer de status van het beroep 
alss wel de organisatie van het werk van haar echtgenoot, of van het echtpaar 
gezamenlijk,, bepaalde de verandering van de economische, en daarmee ook 
dee sociale status waarmee een vrouw als gevolg van het weduwschap te ma-
kenn kreeg. 

Dee meeste weduwen konden geen rechten ontlenen aan het beroep dat door 
hunn echtgenoot was uitgevoerd. Zowel vrouwen die afhankelijk waren geweest 
vann het loon van hun echtgenoot, als vrouwen die inkomsten uit eigen (loon-
arbeidd hadden gehad, verloren met hun man geregeld meer dan de helft van het 
gezinsinkomen.. Wie zelf niet eerder had gewerkt, zocht naar een eervolle ma-
nierr om inkomsten te verwerven, dat wil zeggen zo min mogelijk verwijderd 
uitt de sociale kring waarin zij eerder had verkeerd. Vrouwen met een eigen be-
roepp trachtten hun inkomsten te verhogen door samenwerking met andere we-
duwenn of (ongehuwde) vrouwelijke verwanten, door te proberen een beter be-
taaldee functie te bemachtigen, door verschillende werkzaamheden met elkaar te 
combinerenn of door het, om welke reden dan ook, eerder neergelegde werk na 
hett verlies van een echtgenoot weer op te nemen. Dit had niet altijd evenveel 
succes.. Vrouwen wisten het inkomstenverlies lang niet altijd met inkomsten uit 
eigenn arbeid te compenseren; vooral in de slecht betaalde vrouwenberoepen 
warenn de lonen te laag voor een zelfstandig bestaan. Na korte of na langere tijd 
kloptenn veel weduwen bij een van de armenzorginstellingen voor ondersteu-
ningg aan. 

Hoewell  de situatie waarin de weduwe terechtkwam niet gerelateerd kan 
wordenn aan de positie die haar man binnen de stedelijke gemeenschap innam, 
wass de discrepantie tussen zijn sociale status en die van zijn weduwe uiteinde-
lij kk wel van invloed op de ontwikkeling van de specifieke weduwenzorg. De 
eeuwenoudee categorisering van weduwen als miserabele personen, die hen na de re-
organisatiee van de armenzorg aan het einde van de zestiende eeuw nog steeds 
kwalificeerdee tot gerechtigde ontvangers van de stedelijke bedeling, voldeed in 
dee loop van de zeventiende eeuw niet meer voor iedereen. Eerbesef speelde zo-
well  bij de predikantenstand als bij diverse groepen ambachtslieden een belang-
rijkee rol in de wens om voor de eigen weduwen te zorgen. Met de ondersteu-
ningg van weduwen probeerden enkele (beroepsgebonden) onderstandskassen 
inn eerste instantie de armoede van de achtergebleven vrouwen enigszins te ver-
lichten.. Met uitkeringen uit de weduwenbeurzen die in de achttiende eeuw 
werdenn opgericht, streefde men vooral naar standsbehoud. Beide vormen van 
zorgg waren echter bijzonder kostbaar en gebrek aan geld stond succes voorlo-
pigg dan ook in de weg. Vooralsnog bracht het gemeenschappelijke onvermogen 
omm het verlies aan inkomsten te compenseren vrouwen uit verschillende sociale 
lagenn van de bevolking na de dood van hun echtgenoot dichter bij elkaar. 
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Hett verlies van een echtgenoot had andere consequenties voor hen die als 
gehuwdee vrouw binnen het ambachtelijke beroep van hun echtgenoot werk-
zaamm waren geweest. Het verschil in de veranderingen waarmee weduwen wer-
denn geconfronteerd, is gedeeltelijk te verklaren door de aard van de inkomsten-
bronn van hun echtgenoot. Inkomsten werden bijvoorbeeld door geleerden en 
stadsdienarenn verworven met kennis, waarvan vrouwen in het algemeen waren 
uitgesloten.. Voor ambachtslieden bestond de inkomstenbron voor een belang-
rijkk deel uit kapitaal, dat niet alleen door mannen, maar vaak ook door vrouwen 
konn worden geëxploiteerd. 

Inn veel gevallen kon de weduwe wier man in de ambachtelijke sector werk-
zaamm was geweest, gebruikmaken van het weduwenrecht en het bedrijf van 
haarr echtgenoot continueren. Deze voortzetting vond niet altijd plaats zonder 
slagg of stoot. Het gezag op de werkvloer, die vooral door mannen werd bevolkt, 
moestt worden bevochten. De weduwe die het werk wilde voortzetten, moest 
bovendienn aan de door de gilden opgelegde voorwaarden voldoen. Doorgaans 
wass de aanwezigheid van een meesterknecht verplicht. Deze volleerde am-
bachtsmann garandeerde de kwaliteit van het geproduceerde goed in de winkel 
vann de weduwe, die zelf immers het bewijs van haar vakmanschap nooit had 
kunnenn leveren. Ook was het recht op voortzetting beperkt tot de weduwüjke 
staat.. Wanneer zij zou hertrouwen, verloor de meestersweduwe haar bevoor-
rechtee status en sloot het gilde haar weer uit van lidmaatschap. Een nieuwe 
echtgenoott nam haar plaats als hoofd van het gezin en analoog daaraan, ten 
minstee in naam, ook de bijbehorende taken van haar over. Zolang een man ont-
brak,, nam zij de taken waar. De vraag of zij het werk zelf uitvoerde of dat een 
meesterknechtt in haar naam het werk verrichtte, was afhankelijk van het am-
bacht.. Het weduwenrecht stelde de weduwe in staat inkomsten te genereren. 
Zijj  had daarmee de mogelijkheid zichzelf en haar kinderen van levensonder-
houdd te voorzien, en wist bovendien, althans binnen de beëdigde beroepen van 
dee saainijverheid, een belangrijke positie te verwerven. Zij bleef economisch 
onafhankelijkk en kon met de voortzetting van het werk van haar echtgenoot ge-
regeldd ook haar minderjarige kinderen een toekomst in het ambacht bieden. 
Binnenn de gesloten saainijverheid zorgde de weduwe er op die manier voor dat 
eenn ambacht waarmee een familie al generaties lang het brood verdiende, ook 
binnenn de familie zou bhjven. De weduwe was daarbij meer dan een weliswaar 
onmisbare,, maar verder betekenisloze schakel tussen de dood van haar echtge-
noott en de meerderjarigheid van haar zonen. De overdracht van het bedrijf 
vondd pas plaats wanneer zij allang volwassen waren. Het was geen uitzondering 
datdat de weduwe haar winkel behield tot haar dood. 

Vermoedelijkk zorgden de welstand en het aanzien die veel weduwen van am-
bachtsliedenn als 'meestersweduwen' genoten ook voor een toename van de 
kansenn op de huwelijksmarkt. Zeker is dat de achtergebleven vrouwen van am-
bachtsliedenn een gerede kans hadden opnieuw te trouwen. Hiermee verdwenen 
zijj  als belangrijke vertegenwoordigers van weduwen uit de middengroepen, 
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diee door de verarming van veel weduwen toch al waren uitgedund. 
Geenn vrouw heeft zich kunnen verrijken ten gevolge van de dood van haar 

echtgenoot.. Mogelijk verwierf zij het beheer over de boedel die eerder onder 
hett toezicht van haar echtgenoot had gestaan. Kosten voor het levensonderhoud 
daaldenn weliswaar, maar dit leidde nauwelijks tot een absolute verbetering van 
dee levensstandaard. De aanwezigheid van enig kapitaal verschafte vrouwen wel 
eenn relatief comfortabele positie. Deze conclusie lijk t wat banaal, maar het is 
belangrijkk te beklemtonen dat de inkomsten uit kapitaal, in tegenstelling tot de 
inkomstenn uit loonarbeid, nauwelijks aan sekse waren gerelateerd. De verkla-
ringg voor de oververtegenwoordiging van weduwen in de rijkste laag van de 
bevolkingg moet vooral gezocht worden in het huwelijksgedrag. Evenals hun on-
fortuinlijkee lotgenotes hertrouwden ook rijke weduwen gemiddeld minder 
vaak.. Aangezien het aannemelijk is dat juist hun kapitaal deze weduwen tot aan-
trekkelijkee partners maakte, moet dit vooral een kwestie van keuze zijn geweest. 
Hett blijf t de vraag in hoeverre dit een persoonlijke keuze was. Mogelijk speelde 
familiedwangg een grotere rol voor al dan niet hertrouwende weduwen uit de 
elite,, zoals eerder de betrokkenheid van verwanten bij de keuze van hun eerste 
huwelijkspartnerr groter dan onder andere groepen was geweest.1 

Afhankelijkk van haar beroep, de organisatie van het werk van haar echtgenoot, 
dee aard van de inkomstenbron, de beschikbaarheid van kapitaal en de sociale 
voorzieningenn die individuele weduwen ter beschikking stonden, veranderde de 
sociaal-economischee status van vrouwen na de dood van een echtgenoot in 
meerr of mindere mate. Maar voor alle vrouwen bracht het weduwschap een ver-
anderingg van hun juridische status met zich mee. Deze verandering werd in de 
inleidingg de meest in het oog springende verandering in het bestaan van wedu-
wenn genoemd. Nu de betekenis van deze nieuwe juridische status is beschreven 
enn afgezet tegen de status van gehuwde vrouwen, moet deze stelling toch enigs-
zinss worden genuanceerd. Inderdaad, weduwen waren handelingsbekwaam. Zij 
hadden,, evenals meerderjarige ongehuwde vrouwen, het beheer over hun goe-
deren,, zij mochten contracten sluiten en in rechte verschijnen. In het laatste ge-
vall  deden zij dat in de regel in het bijzijn van een voogd. Deze tijdelijke voogdij 
wass niet vergelijkbaar met de vaste voogdij waaronder zij als gehuwde vrouwen 
haddenn gestaan. De taak van de gekoren voogd die de weduwe vergezelde bij bij-
voorbeeldd het voeren van processen, was beperkt tot zijn fysieke aanwezigheid -
enn zelfs daarvan werd de noodzaak door zeventiende-eeuwse rechtsgeleerden 
ontkend.. In het individuele leven van vrouwen verschafte de nieuwe juridische 
statuss weliswaar mogelijkheden die zij eerder als gehuwden niet hadden gekend. 
Maarr beschouwd uit het oogpunt van het gezin, dat met de dood van een echt-
genoott het hoofd verloor, was de verandering van de juridische status - beter als 
aanpassingg te interpreteren - vooral gericht op continuïteit. 

Hoewell  gehuwde vrouwen op basis van hun geestelijke onvermogen het be-
stuurr van het gezin werd ontzegd, werd bij gebrek aan een man een vrouw toch 
inn staat geacht zelfstandig het gebroken gezin te bestieren. Haar plaats in het ge-
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zinn en in de samenleving werd aan die van de man in haar leven gerelateerd, tot 
opp het moment dat een man ontbrak. Zeventiende-eeuwse rechtsgeleerden mo-
tiveerdenn de zelfstandige status van weduwen liever met de oude vaderlandse 
deugdd - gemeenplaats in beeld en zelfbeeld - van de typisch Hollandse vrij -
heidszin.. Het zou niet in de vrijheidslievende aard van het Hollandse volk pas-
senn meerderjarige niet-gehuwde vrouwen onder voogdij te plaatsen. 

Vrouwenn werden als weduwe in staat gesteld het gezin te continueren. Daar-
toee kregen zij niet alleen de juridische mogelijkheden maar, indien aanwezig, 
doorgaanss ook de materiële middelen in handen. De manier waarop weduwen 
hunn bestaan vorm gaven en vorm kónden geven na de dood van hun echtge-
noott onderstreept het belang van het kerngezin en de ondergeschikte betekenis 
vann het bredere familieverband. 

Historicii  hebben geconstateerd dat het kerngezin als de dominante huis-
houdvormm aanwezig was in Holland in de zeventiende eeuw. Huishoudens wa-
renn in het algemeen klein, inwonende verwanten en inwonend personeel ont-
brakenn doorgaans. Naast deze demografische karakteristieken kenmerkte het 
kerngezinn zich door elementen als een vrije partnerkeuze, waarbij er ruimte 
wass voor affectie, een zekere mate van gelijkheid tussen echtgenoten, relatief 
weinig,, of in elk geval weirug dwingende banden met verdere verwanten en de 
afwezigheidd van sterk patriarchaal gezag. Hoewel een aantal van deze kenmer-
kenn ook elders in de Republiek te vinden waren, manifesteerde dit relatief mo-
dernn aandoende gezin zich het sterkst in de sterk geürbaniseerde noordweste-
lijk ee provincies. Het voorkomen van het kerngezin wordt dan ook met de 
markteconomiee in de verstedelijkte gebieden in verband gebracht. De vergaan-
dee specialisatie van de markteconomie zorgde ervoor dat men niet sterk afhan-
kelijkk was van collectieve verbanden, zoals de familie. Samen met de bijbeho-
rendee individualistische mentaliteit droeg dit bij aan de redelijk onafhankelijke 
positiee van het gezin.3 De conclusies die getrokken kunnen worden uit onder-
zoekk naar het gebroken gezin moeten tegen de achtergrond van deze verstede-
lijkt ee en gezinsgerichte samenleving worden geplaatst. Er werd belang gehecht 
aann het voortbestaan van het gezin, ook als dat gebroken was. 

Naa de dood van een echtgenoot viel het bestaande gezin niet uiteen. Wedu-
wenn werden niet opgenomen in de bredere familieband: zij keerden niet terug 
naarr hun ouderlijk huis en trokken evenmin bij hun gehuwde kinderen in. De 
meestee vrouwen voerden na de dood van hun man een zelfstandig huishouden, 
vaakk met hun minderjarige kinderen in huis. Zo weduwen al kost en inwoning 
mett anderen deelden - als keuze of uit financiële nood -, dan gebeurde dat va-
kerr met ongehuwde vrouwelijke bekenden of verwanten dan met gehuwde 
kinderen.. Weduwen richtten zich vaak tot lotgenoten, met wie zij soms (kleine) 
huishoudenss vormden. Meer-generatiehuishoudens waren ook onder verwe-
duwden,, zowel verarmden als welgestelden, eerder uitzondering dan regel. 

Hiermeee is niet gezegd dat weduwen in tijden van nood niet op de assisten-
tiee van verwanten konden rekenen. Integendeel, men was zelfs verplicht een 
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verarmdee moeder, dochter of zuster bij te staan. Verwantschap lag aan de basis 
vann de sociale netwerken waarop men terugviel wanneer het tegenzat. Vrouwen 
werdenn na de dood van hun man geregeld door familieleden geholpen met 
raadd en daad, financiële en materiële steun. Maar ondanks de wettelijke zorg-
plicht,, die zich overigens niet verder uitstrekte dan tot de tweede graad, trok 
tochh ook de verarmde weduwe in de praktijk niet vanzelfsprekend bij meer be-
middeldee verwanten in. De familiale hulp gebruikte men ter voorkoming van, 
off  als aanvulling op een breder scala van geïnstitutionaliseerde armenzorg, 
waaruitt ook de gasthuizen en de hofjes als vorm van opvang voor vrouwen die 
niett langer op eigen benen konden staan niet meer weg te denken waren. De 
hulpp van verwanten kende bovendien duidelijke grenzen. De steun van familie-
ledenn werd lang niet altijd onvoorwaardelijk geboden en was, zeker wanneer 
dezee structurele vormen aannam, vaak zakelijk van aard. De last van een oude, 
verarmdee moeder mocht geen bedreiging vormen voor het voortbestaan van 
hett zelfstandige gezin dat inmiddels door haar kinderen was gesticht. 

Dee weduwe leefde redelijk onafhankelijk van haar volwassen kinderen en an-
dere,, verdere verwanten. Dit bracht tegelijkertijd met zich mee dat ook de we-
duwee zo lang mogelijk, vaak tot op hoge leeftijd, als hoofd van een zelfstandig 
opererendd huishouden werd erkend. Zij behield de bijbehorende autoriteit. 
Haarr individuele belangen waren niet zonder meer ondergeschikt aan het gro-
teree familieverband of die van de volgende generatie. De weduwe trok zich bij 
dee meerderjarigheid van haar kinderen niet terug uit het maatschappelijke le-
ven,, ten behoeve van het nageslacht. Dit verwachtte ook niemand van haar. 

Dee sterke en onafhankelijke positie van het gezin kwam tot uitdrukking in 
hett erf- en huwelijksgoederenrecht dat in Leiden gold. Zo had het huwelijk ver-
strekkendee gevolgen voor de overdracht van bezit. In Holland vond als gevolg 
vann het huwelijk volledige boedelmenging plaats. Na de dood van een van bei-
dee echtgenoten werd het goed half om half ook weer gedeeld, zonder dat men 
achtt sloeg op de vraag wie welk goed had ingebracht. Deze situatie wijkt af van 
diee gebieden in Europa waar ongemeenschap van goederen de regel was: al 
trouwdenn man en vrouw, hun bezittingen bleven gescheiden, opdat deze na 
verloopp van tijd op de respectievelijke bloedverwanten konden overgaan. In Lei-
denn werd deze scheiding zelden zo strikt doorgevoerd. Uiteraard was het mo-
gelijkk in een huwelijkscontract gemeenschap van goederen uit te sluiten. Maar 
zelfss de echtparen die hiervoor kozen, hielden doorgaans wel de winst en het 
verliess die tijdens het huwelijk zouden vallen voor gemeenschappelijk bezit. 

Hett erfrecht in Leiden, het plakkaatrecht van 15-99, w as sterker gericht op het 
gezinn dan het gemene landrecht dat was vastgesteld in de Politieke Ordonnantie 
vann 1580 en dat in grote delen van Holland en West-Friesland gold. Men hechtte 
relatieff  weinig waarde aan het behoud van de bezittingen binnen het geslacht. 
Zoo sloeg men bij de verdeling van een nalatenschap geen acht op de herkomst 
vann het goed en ook na de aanpassing van het oude aasdomsrecht in het plak-
kaatrechtt van 1599 erfde het naaste bloed nog goed. Anders dan het gemene 
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landrechtt bevoordeelde het versterfrecht in Leiden de verwanten die het dichtst 
bijj  de erflater stonden boven verdere nakomelingen binnen de familie in zij-
gaandee lijn. Men behield de goederen zolang mogelijk binnen het gezin. 

Dee gezinsgerichte neiging uit het versterf- en huwelijksgoederenrecht werd 
mett de beschikkingen in testamenten nog eens versterkt. Echtgenoten erfden 
volgenss het versterfrecht niet van elkaar. Maar de meeste mannen benoemden in 
dee doorgaans mutuele testamenten hun weduwen tot erfgenaam. De erfrechte-
lijk ee belangen van kinderen, nauwlettend bewaakt door middel van stedelijke 
keuren,, stonden ook voor testerende ouders altijd voorop. Maar zolang deze ge-
waarborgdd waren, probeerde men toch vooral de toekomst van de weduwe op 
materieell  gebied zeker te stellen. Hiermee stelde men de belangen van de wedu-
wee en haar gezin boven die van de eigen bloedverwanten, die immers volgens 
hett versterfrecht de erfgenamen zouden zijn geweest. Door recluhebbenden, 
meestall  de kinderen, hun erfdeel in geld te beloven en de weduwe tot erfgenaam 
tee benoemen, werd de laatste in staat gesteld de boedel te behouden. 

Niett alleen op materieel gebied schiepen echtgenoten de juiste omstandig-
hedenn voor het voortbestaan van het gezin. Uit de benoeming van hun vrouw 
tott voogd, de bestraffing van oppositie tegen de weduwe en vooral uit het feit 
datdat echtgenoten zich niet tot in detail uitlieten over het bestaan dat zij zou lei-
denn na zijn dood, spreekt het vertrouwen in het vermogen van zijn weduwe om 
hett gezin na zijn dood te bestieren. 

Terloopss kwam de situatie van weduwen uit enkele andere landen van Euro-
paa ter sprake. De vele nuances in het recht en de veelheid aan factoren die de si-
tuatiee van weduwen steeds weer anders beïnvloedden, staan een systematische 
vergelijkingg in de weg. Maar wel kan worden gesteld dat Holland zich van ver-
schillendee gebieden elders in Europa onderscheidde in de manier waarop er 
overr de overdracht van bezittingen werd gedacht. Dit had onmiskenbaar in-
vloedd op de situatie van weduwen, dat wil zeggen op de situatie van vrouwen 
zonderr man uit de bezittende klasse. Bezit werd in Holland sterk geassocieerd 
mett het echtelijke paar en in mindere mate met de geslachtslijn. In vergelijking 
tott die gebieden waar het behoud van het bezit binnen de familie voorop 
stond,, waar men ten behoeve van dit ideaal één (mannelijke) erfgenaam be-
voordeeldee boven de anderen, waar vrouwen vooral roerende goederen in han-
denn kregen of waar zij voornamelijk de passieve dragers waren van bezit, was 
hett erfrecht in Holland opmerkelijk egalitair. 

Hett Hollandse erfrecht maakte ten slotte geen onderscheid naar sekse. Vol-
genss het versterfrecht hadden zonen en dochters recht op een gelijk deel in de 
nalatenschapp van hun ouders. Ook in de beschikkingen in testamenten werden 
allee kinderen gelijk bedeeld, niet alleen wat betreft de grootte van de erfportie, 
maarr meestal ook in de aard van het goed. Roerende en onroerende goederen 
vererfdenn in mannelijke én in vrouwelijke lijn. Dit had belangrijke gevolgen 
voorr vrouwen uit de bevolkingslaag met enig bezit. De gelijke bedeling had tot 
gevolgg dat jongens en meisjes dezelfde kansen kregen een zelfstandig huishou-
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denn te stichten. Het betekende voorts dat een vrouw met datzelfde bezit, zoals 
historicii  eerder hebben laten zien, een fundamentele bijdrage leverde aan de 
economischee basis van het gezin. Haar echtgenoot had immers ook het goed 
vann zijn ouders met broers én zusters moeten delen.4 De gelijke bedeling bete-
kendee ten slotte dat een weduwe die weer de beschikking kreeg over haar eigen 
bezittingenn - in de vorm van haar huweUjksinbreng, aangevuld met de op-
brengstenn van het huwelijk of vertegenwoordigd door de helft van de gemeen-
schappelijkee boedel - achterbleef met een substantieel deel van het goed dat 
haarr eerder samen met haar echtgenoot ter beschikking had gestaan. In dat op-
zicht,, en dat is belangrijk te vermelden, verkeerde de weduwnaar in dezelfde 
positiee wanneer hij als eerste zijn vrouw verloor. 

Hebbenn de opmerkelijk egalitaire bezitsverhoudingen tussen mannen en 
vrouwenn hun doorwerking gehad in de verhouding tussen de seksen en daar-
meee bijgedragen aan de karakterisering van Hollandse vrouwen door buiten-
landsee waarnemers als 'vrij'? Het is niet uit te sluiten. Dat Hollandse vrouwen -
inn verschillende opzichten - hun eigen bijdrage leverden aan het onderhoud 
vann het gezin is in elk geval Fynes Moryson niet ontgaan. De Engelsman legde 
zijnn lezers uit op welke manier men in Holland de goederen verdeelde nadat 
eenn van de echtgenoten gestorven was, om vervolgens te besluiten: 'and if shee 
broughtt no dowry, yet shee hath the same right to dispose of halfe her hus-
bandss goods gotten in mariage, and - as is supposed - by their mutuall labour'.5 

Dee niet onbelangrijke betekenis van de bijdrage die zij, in verschillende opzich-
ten,, leverden aan het onderhoud van het gezin, heeft vrouwen mogelijk zelfbe-
wusterr gemaakt. In elk geval werd hun inbreng erkend. Het goed waarover 
vrouwenn met enig bezit als weduwe de beschikking kregen, droeg bij aan de 
materiëlee basis voor het voortbestaan van het gezin na de dood van een echtge-
noot. . 

Hett gezin bleef het kader van waaruit weduwen het 'nieuwe' bestaan inricht-
ten,, waarbinnen zij de veranderingen die het weduwschap met zich meebracht, 
trachttenn op te vangen en waarop de keuzen die zij maakten, werden aangepast. 
Weduwenn wisten op verschillende fronten de breuk met hun gehuwde bestaan 
redelijkk te beperken, niet ondanks maar omdat de zeventiende-eeuwse samen-
levingg was ingericht op het gezin. 
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Noten n 

11 Inleiding 

ii  GAL , SAH 60, 12 okt. 1635. f. 118-119. In navolging van R. van Maanen wordt hier  de naam 
vann het bestuurscollege, bestaande uit schout, burgemeesters en schepenen, geschreven als 
'Gerecht''  en verwijs ik met 'gerecht'  naar  het rechtsprekend lichaam. Van Maanen, Stadsarchief 
«inn Leiden, LX v. 

22 GAL, SAII  4021-4022. 
33 Buitelaar, 'Widows' worlds', 4; Van Os, De vrouwen win de doden, 8. 
44 Zie hierover: Danneel, Weduwen en wezen, 18. 
cc Zie bijv. Erickson. Women and property; Hufton, The prospect before her; Wiesner, Women and gender. In 

dezee studies zijn hoofdstukken terug te vinden over  'de jongedochter', 'de echtgenote' en 
'dee weduwe'. Reeds in 1991 verscheen er  een bibliografisch overzicht van historisch onder-
zoekk naar  weduwen. Dit overzicht is vooral gericht op de achttiende tot en met de twintig -
stee eeuw. Blom, 'The history of widowhood', 191-210. 

66 Zie onder  meer: Bennett, 'Widows in the medieval English coutryside', 69; Cavallo en War-
ner,'Introduction' ,, 14; Hardwick,'Widowhoo d and patriarchy';Mirrer , 'Introduction' , 1-2; 
Rosenthal,, Patriarchy and families, 178; Vassberg, 'The status of widows'. Zie voor  de mogelijk-
hedenn van het gebruik van de zelfstandige status ook: Kalas. 'The noble widow's place'. 

77 Henderson en Wall, Poor  women and children. Hierin : Marchini , 'Poverty, the lif e cycle of house-
holdd and female life course' en Vassberg, 'The status of widows'. Zie over  de aan het weduw-
schapp verbonden armoede ook: Chabot, 'Widowhood and poverty'. 

88 Bennett, 'Widows in the medieval English countryside'; Brodsky, 'Widows in Late Elizabethan 
London';;  Chabot, 'Lineage strategies'; Diefendorf, 'Women and property' ; Diefendorf, 
'Widowhoodd and remarriage'; Erickson, Women and property; Hanawalt, 'The widows mite'; 
Holderness,, 'Widows in pre-industrial society'; Klapisch-Zuber, 'The "Crue l Mother'" ; Pa-
lazzi,, 'Female solitude and patrilineage'; Rosenthal, Patriarchy and families, 175-246. Wyntjes, 
'Survivor ss and status'. 

99 Knotter, 'Problemen van de family economy', 46-47. 
100 Het is opmerkelijk dat informati e over  de mogelijkheden van weduwen op de arbeidsmarkt 

ontbreektt  in de recent verschenen bundel van Cavallo en Warner, Widowhood in medieval and ear-
lyy modern Europe (1999)

111 Zie onder  meer  Bideau,' A demographic and social analysis of widowhood and remarriage' 
(1980);;  Diefendorf, 'Widowhood and remarriage' (1982); Todd, 'The remarryin g widow' 
(198c);;  Brodsky, 'Widowhood in late Elizabethan London', (1986); Boulton 'London wi-
dowhoodd revisited' (1990); Todd, 'Demographic determinism and female agency' (1994)

££ 2 Todd, 'Demographic determinism and female agency' (1994)  In dit artikel reageert Todd op 
Boulton,, 'London widowhood revisited' (1990). Zie ook: Warner, 'Widows, widowers and 
thee problem of "second marriages'"  (1999); Foyster, 'Marryin g the experienced widow' 
('999)--

249 9 



133 Zie o.m.Taylor, Das Bild derWitwe (1980); Diefendorf, 'Widowhood and remarriage' (1982); 
Todd,, 'The remarrying widow' (1985); Mirrer, (red.).Upon my husbands death (1992), met na-
mee 'part 4: Widows in literature'; Franits, Paragons of virtu*  (i993);Todd. 'The virtuous widow 
inn protestant England' (1999). 

144 Met als belangrijke uitzonderingen de inspirerende studie van Danneel, Weduwen en wezen over 
weduwenn in Gent in de late Middeleeuwen en de artikelen van Todd, 'The remarrying wi-
dow'' en 'Demographic determinism and female agency' die zijn voortgekomen uit onder-
zoekk dat verricht is voorde ongepubliceerde thesis "Widowhood in an Market Town: Abing-
donn 1540-1720'. 

11 s Wyntjes, 'Survivors and status'. 

166 Bremmer en Van den Bosch (red.), Between poverty and the pyre (1995). Hierin: Hempenius-van 
Dijk ,, 'Widows and the law'; Kuiper, 'Noble widows between fortune and family'; Hufton, 
'Womenn without men'. Nadien verschenen de artikelen van Anne McCants, 'The not-so-
merryy widows of Amsterdam' over hertrouwende weduwen in Amsterdam in de achttiende 
eeuww (1999) en van Linda Stone-Ferrier, 'Metsu's Justice protecting widows and orphans' (2000). 

177 Dat uiteindelijk representanten uit de (brede) middengroep van ambachtslieden, winke-
liers,, lagere ambtenaren etc, de meeste aandacht krijgen, komt niet uitsluitend door de on-
vermijdelijkee beperkingen die de bronnen opleggen of door de sociale structuur van de 
stad,, maar is, zoals zal blijken, ook tekenend voor de betekenis die het weduwschap voor 
vrouwenn uit deze sociale lagen had. 

188 Het archief van de diaconie van de gereformeerde kerk en het Huiszittenhuis in Leiden (in 
dee zeventiende eeuw gezamenlijk verantwoordelijk voor de bedeling in de stad) is voor de 
zeventiendee eeuw verloren gegaan. Dit heeft mij er uiteindelijk niet van weerhouden om 
onderzoekk naar Leiden te doen. Over andere vormen van sociale zorg voor weduwen - de 
gasthuizen,, de vele hofjes die in Leiden werden gesticht, weduwenpensioenen - is wel ar-
chiefmateriaall  aanwezig. De aanwezigheid en kwaliteit van die archieven van armenzorgin-
stellingenn die veel meer informatie bieden dan louter de constatering dat weduwen onder 
dee armste laag van de bevolking oververtegenwoodigd waren, is bovendien zo zeldzaam dat 
vrijwell  geen enkele andere stad voor onderzoek in aanmerking zou komen. Een uitzonde-
ringg hierop vormen Delft en Zwolle. Het unieke karakter van de archieven was dan ook aan-
leidingg voor onderzoek naar de armenzorg in deze steden. Voor meer informatie over be-
deeldee weduwen verwijs ik dan ook naar de studies van Van der Vlis, Leven in armoede en Van 
Wijngaarden,, Zorg voor de kost. 

199 Zie: Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad; Posthumus, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche textielnij-

verheid;; Posthumus, De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie. 

200 Voor Leiden zou dit erfrecht overigens al snel veranderen.. Zie hoofdstuk 4. 
211 Van Deursen en Groenveld, 'Cultuurgeschiedenis van de Republiek in de zeventiende eeuw'. 
222 Zie over rekesten als bron: Van Nierop, 'Popular participation in politics in the Dutch Repu-

blic',, 284-288. 
233 In de periode ic8o-1595 werden in het algemeen uitsluitend de aposülles op de rekesten in 

dee Gerechtsdagboeken geregistreerd. Ook zijn er uit deze periode enkele apostilles op niet-
gehonoreerdee rekesten opgetekend. Na 1595 werd de administratie uitgebreid en schreef 
menn behalve de beschikking ook het rekest zelf over in de Gerechtsdagboeken. Vanaf het 
eindee van de jaren tachtig van de zeventiende eeuw volstond men in een enkele gevallen 
wederomm met alleen de beschikking. 

244 Zie over het gebruik van bronnen waarin niet per definitie de waarheid wordt verteld ook: 
Vann de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 43-48. 

i ee Historici hebben met de onderregistratie van beroepen van vrouwen niet altijd rekening ge-
houden.. Zo liet Posthumus zien dat de verhouding tussen mannenarbeid en vrouwenarbeid 
voorr het jaar IC8I , het jaar waarin een volkstelling te Leiden werd gehouden, als 1:2 vastge-
steldd kan worden. Aan de waarde van deze informatie kan getwijfeld worden. De gegevens 
overr de beroepen van gehuwde vrouwen ontbreken immers in de telling, terwijl de beroe-

250 0 



penn van gehuwde mannen wél bekend zijn. Zie: Posthumus, De geschiedenis m, 57c. 
266 Dit vermoeden wordt bevestigd wanneer het kohier met andere bronnen wordt vergeleken. 

Uitt de dienstboeken is bijvoorbeeld bekend dat er in 1622 acht weduwen binnen de saainij-
verheidd werden beëdigd. Deze weduwen staan allen zonder beroep in het kohier van 1622 
vermeld,, GAL, SAII 928, f. i$6v- iS7v. 

22 Beelden van de weduwe 

11 Kooijmans, Vriendschap, 19-21; Jongbloet-Van Houtte, Brieven en andere bescheiden, cxxiv; UBL, 
Thysiuss 274, aug. 1600; 14 aug. 1600; GAL, Van der Meulen 269, z.d. (aug. 1600). Hester del-
laa Faille bleef overigens nog lange tijd wonen in het huis aan het Rapenburg dat zij in 1593 
mett haar echtgenoot betrok. Zie Lunsingh Scheurleer, Fock, en Van Dissel, Het Rapenburg 1, 
276-283. . 

22 UBL,Thysius 274, 21 aug. 1600. 
33 UBL,Thysius 105, 3 feb. 1634. 
44 Aldus luidde het advies in het populaire modelbrievenboek van Mostart. Of dergelijke mo-

delbrievenboekenn ook binnen de families Thijs en Van der Meulen ter hand werden geno-
menn is onbekend, maar de troostmotieven die in de brieven aan weduwen naar voren wer-
denn gebracht, komen met de aangedragen voorbeelden overeen. Mostart, Nederduytse secretaris 
oftt lendtbriefischrijver, 198-199; Kaper, Liever geen bloemen, 56; Sturkenboom, '...Want ware ziele-
smartt in niet woordenrijk', 91 -94. 

55 UBL,Thysius 171, jul. i648;Thysius 171, 6 jul. i648;Thysius 171, 7 jul. i648;Thysius 171, 10 
jul.. 1648. 'Uwes verlies is mij seer leet maer mijnen thalven noch leeder, nu ben ick quijt 
tweee mijne beste vrienden op aerden' schreef een neef aan Susanna de Malapert na de dood 
vann haar man om zijn deelneming aan de rouw te onderstrepen. RAU, Van der Muelen, 14, 
222 aug. 1611. 

66 Van Rooden, Constanüjn L'Empereur (1591 -1648), 27, 37, 41, 55, 232. 
77 UBL,Thysius 171, 6 jul. 1647. 
88 UBL,Thysius 105, 3 feb. 1634. 
99 Spierenburg, De verbroken betovering, 155-156. 

100 UBL,Thysius 171, 6 jul. i648;Thysius 171, 10 jul. 1648. 
111 Ibidem, jul. i648;Thysius 171, 10 jul. i648;Thysius 276, 2 jun. 1611. 
122 Ibidem, 10 jul. 1648. 
133 Ibidem, 7 jul. 1648;Thysius 276, 1 okt. 1615. De oproep tot matiging van de rouw keert her-

haalderlijkk terug in modelbrievenboeken. Smyters, Schryf-kunst-boeck, 63, 74; Sturkenboom, 
'...Wantt ware zielesmart is niet woordenrijk', 91 

144 UBL,Thysius 171, 6 jul. 1648. 
155 UBL,Thysius 272, 7 mei 1613. 
166 RAUtVan der Muelen 14,9 mei 1611. 
177 UBL,Thysius 186, 7 aug. 1600. 
188 UBL,Thysius 274, aug. 1600. 
199 UBL,Thysius 275, 7 sep. 1600. 
200 RAU. Van der Muelen 14, 9 mei 1611. 
211 Een gedeelte van de navolgende paragrafen over beeldvorming is bewerkt tot een artikel 

overr wellust in het weduwenbeeld in de vroegmoderne periode. Zie: Schmidt, 'Van de lus-
tenn geproefd'. 

22 2 Van Os, De vrouwen van de doden, 56- 57. 
233 Buitelaar, 'Widows' worlds', 6. 
244 De selectie van de tien door mij bestudeerde toneelspelen is een willekeurige. Ik heb hierbij 

onderr meer gebruikgemaakt van WA. Ornée (red.), Mm Bredero tot Langendyk. Een bloemlezing uit de 
Nederlandsee kluchten van het begin van de zeventiende eeuw tot 1730 (Zutphen 1985). 
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2525 Zie: Erasmus, De kersten weduwe, z.p. (9-9V). Erasmus schreef zijn Vidua Christiana (1529) voor 
Mariaa van Hongarije. Ik heb van de Nederlandse uitgave De kersten weduwe (Amsterdam 1607) 
gebruikgemaakt. . 

266 Het Houwelick werd ook wel de Nederlandse huwelijksbijbel genoemd en was zeer populair. 
Naarr zeggen van de uitgever waren er dertig jaar na de uitgave van de eerste druk vijftigdui-
zendd exemplaren van verkocht. Zie: Kloek, 'De vrouw', 253. 

277 Vives, Die institutie ende leerinoe van een christelijcke vrouwe (Antwerpen 1554). 
288 Stewart, Unequal Lovers, 34; De Wildt, 'Wijckt oudt cout vel, al sijt ghij rijcke', 23. 
299 Cats,' Houwelick ',421. 
300 De Wildt, 'Wijckt oudt cout vel, al sijt ghij rijcke', 36; Spierenburg, De verbroken betovering, 44; 

Stewart,, Unequal lovers, 12. 
311 De wanhebbelyke liefde werd in 1678 in Amsterdam gedrukt en is een bewerking van het Franse 

blijspell  Les amans brouillés,ou Ia mere cocquette. In 1704 verscheen een nieuwe versie, die in 1753 
enn 1789 werd herdrukt. Ik heb gebruikgemaakt van de druk uit 1753 waarvan een exemplaar 
aanwezigg is in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Deze klucht werd talloze malen 
opgevoerdd in Amsterdam en andere plaatsen in de Republiek. Zie: Ornée, Van Bredero tot Lan-
gendyk,, 203. 

322 De wanhebbelyke liefde, 19. 
333 Charivari was in Holland nauwelijks bekend. De sociale controle uitte zich vooral doordat af-

wijkendd gedrag in opspraak raakte. Haks, Huwelijk en gezin in Holland, 69. Zie ook: Spierenburg, 
Dee verbroken betovering, 44, 80-85. 

344 Zie hierover ook: Spierenburg, De verbroken betovering, 84. 
355 De wanhebbelyke liefde, 17. 
366 De Wildt, 'Wijckt oudt cout vel, al sijt ghij rijcke', 24-25. 
377 Franits, Paragons of virtue, 163-166, 171 -172. Zie ook: Schama, The embarrasment of riches, 431. 
388 De wanhebbelyke liefde, E8. 
399 Ibidem. 
400 Franssoon, GiertjeWouters, z.p. (5). 
411 Domis, Het dronkemans testament, 11. 
422 Ibidem, 17. De klucht eindigt overigens met zang en drank, na de herrijzenis van herbergier 

Andriess uit de dood. 
433 Den Elger, Wagt me voor dat laantje. Dit kluchtspel is gebaseerd op een Frans kluchtspel en heeft 

doorr de auteur een 'Hollands kleetje' aangekregen. 
444 Het spookend weeuwtje, 2 - 3. 
455 Ibidem, 63, 76. 
466 Ibidem, 79. 
477 Ibidem, 76. 
488 Angelkot, Het vroutje van Ephesen (Amsterdam 1721).Twintig jaar later verscheen de klucht in 

eenn bewerking van F. Ryk. Het toneelstuk werd in het begin van de achttiende eeuw vaak 
opgevoerd. . 

499 De vertelling De matrone van Ephesen is door Headier Arden ook wel de basic widow tale over de 
ontrouwee weduwe genoemd. Arden, 'Grief, widowhood, and women's sexuality', 307. Zie 
ook:: Taylor, Das Bild derWitwe, 91 e.v. 

500 Oost-Indiëvaarders stonden wel bekend als hoerenlopers. Zie: Van de Pol, Het .Amsterdams hoer-
dom,, 136-145. 

511 Van Halmael, Het schynheiiige weeuwtje, 15. 
522 Ibidem, 20. 
533 Ibidem, 43. 
544 Taylor, Das Bild derWitwe, 89-90. 
555 Van Halmael, Het schynheiiige weeuwtje, 15. 
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hunn echtgenoot leefden (bijvoorbeeld als gevolg van verblijf in het buitenland, werk buiten 
dee stad, gevangenschap of verbanning). Bovendien zijn vrouwen opgenomen in het be-
standd van de onbestorven weduwen wanneer hun echtgenoot krankzinning was en als ge-
volgg daarvan de handelingsbekwaamheid was ontzegd. 

822 Spierenburg, 'Financiën en familie-eer', 12c. 
833 GAL, SAII 71, 30 mei i6c2, f. 46V-50. 
844 Spierenburg, 'Financiën en familie-eer', 130. 
855 GAL, SAII 71, 30 mei i6c2, f. 46v-cov. 
866 Ibidem, 8 nov. i6c2, f. 169V en 8 mei 1653, f. 286V-287. 
877 Cijfers zijn onbekend, maar het aantal onbestorven weduwen in steden als Amsterdam en 

Schiedamm zal groter zijn geweest dan in Leiden. Zie hierover: Van de Pol, Het Amsterdams hoer-
dom,, 14 c- ico; De Wit, Zeemannen en landvrouwen. 

888 Eén rekest werd ingediend door een onbekend aantal 'gemene' vrouwen van zeevarenden. 
Zijj  verzochten uitbetaling van de gage van hun echtgenoten en kregen hiervoor toestem-
ming,, GAL, SAII 49, 8 jul. 1C99, f. 6c-6cv. 

899 GAL, SAII 87, 26 aug. 1683, f. IC2-IC2V. 

900 GAL, SAII 86, 22 sep. l68l, f. 207-207V. 

911 GAL, SAII 40 21 -402 2. Het werkelijke aantal weduwen was vermoedelijk groter. Van een aantal 
vrouwenn stond de burgerlijke staat niet vermeld. In de bewaard gebleven registers staan 
geenn inwoners van gasmuizen geregistreerd. Zij worden in een hoofdstuk 6 besproken. Bij 
dee bepaling van de samenstelling van het huishouden is de indeling gevolgd die bonmees-
terss bij de registratie gebruikten. Of (inwonende) leden van het huishouden naast onderdak 
ookk de kost deelden, is uit het kohier niet op te maken. 

922 Verwantschapsrelaties worden niet altijd aangegeven in het kohier, maar op basis van het 
aantall  weduwen dat bij een echtpaar inwoonde, kan worden vastgesteld dat in elk geval 
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minderr dan 8% van alle weduwen bij hun gehuwde kinderen inwoonde. 
933 Zie voor de plichten van ouders: Haks, Huwelijk en gezin in Holland, 157-167. 
944 UBL,Thysius 274, 13 jan. 1603. Na het overlijden van doctor Junius schreef Hester della 

Faillee aan haar schoonzuster Sara van der Meulen over het grote verhes dat de universiteit 
enn de studenten hadden geleden. Maar, zo vervolgde zij, 'sijn kinderen verüesen meest als 
mijnee kinderen aen haren goeden vader sal[iger] gedachtenis] oock doen'.Thysius 274, 
233 okt. 1602. 

9jj  Roberts, Through the keyhole, 167-168, 194. 
966 RAU.Van der Muelen $4, 6 jul. 1604. 
977 Ibidem 39, 31 okt. 1600. 
988 Ibidem 38, 31 okt. 1600. 
999 Ibidem 43, 29 apr. 1621; ibidem 47, 2 nov. 1626; GAL, NA 228, 10 jul. 1648, nr. 46; UBL.Thysi-

uss 149, (1617) p. 1 j.Vgl . Hardwick, 'Widowhood and patriarchy', 139-141 • 
1000 GAL, NA 228, 10 jul. 1648, nr. 46; NA 228, 11 sep. 1648, nr. 43. 
11 o 1 Van Rooden, Constantijn L'Empereur (1591 -1648), 2 29. 
1022 GAL, NA 228,4 jul. 1650, nr. 103. 
1033 RAU, Van der Muelen 47, 2 nov. 1626; ibidem 43, 29 apr. 1621. 
1044 GAL, ORA 84. 
1055 RAU,Van der Muelen 47, 20 sep. 1628. 
1066 Ibidem. 20 sep. 1628; ibidem, 21 nov. 1628. 
1077 Ibidem, 14 dec. 1628. 
1088 Ibidem. 
1099 De Groot, Inleidinoe tot de Hollondsche rechts-geleerdheid, 18, 25; Van der Muelen 47, 14 dec. 1628. 

ElisabethWenglerr het zien dat er met betrekking tot de huweüjkssluiting van halfwezen in 
Genèvee in de zestiende eeuw onderscheid werd gemaakt tussen vaderlijk en moederlijk 
gezag.. Wanneer de voogden over halfwezen en de weduwe als moeder het niet eens waren 
overr een voorgenomen huwelijk, werd de discussie geopend, waarbij beide partijen als 
gelijkenn werden beschouwd. Kwamen de voogden en een weduwnaar over een te sluiten 
huwelijkk van een van zijn kinderen in conflict, dan was de mening van de laatste zonder 
meerr doorslaggevend.Wengler, 'Widows before the consistory in Reformation Geneva'. 

1100 Anthoni Hallet had zijn neef Nicolaas de Malepert en diens zusters Caüierina de Malapert 
enn Susanna de Malapert opdracht gegeven om het door hem nagelaten kapitaal te beleg
genn en van de inkomsten studenten te onderhouden. In 1628 waren zij inmiddels overle
den.. Nicolaas liet geen kinderen na, Catherina had alleen dochters. Andries van der Meu
lenn was als zoon van Susanna de Malapert de oudste mannelijke erfgenaam, GAL, Hallet 1, 
299 mrt. 1610; Hallet 12, 1 jul. 1613, z.f.; Jongbloet-van Houtte, Brieven en andere bescheiden, 
CXXVII-CXXIX. . 

1111 RAU.Van der Muelen 47, 28 mrt. 1628. 
1122 Ibidem, s mrt. 1628. 

1133 Ibidem. Zie over Andries van der Meulen als hoofd van de familie: Kooijmans, Vriendschap, 

Si-68. . 

1144 RAU.Van der Muelen, 47, 11 jun. 1629. 
licc Ibidem, 6 dec. 1629. 

44 Geld en goed 

11 In Holland was het bedeelden verboden om binnen een jaar nadat zdj steun hadden ontvan
genn hun goederen per testament te vermaken. De regel dat erfenissen van bedeelden aan de 
bedelendee instantie zouden vervallen, werd in Leiden in 1583 afgeschaft. Wel moesten be
deeldenn die later in betere doen kwamen, de ontvangen steun teiug betalen. Van Leeuwen, 
Notariss Publicus, 88; Ligtenberg, De armezonj in Leiden, 231. 
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22 De Groot, Inleidinge tot de Hoüandsche rechts-gdeerdheid, 82. 
33 Ibidem, 148. 

44 Diefendorf, 'Widowhood and remarriage', 383. Danneel, Weduwen en wezen, 269-270. 
55 In de Republiek erfde een weduwe nooit van haar echtgenoot zolang er nog kinderen in le-

venn waren. Of een weduwe als erfgenaam van haar man in aanmerking kwam, was afhanke-
lij kk van het plaatselijk geldende versterfrecht. In enkele gebieden, zoals de provincie Gro-
ningen,, erfde de weduwe bij gebrek aan bloedverwanten. In Holland verviel, aldus De 
Groot,, de erfenis bij het ontbreken van bloedverwanten tot in de tiende graad aan de over-
heid.. Ook De Blécourt acht deze gang van zaken het meest waarschijnlijk. Over de situatie 
waarr het versterfrecht volgens het plakkaat van 1C99 gold, waaronder Leiden, bestaat ondui-
delijkheid.. Voor situaties waarin dit versterfrecht niet in de erfvolgorde voorzag, zou het Ro-
meinsee recht worden gevolgd. In het Romeinse recht erfden echtgenoten bij ontbreken van 
bloedverwantenn wél van elkaar. De Blécourt meent: 'Het was echter twijfelachtig, of deze ti-
tell  wel was gerecipieerd in Holland.' Hempenius-van Dijk, 'Widow and the law: Dutch Re-
public',, 92; De Groot, Inleidinge tot de Hollandsche rechts-gdeerdheid, [47-148; De Blécourt, Kort be-
flrip,flrip,  SSi-ZS^ 

66 Ook in de steden Rotterdam en Den Haag was het schependomsrecht van kracht. De Groot, 
Inleidingee tot de Hollandsche rechts-gdeerdheid, 127-144; De Blécourt, Kort begrip, 338-346; Brand, Over 
machtt en overwicht, 3°3~333 De termen voor de erfrechtsystemen zijn ondeend aan de manier 
vann rechtspraak in de respectievelijke gebieden. In Friesland werd recht gesproken door een 
schout,, geburen en de voorzitter van de geburen, de azing. In het gebied waar het schepen-
domsrechtt gold, lag de rechtspraak in handen van schout en schepenen. De Groot, Inleidinge 
tott de Hollandsche rechts-gdeerdheid, 132-134. 

77 Hanno Brand heeft erop gewezen dat men ook geneigd was om leengoederen, die in prin-
cipee voor de oudste mannelijke erfgenaam waren bestemd, per testament over verschillen-
dee zonen én dochters te verdelen. Brand, Over macht en overwicht, 330-331. 

88 De Blécourt merkt op dat De Groot dit adagium toepast op het aasdomsrecht. Het is ondui-
delijkk of dit de juiste interpretatie is van De Groots woorden. Weliswaar behandelt De Groot 
dee regel bij zijn bespreking van het aasdomsrecht, maar zijn aangevoerde gezegde 'het goed 
klimtt niet graag' dient ter verklaring van het feit dat de neergaande lij n als eerste erft: 'wel-
verstaendee dat nedergaende bloed gaet voor opgaende (want zoomen van ouds hier zeit 't 
goedd klimt niet garen).' Mogelijk voert De Groot de regel aan als algemeen principe dat in beide 
erfrechtsystemenn gold, en dus óók verklaart waarom de neergaande lij n als eerste erfde. De 
regell  werd in het schependomsrecht echter strikter toegepast, omdat verwanten in de op-
gaandee üjn in het schependomsrecht pas in laatste instantie als erfgenamen in aanmerking 
kwamen.. De Blécourt, Kort begrip, 341; De Groot, Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid, 130. 

99 Meestal was het niet meer na te gaan welke goederen van welke zijde waren gekomen. Men 
gingg er in de praktijk voor het gemak vanuit dat de erflater van vaders- en moederzijde 
evenveell  had geërfd. Aangezien er volgens het huwelijksgoederenrecht bij het huwelijk ge-
meenschapp van goederen bestond, weerspiegelde deze aanname meestal ook de werkelijk-
heid.. De Groot, Inleidinge tot de Hollandsche rechts-gdeerdheid, 132; De Blécourt, Kort begrip, 341, 

100 Dit gold ook voor andere erfgenamen in opgaande lijn. De Groot, Inleidinge tot de Hollandsche 
rechts-geleerdheid,, 132; Rollin Couquerque, Het aasdoms- en schependomsrecht, (6, 

111 De Blécourt, Kort begrip. 339-340; Rollin Couquerque, Het aasdoms- en schependomsrecht, 13-14. 
122 Dit was ook mogelijk doordat het aasdomsrecht in tegenstelling tot het schependomsrecht, 

geenn onderscheid maakte tussen halve en volle broers en zusters, maar de erfenis gelijk ver-
deeldd werd over kinderen uit verschillende huwelijken. De Blécourt, Kort begrip, 339, 342. 

133 Brand, Over macht en overwicht, 312. 
144 De Blécourt, Kort begrip, 344. Rollin Couquerque, Het aasdoms- en schependomsrecht, 32-33. 
155 Gooiland werd evenals het Noorderkwartier toegestaan, waar het de erfrechtspositie van de 

langsdevendee ouder betrof, het oude gebruik te volgen. Rollin Couquerque, Het aasdoms- en 
schependomsrecht,, 37-38. 
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166 Het plakkaatrecht van 1599 gold voor Haarlem, Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, 
Edam,, Woerden, Naarden, Monnickendam, Medemblik, Muiden, Purmerend, Leiden en de 
anderee steden en dorpen in Rijnland en het land van Woerden. Waddinxveen, Boskoop, 
Reeuwijk,, Sluipwijk, Bloemendaal en Middelburg vormden een uitzondering. Deze plaatsen 
volgdenn het landrecht van 1580. De Blécourt. Kort begrip, 344-345-

177 De Groot, Inlddinge tot de Holkndsche rechts-gdeerdhdd, 140-144; De Blécourt, Kort begrip,, 345. 
188 Het bestand van de 133 bestudeerde huwelijkscontracten is als volgt tot stand gekomen: uit 

hett jaar 1622 zijn alle door notarissen opgemaakte en bewaard gebleven contracten van hu-
welijksee voorwaarden bestudeerd. Dit bestand van 33 contracten is aangevuld met een 
steekproeff  van elk tien contracten uit de jaren 1590, 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, i6co, 
1660,, 1670 en 1680. Voor de jaren 1590 en 1600 zijn wegens onvoldoende notariële contrac-
tenn enkele huwelijkscontracten opgenomen die voor de schepenen zijn gemaakt. De selectie 
vann deze contracten was willekeurig. 

199 GAL, NA 140, i6okt. 1622, nr. 125. 
200 Ibidem, nr. 122. 
211 Voor weerlegging van de veronderstelling dat huwelijkscontracten alleen door welgestelden 

werdenn gemaakt in vroegmodern Engeland zie: Erickson, 'Common law versus common 
practice',, 21-39, e" m middeleeuws Douai zie: Howell, The marriage exchange, 7$-8c. 

222 GAL, NA 1282, 8 okt. 1680, nr. 202. 
233 GAL, NA 989, 30 mrt. 1670, nr. 74; NA 217, 1 jun. 1622, f. 123-123V; NA C38, 17 mrt. 1640, 

nr.. 19. 
244 In de loop van de zeventiende eeuw werd men nauwkeuriger in de vermelding van de bur-

gerlijkee status van de aanstaande echtparen. Zo werd in geen enkele van de tien bestudeerde 
contractenn uit het jaar 1590 de burgerlijke status vermeld. Uit de periode na 1622 waren er 
slechtss vier contracten in het bestand waarin vermelding van de burgerlijke status van één 
off  beide aanstaande echtgenoten ontbrak. 

2ss Voor het aantal herhuwelijken zie hoofdstuk 7. 
266 De Groot, Inlddinge tot de HoUandsche rechts-geleerdheid, 8c. 
277 GAL, NA 453, 7 jan. 1660, nr. 10. 
288 Van Leeuwen, Het Rooms-Hollands regt, 372. 
299 GAL, NA 182, iofeb. 1622, f. 28-29. 
300 GAL, NA 91, 4 feb. iéio, nr. 20. 
311 Voor het ontstaan van de douarie zie: Lauranson-Rosaz, 'Douaire et sponsalicium', 99-105 en 

Lee Jan-Hennebicque, 'Aux origines du douaire medieval', 107-122. 
322 Erfgoederen werden in Parijs vaak buiten de gemeenschappelijke boedel gehouden. Diefen-

dorf,, 'Widowhood and remarriage', 382-383. 
333 Als alternatief voor de dower uit de common law kon via de equity law in een huwelijkscontract 

eenn jointure - in de vorm van een som geld of een rente - worden vastgesteld, ten behoeve 
vann het onderhoud van de weduwe. Van het roerend goed uit de gemeenschappelijke boe-
del,, dat volgens ecclesiastical law werd toegewezen, mocht een weduwe een derde deel, de 
thirds,, behouden. Het betrof hier overigens een wettelijk deel. Erickson, 'Common law ver-
suss common practice', 24-2c; Erickson, Women and property, 24-26, 178. 

344 Danneel, 'Weduwen en sociale mobiliteit', 14; Erickson, Women and property, 25; Diefendorf 
'Widowhoodd and remarriage', 383-384; Goody, 'Inheritance, property and women', 17; 
Goody,, The devdopment of the family, 243-244; Howell, The marriage exchange, 40-41.211. 

355 De Groot, Inlddinge tot de HoUandsche-rechtsgdeerhdd, 85. Daar waar weduwen volgens het ge-
woonterechtt een douarie genoten, konden echtgenoten hun potentiële weduwen een dou-
ariee in het huwelijkscontract schenken, maar in dat geval verviel de douarie volgens het ge-
woonterecht.. Een dubbele begunstiging van de weduwe was niet mogelijk. Diefendorf, 
'Widowhoodd and remarriage', 384; Howell, The marriage exchange, 245. 

366 Danneel suggereerde deze verklaring voor het verband tussen het gebruik van gemeenschap 
vann goederen en het ontbreken van de douarie voor Vlaamse steden. In Brugge. leper en 
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St-Omaars,, waar bij het huwelijk algehele gemeenschap van goederen ontstond, ontbrak 
hett recht van bijleving in het versterfrecht. Danneel, "Weduwen en sociale mobiliteit', 14. 

377 In de keur werden beperkingen gesteld aan het goed dat echtparen met meer dan één erfge-
naamm elkaar in eigendom mochten vermaken. Wie de lijftocht kreeg over het goed moest 
borgg stellen voor de terugkeer van dit goed aan de rechtmatige erfgenamen. Nuijten, 'Vant 
juckk des mans ontslaghen zynde'. 17-18. 

388 Cau, Groot-Plöcaetboeck i, 'eeuwich edict van Keyser Karel in date den 4 October 1540' art. vi , 
316.. Vgl. De Groot, Inleidinge tot de HoUandsche rechts-oeleerdheid, 86. 

399 Zie bijv: GAL, NA 182, i4feb. 1622, f. 109-no; NA [40, 16 aug. 1622, nr. 49. 
400 GAL, NA 19, 12 jul. 1590, nr. 171; NA 19, 3 aug. 1590, f. 183; NA 19, 10 aug. 1590, f. 186; NA 

28,, 10 feb. 1600, nr. 19; NA 136, 17 okt. 1620, nr. 130. In de meeste huwelijkscontracten 
wordtt de waarde van het ingebrachte goed overigens niet vermeld. 

411 GAL, NA 136, 17 okt. ié2o, nr. 130. Het weduwengoed wordt in de akte aangeduid als een 
morgengave,, maar had de functie van een douarie. 

422 GAL, NA 135, 6 apr. 1620, nr. 133. 
433 GAL, NA 31e, 94, 2 mei 1630, NA IOCO, 19 apr. 1670, nr. 108. 

444 GAL, NA 38, 14 apr. 1610, nr. 40. 
4cc Diefendorf ontdekte onder de Parijse elite in de zestiende eeuw een sterke voorkeur voor 

eenn vastgestelde douarie. In driekwart van de huwelijkscontracten die door echtparen uit 
dezee groep werden gemaakt, beloofden mannen hun weduwen een vastgestelde douarie in 
dee vorm van een lijfrente in plaats van het vruchtgebruik van de helft van zijn erfgoederen 
waaropp de weduwe volgens het gewoonterecht aanspraak kon maken. Diefendorf, 'Widow-
hoodd and remarriage', 384-385. 

466 Lauranson-Rosaz, 'Douaire et sponsalicium', 100; Le Jan-Hennebicque, 'Aux origines du dou-
airee medieval', 108-109. 

477 Zie GAL, NA 135, 30 jan. 1620, nr. 4; NA 136, z.d., nr. 136; NA 140, 16 okt. 1622, 122; NA 182, 
144 feb. 1622, f. 109-110; NA 217, c jan. 1622, f. 196-197; NA 316, 27a, 2 feb. 1630; NA 900, 22 
sep.. 1660, nr. 106; NA 1282, 14 nov. 1680, 221. Alleen het echtpaar Nicolaes Lambrechtsen 
enn Catrijna de Haes maakte nog het oorspronkelijke onderscheid. Naast duizend gulden 'tot 
eenn duwarij' voor de weduwe werden kleding en juwelen 'bij de bruijdegom aen haer [Cat-
rijna]]  ten huwelick gelevert ofte tot een morgengave gegeven', NA 881, n mrt. 1660, nr. 24. 

488 Bij een van deze twee akten verscheen de moeder van de bruidegom, een weduwe, even-
eenss voor de notaris. Zij beloofde de bruid alle goederen te laten volgen wanneer haar zoon 
zonderr kinderen zou sterven en verklaarde afstand te doen van alle rechten die zij ab intesta-
too op de goederen van haar zoon kon doen gelden, GAL, NA ncc, 30, 23 feb. 1680. NA 900, 
200 mei 1660, nr. 61. 

499 GAL, NA 13c, 6 apr. 1620, nr. 133; NA 91, 24 mrt. r6io, nr. 58. 
coo GAL, NA 316, 2 mei 1630, nr. 94. 
eii  De Groot, Inleidinge tot de HoUandsche rechts-geleerdheid, 89-90; SAii 9, (1583) keur 1 ie. 
C22 Ibidem, 97. Niet alle erfgenamen ab intestato hadden recht op een legitieme portie. Broers en 

zusterss die bij versterf zouden hebben geërfd, maar die in een testament waren overgesla-
gen,, hadden slechts het recht tegen de verdeling in te gaan wanneer er in hun plaats 'een 
eerlooss mensen' tot erfgenaam was gesteld. Ibidem, 100. Voor legitieme redenen om kinde-
renn te onterven zie: ibidem, 98-99. 

533 Van Leeuwen, Het Rooms-Hollands regt, 69-70; De Groot, Inleidinge tot de HoUandsche rechtsgeleerdheid, 
844 en 92. 

C44 Kinderen konden in het algemeen slechts bij hoge uitzondering worden onterfd, maar ou-
derss mochten hun dochter uit hun erfenis zetten wanneer zij jonger dan twintig jaar tegen 
dee wil van haar vader of moeder was getrouwd. Jan Mon Mael, een hertrouwde drapier, was 
zichh van dit recht bewust. Zijn voordochter was zonder zijn toestemming getrouwd. Hoe-
well  hij, zoals hij zei, dus alle reden had om zijn dochter te onterven, had hij hiervan afge-
zienn en zijn dochter zelfs van een goede uitzet voorzien. In het testament dat de drapier met 
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zijnn nieuwe echtgenote opmaakte bepaalde hij  wel dat zijn dochter  nu niets meer  van hem 
zouu krijgen . Hij  maakte aanspraak op het recht zijn dochter  te onterven om te ontkomen 
aann de regel dat een weduwnaar  zijn nieuwe echtgenote niet méér  mocht vermaken dan 
eenn kindsdeel, GAL , NA 190, 10 nov. 1630, nr. 320. 

ccc Uit de verhouding uit het jaar  1622 is gebleken dat echtparen er  de voorkeur  aan gaven ge-
zamenlijkk  over  hun goederen te beschikken. Ik heb er  daarom voor  gekozen niet alleen tes-
tamentenn van mannen te bestuderen. Het door  mij  bestudeerde bestand van 217 testamen-
tenn is als volgt opgebouwd: uit het jaar  1622 zijn alle testamenten uit het notarieel archief 
vann echtparen (99 akten) en van gehuwde mannen, voorzover  herkenbaar, (18 akten) be-
studeerd.. Deze testamenten zijn aangevuld met een steekproef van tien testamenten uit het 
notarieell  archief van echtparen of mannen uit de jaren 1C90, téoo, 1610, 1620, 1630, 1640, 
i6co,, 1660, 1670 en 1680. De selectie van deze testamenten was willekeurig. 

c66 GAL , NA 91, 11 mei 1610, nr. m. 
577 In ongeveer  de helft van de individuele testamenten van mannen worden legaten vermaakt. 

Inn de testamenten waarin echtparen gemeenschappelijk testeerde, gebeurde dat ongeveer  in 
eenn op de drie. 

588 GAL , NA io2, 10 dec. i622, nr. 173. 
599 GAL , NA 13c, 4 apr. 1620, nr. 173. 
600 GAL , NA io2,4dec. 1622, nr. 170; NA 140.21 jun. 1622, nr. 3. 
611 Voor  de bakker  Jacob de Cat en zijn vrouw Susanna Cornells Barbioen lijk t de bestemming 

vann het beste bed zelfs aanleiding geweest te zijn om te testeren: 'gestoffeert, met twee oor-
cussens,, twee paer  slaeplaeckens, vier  fluwijnen,Twee deeckens, ende een paer  Gardijnen al 
tenn keure van d'selve langstlevende' wilden zij  elkaar  hiervan in ieder  geval het eigendom 
verzekeren,, 'alles onvermindert ende sonder  prejudice van de helfte d'selve langsdevende in 
dee vordere goederen des v[oor]s[eijde] gemeenen boedels' volgens het versterfrecht toe 
zouu komen, GAL , NA 139, 24 feb. 1622, nr. 33. 

622 De Groot, Inleiding tot de Hollandsen*  rechts-gekadheid, 23. 
633 In het Romeinse recht was de benoeming van executeurs onbekend. Een testament was vol-

genss Romeins recht pas geldig wanneer  er  erfgenamen waren gesteld en deze kregen auto-
matischh de opdracht om de laatste wil uit te voeren. Pas in het middeleeuwse erfrecht, 
waarinn een erfstelling geen voorwaarde meer  was voor  rechtsgeldigheid van een testament 
omdatt  men ook slechts legaten kon verdelen, benoemde men executeurs om ervoor  te zor-
genn dat het testament ondanks het ontbreken van erfgenamen die anders met deze taak wa-
renn belast, naar  behoren zou worden uitgevoerd. Cappon, De opkomst von het testament, 110, 232-
233. . 

644 GAL , NA 102, 2 sep. 1622, nr. 116. 
66 c In slechts 6 testamenten kwam de executele of de boedeladministratie ter  spiake. 
666 GAL , SAH 9, (1583) keur  95. 
677 Wijsenb^ek-Olmuis,'Boedelinventarissen', 32-38. 
688 GAL , NA 217,6 apr. 1622, f. 160- 163V. 
699 Deze bepaling gold ook voor  grootmoeders die voogd over  hun kleinkinderen waren. GAL , 

SAiii  I2,(i6c8)keur  100,art. 13. 
700 Niclaes Jacobs van Leeuwen garandeerde zijn vrouw zeggenschap over  de kinderen wan-

neerr  zij  hertrouwde door  haar  als voogd aan te stellen onder  de voorwaarde dat 'bi j  herhu-
welickenn van d[e] v[oor]s[eijde] zijn huijsvrou in alle gevalle bij  d'andere voochden nijets 
nopendee d'selve voochdie verricht zal mogen werden dan daer  op tadvis ende goetduncken 
vann d'vs zijn huijsvrou versuen hebbende', GAL , NA 140, ie okt. 1622, nr. 132. 

711 GAL , NA 182, 19 jul . 1622, f. 201 -205. 
722 GAL, SAH 9, (1583) keur  9c. 
733 GAL , NA 139, 10 jan. 1622, nr. 3. 
744 De Blécourt, Kort begrip, 360-161; De Groot, Inleidinge tot de HoUandsche rcchts-adeadhrid, 103-104; 

GAL ,, NA 139, 10 jan. 1622, nr. 3. 
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755 GAL, NA 1050, ioapr. 1670, nr. 100. 
766 Erickson, Women and property, 166-169, 229. Vergelijk bijvoorbeeld Rosenthal over weduwen 

inn Engeland in de vijftiende eeuw. Hij stelt: 'The main avenue of social control that husbands 
soughtt to utilize concerned the remarriage of die widow.'Volgens Whittle wordt uit de be-
perkingg van beschikking (van onderdak en onderhoud) voor de duur van het weduwschap 
voorall  duidelijk dat echtgenoten de kwetsbare positie van alleenstaande vrouwen onder-
kenden.. Echtgenoten veronderstelden dat de hertrouwde weduwe door haar nieuwe echt-
genoott zou worden onderhouden. Rosendial, Patriarchy and families, 190; Whittle, 'Inheritance, 
marriage,, widowhood and remarriage', 57. 

777 GAL, NA 102, 27 dec. 1622, nr. 180. 
788 GAL, NA 96, 9 sep. 1616, nr. 283. 
799 GAL, NA 208, 6 okt. 1622, nr. 199. 
800 G A L , N A 6 4, 17 jun. 1600, f. 113-114; NA 140, 10 jul. 1622, nr. 2c; NA 316, 4 jan. 1630,^.4. 
811 Het maken van een inventaris van 'boedelen daer inne veel roerende ende onzekere goeden 

endee inschulden van neringen zijn' was voor de langstlevende ouder niet verplicht. De 
weesmeesterss konden dan '00c zonder staet ende op tgoet betrouwen vande voorschreven 
langstlevende,, tot uytcoop van goeden verstaen' waarbij de voogden assisteerden, GAL, 
SAIII  9, (1583) keur 95 en 96. 

822 GAL, SAII 9, (1583) keuren 98-102; SAII 12, (i6c8) keur 100: keuren op de weeskamer. 
833 In de 104 gevallen waarin de weduwe boedelhoudster bleef en waarbij de afkoop van kin-

derenn ter sprake werd gebracht, was de samenstelling van het goed dat de kinderen van hun 
vaderr zouden ontvangen als volgt: In 45 testamenten beloofde de ouders hun kinderen een 
vastgesteldee som geld, in 8 testamenten hun legitieme portie, in 16 testamenten geld en een 
uitzett 'naar behoren', in 9 testamenten uitsluitend uit een niet nader omschreven uitzet en 
inn 26 testamenten het men de hoogte van de afkoopsom over aan het 'goeddunken' van de 
langsdevende. . 

844 De Blécourt meent ten onrechte dat men dochters met een uitzet bij hun huwelijk of een 
uitboedelingg bij de afwikkeling van de nalatenschap van de ouders uit de ouderlijke boedel 
plachtt te zetten om op die manier het erfgoed in de mannelijke lij n te houden. Voor Leiden 
bestaann er, noch in onderzochte testamenten, noch in de huwelijkscontracten enige aanwij-
zingenn voor de veronderstelling dat men in dit opzicht dochters anders behandelde dan zo-
nen.. Prak heeft erop gewezen dat het alleen onder de adel (in de achttiende eeuw) gebrui-
kelijkk was om er door middel van fideï-commissaire beschikkingen voor te zorgen dat het 
familiekapitaall  uiteindelijk in handen van de oudste zoon of zijn nakomelingen kwam. 
Dochterss en jongste zonen genoten in dat geval wel de opbrengsten van het kapitaal, terwijl 
hett hun nakomelingen waren die van dergelijke beschikkingen het nadeel ondervonden. De 
algemenee veronderstelling dat dochters met een uitzet werden afgekocht, is eveneens on-
houdbaarr gebleken voor het zestiende-eeuwse Frankrijk. Diefendorf vond in haar onder-
zoekk naar 180 huwelijkscontracten slechts twee voorbeelden waarbij dochters hun recht op 
erfgoederenn werd ontzegd nadat zij een uitzet van hun ouders hadden gekregen. In de 
Dauphinéé werd dochters na de uitkoop weliswaar verdere rechten op de erfenis ontzegd, 
maarr uit testamenten blijkt de neiging om dochters en zonen gelijk te behandelen. Zie: De 
Blécourt,, Kort begrip, 373; Prak, Gezeten burgers, 201; Diefendorf, 'Widowhood and remarriage', 
383-384;; Diefendorf, 'Women and property', 172-173. 

855 GAL, NA 217, 6apr. 1622, f. 160-163V. 
866 GAL, NA 182, 19 jul. 1622, f. 201 -2oc.Tot en met 1630 waren er slechts vier echtparen die in 

hunn testament wel voogden aanstelden maar de weeskamer niet secludeerden. Zie: NA 69, 
222 jul. 1600, nr. 57; NA 38, 15 apr. 1610, nr. 41; NA 182, 2 feb. 1622, f. 45-46V; NA 316, 22 jul. 
1630,, nr. 153. In alle bestudeerde testamenten vanaf 1630 waarin men voogden benoemde, 
werdd de weeskamer van bemoeienis uitgesloten. 

877 GAL, NA 718, 18 aug. 1660, nr. 10c. Hempenius-van Dijk wijst erop dat de uitkoop van kin-
derenn en de mogelijkheid tot het instandhouden van het ambachtelijke bedrijf of de winkel 
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'zekerr  voor  de vader  vanuit het oogpunt van broodwinning een groot voordeel was'. Dit 
voordeell  was niet alleen voorbehouden aan vaders, ook voor  weduwen was de uitkoop 
vann kinderen een aantrekkelijk e optie uit het oogpunt de winkel of het ambacht voort te 
kunnenn zetten. Hempenius-van Dijk , De weeskamer  van de stad Groningen, 148 -156. 

888 GAL , SAii 12, (1658) Ampliati e weeskeuren art. 25, 8-5-1659. 
899 GAL , SAii 91, 9 nov. 1695, f. 171 v- 172V. 
900 Ibidem. 
911 De verkoop van het weesgoed moest in het openbaar  plaatsvinden. Was dit niet gebeurd, 

dann kon de verkoop nietig worden verklaard en waren de voogden aansprakelijk voor 
eventueell  geleden schade. De Groot, Inleidinge tot de Hollandsche rechts-gdeerdheid, 29. 

922 Ibidem. 31-32; GAL , SAII 9, (1583) keur  99. 
933 GAL, SAII  85, 7 jul . 1679, f. 202V-203V. 
944 GAL . SAII  84, 31 mei 1674, f. 47-47v-

9 55 De Groot, Inleidinge tot de Hollandsche rechts-gdeerdheid, 29. Vanaf 1598 werden onder  meer de 
'Gerechtss Resolutien aengaende vervreemdingen van onroerende goeden angaende wees-
kinderenn ende andere personen onder de weeskamer staende. Mitsgaders consenten van 
Regeerderss van arme huijsen' geregisteerd in de zogenaamde 'Wees- en armboeken'. De 
meestee rekesten zijn afkomstig van weeskinderen die hun goederen uit de weeskamer wil -
denn lichten. Zie: GAL, SAll 5938. 

966 GAL , SAII  J9JO, 5 dec- 1647.f- 25" 27-
977 GAL , SAII  85. 11 sep. 1677, f. 58V-59. 
988 Van Wijngaarden, Zonj  voor  de kost, 187. 
999 De alimentatieplicht van de langsdevende ouder  duurde bij  zonen tot hun achttiende en bij 

dochterss tot hun vijftiend e jaar. De Groot, Inleidinge tot de HoUandsche rechts geleerdheid, 31. Uit de 
testamentenn en bewijzen bij  de weeskamer blijk t dat men in het algemeen de meerderjarig-
heidsgrenss van 25 jaar  aanhield of de kinderen ten minste onderhield tot zij  trouwden. 

1000 Zie: De Groot: het oude gebruik dat de weduwe die met haar  jonge kinderen de boedel 'in 
'tt  gemeen' bezat, de kinderen van de vruchten van die boedel onderhield tot dat de oudste 
zoonn meerderjarig was, 'werd nu niet gepleegt dan by uiterste will e of by overeenkomste'. 
Dee Groot, Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid, 86. 

1011 Van Iterson 'Vrouwenvoogdij'  (1936), 434- Regelmatig kreeg het Gerecht rekesten waarin 
weduwenn toestemming vragen voor  de verkoop uit de gemene boedel. Zie bijv . GAL , SAII 
47,, 20 jan. 1595, f. 21-22. 

1022 Zie bijv. GAL , SAII  91, 1 dec. 1695. f. 176- 176V; 93, 15 okt. 1699, f. i6v- 17V. 

1033 Schoolhouder, Oefenschoole, 117. 
1044 UBL.Thysius 148, f. 34. 
loc.. Het geld dat door  de erfgenamen betaald moest worden ging naar  de gebuurtepot. GAL , 

SAIII  12, (1658) keuren op de gebuurten, keur  88, art. 23. 
1066 GAL , NA 55, 21 mei 1590, f. 76. De weduwe het de mondelinge afspraak na de dood van 

haarr  man door  dri e personen in een notariële attestatie bevestigen. Of zij  zou kunnen vol-
staann met de uitkerin g van honderd in plaats van 150 gulden was afhankelijk van de goed-
gezindheidd van de 'vTunden'. Een mondelinge laatste vvilstescriikkinng was slechts 
rechtsgeldigg wanneer  er  zeven getuigen bij  aanwezig waren geweest. De Groot, Inleidinge tot 
dee HoUandsche rechts-gdeerdheid, 93. 

1077 GAL , SAII  81, 6 dec. 1669, f. 266-266V. Zie ook SAII  45- 2 rnrt . 1589, f. 148; SAII  46. 26 sep. 

1591.. f. 129; 47. 8 apr. IC94. f. 39V; SAII  c2, 23 feb. 1617. f. 232; SAII  58, 3 feb. 1633. 

f.. 204V-206; SAII  61, 27 nov. 1636, f. 127V-129V; SAII 62, 8 rnrt.  1639, f. 239V-241; SAII 66, 
55 rnrt . 1646, f. 325-326; SAII  73. 16 nov. 1656. f. 198V-199; SAII  74,6 apr. 1656, f. 4-5V; SAII 

82,, 1670, f. 100-ioov; SAII  5938, 2omrt. 1598, f. 4-5-
1088 GAL, SAII  74, 6 apr. 1656, f. 4-£v. 
1099 De vergoedingen voor de begrafeniskosten die in de tweede helft van de zeventiende 

eeuww door  verschillende beroepsgebonden beurzen bij  overlijden van hun leden werden 
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uitbetaald,, lagen tussen de zes en twaalf gulden, GAL, SAII 80, IC sep. 1667, z.f. (lakenwer-
kersbeurs);; SAII 91. 26 sep. 1692, f. cv (voetvollersbeurs); SAII 91, 13 mrt. 1694, f. 88 (mo-

lenaarsknechtenbeurs);; SAII 92, 22 jan. 1699, f- 194V (lakenmengersbeurs). In de biblio-
theekk van het gemeentearchief Leiden bevindt zich een stuk getiteld 'Onkosten vallende 
opp een begraffenis van een man van fatsoen'. Helaas staat op het lijstje een aantal memo-
rieposten,, zodat de hoogte van de totale kosten onbekend blijft . Voor het luiden van de 
klok,, de beloning van de koster en de bidders, de rouwkleding, de huur en het graven van 
hett graf, het brood, de dragers en de kist - die in dit geval in Utrecht werd gekocht - werd 
inn ieder geval het bedrag van 88 gulden en 10 penningen betaald. C.W Delforterie schatte 
dee totale kosten voor de begrafenis van een 'fatsoenlijk man' op ongeveer 110 gulden. Bibl. 
Lenoo 30490 pf, z.d.; Delforterie, 'Het begrafenisritueel en de begrafeniskosten in de 17e 
enn 18e eeuw', 12c. 

1100 Voor het belang van krediet in de vroegmoderne samenleving zie: Muldrew, 'Interpreting 
thee market', 163-183. 

i nn Zie bijv. GAL, ORA 45 H, 19 nov. 1591, f. 308; ORA 4c x, 5 nov. 1621, f. 197-[97v; ORA 4 C 
Y,, 12 aug. 1622, f. 207-207V. 

1122 Zie bijv. GAL, SAII 47, 9 mrt. IC9C, f. 134-134V. 
1133 GAL, SAII 44, 3 jul. ic86,f. 436ven 12 mrt. 1587, f. 531. 
1144 Ibidem, 9 sep. 1C87, f. 621. 
nc,, GAL, SAII 45, 2c mei 1589, f. 180-180V. 

1166 Regelmatig kwamen weduwen in de problemen als gevolg van de financiële afwikkeling 
vann het werk van hun echtgenoten. Zie o.m. GAL, SAII 44, 4 jan. ic82. f. 146V, 31 jan. ic8c, 
f-- 331 v, 19 feb. 1587, f 523; SAII 4 C, 19 nov. 1C87, f. cv, ie dec. ic88, f. 123, 14 dec. 1589, 

f.. 244-244V; SAII C8, gsept. 1632. f. 122-124; SAII 63, 8 nov. 1639, f. 2iv-22v, 17 nov. 1639, 
f.. 23V-24, c. jan. 1640, f. 4*-43v; SAII 68, 28 nov. 1647, f- 18V-19V; SAII 71, 13 mrt. 1653, 
f243v-244v;SAiii  79, 3 nov. 1664, f. nv-12. 

1177 GAL, SAII 47, 29 feb. 1596, f. 36C-366V. 
1188 De Groot, Inleidinoe tot de HolJaDdsche rechts-gdeerdheid, 82. 
1199 Ibidem, 8c. 
1200 Ibidem, 82. 
1211 Ibidem, 21 en 83. 

1222 Zie o.m. Danneel, 'Weduwen en socialee mobiliteit', 11; Diefendorf, 'Women and proper-
ty'-- l77'< Howell, The marriage exchange, 216. 

1233 GAL, SAII 47, 22 sep. 159c, f. 269V-27OV. 
1244 GAL, SAII 9, (1583) keur 114. 

1255 De bepaling dat openbare koopvrouwen geen aanspraak op dit recht konden doen gelden, 
goldd voor geheel Holland. De Groot, Inleidinge tot de Hollondsche rechts-gdeerdheid, 83. 

1266 Nuijten, 'Vant juck des mans ontslaghen zynde', 18-19; Blok, Leidsche rechtsbronnen uit de Mid-
deleeuwen,, 298, 334-335-

1277 Dat de renunciatie van de boedel met bijbehorende schulden, aldians in de Middeleeu-
wen,, inderdaad op deze manier plaatsvond, blijkt uit een zaak uit de tweede helft van de 
vijftiendee eeuw tussen Haesgen en Jan Willems. Aangezien Haesgen 'zieck in kintsbedde 
lachh ende mitsdien niet naect voir die uutgaen en mochte' moesten de schepenen, die zij 
vann de boedelafstand in kennis had gesteld, eraan te pas komen om haar crediteur Jan Wil -
lemss ervan te overtuigen dat zij gevrijwaard was van alle schulden. Blok, Leidsche rechtsbron-
nenn uit de Middeleeuwen, 204-20 c. 

1288 GAL, SAII 47, 22 sep. IC95, f. 269V-270V. 
1299 Ibidem. 

1300 Het renunciatierecht was aanvankelijk zelfs voorbehouden aan adellijke vrouwen en ont-
wikkeldee zich geleidelijk tot een recht voor weduwen uit alle sociale lagen. In het vroeg-
modernee Parijs waar weduwen eveneens hun helft uit de gemeenschappelijke boedel 
kondenn weigeren, had het renunciatierecht ten doel de erfgoederen van vrouwen te be-
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schermenn tegen een slecht financieel beheer  van hun echtgenoten. Danneel, 'Weduwen 
enn sociale mobiliteit' , i2; Diefendorf, 'Women and property' , 177. 

1311 Cavallo en Warner, 'Introduction' , 14-1 c. 
1322 Dat weduwen in Leiden de mogelijkheid hadden zelfstandig hun boedel te administreren 

enn beheren maakte het weduwschap overigens nog niet de 'liberatin g fase in women's life' , 
zoalss Cavallo en Warner  suggereren. Cavallo en Warner, 'Introduction' , 14. 

1333 Het beeld dat naar  voren komt uit de testamenten van weduwen in Leiden komt dus niet 
overeenn met de bevindingen van Julia Crick die ontdekte dat weduwen in Engeland in de 
Middeleeuwenn met hun testamenten vooral de eerdere beschikkingen van hun echtge-
noott  bevestigden. Het is onder  meer  de conclusie van Crick die Cavallo en Warner  aanlei-
dingg gaf te twijfelen aan de mogelijkheden die weduwen hadden om zelfstandig hun boe-
dell  te beheren. Crick, 'Men, women and widows'. 29; Cavallo en Warner, 'Introduction' , 

1344 De (willekeurige) selectie van deze testamenten en codicillen kwam op dezelfde manier 
tott  stand als de bestudeerde testamenten van mannen en echtparen. Aangezien weduwen 
doorr  middel van een codicil een eerder  (samen met hun echtgenoot) gemaakt testament 
kondenn aanvullen, is ook een aantal codicillen opgenomen in het bestand. Uit het jaar 
16222 zijn alle testamenten (26) en 12 codicillen van weduwen uit het notarieel archief be-
studeerd.. Deze testamenten zijn aangevuld met een steekproef van tien (aanvullende) tes-
tamentenn uit het notarieel archiefvan weduwen uit de jaren 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, 
i6co,, 1660, 1670 en 1680. Het kleine aantal terug te vinden testamenten uit het steekjaar 
15900 is aangevuld met testamenten uit 1589 en 1591. De volgende inventarisnummers zijn 
gebruikt ::  GAL, NA 18, 19, 20, 28, 38, cc, 64. 77. 9'. "> 2. l 2° - !35. '36, 139. "40. 160, 182, 
190,, 206, 208, 217. 291, 306, 31e, 394.404.453.473.483. 5°*. 538, 671. 718, 806, 82c, 
881,900,, 989, IOCO, ncc, 1242, 1282, 1299. 

13cc GAL , NA 136, 10 jul . 1620, nr. 40; NA 671, 26 apr. 1650, nr. 79. 
1366 Zie bijv. GAL , NA 38. 2 jun. 1610. nr. 78; SAII  1384, f. cc (1600) en f. 96 (1601). 
1377 GAL , NA 1242, 31 okt. 1680, nr. 10c; NA 316, 6 jul . 1630, nr. 139. 
1388 Erickson wijst erop dat weduwen in Engeland hun dochters in hun testamenten bevoor-

deeldenn boven zonen omdat de laatsten doorgaans al (intestaat of per  testament) het land 
vann hun ouders erfden. Volgens Erickson was de waarde van het geld (en goed) dat doch-
terss kregen uiteindelij k gelijk aan de waarde van het erfdeel dat zonen kregen. Het onder-
zoekk van Whittl e naar  de erfxechtspositie van vrouwen in Norfolk spreekt dit tegen. Het 
landd dat zonen daar  in handen kregen was meer  waard dan het geld of goed dat men aan 
dochterss naliet. Erickson, Women and property, 217, 221; Whitde, 'Inherintance, marriage, wi-
dowhoodd and remarriage', 33-71, m.n. 6c. 

1399 Darrow, Revolution in the house, 79-80. Voor  de bespreking van de gender  of gifts in relatie tot erf-
enn huwelijksgoederenrecht zie: Howell, The marriage exchange, 152-167, m.n. 159-160. 

1400 GAL , NA 806, 16 dec. 1660, nr. 150. Zie ook: NA 136, 12 jun. 1620, nr. 10; NA 217. 14 
mrt.1622,, f. i67-i68v; NA 316, 6 mrt.1630, nr. 53; NA 538, 3 jan. 1640. nr. 3; NA 404. " 
mrt .. 1650, nr. 76. Zoals echtparen elkaar  geregeld de jaarlijks e inkomsten vermaakten van 
hett  goed dat aan het nageslacht kwam, bestemden sommige weduwen het eigendom van 
hunn goederen bij  voorbaat voor  de jongste generatie. Hun ouders werd in dat geval het 
vruchtgebruikk  vermaakt. Ten minste vij f van de tien weduwen die hun kleinkinderen als 
erfgenaamm benoemden, gingen aan hun nog levende kinderen voorbij ; andere weduwen 
hetenn neven en nichten voor  hun broers of zusters gaan. GAL , NA 77, 3 jul . 1610, nr. 10c; 
NAA 136, 10 jul . 1620, nr. 40; NA 316, 3 nov. 1630, nr. 210; NA 473. "  n o v- l 64° *.f.;NA 989. 
299 dec. 1670, nr. 70; NA 136, 29 okt. 1620, nr. 139; NA 139. 7 mrt . 1622, nr. ei; NA 1155, 

66 jun. f680, nr. 84. 
1411 Slechts dri e weduwen stipuleerden dat de legaten uitgekeerd zouden worden indien de 

erfgenamenn niet langer  in leven zouden zijn. GAL , NA 38, 28 mrt . 1610, nr. 28; NA 394, 
77 dec. 1640, nr. 222; NA 1299, 29 sep. 1680, nr. ico. 
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1422 GAL, NA io2, 19 sep. i622, nr. 127; NA SJ8, 12 nov. 1640, nr. 62. 
1433 GAL. NA 64, II sep. l600, f. 167-168V. 

1444 Zo werden onder meer 'den armen van Ijpre binnen Leiden', 'd' armen van de Gentenaers' 
enn de onvermogenden van de Waterlandse gemeente binnen de stad bedacht. Het laatst 
genoemdee legaat werd uitgekeerd wanneer de erfgenamen zouden zijn overleden, GAL, 
NAA 135, 28 apr. 1620, nr. 136; NA 206, 18 mrt. 1620, nr. 54; NA IIJC, 6 jun. 1680. nr. 84. 

1455 Zie bijv. GAL, NA 718, 9 dec. 1660, nr. 1^3. 
1466 GAL, NA 139, 3 mrt. 1622, nr. 51. 

1477 GAL, NA ss, 3 jul. 1590, f. 103V-10C; NA 19, 11 sep. 1^90, nr. 210. Zie ook: NA 182, 11 dec. 
1622,, f. 311-311V. 

1488 GAL, NA 64, u sep. 1600, f. 167-168V. 

1499 Zo zouden bijvoorbeeld de drie neven van Marijtgen Dircx van de weduwe niets krijgen 
omdatt zij meer dan hun broers en zusters uit de boedel van hun overleden ouders hadden 
gehad,, GAL, NA C38, 12 nov. 1640, nr. 62. 

i^oo Cressy, 'Kinship and kin interaction', 53; Erickson, Women and property, 213; Vann, 'Will s and 
thee family in an English town', 366. 

ij ii  Zie bijv. GAL, NA 5$, 3 jul- i£9°, f- iO£v- ioév; NA 18, $ nov. 1C98, nr. 242; NA 64, 28 mrt. 
1600,, f. 63V-64; NA 135, 18 feb. 1620, nr. 66. Ook vermaakten weduwen legaten aan kinde-
renn die naar hun echtgenoot waren vernoemd. Zie bijv. NA 718, 21 jul. 1660 nr. 91; NA 217, 
144 mrt. 1622, f. 167-168V. 

ic22 GAL, NA 190, 26 jan. 1630, nr. 33. Zie ook: NA 190, i£ sep. 1630, nr. 277. 

1533 De Leidse praktijk wijkt hiermee af van de situatie in Engeland in de vroegmoderne perio-
de,, waar vrouwen hun goed vaker aan andere vrouwen vermaakten dan aan mannen. 
Schen,, 'The uncertain hour'; Erickson, Women and property, 21c. 

1C44 Opmerkelijk is de beschikking van Jaepgen Bruijnen, de enige weduwe die zowel de na te 
latenn echtelieden van haar zoons als van haar dochters het vruchtgebruik vermaakte van 
hett kapitaal dat haar kleinkinderen in plaats van hun ouders zouden erven. De weduwen 
enn weduwnaars werden geacht de rente voor hun 'eerlic' onderhoud te gebruiken, GAL, 
NAA 136, 10 jul. 1620, nr. 40. Zie verder: NA 19, 27 jun. 1C90, nr. 53; NA SS. 3 jul. 1590, 
f.. iocv-io6v; NA 190, 26 jan. 1630, nr. 33; NA 316, 6 mrt. 1630, nr. £3; NA 989, 29 dec. 
1670,, nr. 270. 

iSSiSS GAL, NA 64. 22 mrt. 1600, f. 6o-6ov. 

SS Werk 

11 GAL, SAII SZ, 6 jun. 1619, f. 39V-40; SAII 4021 (Zevenhuizen), f. 36. 
22 Kloek, Wie hij zij, man of wijf, 9-47. 

33 Davis, 'Women in the arts mecaniqu.es', 139-167. Zie ook: Earle, 'The female labour market', 
3411 -344; Hanawalt, 'Introduction', x-xi; Kloek, Wie hij zij, man of wijf, 76-77; Prior, 'Women 
andd die urban economy', 95-96; Wiesner, Working women, 194-195. 

44 De vrouwelijke variant van deze beroepen was de meest gebruikelijke, in het geval van de 
vroedvrouww de enige voorkomende variant. 

55 Hufton, 'Women, work and marriage', 188; Davis, 'Women in the arts mecaniques', 148-150; 
Hanawalt,, 'Introduction', xii-xiii ; Wiesner, Working women, 92-93. 

66 Van Deursen, 'Werkende vrouwen in een Hollands dorp', 8; Wijsenbeek, 'Van priseersters en 
prostituees',, 185-186, 189-191; Hanawalt, 'Introduction', xi-xii ; Kowaleski, 'Women's work 
inn a market town', 147-148; Wiesner, Working women, 187-188; Schötz, 'Handelsfrauen im 
neuzeidichenn Leipzich', 160. Bij het beroep van min speelden biologische factoren een rol. 
Zie:: Otis, 'Municipal wet nurses'. 

77 Na het rampjaar 1672, waarin de Republiek van verschillende kanten werd aangevallen, 
zochtenn de Staten van Holland naar financiële middelen ter bekostiging van de verdediging 
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vann het land. Het aanvankelijke plan van de Staten in plaats van de Tweehonderdste Penning 
bijj  wijze van proef gedurende een kwartaal een Groot Familiegeld te heffen op vermogens 
vondd geen doorgang. Men besloot toch tot de heffing van de Tweehonderdste Penning, 
waarvoorr  de inmiddels ten behoeve van het Groot Familiegeld samengestelde kohieren 
werdenn gebruikt. In 1673 besloten de Staten van Holland naast vermogens ook inkomens te 
gaann belasten. Gedurende een kwartaal zou het Klein Familiegeld op inkomens worden ge-
heven.. Van Maanen. "Hollandse vermogensheffingen', 66; Oldewelt, 'De beroepsstructuur', 

80-81,86. . 
Dee belastingkohieren van de Tweehonderdste Penning en van het Klein Familiegeld uit 1674 
zijnn gedigitaliseerd. Ik heb gebruikgemaakt van de database behorend bij  Peltjes. Leid» lasten. 
twaa bdastinnkohieren uit 1674: een bonnenpuNicatie en mdtimediaprooiurnma. Daar  waar  het kohier  van 
dee Tweehonderdste Penning informati e verschafte die in het kohier  van het Klein Familie-
geldgeld ontbrak, is het eerstgenoemde kohier  ter  aanvulling gebruikt. Bij  de indeling is ge-
bruikgemaaktt  van de beroepsindeling van Roessingh. 'Beroep en bedrijf , 258-259 en Die-
deriks,, 'Beroepsstructuur  en sociale stratificatie' , 65-66. 

Weduwenn zijn bovendien in 27 verschillende beroepen te vinden; (ongehuwde) vrouwen 

inn 16 verschillende beroepen. 
Behalvee in de warenhandel werkte een groot deel van de mannelijke bevolking in de sector 
'economischee diensten' als schipper  of schippersknecht. 
Oldewelt,, 'De beroepsstructuur', 87. 
Dee volkstelling van 1581 is door  Daelemans bewerkt. In 'Leiden 1581' geeft hij  een uitgebrei-
dee soóo-demografische analyse van de Leidse bevolking aan het einde van de zestiende 
eeuw.. Op grond van deze analyse konden met betrekking tot het weduwschap relevante vra-
genn niet worden beantwoord. Ik heb daarom de volkstelling opnieuw bewerkt en geanaly-
seerd. . 
Ookk Daelemans constateert dat bij  rui m driekwar t van de vrouwelijk e hoofden van huis-
houdenss de beroepsvermelding ontbreekt. Hij  merkt hierover  onder  meer  het volgende op: 
'Algemeenn is ook bekend, dat gehuwde vrouwen niet werkten.'  Hoever  hij  met deze bewe-
rin gg naast de waarheid zit, zal in de loop van dit hoofdstuk duidelij k worden. Daelemans, 
'Leidenn 1581', 171. 

144 Van tien vrouwen die als hoofd van huishouden stonden geregistreerd, is bekend dat zij  ge-

huwdd waren. 
155 Voor  het kammen en noppen als vrouwenwerk zie: Kloek, Wie hij  aj, man of wijf , 63-66. Dat 

bovendienn het hekelen als vrouwenwerk werd beschouwd blijk t onder  meer  uit de oprich-
tingsbrieff  van het gilde van vlasverkoopsters en hekelsters. GAL , Gilden 1233, 7 apr. 1666. 

166 In de volkstelling staat een groot aantal begijnen geregistreerd. Samenwonende begijnen 
zijnn als één huishouden geteld. Zij  zijn ingedeeld in de 'beroepsgroep' gepensioneerden. 

177 GAL , Gilden 1339, (159°)-
188 GAL, SAH 71,31 okt. 1652, f. 160-162; SAH 285. 7 jan. 1676, f. 117. 
199 Voor  de bepaling van de plaats van de markten heb ik gebruikgemaakt van Oerle, Leiden binnen 

enn buiten de stadsvesten, 321-325 en Orlers, Beschrijving der  stodt Leyden, 273-276. 
200 Een steekproef onder  de verhuur  van de kramen van de oude lapverkopers op de garen-

marktt  over  de periode 1665-1672 wees uit dat 78% van de kramen door  vrouwen werd be-
zet.. SAH 1394-1396,(1665-1672). 

211 Orlers, BesehrijvinjederstodtLeyden, 276; SAII  1394, 10 jun. 1665, f. 417V. 
222 De gegevens in de tabel hebben alleen betrekking op de plaatsen die werkelij k werden be-

zet,, lege kramen zijn niet meegeteld. Een enkele keer  werd een kraam door  een echtpaar  be-
zet.. Deze zijn bij  de berekening buiten beschouwing gelaten. Gegevens over  de warmoes-
marktt  over  de jaren 1600 en 1602 ontbreken, GAL , SAII  1384-1390 (1600-1640). 

233 Orlers, Besehrijvinje der stadt Leyden, 274. 
244 RMervisverkopers die uit de dorpen Zoetermeer, Zegwaard en Hazerswoude langs de Rijn 

mett  hun waar  naar  Leiden kwamen, konden hun vis vanaf 1671 op de nieuwe vismarkt ver-
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kopen.. De nieuwe vismarkt werd overigens twee jaar na de oprichting weer gesloten, GAL, 
SAIII  191, 3 mei 1671, f. 98; SAII 187. 30 mrt. 1673, f. 160. 

2525 Haringverkopers uit Noordwijk en Katwijk werden in 1628 van de Visbrug geweerd. Vanaf 
16611 mochten de visverkoopsters van buiten de stad slechts een beperkte hoeveelheid vis 
verkopen.. Zij mochten bovendien met niet meer dan twee gezinsleden samenwerken, 
moestenn ouder zijn dan zestien jaar en mochten na halftwaalf 's morgens niet meer met vis 
langss de straten gaan.Tien jaar later werd het de Enkhuizer 'viswijven' verboden op markt-
dagenn bokking te verkopen. Ten slotte ordonneerde het Gerecht in 1678 dat niemand meer 
mett zeevis mocht omlopen zonder voorafgaande toestemming, GAL, SAII c6, 20 jul. 1628, 
308-309;; Gilden I2 IJ, 13 jan. 1661; SAII 191, 25 dec. 1671, f. 115; SAII 8$, 30 jun. 1678, 122-

I22V. . 

266 GAL, SAII 21, 6 mrt. 1643, f. 42V-45 en 19 nov. 1648, f. 296. 

277 Het is zeer waarschijnlijk dat de vrouwen uit Katwijk, Noordwijk en Enkhuizen de vis ver-
kochtenn die door hun echtgenoten of vaders op zee was gevangen. Leidse visverko(o)p-
(st)erss konden hun waar op de visafslag in de stad inkopen, GAL, SAII 21, 27 nov. 1642, 31 v-
32v;; 6 mrt. 1643, f. 42V-4J. 

288 De afwezigheid van rekesten van vrouwelijke warmoeslieden - die op zichzelf ook opmer-
kelijkk is - laat de achtergrond van het afwijkende beeld van de taakverdeling op de war-
moesmarktt helaas eveneens duister. Naast de warmoeslieden die hun koopwaar inkochten 
warenn er ook warmoeslieden die de door hen verkochte groente zelfverbouwden, GAL, Bi-
bl.. Leno 59941 pf, 2 aug. 1C90, art. 3; SAII 85, 22cv-226v, 19 okt. 1679. 

299 GAL, SAII 2327, 31 jul. 1640. Of echtgenotes van vleeshouwers in Leiden, al dan niet werk-
zaamm in de vleeshal, net zoals in Haarlem na de dood van hun man diens werk mochten 
voortzetten,, is onbekend. Zie: Dorren, 'Want noijt gebeurt is dat een vrouw meester is ge-
worden...',, 144. 

300 GAL, SAII 73, 30 mrt. 1656, f. 297-299V. 

311 GAL, SAII 191, 24 nov. 1670. 

322 GAL, SAII 4021 en 4022; SAII 1387, 23 mrt. 1622, f. 3C6V-357. 

333 GAL, SAII 1394- 1386 (166c- 1672). 
344 GAL, SAII 191, 8 sep. 1670, f. 74. 

1515 GAL, SAII 68, 1 sep. 1648, 2IOV-2I I ;NA 38, 2 jun. i6io,nr. 78. 

366 GAL, SAII C9, 6 apr. 1635, f. 270-271. 

377 Deze tabel is gebaseerd op de verlotingen van de plaatsen op de vismarkt, de warmoes-
markt,, de penshal en aan de beulingen en gezouten-vleesverkoopsters over de periode 
1600-1640.. Van 428 vrouwen is bekend hoelang zij op de markt hebben gestaan. Deze ar-
beidsduurr was vaak niet ononderbroken. Aangezien gegevens over de verhuur van de stallen 
opp de warmoesmarkt over de jaren 1600 en 1602 ontbreken, is voor de warmoesmarkt de 
periodee 1603-1640 bestudeerd. In de tabel zijn uitsluitend de vrouwen opgenomen die 
zonderr echtgenoot op de markt stonden en van wie de gehele loopbaan bekend is. Gezien 
dee aard van het werk en het feit dat verkoopsters van vleesproducten soms bij de 'beulin-
gen-- en gezouten-vleesverkoopsters' en in andere jaren bij de verloting van de kramen in de 
penshall  staan vermeld, zijn de gegevens over'beulingen- en gezouten-vleesverkoopsters' en 
dee verkoopsters in de penshal bijeen gevoegd, GAL, SAII 1384-1390 (1600-1640). 

388 GAL, SAII SS. 4 apr. 1624, f. 85-8SY 

399 Zie ondermeer: GAL, SAII 60, 31 jan. 1636, 22ov-22iv; SAII 66, 9 nov. 1645, 267-268; SAII 

68,, 17 okt. 1648, 239-240V; SAII 69, 14 jul. 1650, 218-219; SAII 75. 16 mei i6c8,f. 164-16c. 
400 GAL, SAII 1388 i6iv-162; SAII 61,25 sep. 1627. 

411 In de verhuring- en bestedingboeken werd de burgerlijke staat van de vrouwen meestal niet 
vermeld.. Wel zijn er enkele rekesten bewaard gebleven van weduwen, GAL, SAII c6, 29 jul. 
1627,, f. 194-194V; c8, 17 mrt. 1633, f. 231V-232V; 78, 19 mrt. 1663, f. io6-io6v. 

422 GAL, SAII ss, 9 nov. 1623, f. 26-26V. Het is overigens onduidelijk of poorters bevoordeeld 
werdenn boven ingezetenen. 
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433 GAL, SAii 73, 20 jan. 1656. Zie ook: SAII 70, 23 feb. 1651, 14-15; SAII 74, 22 mrt. 1657, f. 218-

2i8v;; SAH 82, 7 nov. 1669, f. 3V-4. 
444 De plaats op de markt werd uiteindelijk pas na de dood van Grietgen Jeroens overgedragen 

opp Grietgen Jans. GAL, SAII 72.9 jan. 1653, f. 215V-216. 
455 GAL. SAII 66, 27 feb. 1645, f. 66-67 en SAII 66,9 nov. 1645. f- 267-268. 

466 GAL, SAII 72, 10 dec. 1654, f. 2l8-2l8v. 

477 De administratie in de Gerechtsdagboeken is verre van volledig. Hoewel nieuwe gildenleden 
volgenss het eerste artikel van de gildenbrief van de herbergiers, taveniers en brandewijnver-
koperss verplicht waren om zich bij het Gerecht te melden, is geen van de tapsters die in de 
periodee 1662-1678 hun jaarlijkse eed kwamen afleggen terug te vinden in de Gerechtsdag-
boeken.. Op grond van de informatie uit de Gerechtsdagboeken zijn dus geen kwantitatieve 
uitsprakenn te doen. GAL. Bibl. Leno 59574 p; SAII 983, f. 7-8v, f. 13V-14V, f. 24-25, f. 33-34. 
f-- 37-38. f. 43-45, f. 49V-50V, f. 60-61. f. 70, f. 77-77V. f. 82-82V, f. 90-90V, f. 94-94V, f. 96-
96V.. f. 102- io2v. f. 104- 104V. De verplichting om eerst bij het Gerecht toesteniming te vra-
genn voordat men mocht tappen gold overigens ook al voor 1652. Zie: ORA, 41,9 nov. 1590, 
f.. 146V. 

488 Dit betreft het gemiddelde over de jaren 1662-1678. GAL, SAII 983. 
499 GAL,ORA 3.dl. 1,31 okt. 1580,f. 547-548;dl. 3. n jan. i6i2,f. 327v-329;dly i i . 6 jan. 1627, 

f.. I6OV-I6IV ; dl. 11, 19 apr. 1628, f. 247V-248 (drie weduwen); dl. 13, 4 jan. 1640, f. 122-

I22V. . 
500 GAL, ORA 3. dl. 13, 4 jan- 1640, f. I22-I22V. 

511 GAL, SAII 54, 27 apr. 1623, f. 295V-296; SAII 56, 6 jan. 1628, f. 241-241 v. 

522 De periode tussen de dood van een echtgenoot en het verzoek van een weduwe om te mo-
genn tappen is wegens identificatieproblemen lastig te achterhalen. Van slechts zestien over-
ledenn echtgenoten van de vele tapsters of herberghoudsters uit de Gerechtsdagboeken, kon-
denn de begraafdata worden achterhaald. 

533 GAL, SAII  55, II  nov. 1623, f. 25-26; SAII  58, 9 Sep. 1632, f. I20V-I22. 

544 GAL, SAII  74, 9 feb. 1657, f. 177V-178. 

555 Dit was overigens niet overal in de Republiek het geval. Zo lag de handel in tweedehands-
goederenn in Den Bosch in handen van mannen. Panhuysen, Maatwerk, 244. 

566 GAL, SAII 985, Z.d-, f. 173-174. 
577 GAL, SAII 20, 23 aug. 1636, f. 6iv; SAII 79. 11 okt. 1664, f. 8-8v; SAII 985. 28 jan. 1636, 

f.. 203-214. Pestjaren in de onderzoeksperiode 1580-1700 in Leiden waren: 1599,1602-1605, 
1617,, 1624, 1634-1636, 1652-1655, 1664 en 1666. NoordegraafenValk, De Govt Gods, 231. 

588 GAL, SAII 60, 2 feb. 1636, f. 223-223V. 

599 GAL, SAII 53, 13 aug. 1629, f. 216-217V. Na een contrarekest van andere uitdraagsters die een 
terugvall  in hun inkomsten voorzagen, besloot het Gerecht dat verkopers naast een van de 
beëdigdee priseersters gebruik mochten maken van andere uitdraagsters. Oudkleerkoopsters 
enn uitdraagsters mochten bovendien hun eigen handelswaar zonder het toezicht van de 
beëdigdee priseersters blijven verhandelen. Laatstgenoemden werd het ten slotte verboden 
omm de goederen die zij taxeerden zelf te kopen, SAII 53. 30 nov. 1620, f. 253V. 

600 GAL, SAII 53, 13 aug. 1629, f. 216-217V. 

611 Het priseren werd aanvankelijk per toerbeurt en later door de priseersters twee aan twee 
waargenomen.. Werden de beëdigde priseersters bijgestaan door uitdraagsters of noodhul-
pen,, dan moesten de verdiensten worden verdeeld, GAL, SAII 54. 30 nov. 1621, f. 28-28V; 
SAIII  75. 7 mrt. 1659,f- 309V-310V; SAII 60, 13 apr. 1636, 260V-262; SAII 287, 11 feb. 1672, nr. 

87;; SAII 75, 7 mrt. 1659, f. 309V-310V; SAII 985, 8 nov. 1659. f. 200-202. 

622 GAL, SAII 59. 21 nov. 1633, f. 37-39: SAII 53. *5 nov. 1620, f. 258-259. Of er ook vrouwen 

mett een andere achtergrond dan die van uitdraagster of oudkleerkoopster als priseerster 
werdenn aangenomen, is uit de rekesten niet op te maken. Gezien de gespecialiseerde kennis 
waaroverr zij moesten beschikken, is het aannemelijk dat uitsluitend uitdraagsters of oud-
kleerkoopsterss direct tot priseersters werden benoemd. Ook in de stad Amsterdam waren de 
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schalsterss - zoals de taxatrices daar werden genoemd - voor hun aanstelling als uitdraagster 
werkzaamm geweest. Zie: Van Wijngaarden, 'Barber Jacobs en andere uitdraagsters'. 64-65. 

633 GAL, SAH 78, 2 okt. 1659, f- 148- 148V en SAII 57, 9 jan. 1631. f. 207-208. Zie ook: SAII 56, 31 

dec.. r626, f. 109-no; SAII 60, 2 feb. 1636, 233-224; SAII 74, 5 mei 1655, f. 12V-13; SAII 76, 
24JUI.. 1659. f. 95^-96;$All 82, a d e c. 1669, 19-19V. 

644 Op de verkoop van goederen die uit verschillende boedels waren verzameld en vanuit de 
woonplaatsenn van uitdragers en uitdraagsters werden verkocht, kwam in 1636 een tijdelijk 
verbod,, SAII 98c, 28 jan. 1636, f. 203-214. 

6cc GAL, SAII 60, 13 apr. 1634, f. 260V-262; SAII 61, 22 jan. 1638, f. 358-359; SAII 985, 26 sep. 

1646,, f. 192-194. 

666 Peltjes, Leidse Jasten (Database kohier Klein familiegeld). Dit inkomen is slechts een zeer grove 
schatting.. Zie over de omrekening van de aanslag naar het inkomen: Oldewelt, 'Beroeps-
structuur'' 81 en 90. 

677 GAL. SAII 57, 9 jan. 1631. f. 207-208. De enige andere vrouw van wie bekend was dat zij zelf 
ontslagg nam, de weduwe Hester van der Werve, hertrouwde na drie jaar als priseerster te 
hebbenn gewerkt en verliet gehuwd de stad Leiden, SAII 61, 22 jan. 1638, f. 358-359. 

688 Dit geldt voor de reguliere bevallingen. In geval van complicaties of wanneer medisch in-
grijpenn noodzakelijk was, waren vroedvrouwen verplicht de hulp van een medicus in te 
roepen.. In de achttiende eeuw werd er in Leiden ook een vroedmeester aangesteld. Van der 
Borg.. Vroedvrouwen, 32. 

699 GAL. Gilden 404, 6 okt. 1696. De opleiding van vroedvrouwen werd uiteindelijk in 1719 ge-
reglementeerd.. Zie: Van der Borg, Vroedvrouwen, 57-60. 

700 Wie zich als vroedvrouw wilde vestigen, moest poorter zijn en toestemming hebben van 
hett Gerecht. In het reglement voor vroedvrouwen uit 1719 stond bovendien als voorwaarde 
datt vroedvrouwen gehuwd moeten zijn of gehuwd moesten zijn geweest. De burgerlijke 
staatt van de vroedvrouwen in de bronnen die ik bestudeerde - zij waren allen gehuwd of 
weduwee - doet vermoeden dat deze voorwaarde ook in de zeventiende eeuw werd gesteld. 
Vann der Borg, Vroedvrouwen, 55. 

711 GAL, SAII 58, 21 okt. 1632, f. 138-139. 

722 GAL, SAII 49, 21 aug. 1599, f. 81 -82. In tegenstelling tot ordinaris vroedvrouwen, die de medi-
schee zorg aan kraamvrouwen was verboden, verleenden pestvroedvrouwen voor deze wed-
dee ook enige medische hulp aan hun klanten, SAII 186, 30 dec. 1620, f, gv; SAII 50, 22 feb. 
1607,, f. 227V-228; SAII 9731, 1630, f. 88. 

733 Noordegraaf en Valk, De Gave Gods, 210. 

744 GAL, SAII ss. 11 nov. 1625. f. 343V-345; SAII 58. 21 okt. 1632, f. 138-139V; SAII 59, 26 jul. 

163s.ff  355-356. 
755 GAL, SAII 9745. (1637) f. 89V. 

766 De rekesten van vroedvrouwen laten overigens een grote verscheidenheid in werkzaamhe-
denn van de echtgenoten zien. De vroedvrouwen waren gehuwd met onder meer school-
meesters,, timmerlieden, schuitvoerders, schoenmakers, schilders en predikanten. 

777 Zie o.m. GAL, SAII 54, 14 jan. 1622,46V-47V; SAII 56,4 feb. 1627, f. 124-125, SAII 58,4mrt. 

1632,, f. 34V-36; SAII 59, 24 mei 1635, f. 309-310V; SAII 59, 26 jul. 1635, f. 356V-357; SAII 

68,, 31 okt. 1648, f. 260V-261 v; SAII 84, 25 jun. 1674, f. 49V. 

788 GAL, NA 160, 7 okt. 1622, nr. 147. 

799 GAL, SAII 53, 7 nov. 1619, f. 84V-85V; SAH 53, i nov. 1619, f. 87V-88V; SAII ss, 21 nov. 1625, 

f-- 347-348; SAII 68, 4 dec. 1648, f. 276V-278. Zie ook: SAII 58, 2i aug. 1633, f. 360V-362; 
SAIII  59, 26 jul. 1635, f. 355-356; SAII 72, 8 okt. 1654, f. 187V-188; SAII 74, 8 jun. 1656, 36-

37;; SAII 76, 9 okt. 1659, f. 151-151 v; SAII 84, 25 jun. 1674, f. 49V. 

800 GAL, SAII 926, 24 mei 1612, z.f. 

811 GAL, SAII 52, 19 jan. 1617, f. 227-227V; SAII 52, 10 jan. 1619, f. 368V-369. Ook nadat zij her-
trouwdd was, ontving zij de jaarlijkse toelage. Zie: SAII 53, 18 jun. 1620, f. 182V-183V; SAII 
53.. 4 feb. 1621, f. 283V-284; SAII 54, 30 dec. 1622, f. 235-235V; SAII SS. 2 nov. 1623, 
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f.. 23-23V; SAii 55, 6 feb. 1625, 234V-235V.; sAii SS- 15 jan- 1626, f. 369-370; SAII 56, 24 
dec.. 1626, f. 107-107V; SAii 56. 30 dec. 1627, f. 239-239V; SAII 56, 11 jan. 1629, f. 351 v-
352;;  SAII  S7, 3 jan. 1630, f. 67-67V; SAII  S7. 9 jan. 1631, f. 209V-210; SAII  S7> 8 ja»- 1632, 

f.. 368-369; SAII  58, 25 mrt . 1632, f. 46V-48V; SAII  $8, 6 jan. 1633, f. 186V-187V; SAII 59, 

55 jan. 1634. f. 50-51; SAII  59, 28 dec. 1634, f. 206. 

822 GAL , SAII  SS. *S jan. 1624, f. 6ov-6iv en 10 okt. 1624, f. 179V-180; SAII  9731, (1630), f. 81 -
88;;  SAII  58, 21 okt. 1632, f. 136V-138; SAII 68, i9apr. 1649. f- 344-34J-Stone-Ferrier, 'Met-
su'ss Justice protecting widows and orphans', 249-253. Jacquemijntgen Garniers bleef tot in 1651 
werkzaamm als vroedvrouw, SAII  934, (1651) f. 362. Stone-Ferrier, 'Metsu's Justice protecting wi-
dowss and orphans', 249. 

833 GAL , SAII  74, 31 aug. 1656, f. 97, f. 97V. 

844 GAL, SAII  61, 16 okt. 1636, f. 65-67. 
855 GAL, SAII  68, 31 okt. 1648, f. 26ov-26iv. 
866 Ibidem, 22 jan. 1649, f. 298-298V. 

877 GAL . Gilden 1233, 7 apr. 1666; Bibl. Leno 59300/71 pf, 3 dec. 1609; Bibl. Leno 59^44 pf. 

44 jul . 1594. 
888 Meer dan tweederde van de turftonner s die in de periode 1664-1667 jaarlijk s hun be-

roepseedd kwamen afleggen was vrouw, GAL , SAII 983, 17 aug. 1664, f. 17-18, sep. 1665, 
f.. 26V-27V, 1666, f. 34V-35V, 1667, f. 41V-43. Het turfdragen werd niet door  vrouwen uit-
gevoerd,, GAL , SAII  983, jun. 1665-aug. 1667, f. 26; Bibl.Leno 593°2 pf, 1616. 

899 GAL , SAI 60, f. 39-40 (z.d.); Hallen 755, 9 aug. 157>. z-*"
900 GAL , SAII  75, 22 nov. 1657, f- 69V-70. 

911 GAL , Gilden 11, 30 apr. 1718, art. 2. p. 1. 
922 GAL , ORA 41,5 mei 1582, f. 88V-89V; ORA 4 L, 15 okt. 1637, f- '41- «42v; ORA 4 o, 25 jun. 

1671,, f. 62-63V. 
933 Zie onder  meer: GAL , NA 135, 24 mrt . 1620, nr. 108 (wijnkoper ) NA 139, 22 apr. 1622, nr. 

i nn (vettewarier);NA 160, 15okt. 1622,nr. 151 (koekenbakker). 
944 Zie voor  een overzicht Kloek, Wie hij  rij.nwn  of wijf , 9-47. 
955 Howell, Women, production and patriarchy, 24, 94. 
966 Kloek, Wie hij  zij, man of wijf , 74-77. 
977 Howell, Women, production and patriarchy, 72. Howell ziet het verband tussen de high labor  status 

enn de burgerlijk e staat (gehuwd of weduwe) als een bewijs voor  haar  stelling dat de family 
productionn unit vrouwen toegang tot de high-status jobs verschafte. 

988 Danneel, Weduwen en wezen, 359. 
999 Van Deursen, 'Werkende vrouwen in een Hollands dorp' , 7. 

1000 Davis, 'Women in the arts mecaniques', 145. 
1011 GAL , Gilden 985, 21 nov. 1641. 
1022 GAL , Bibl. Leno 59300/12 pi, z.j. (1659). 
1033 GAL , SAII  71, 21 jun. 1652, f. 75-76V. 

1044 Zie voor  de taken van de meestersvrouw: Hufton, The prospect before her, 91; Wiesner, Working 
women,, 152-157; Davis, 'Women in die arts mecaniques 144-148; Quast, 'Vrouwenarbeid om-
streekss 1500', 61. 

1055 GAL , ORA 41,5 mei 1582, f. 88V-98V. 
1066 GAL , ORA 4 o, 28 jun. 1669, f. 34-36; ORA 4 o, 2 jun. 1671, f. 69-74- Zie ook: ORA 4 O, 

99 sep. 1667, f. 17-17V. 
1077 Zie o.m. GAL , ORA 4 1, 29 mrt . 1596, f. 167V; ORA 4 K. 2 mei 1611, f. 54; ORA 4 L, 15 okt. 

1637,, f- 142-14IV; ORA 4 N, (z.d.) f. 8; ORA 4 N, 13 sep. 1653, f- 47v-49= O R A 4 o, 2 jun. 
1671,, f. 69-74; ORA 4 o, 26 feb. 1671, f. 60-61; NA 140, 14 jul . 1622, nr. 26; NA 161, 18 aug. 
1623,, nr. 110. De rol van de echtgenotes in het onderhoud van contacten met personeel, 
blijk tt  eveneens uit de leerjongensaanneemboeken van de lakenhal en de kwestieboeken 
waarinn geschillen tussen leden van de nering werden geadministreerd. Gehuwde vrou-
wenn verschijnen regelmatig als de aannemende parti j  in contracten met zowel dienst-
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maagdenn als knechten en worden bij contractbreuk ter verantwoording geroepen, GAL, 
Hallenn 216-219; Hallen 127 k-q; NA 208, 16 apr. 1622, nr. 60; NA 208, 16 dec. 1622, nr. 
246. . 

1088 GAL, SAii 78, 21 sep. 1662, 39-40. 
1099 GAL, Bibl. Leno 59835 pf, 25-9-1590. 

1100 Het bestaan van het weduwenrecht kon worden vastgesteld voor de volgende beroepen: 
dee apothekers, bakkers, bezemmakers, boekverkopers, chirurgijns, droogscheerders, glas-
makers,, grutters, hoedenmakers, kaardenmakers, kladschilders, kleermakers, knoopma-
kers,, kuipers, linnenwevers, mandenmakers, mantelverhuurders, molenaars, scheepstim-
merlieden,, schoenmakers, oudeschoen- en klompmakers, schoolmeesters, schrijnwerkers 
enn stoeldraaiers. slotenmakers, smeden en koperslagers, timmerlieden en metselaars, tin-
negieters.. Daarnaast konden weduwen het werk in verschillende beroepen binnen de tex-
tielnijverheidd continueren, GAL, SAII -J-J, 22 dec. 1661, f. 203-206; SAII 72, 1 apr. 1655, 

f.. 275V-277V; SAII 61, 18 dec. 1636, f. 120V-121V; Gilden 62, 10 aug. 1653; Gilden 308, (be-
ginn 17e eeuw); Gilden 422, (1583); Gilden 527, 9 nov. 1679; Bibl. Leno 5954c pi, 15 jan. 
1666;; SAII 76, 12 feb. 1660, f. 207-207V; Bibl. Leno 59616 pi, 20 jan. 1667; SAII 76, 3 apr. 
1659,, f. 9v-n; Bibl. Leno 59622 pf, 21 aug. 1597; Bibl. Leno 59635 pi, 23 apr. 1653; Bibl. 
Lenoo 59650 p, 1586; Bibl. Leno 254 f, 27 feb. 1577; Gilden 809, 1 okt. 1615; Gilden 812, 27 
nov.. 1670; SAII 84, 12 sep. 1673, f. 16V-17; SAII 83, n aug. 1672, f. 85V-86; SAII 84, 2 nov. 

1676,, f. 251 v; SAII 90, 16 okt. 1690, f. 85-85V; SAII 87, 20 jan. 1683, z.f.; SAII 98, 20 dec. 

1687,, f. 172; SAII 82, 11 mrt. 1670, f. 62V-63; Bibl. Leno 59835 pf, 25 sep. 1590; SAII 74, 15 
mrt.. 1657, f- 211-212; SAII 62, 31 mrt. 1639, f- 159V-160; Bibl. Leno 59896 p, 9 feb. 1651. 
Vermoedelijkk was het aantal ambachten met weduwenrecht groter. Van niet ieder ambacht 
iss een ambacht- of gildenbrief (uit de zeventiende eeuw) bewaard gebleven. Inn een aantal 
gevallenn kon het bestaan van het weduwenrecht slechts indirect worden vastgesteld. De 
voorwaardenn waaronder weduwen het werk mochten continueren blijven daardoor in 
eenn aantal gevallen onbekend. 

1111 GAL, Bibl. Leno 59616 pi, 20 jan. 1667; SAII 76, 12 feb. 1660, f. 207-207V; 73, 11 nov. 1655, 
f.. 203-204. De regel dat de weduwe voor continuering van het ambacht na de termijn van 
eenn jaar en zes weken een knecht in dienst moest hebben die zijn proef had gedaan, is in 
hett smidsgilde een korte periode van kracht geweest. In het bezemmakersgilde lag deze 
termijnn op een jaar, in het mandenmakersgilde op zes maanden, SAII 82, 11 mrt. 1670, 
f.. 62V-63; SAII 83, 19 nov. 1671, f. 33V-34; Gilden 809, 1 okt. 1615. 

1122 GAL. Gilden 11, art. 23., 1718, z.f. 
1133 GAL, SAII 72, 1 apr. 1655, f. 275V-277V; Gilden 422, 1583; Bibl. Leno 59650 p, 18 jun. 1587. 
1144 Bos, 'Uyt liefde tot mdcander', 60. 

1155 GAL, Bibl. Leno 59421 p, 31 jul. 1681. Of de knecht nog steeds verpücht was om binnen 
eenn jaar zijn proef te doen, een bepaling die voor het eerst in de gildenbrief uit 1637 stond 
beschreven,, wordt in de gildenbrief uit 1681 niet vermeld. Zie: Gilden 307, (1589); Gilden 
308,, (z.j. begin 17e eeuw); Bibl. Leno 59420 p, (1637). 

1166 De gildenbrief van de mantelverhuurders is de enige waarin in geval van continuering 
doorr weduwen geen beperking met betrekking tot de huwelijkse staat is opgenomen. Het 
zevendee artikel stelt: 'Soo dat gebuerden datter een van de gildebroeders quam te sterven, 
dee weeduw, ofte kinder, die int voors gilde blijven wilde so sal 't selve vrijstaen off soo 
niett porsie uijt trecken as daer in gebracht is.' GAL, Gilden 813, 27 nov. 1670. 

1177 GAL, Bibl. Leno 59420p, (1637); S A I i 82, 11 mrt. 1670, f. 62V-63. 
1188 Bos, 'Uvt liefde tot malcander', 3 7. 

1199 Zij moest, net als andere gildenlieden van buiten de stad, het poorterschap kopen, GAL, 
SAIII  76, 28 jun. 1660, f. 255-255V. 

1200 Zie o.m. GAL, Gilden 15 (apodiekers); Gilden 83 (boekverkopers); Gilden 351 (chirur-
gijns);; Gilden 524 (glazenmakers); Hallen 127 (lakenbereiders); Hallen 834 (ververs). 

1211 De gildenbrief van de linnenwevers is de enige waarin een voorwaarde aan de aanstelling 
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vann teerknechten werd gesteld: de meesterknecht van een weduwe had eerst blij k van ei-
genn kunnen moeten geven door  middel van de proef alvorens hij  andere knechten het 
ambachtt  zou mogen leren. GAL . Bibl. Leno 254 f, 27 feb. 1577. 

1222 De verplichting aanwezig te zijn bij  een begrafenis gold overigens niet alleen bij  het over-
lijdenn van een gildenbroeder (of -weduwe), maar  vaak ook bij  de begrafenis van zijn 
vrouw.. Zie bijv. GAL , SAII 77, 22 dec. 1661, f. 203-206. 

1233 GAL , SAII  78, 17 aug. 1662, f. 26V-27. 

1244 GAL , Gilden 308 z.d. (begin 17e eeuw) (chirurgijnsgilde) ; SAII 87, 20 jan. 1683, z.f 
(schoolmeestersgilde).. Een droogscheerdersweduwe mocht het werk met een meester-
knechtt  die zijn proef had gedaan, continueren 'in allen schijn of haer  man noch in 't leven 
waer'.. Gilden 422, 10 jun. 1583. In overige gildenbrieven ontbreekt een dergelijke toevoe-
ging,, maar  worden evenmin andere, beperkende voorwaarden genoemd. 

i2ss Wiesner, Waking women, 157- ic8; Davis, 'Women in die arts mecaniques', 156; Danneel, Wedu-
wenn en wezen, 363-365; Barron, 'Introduction' , XXiv . In Oxford konden weduwen wel leer-
jongenss en knechten aannemen. Prior, 'Women and die urban economy', 105. 

1266 GAL , SAII  71, 23 mei 1652, f. 35V e.v. 

1277 GAL , Gilden 308, z.d. (begin 17e eeuw); Bibl. Leno 59420 p, 1637; SAII 82, 11 mrt . 1670, 
f.. 62V-63. Dertien jaar  eerder  had het smidsgilde het weduwenrecht van de ijzerverkoop-
sterss nog aangescherpt door  het hun evenals de smidsweduwen te verbieden het werk lan-
gerr  dan een jaar  en zes weken zonder  meesterknecht te continueren, SAII  74, is mrt . 1657, 
f.. 211-212. 

1288 GAL , SAII  73, 1 jul . 1655, f. 27-28; 73, 11 nov. idss, f- 203- 203V. 
1299 Het wthuren van Leiden, 110. 
1300 In Het wdvaren van Leiden behandelt de auteur  de nadelige gevolgen van monopolie aan de 

handd van onder  meer de ambachtsgilden. Lucassen, 'Het welvaren van Leiden (1659-
1662)',, 13. 

1311 GAL , SAII  63, 24 jan. 1641, f. 183-184V. 

1322 GAL , SAII  82, 14 feb. 1670, f. 115-116. 

1333 GAL , SAII  61, 18 dec. 1636, f. i2ov-i2iv; SAII  73, 1 jul . 1655, f. 27-28; SAII  75, 17 jan- l 6Sg. 

f.. 118-119; SAII 92, 15 apr. 1697, f. 61V-62; Gilden 527, 9 sep. 1679 en 8 jul . 1700. 
1344 GAL , SAII  82, 11 mrt . 1670, f. 62V-63. 

1355 GAL, SAII  80, 30 Sep. 1666, f. 2S-26V. 
1366 GAL , SAII 83, 11 aug. 1672, f. 85V-86. Soms vormde juist het reeds afgesloten contract met 

eenn knecht die zijn proef nog moest doen de belemmering. De aanstelling van een tweede 
knechtt  die wel aan de eisen voldeed was in dat geval te duur. SAII  82, 6 mrt . 1670, f. 57V-
j8v. . 

1377 GAL , SAII  72, 1 apr. 1655, f. 275V-277V. 

1388 GAL , NA 404, 14 sep. 1650, nr. 252. 
1399 GAL, SAII  84, 12 sep. 1673, f. 16V-17. 
1400 GAL , SAII 89, 20 dec. 1687, f. 172. In enkele gildenbrieven waren bepalingen opgenomen 

diee dergelijke conflicten voorkwamen. De schoenmakersknecht die in dienst van een we-
duwee trad, hoefde voor de proef niets te betalen. Een meesterknecht van een apothekers-
weduwee mocht geen eigen winkel opzetten tenzij  hij  twee jaar  achtereen bij  dezelfde we-
duwee had gediend, SAII  84, 2 nov. 1676, f. 251 v; Gilden 11, 1718. 

1411 GAL , SAII  78, 21 sep. 1662, f. 39-40. 

1422 Bos, 'Uyt liefde tot makander', 61. 
1433 Een tweede rekest aan het Gerecht leverde haar  een verlenging van de vrijstellin g voor  de 

periodee van nog eens anderhalfjaar  op. GAL , SAII  79,9 okt. 1664, f. 7-8. 
1444 GAL , SAII  77, 9 mrt . 1662, f. 260-261. Zie ook: SAII  78, 30 aug. 1663, f. 175V-176. 

1455 Ibidem, f. 258V-259. 
1466 Danneel wijst in haar  studie op het grote belang van een goede reputatie van de ambachts-

weduwe.. Beschuldiging van oneerbaar  gedrag kon ertoe leiden dat haar  de uitvoering van 
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hett werk werd verboden. Danneel, Weduwen en wam, 365. 
1477 Het consent aan de gezusters De Hoest leidde tot grote verontwaardiging van het gilden-

bestuurr van de apodiekers. Deken en hoofdlieden hadden twaalf jaar later ontdekt dat de 
oudstee zuster, op wier naam de winkel in het gildenboek stond, was getrouwd en ver-
zochtenn het Gerecht dringend de winkel 'te vernietigen ende te doen abandoneren'. Het 
rekestt is terug te vinden tussen de afgeslagen en nader te onderzoeken rekesten, GAL, SAII 
287,, 10 mei 1674. 

1488 Zie: Diederiks, 'Beroepsstructuur en sociale stratificatie', 49; Moes, 'Stof uit het Leidse ver-
leden',, 14-20; Noordegraaf, 'Nijverheid in de Noordelijke Nederlanden'. 68-73; Posthu-
mus,, De geschiedenis 11, 1-18 en ui, 924-929; De Vries, 'De Leidse textielnijverheid in de ze-
ventiendee en achttiende eeuw', 78-87. 

1499 De grondslag van deze organisatie bracht met zich mee dat er binnen de verschillende ne-
ringenn dezelfde deelbewerkingen werden verricht. De neringen waren echter van elkaar 
gescheiden.. Posdiumus, De geschiedenis 11, 344-345. 

icoo Posthumus, De geschiedenis n, 340. 

11 ei Deze looihallen onderscheidden zich van de hallen die dienst deden als verkoopplaats. Da-
vids,, 'Neringen, hallen en gilden', 101. 

1522 Posdiumus, De geschiedenis ut, 443-444. 
1533 Posthumus, De geschiedenis n, 352-253; Kloek, Wie hij aj.man of wijf, 59-60. 
1544 Posdiumus, De geschiedenis 11, 354. 

1555 Deze deelbewerkingen kwamen niet in alle neringen voor. Ook de volgorde van de ver-
schillendee bewerkingen verschilde per nering. Zie voor een overzicht van de opeenvolgen-
dee deelbewerkingen in de verschillende neringen: Posdiumus, De geschiedenis 111, 226-282. 

1566 De stof werd hiertoe in een kuip met volaarde, zeep of urine met de voeten gekneed. Later 
gebruiktee men in verschillende neringen voor deze behandeling volmolens. De lichtere 
stoffen,, zoals saaien die minder mochten vervilten werden door de vollers met zeep be-
werkt.. Posdiumus, De geschiedenis 11, 259; Posdiumus, De geschiedenis m, 660-674. 

1577 Het verven was een bewerking die soms op de wol, maar meestal op de reeds geweven 
stoffenn werd uitgevoerd. Moes, 'Stof uit het Leidse verleden', 9-11. 

1588 De Baan, Goed goren, 15, 60. In de lakennering en de fusteinnering ging aan het persen de 
belangrijkee deelbewerking van het droogscheren of lakenbewerken vooraf. De droog-
scheerders,, die in loonarbeid werkten, egaliseerden de stoffen die zij van de drapiers kre-
genn aangeleverd. De lakenbereiders bewerkten hun eigen lakens. Het droogscheren of la-
kenbereidenn was een van de weinige ambachten binnen de textiel dat in een gilde was 
verenigd.. Posthumus, De geschiedenis m, 698. 

1599 Posthumus, De geschiedenis 11, 355. 
1600 Niet alle rekesten zijn bewaard. 

1611 Vanwege identificatieproblemen kon het aantal mannen dat in de periode 1590-1700 als 
verver,, voller, conrooier of perser werd beëdigd niet exact worden vastgesteld. Het aantal 
weduwenn dat het werk van hun echtgenoot voortzetten is aanzienlijk. Lang niet alle circa 
3900 mannen waren gehuwd of werkten tot aan hun dood. Sommigen werden slechts en-
kelee jaren beëdigd om in het bedrijf van hun vader of moeder mee te werken, anderen 
verhetenn het werk voortijdig. 

1622 GAL, SAII 64, 13 nov. 1642, f. 176V- 177V; SAII 55, 6 nov. 1625, f. 338V-339V. 

1633 GAL, SAII 62, 31 dec. 1638, f. 204v-205. Haar moeder, de verversdochter Hester de Block, 
werdd in 1610 als weduwe van de verver Joost de Neut beëdigd en in 1634 als weduwe van 
haarr tweede man Jan Ongena. SAII 926, 15 nov. 1610, f. 52; 59, 9 nov. 1634, f. 174V-175V. 

1644 GAL, SAII 61, 13 nov. 1637, f- 324-3*j ; SAII 69, 20 aug. 1650, f. 239V-241; SAII 73, 24 jun. 

1655,, f. 24-25; SAII 73, 24feb. 1656, f. 259-260V. 
1655 In haar artikel 'Women's work in die new and light draperies in die Low Countries' stelt 

Marthaa Howell ten onrechte dat weliswaar veel vrouwelijke drapiers en kooplieden in de 
bronnenn als weduwen worden aangeduid, maar dat (on)gehuwde vrouwen nog wel toe-
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gangg hadden tot de ververij : 'But even women who were apparently not widows took on 
certainn entrepeneurial positions. The dyeing business was one enterprise making places 
forfor  such women, and a series of documents from the mid-seventeenth century suggests 
thatt  women dien constituted the majorit y of Leiden's blue-dyers in the sayetterie and were 
alsoo well represented in other  dyeing specialities.'  In een noot verwijst Howell vervolgens 
naarr  Posthumus, Bronnen m, nrs. 207 en 261 en Bronnen iv. nrs. 147, 148, ICI en 179. Der-
tienn van de vijftie n vrouwen die voorkomen in de documenten waar  zij  naar  verwijst wa-
renn weduwe. Van twee vrouwen is de burgerlijk e staat onbekend. Het ontbreken van de 
vermeldingg van de burgerlijk e staat sluit overigens niet uit dat de betreffende vrouwen 
tochh weduwen waren. Toen een van de vrouwen naar  wie Howell verwijst, als blauwverf-
sterr  een rekest van de saaiblauwververs als 'Susanna Hoijel '  ondertekende, was haar  man, 
dee verver  Jan Andries, reeds dri e jaar  dood. Dat de moeder  van Jacques Geschier, eveneens 
doorr  Howell aangehaald, een weduwe was, blijk t uit een rekest van een van haar  collega's. 
Ziee resp. Posthumus,Bronneniv,nr. IJI  ennr. 179; SAII 60, 20 mrt . 1639, f- 250-251v en 62, 
111 sep. 1639, f. 35F-3j6v. Er  waren weliswaar  vier  'jongedochters' die als verfster  werden 
beëdigdd (de eerder  genoemde Judith Huijgen was overigens het enige zeventiende-eeuw-
sese voorbeeld van een ongehuwde verfster  in de saainijverheid) maar zij  kunnen worden 
beschouwdd als uitzonderingen en rechtvaardigen de stelling niet dat vrouwen als 'appa-
rentlyy not widows' in het zeventiende-eeuwse Leiden volop verfden. Howell. 'Vfomen's 
workk in the new and light draperies'. 197-216, m.n. 199-200, 214. 

1666 Indirect worden de weduwen wel in de keuren genoemd, zoals in een ordonnantie op het 
vervenn uit 1670. GAL , Bibl. Leno 59926 pi. 

1677 Behalve de namen van de personen die jaarlijk s hun eed kwamen vernieuwen, werden in 
dee dienstboeken ook de ververs met hun knechten geregistreerd, GAL , SAII  923-947-

1688 GAL , SAII  62, 3 dec. 1638, f. 204V-205; SAII  82, 26 mei 1670, f. 90-91. 

1699 GAL, SAII 60, 8 jun. 1636, f. 320V-322; SAH 69, 2o aug. i6co, f. 239V-241; SAII 89, 28 nov. 
1686,, f. Jjv-c6v. 

1700 Zie o.m. GAL , SAII  58, 5 feb. 1632, f. 11-12; SAII  59 20 apr. 1634, f. 87-88; SAII  60, 12 okt. 

1635,, f. 107-108; SAH 60, 12 okt. 1635, f. 118-119; SAII 60, 20 mrt . 1636, f. 2so-2jiv; SAII 
60,, 12 mei 1636, f. 289V-291; SAII  61, 14 aug- "636, f. 25-27V; SAII  62, 16 apr. 1638, f. 20-

21;;  SAII  63, 7 feb. 1641, f. 199-200; SAII  69, 7 jan. 1650, f. 105- IOCV; SAII  70, 20 nov. I6CI , 

f.. 192V-193V; SAII  71, 26 sep. i6j2. f. 139-140; SAII  71, 20 okt. I6C2, f. 154- 155; SAH 82, 26 

meii  1670. f. 90-91; SAII  82, 2 jul . 1671, f. 197- 187V; SAII  89, 28 nov. 1686, f. S£v-s6v. 

1711 GAL , SAII  60, 6 dec. 163s, f. 169V-170; SAII  62,16 apr. 1638, f. 20-21; SAII  65. 29 sep. 1644. 

f.. 318-319 SAII  68, 28 aug. 1648, f. 201V-202; SAII  84, 12 sep. 167s, f. 146V; SAII  85, 15 apr. 

i677.f.. 32V-33. 
1722 GAL, SAH 81, 12 Sep. 1669, f. 227V-228. 
1733 GAL , SAII  S5> '8 nov. 1624, f. 204V-20CV. 
1744 Zie bijv. GAL , SAII  57, 23 dec. 1631, f. 366-367V; SAII  59, 8 jan. 1635, f. 214V-216V; SAII  62, 

111 sep. 1639, f. 3Cj-3S6v. 
1755 De baljuw van de nering hield toezicht op de naleving van de keuren en had ook de be-

voegdheidd om huiszoekingen te doen. Posdiumus, De geschiedenis 11,447. 
1766 GAL, ORA 4 N, 21 okt. l6jS, f. IOO- 102. 
1777 Ook zegt het bevestigende antwoord op deze vraag niets over  de toegang van vrouwen tot 

dee beëdigde beroepen binnen de saainering aangezien alleen weduwen werd toegestaan 
tee vollen, te verven, te conrooien of te persen. 

1788 GAL . SAII  73, 11 nov. 1655, f. 193V-194; SAII  63, 7 feb. 1641, f. 199-200; SAII  71, 26 sep. 

1652,, f. 139-140. 
1799 GAL, SAII  60, 12 okt. 1635, f. 118-119. 
1800 GAL , Hallen 830, z.d. 
1811 Knechten die wilden lakenbereiden moesten het ambacht twinti g stuivers betalen, mees-

terskinderenn betaalden de helft. Posdiumus, Bronnen 111, nr. 284, 10 jun. 1583. Zie ook: GAL , 
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Gildenn i i , 6 nov. 1603, an vu (chirurgijns); Bibl. Leno 59621 pf, 26 mrt. 1585, art 14 
(kleermakers);; Bibl. Leno 59801 pf, 31 jul. 1608, art. 3 (oudschoenmakers); Bibl. Leno 
S9&ZSS9&ZS pf. *S sep-1590, art. 6 (smeden). De keuren op de saainering bepaalden dat een 
meesterr maximaal twee leerlingen mocht hebben, 'boven zijn eygen of behuwelicte kin-
deren'.. Posdiumus, Bronnen iv, nr. 63, 6 nov. 1612. 

1822 GAL, SAii 69, 20 aug. 1650, f. 239V-241. Zie ook SAII 55, 28 nov. 1624, f. 204V-205V; SAII 
57,57, 23 dec. 1631, f. 366-367V; SAII 59, 20 apr. 1634, f. 87-88; SAII 60, 16 nov. 1635, f. 163-

163V;; SAII 71, 20 okt. 1652, 154- 155V; SAII 71. 28 nov. 1652, f. 185V- i86v; SAII 73, 24 jun. 

1655,, f. 24-25. 

1833 GAL, SAII 59, 20 apr. 1634, f. 87-88; SAII 81, 6 dec. 1669, f. 266-266V; SAII 84, 18 mei 

i676,f.2i9-220. . 

1844 Posdiumus, De geschiedenis m. 680, 734; Noordegraaf, 'The new draperies in me northern 
Netherlands,, 1500-1800', 176. De ambachtswinkels waren niet altijd eigendom van dege-
nenn die er gebruik van maakten. De stedelijke overheid bezat een aantal werkplaatsen en 
verhuurdee deze aan de 'dienaren van de nering'. Dat deze bedrijven niettemin investerin-
genn van de huurders vereisten, blijkt uit het rekest van Cornelia Rovers weduwe van Jacob 
vann der Liph. Bij de inrichting van de gehuurde ververij had haar echtgenoot grote schul-
denn gemaakt. Zij wenste de ververij te continueren om 'de gedane oncosten alsnu eenich-
sintss te cunnen repeteren de welcke andersints vruchteloos soude sijn'. GAL, SAII 61, 29 
aug.. 1636, f. 40V-42; Posthumus, De geschiedenis II , 360. 

1855 GAL, NA 602, 30 dec. 1637, f. 6i; SAII 62, 31 dec. 1638, f. 204V-205; Posthumus, Bronnen iv, 
nr.. 131, 20 aug. 1633. 

1866 Posthumus, Bronnen IV, nr. 144 (persers); nr. 162 (zijdeververs); Posdiumus, Bronnen v, nr. 
85,, nr. 120 (blauwververs). Zie ook: Posdiumus, De geschiedenis II, 357-359; Posthumus, De 
geschiedensm,, 739. 

1877 Dat de belangen van de andere kinderen als erfgenamen niet mochten worden geschaad 
mett de overname ondervond bijvoorbeeld Adriaen Frans Wenijten. Hij was getrouwd 
mett Maeijcken Batemans, de weduwe van Elias Bouden. Elias had in 1635 voor de som 
vann vierhonderd gulden de vollersgereedschappen van zijn moeder, de weduwe Jannet-
genn Rijkaerts overgenomen. Elias Bouden had het bedrag niet volledig afgelost en liet 
zijnn weduwe de schuld na. De andere erfgenamen van Jannetgen Rijkaerts eisten in 1646 
datt Adriaen Frans als getrouwd met de weduwe van Elias Bouden het bedrag alsnog aan 
henn zou voldoen, GAL, NA 298, 26 mrt. 1646, nr. 45; WK 212, A2-3,4mei 1646. 

1888 Dergelijke constructies voor de overdracht waren uiteraard ook buiten de saainijverheid te 
vinden,, GAL, NA 140, 10 jul. 1620, nr. 40; NA 671, 24 apr. 1650, f. 79; NA 1155, 15 okt. 1680, 
nr.. 138. 

1899 GAL, NA 135, 18 feb. 1620, nr. 66; NA 140, 14 dec. 1622, nr. 169. 
1900 GAL, SAII 65, 29 sep. 1644, f. 318-319. 

1911 GAL, SAII 62, 21 apr. 1639, f- 277V-278. Aanvankelijk was Jan Andries de zoon die de ver-
verijj  van zijn vader zou overnemen. Maar Jan Andries, inmiddels beëdigd verver, stierf 
tweee jaar voor zijn vader overleed. Abraham Andries kwam toen in aanmerking voor de 
overname,, SAII 56, 31 dec. 1626, f. ii3v-ii4v;WK 113 L, 10 mrt. 1638, f. 47-48V. 

1922 GAL, SAII 69, 12 jan. 1651, f. 326V-327; SAII 70, 9 nov. 1651, f. 193V-194; SAII 72, 18 feb. 

1655,, f. 248V-249V; SAII 76, 18 dec. 1659, f. 177-178. 
1933 GAL, SAII ss, 6 nov. 1625, f. 338V-339V. 

1944 Pieter de Vinck werd als saaiperser beëdigd 'mits doende sijn moeder assistentie', GAL, 
SAIII  Dienstboek 930, (1630), f. 46-49V. Salomon de Machele werd als perser beëdigd 'in 
plaetsee van sijn vader omme het voorseijde ampt tot gemeen proffijte van sijn vader ende 
hem,, ende naer sijn overlijden van sijne wedue ende hem te bedijenen'. SAII Dienstboek 
930,, (1630), f. 46-49V. Zie ook: NA 796 20 mei 1650, nr. 61. 

1955 Het gemiddelde aantal dienstjaren lag op zeven, maar ongeveer de helft van de weduwen 
zettee het werk voor een periode van vier jaar of korter voort. De zeven weduwen die het 
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beroepp twinti g jaar  of langer  beoefenden zijn verantwoordelijk voor  het hoge gemiddel-

de,, GAL , SAH 923-947. 
1966 GAL , SAH 61, 13 nov. 1637, f- 322V-323V; SAH 68. 28 aug. 1648, f- 201V-202; SAH 68, 29 

jan.. 1649, f. 301 v-302. 
1977 GAL , SAH 69, 12 jan. 1651, f. 326V-327. 
1988 GAL, SAH 55, 6 nov. 1625, f. 338V- 339V; SAH 65. 29 sep. 1644, f. 318-319; SAH 71, 28 nov. 

1652,, f. I8SV-I86V;N A 989, 18 jul . 1670, nr. 150. 

1999 GAL , SAH 57, 23 dec. 1631, f. 366-367V; SAH 58, is nov. 1632, f. 169-170; SAH 59, ro nov. 
1633,, f. 34V-3S; SAH 930, 15 nov. 1632, f. 207. 

2000 GAL , SAH 73, 6 jun. 1655, f. 24-25; SAH 79, 21 jan. 165s, f. 229-229V. Hester  Ongena 
trouwdee met een te Amsterdam wonende notaris, ORA 89 N, 18 mei 164$. 

2011 GAL , SAH 56, 8 okt. 1626, f. 70-71. 
2022 GAL , SAH 930, 18 nov. 1619 f. 293. 
2033 GAL, SAH SS. 6 nov- l é 25. f- 338V-339V. 
2044 GAL , SAH 67, 26 sep. 1647, f. 327V-328V. Het beroep van de zwartsaaiververs was in 1644 

gesloten.. Posthumus, Bronnen iv , 162. 
2055 Posthumus constateerde verwantschappen in alle lagen en alle neringen van de textielnij -

verheidd op basis van onderzoek naar  de voogdijboeken waarin zowel het beroep van de 
vaderr  als van de voogden wordt vermeld. Hij  wijst erop dat in zeer  veel gevallen naaste 
bloedverwantenn tot dezelfde branche behoorden. Posthumus, De geschiedenis m, 524-525. 

2066 Desreuirmux, Lodens weg op. 43, 118, 173, 333.4i8,43«-
2077 Uit de berekening van Posthumus van de gemiddelde jaarlonen van spinners en spinsters 

omstreekss 1663 blijk t het verschil tussen de lonen die voor  mannen- en vrouwenwerk 
werdenn betaald. Het gemiddelde inkomen van spinsters lag tussen de 47 gulden (quinet-
tespinsters)) en 125 gulden (kettingspinsters in de dekennering). Mannen konden met het 
spinnenn tussen de 120 gulden (in de warpnering) en 156 gulden (inslagspinners in de la-
kennering)) verdienen. Het spinnen werd in de zeventiende eeuw overigens vaak uitbe-
steedd aan vrouwen op het platteland, terwij l binnen de stad kinderen vaak als goedkopere 
arbeidskrachtenn het spinwerk verrichtten. Posdiumus, De geschiedenis m, 626-627, 632. 

2088 GAL , SAH 926, 26 apr. 1612, f. 149V. 
2099 GAL . SAH 924,4 jan. 1601, f. 42-42V. 
2100 Ibidem; SAH 926, 16 jun. 1614, f. 286v. 
2111 GAL , SAII  51, 24 apr. 1612, f. 309V-310V. 

2122 Ibidem, 2 feb. 1612, f. 284. 
2133 De bode met de roede betaalde ƒ 17,50. de boekhandelaar  gemiddeld ƒ 14,28. Peltjes. Leid-

see lasten. 13,65, 102. 

66 Armoed e 

11 GAL,OR A 3, dl. 6, z.d. (sep. 1608), f. 128-128V. 
22 Waarschijnlij k werd bedelarij, net als in de achttiende eeuw overigens wel gedoogd. Pot, 

Annn Leiden, 236. 
33 Pot, Arm Leiden, 164. 
44 Orlers, Beschrijving*  derstadt Leyden, 214-215. 
55 Zie voor  de betekenis van onderlinge hulp: Van Wijngaarden, Zonj  voor  de kost, 209- 247. 
66 Orlers, Beschiijvinge der  stadt Leyden, 140. 
77 In 1585 had het Gerecht besloten alleen wezen op te nemen van poorters of inwoners die 

langerr  dan een jaar  in Leiden woonden. Ligtenberg, De armezDig te Leiden, 199. 
88 Van Mieris, Beschrynng der  stad Leyden 11, 200-202. Wie ondanks het verbod onderdak verleende 

aann een onvermogende zwangere vrouw moest zelf de eventuele onderhoudskosten beta-
len,, SAH 9, (1583), keur  145b. In een concept verordening op de armenzorg uit 1582 was er 
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all  op gewezen dat de steun vanuit het Huiszittenhuis uitsluitend bestemd was voor 'borge-
ren,, poorters ende Innewoonders deser Stede die alhier met behoorlicke bewillinge vaste 
woonplaetsee hebben', net zoals het weeshuis alleen voor de ouderloze kinderen van burgers 
off  inwoners van de stad was bedoeld, GAL, SAII 6053, z.d. (1582); Orlers, Beschrijvinge derstadt 
Leydm,, 13e. 

99 Ook soldaten, bootgezellen, zwervende bedelaars, gevangenen en vreemdelingen zonder 
domiciliee in de stad waren vrijgesteld van de belasting.Van Dillen. 'Summiere staat', 169. 

100 De cijfers die de stadshistoricus Orlers in zijn Beschrijvinge der stodt Leyden uit 1641 over de arme 
bevolkingg in Leiden geeft, zijn wel opmerkelijk hoog. Hij meende dat zo'n vijftienduizend 
mensenn door de Huiszittenmeesters 'bedient ende onderhouden' werden. Wanneer ook de 
Walen,, de Engelsen, Mennonieten en Lutheranen die uit hun eigen gemeente steun ontvin-
genn bij dit aantal werden opgeteld, dan, zo meende Orlers, 'suit [ghy] bevinden dat by na 
hett vierde gedeelte vande inwoonderen deser Stede arme ende behoeftige persoonen zijn' 
Orlers,, Beschrijvinge der stadt Leyden, 139-140. 

111 Contemporain commentaar op de gang van zaken bij de telling geeft blijk van enig wan-
trouwenn ten aanzien van de betrouwbaarheid van de bron. Volgens Pieter de la Court kon de 
tellingg niet waarheidsgetrouw zijn, omdat het hier een voorbereiding op een belasting be-
trof.. Van Dillen, die over het kohier van 1622 publiceerde, is minder sceptisch. Van tevoren 
wass immers al bekend dat de allerarmsten geen geld hoefden af te dragen. Voor hen had op-
namee in het register geen consequenties en dat gegeven moet ook toen al bekend zijn ge-
weest.. Toch verwacht ook hij dat de telling beneden de werkelijkheid ligt. Posmumus ten 
slotte,, bewerkte de bron, wat dit aangaat, zonder commentaar. Van Dillen, 'Summiere staat', 
170;; Posmumus, Degesduedoiis 11, icc-157. 

122 Het Havenbon dat in 1749 eveneens behoorde tot de bonnen met de hoogste concentratie 
vann arme huishoudens werd in 16C9 gebouwd. Tjalsma, 'Een karakterisering van Leiden in 
1749'.. 32. 

133 Henderson en Wall,'Introduction', 14-16. 
144 Van Wijngaarden maakt geen onderscheid naar burgerlijke staat, maar onderscheidt onder 

meerr vrouwen met kinderen (3c,9% van het aantal bedeelde gezinnen), alleenstaande 
vrouwenn (27,2%) en vrouwen met of zonder kinderen (3,6%). Van Wijngaarden, Zorg voorde 
kost,, 88; Van derVlis berekende, ervan uitgaande dat vrouwen van wie geen burgerlijke staat 
vermeldd werd, verweduwd waren, dat weduwen 34% van de bedeeldenpopulatie uitmaak-
ten.. Van derVlis, Leven in armoede, 77. 

iee Het betreft hier uitsluitend de hoofden van huishoudens. De personen die als arm werden 
beschrevenn en bij niet-armen inwoonden zijn niet opgenomen. Het ging om één man, één 
echtpaar,, tien vrouwen van wie de burgerlijke staat onbekend is, vier weduwen, twee wees-
kinderenn en vier personen over wie nadere gegevens ontbreken. De Leidenaren die buiten 
dee Wittenpoort woonden, zijn meegeteld in de berekeningen. 

166 Deze groep wordt gevormd door samengestelde gezinnen waarvan niet kon worden opge-
maaktt wie het hoofd van huishouden was. 

177 Henderson en Wall, 'Introduction', 4-8, 12-16; Prak, 'Armenzorg icoo-1800', 76-77. 
188 Chabot, 'Widowhood and poverty', 296-301; Klapisch-Zuber, 'The "Cruel Mother'", 

1211 -122. Marchini, 'Poverty, the lif e cycle of the household and the female lif e course in 
eighteenthh century Corsica', 23c. Zie ook: Hardwick, 'Widowhood and partriarchy', 
13c;; Hanawalt, 'The widow's might', 26-35. 

1919 GAL, SAII 66, c okt. 164c, f. 233-233V. Het stadsbstuur hield overigens bij de vaststelling van 
dergelijkee traktementen rekening met de zorg voor vrouw en kinderen. Een voorganger van 
dee organist die in 1606 werd aangenomen, ontving een wedde driehonderd gulden per jaar, 
'zolangee hij jongman ende ongehuwelicht' was. Toen hij trouwde werd de wedde, zoals bij 
dee aanstelling was toegezegd, met vijfti g gulden per jaar verhoogd, GAL, SAII 924, 1 jan. 16-
6,, f. 264a; SAII 924, 12 apr. 1607, f. 264av. 

200 GAL, SAII c8, 6 jan. 1633, f. 184V-185V. 
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2ii  GAL , SAii 53, i nov. 1619, f. 85V; SAii 61, 27 nov. 1636, f. 127V-129V; SAH 66, 5 mrt . 1646, 
f.. 325-326; SAH 69, 16 sep. 1649, f. 63-63V. 

222 De Tweehonderste Penning belastte heerlijkheden, tienden, visserijen, huizen, landerijen, 
molens,, veren, gorsen, los- en lijfrenten , hypotheekleningen, schepen, handelsvoorraden, 
meubels,, vaatwerk, juwelen, geldbedragen en gekapitaliseerde renten. Feitjes, Leidse kisten, 8. 

233 Ook een eeuw eerder, in 1584 bij  de registratie van het kapitaalkrachtige deel van de Leidse 
bevolkingg ten behoeve van een gedwongen lening, was het aandeel weduwen onder  de rijk-
stee laag van de bevolking opvallend groot. Woltjer . 'De 'alderijcste' te Leiden in 1584'. 23- *4-

244 Peltjes, Leidse kisten, 9; Oldewelt, 'De beroepsstructuur', 81. De verdeling van weduwenhuis-
houdenss onder  de verschillende sociale lagen van de Leidse bevolking komt grotendeels 
overeenn met de cijfers die Van der  Woude berekende voor  het Noorderkwartier . Het aantal 
weduwenhuishoudenss onder  de vermogenden (14.5%) lag iets hoger  dan het percentage 
weduwenhuishoudenss op de gehele bevolking (13.3%)- Het aantal weduwenhuishoudens 
onderr  de bedeelden was opmerkelijk groot (31,3%). Van derWoude, Het Noordeikwartier, 248. 

255 In haar  rekest uit 1603 spreekt de weduwe ook van het feit dat een deel van haar  geld 'deur 
vreemdee ende viantlicke handen geoccupueert'  was. Het is onduidelijk op welke manier  dit 
iss gebeurd, GAL , NA 19, 31 mrt . 1590, nr. 69 en 5 apr. 1590. ^ 7'; SAII  49. lS aug. «6oo, 
f.. 174V-175V; SAH 49, 26 jun. 1603, f. 314V-315. 

266 GAL, SAH 73, 20 aug. 1655, f. 104V-105V; SAH 73. 10 nov. 1656, f. 197V-198; SAII  83, 19 nov. 
1671,, f. 33V-34; SAH 83, 26 jan. 1673, f. 136-136V; SAH 84, 30 nov. 1673, f- 17V; SAH 85, 6 
nov.. 1677, f. io6v- 107b; SAH 86, tii  jul . 1680, f. 78-78V; SAII  87. 28 mei 1682, f. 33-33 ;̂ SAII 
89,, 13 jan. 1687, f. 70-71; SAII  90, 26 jun. 1692, f30v-231; SAII  91, 9 nov. 1695, f. 171V-172V; 
SAIII  286, 29 mrt . 1674, f. 36. 

277 GAL, SAH 5950, 22 jul . 1649, f. 81-82V. 
288 Ibidem, 16 jan. 1648, f. 37"38v. 
299 Ibidem, 22 jul . 1649, f. 81 -82v. 
300 Ibidem, 22 jul . 1649, f. 81 -82v. 
311 In het derde rekest dat Adriana Hoochcamer in 1652 indiende, veronderstelde de weduwe 

haarr  situatie bij  het stadsbestuur  bekend en refereerde zij  'om cordieijdt wille'  aan haar  eer-
deree uitleg. Na dit derde verzoek volgden nog ten minste vij f rekesten. Zie GAL , SAII  5950, 
166 jan. 1648. f. 37-38V, 22 jul . 1649, f. 8i-82v, 25 apr. 1652, f. 268-269 (met in de kantlij n 
eenn referentie aan een rekest uit 1659); SAII  5952,8 jun. 1658, f. 56V-58 (met referenties aan 
rekestenn uit 1655 en 1656), 23 mei 1661, f. 269-270. 

322 GAL , SAII  5950, 16 jan. 1648, f. 37*38v. 
333 GAL , SAII  45, 23 feb. 1589, f. 164V-147; SAII  45, 25 jan. 1590, f. 255; SAII  46. 7 feb. 1591, 

f.. 58-59V; SAII  46, 30 jan. 1592, f. 173V; SAII 46, 19 sep. 15:91, f. 127-127V; SAII 46, 15 apr. 

1593,, f. 302-302V; SAII  46, 15 apr. 1593. f- 308; SAII  48, 8 aug. 1596. f- 3<>-

344 GAL , SAII  46, 15 apr. 1593, f. 302-302V. 

355 Hierop wordt ook door  Erasmus gewezen in zijn adviezen aan weduwen. Erasmus, De kersten 

weduwe,, z.p. (6v-8). 
366 Brundage,'Widows as disadvantaged persons', 194-195. 
377 Ibidem, 196. 
388 Niet iedere weduwe genoot deze speciale bescherming van de kerkelijk e gerechtshoven. Of 

dee weduwe kon rekenen op juridische ondersteuning van de geestelijkheid was afhankelijk 
vann haar  sociaal-economische status en van de ontberingen die zij  had geleden. Brundage, 
'Widow ss as disadvantaged persons', 193; 197-198. 

399 De Monté Verloren, Historische ontwikkeling wn de begrippen bezit en eigendom, 141, 144-145. 
400 Van Leeuwen, Het Rooms-Hollands regt, 480. Ook in andere provincies van de Republiek waar 

gelijkee gerechtshoven voor  1581 waren opgericht, genoten weduwen het recht om in eerste 
aanlegg te dagen. Weduwen in Groningen en Drenthe hadden dit recht niet. Hempenius-van 
Dijk ,, 'Widows and die law', 91. 

411 Van Leeuwen, Het Rooms-Hollands regt, 480. 
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422 Ibidem, 481. In hoeverre weduwen van dit privilege gebruik hebben gemaakt, zal moeten 
wordenn onderzocht. 

433 Zie bijv. GAL, SAII 53,6 jun. 1619, f. 39v-4°; SAII 53, 27 jun. 1619, f. 52V-53V; SAII 53, 1 nov. 

1619,, f. 85V-87V; SAII 5j, 17 dec. 1620, f. 270V; SAII 58, 6 jan. 1633, f. 184V-185V; SAII 58, 21 

mrt.. 1633, f. 241-242V; SAII éo, 12 okt. 1635, f. 107-108V; SAII 71, 20 okt. 1652, f. 154-155; 
SAIII  79, 9 nov. 1665, f. 207V-209V; SAII 82, 6 mrt. 1670, f. 57V-58V. 

444 Sharpe, 'Survival strategies and stories', 221, 227. Zo verzocht de Leidse lakenwerker en we-
duwnaarr Johannes Velthuizen het sudsbestuur om de uitkering van het vruchtgebruik dat 
zijnn drie kleine kinderen van hun grootmoeder hadden geërfd. Na de dood van zijn vrouw 
wass hij werkloos geworden, waardoor 'twee van sijn voorseijde kinderen (vermits het derde 
iss comen te overlijden) bij nae geene clederen, geen verschooningh van linnen ende geen 
kousenn off schoenen aent lichaem hebben ende deselve daer door, ende door verdere ar-
moedee sodanigh vervallen dat sij luijden van ongemack staen te sullen vergaen'. Het rekest 
werdd niet gehonoreerd. Van andere aard waren de problemen waarmee Willem Sijmon Ha-
siuss als weduwnaar te maken kreeg. 'Blijvende sitten met acht kleijne kinderen', was hij 'on-
bequaem'' om 'sijn swaer ampt' uit te voeren. De kerkenraad gaf de diaken daarom enige tijd 
vrijaf,, GAL, SAII 286, 23 nov. 1673. 51; NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, 29 dec. 1642. 

455 Vassberg, 'Widows in 16th century Castile', 185. Zie ook: Chabot, 'Widowhood and poverty 
inn late medieval Florence', 291-292. 

466 Henderson en Wall, 'Introduction', 15-16; Erickson, Women and property, 203. Overigens ont-
brakk het niet alleen weduwnaars, maar ook ongehuwde vrouwen aan de kwalificatie van 
vanzelfsprekendee ontvangers van de armenzorg. Amy Froide wijst erop dat ongehuwde 
vrouwenn in het vroegmoderne Engeland in tegenstelling tot weduwen, niet tot de 'deser-
vingg poor' werden gerekend. Waar sekse het verschil tussen weduwe en weduwnaar bepaal-
de,, was het onderscheidende principe tussen de weduwe en de ongehuwde vrouw het ge-
ledenn verhes. Froide, 'Marital status as a category in early modern England', 252-258. 

477 Groenveld, 'Van late Middeleeuwen tot omstreeks 1572', 21-24. Koppenol, Leids Heeld, 47-52; 
Ligtenberg,, De armezorg te Leiden, 15-18; Spaans, .Armenzorg in Friesland, 40-43. 

488 Prinsen,'Armenzorg teteidenin 1577'. 113-120; Koppenol, LeidsHedal, 52. 
499 Prinsen, 'Armenzorg te Leiden in 1577', 131 -133, 137-139. i£2; Ligtenberg, De armezorg te Lei-

den,, 229. 
500 Van Hout volgt daarmee de indeling die Vives in zijn De subventione Fauperum maakte. Tukker, De 

classisclassis van Dordrecht, 72. 
511 Prinsen, 'Armenzorg te Leiden in 1577', 154-155. 

522 Alleen de in het rapport voorgestelde werkverschaffing aan armen is nooit gerealiseerd. Lig-
tenberg,, De armezorg te Leiden, 304. 

533 Ligtenberg, De armezorg te Leiden, 229-230. 
544 Pot, Arm in Leiden, 263. 
5555 Chabot,'Widowhood and poverty', 292. 
566 Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 50, 67; Spaans, Armenzorg in Friesland. 102. 
5757 Prinsen, 'Armenzorg te Leiden in 1577', 145-149. 

588 Ligtenberg, De armezoig te Leiden, 304-305; Blok, Geschiedenis 111, 324-326; Oerle, Leiden binnen en 
buitenn de stadsvesten, 416-417; Orlers, Beschrijvinge der stadt Leyden, 128. 

599 Hoewel in de conceptverordening op de armenzorg uit 1582 arme vreemdelingen werden 
verwezenn naar de baaierd in het gasthuis, blijkt dit onderkomen in de zeventiende eeuw 
niett altijd beschikbaar te zijn geweest. De baaierd werd in 1627 door het stadsbestuur open 
gesteldd als onderkomen voor één nacht. Vier maanden later sloot het stadsbestuur de baai-
erdd weer. GAL. SAII 6053 z.d. (1582); SAII 187, 4 nov. 1627 en 13 mrt. 1628, f. 105. 

600 Orlers, Beschrijvinge der stadt Leyden, 134. 

611 Dat men ook kostkoopsters op de zalen ondergebracht, blijkt uit de contracten die bij de 
opnamee werden opgesteld, GAL, Gasthuizen 1071, 8 mei 1667, f. 1; 12 mrt. 1669. f. 3 en 16 
feb.. 1696, f. 32v. Het is onbekend hoeveel proveniershuisjes het gasthuis telde. Leverland, 
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'Hett  Sint Elisabethgasthuis in de kamp', 57. 
622 De gegevens over  de vrouwen die werden verzorgd in het Elisabethgasthuis zijn verzameld 

uitt  de memorieboeken (1608-1676), waarin de verzoeken tot opname werden geregis-
treerdd en het memoriaal van bedsteden, waarin de verdeling van de plaatsen over  de perio-
dee 1616-1654 werd bijgehouden. Zie GAL , Gasthuizen 1064, 1065 en 1066. 

633 GAL , Gasthuizen 1064 en 1066. 
644 GAL , Gasthuizen 1064, 20 mei 1612, f. 14V. 
655 Omsteeks 1610 lieten de regenten weten niet in de gelegenheid te zijn proveniers op te ne-

menn teneinde de bedden vri j  te houden voor  armlastigen en zieken. Ook het Catherinagast-
huiss en het Ceciliagasthuis hadden in deze periode met ruimtegebrek te kampen. In deze 
tweee gasthuizen werden in 1610 meer  dan driehonderd mensen verzorgd. Soms werden de 
beddenn onder  de armen verloot, GAL , Gasthuizen 1064, z.d. f. 123V; SAII  5941, 22 okt. 1610, 
f.. I-IV ; Gasthuizen, 106c, (z.d.) f. 39. 

666 GAL , Gasthuizen 1064, 6 feb. 1611, f. 13. 
677 Ibidem, 18 mei 1614, f. i6v. 
688 Ibidem, 19 feb. 1612, f. 14. 1 feb. 1615. f. 18, 13 mrt . 1617, f. 41V, 9 okt. 1617, f. 42, 17 apr. 1628, 

f.. 77-
699 Zie bijv. GAL , Gasthuizen 1064, 30 nov. 1614, f. 17V en 1 mei 1617, f. 41V; Gasthuizen 1065, 

f.45,f.. 103,f. nc.f. 153,f- 'S9 (z d-)-
700 GAL , Gasthuizen 1065, f. 123. 
711 Zo kan het verschil tussen de leeftijd zoals die bij  het verzoek tot opname werd gegeven en 

dee leeftijd die in het memoriaalboek van de bedsteden bij  inname werd geregistreerd, niet 
altij dd verklaard worden aan de hand van de wachttijd , GAL , Gasdiuizen 1064, 1065 en 1066. 

722 GAL , Gasthuizen 1065, f. 145. 
733 De vermelding van de geboorteplaats van de vrouwen die een plaats verzochten en van de 

verpleegdenn in het gasthuis was. evenals de vermelding van de leeftijd en de burgerlijk e 
staatt  afhankelijk van de nauwkeurigheid van de verschillende regenten die elkaar  opvolg-
denn en is willekeurig. 

744 Deze vergelijking geeft slechts een algemene indruk . De ondertrouwakten geven immers 
geenn informati e over  de immigrati e van ongehuwden, die bijvoorbeeld in het gasthuis wel 
onderdakk vonden. Zie voor  de voor- en nadelen van het gebruik van ondertrouwakten voor 
eenn analyse van immigrati e Lucassen en De Vries, 'Leiden als middelpunt van eenWfesteuro-
peess textiel-migratie-systeem', 141-142, 148; Van de Pol, Het Anstadoms hoerdom, 110-111. 

755 GAL, Gasthuizen 1071, 3 mei 1689, f. 26. Grietgen Harmens, weduwe van Willem Pieters 
Verburch,, betaalde het bedrag 1600 gulden, maar  daarmee werd ook de kost gekocht voor 
haarr  persoonlijke verzorgster, een 'seecker  bequaem vroupersoon, die volcomendijck te 
dienstee van de voornomde Grietie Harmens wesen sal ende haer  in alles de behulpsaeme 
handtt  biedende'. Gasdiuizen 1071, 8 okt. 1671, f. 11. 

766 GAL , ORA 76D, 6 sep. IC98 f. 70V-71. 

777 GAL , Gasdiuizen 1071, 3 nov. 1670. f. 9. Zie ook: Gasthuizen 1071, 8 mei 1667, f. 1; 12 

mrt .. 1669, f. 3; 3 mei 1698, f. 26. 
788 GAL, Bibl. Leno 28670 pi, (1673). 
799 GAL,Gasdiuizen 1065, f. i2ivenf. 113. 
800 Ibidem, 13 apr. 1624, f. 63. Zie ook: Gasdiuizen 106c, (z.d.) f. 83. 
811 GAL, SAII  3419a. 11 Mig- i£97-
822 GAL, SAII  48, IO Okt. 1^87, f. 234V. 
833 GAL , Gasdiuizen 106c, f. 37V, f. 61. 
844 GAL , SAII  49, 8 jun. 1600, f. 14£-

8cc GAL , ORA, 76 D, 9 sep. 1598, f. 69V-71V. 
866 SAII  C938, 17 jan. 1602, f. 149-149V. 
877 GAL , Gasthuizen 1071, 26 aug. 1674. f. 17. Zie ook: Gasdiuizen 1071, 3 nov. 1670, f. 9-9V. 

888 GAL , Gasdiuizen 106c. 
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899 De Baar, 'Inleiding', 10. Zie ook:Turck, Die LridmcrWrfinstiftungai, 122-128. 
900 Wanneer er geen weduwen waren, nam men in het Cathrijn Jacobshofje ook wel echtpa-

renn of ongehuwde vrouwen op. GAL, SAH 6177, 27 okt. 1598. 
911 GAL, Hofjes 185, IJ okt. 1C63, (Bethaniënhofje) SAII 6177. 7 aug. 1645 (Pieter Gerrits 

Speckhofje),SAHH 6177, 24aug. 1655 (Tevelingshofje). 
922 De regel dat weduwen het hof moesten verlaten werd aanvankelijk niet gesteld, maar vijf 

jaarr na de stichting alsnog door Cadirijn Maartens toegevoegd, GAL. NHD 1159, 19 sep. 
1608;; NHD 1161, i okt. 1613. 

933 Leermakers en Welling, Door gangen en poorten, 112. 
944 GAL, SAII S9S°, '6 feb. 1649, f. 70. 

9cc GAL, Hofjes 6, (1640), f. 24. 

966 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de bewaard gebleven inventarissen van de ingebrachte boedels 
vann bewoonsters van het Sint Anna Aalmoeshuis. De inventarissen zijn gepubliceerd als 
bijlagee bij Van Dissel, 'Van wege den hoogdringenden noot en uyt sonderlinge gratie', 7c-
90. . 

977 Zie o.m. GAL, SAII 6177, 27 okt. 1598 (Cathrijn Jacobshofje); Sint Maarten, 1472, z.d., z.f., 
(Sintt Salvatorshofje); Hofjes 6, f. 24-2SV (1641) (Klein Sionshofje); Hofjes 185, 15 okt. 
IC633 (Bethaniënhofje), Hofjes 237, f. 22 (z.d.) (Jan de Laterehofje). 

988 GAL. Hofjes 6, (1640) f. 25. 

999 GAL, Hofjes 18c, ie okt. 1563 (Bethaniënhofje). Zie ook: SAII 6177, 27 okt. 1598 (Cathrijn 
Jacobshofje). . 

1000 GAL, Hofjes 237, 17 mei 1689, f. 37V. 

1011 De Baar (e.a.), Sint Annahofje 14, 91 -96; De gemiddelde leeftijd van de vrouwen die in de pe-
riodee 1665-1682 met hun echtgenoot in het Jan de Laterehofje kwamen wonen was 60 
jaar.. GAL. Hofjes 237, f. 4c. 

1022 De Baar (e.a.), Sint Arawhofje, 94. De regent Pauwels vanThoornvliet heeft een register ge-
maaktt van de vrouwen die in de eerste helft van de zeventiende eeuw in het Sint Anna Aal-
moeshuiss woonden. De afloop van de geschiedenis van de vrouwen die er nog woonden 
toenn de administratie werd beëindigd, is onbekend. Van de overige 32 vrouwen overleden 
err dertien in het hof, zeven vrouwen vertrokken met onbekende bestemming en twaalf 
vrouwenn gingen naar een van de gasthuizen in de stad. De Baar (e.a.), Sint Annahofje, 91 -96; 
Ookk verschillende bewoonsters van het Jan de Laterehofje werden in het gasthuis opgeno-
men,, GAL, Hofjes 237, f. 28 (z.d.); üornrt. 1638, f. 34. 

1033 GAL, SAII 4021-4022. Olwen Hufton constateerde dat 'spinster clustering", de samenwo-
ningg van twee, drie of vier vrouwen, zeer gebruikelijk was in Frankrijk en Engeland in de 
achttiendee eeuw. Hufton, 'Women without men', 129-132. 

1044 Van Leeuwen, Het Rooms-Hollands regt, 54. Onderzoek naar bedeelden in Zwolle wees echter 
uitt dat familieleden niet aansprakelijk werden gesteld voor de zorg van verarmde familie-
leden.. In dit geval moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat armen aan-
spraakk maakten op bedeling omdat zij niet op familieleden terug konden vallen. Van Wijn-
gaarden,, Zorg voor de kost, 210-216. In Engeland, waar de Poor Law Act uit 1601 kinderen ver-
plichttee hun verarmde ouders te ondersteunen, konden arme ouderen rekenen op (stede-
lijke)) armenzorg, ook wanneer zij kinderen hadden die in de gelegenheid waren om voor 
hunn ouders te zorgen. De hulp die ouders van hun kinderen ontvingen, werd beschouwd 
alss supplementair. Smith, 'Ageing and well-being in early modern England', 64-65,82-83. 

iocc Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 211. De zakelijk opstelling tussen nabije verwanten kwam 
niett uitsluitend voor onder de armere bevolking voor wie de terugbetaling van de ver-
leendee steun wegens het gebrek aan middelen mogelijk noodzakelijk was. Toen de rijke 
Hesterr della Faille haar kinderen wegens besmettingsgevaar van de pest naar Sara van der 
Meulenn in Utrecht had gestuurd, verzocht zij haar schoonzuster haar kinderen goed te 
voedenn en in de 'wtersten noot geen geit te sparen tot mijn kinders gesontheijt'. Over de 
tee maken kosten schreef de weduwe: 'stellet alle op mijne rekeninge van briefloon ende 
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watt  oncost die UL doet veel oft luttel, groot oft cleijn, ick salt UL deugdlijck tot den lesten 
stuijverr  toe wederomme geven'. Die garantie werd ook geboden wanneer  Hester  onver-
hooptt  zelf zou bezwijken onder  de pest: 'al come ick oock te sterven ons broeder  Andries 
saltt  UL al van mijnent wegen betaelle.'  UBL.Thysius 274, aug. 1600; 21 aug. 1600; 14 aug. 
1600. . 

1066 GAL , NA 102, 7 jan. 1622, nr. 5. 
1077 GAL , ORA 76D, 6 mrt . 1590, f. 29-31. 
1088 Wengler, 'Widows before die consistory in Reformation Geneva'; Kooijmans, Vriaidschap, 

$6;;  Klassen, 'Old and cared for' , 36. 
1099 GAL , ORA 76 D, 20 dec. 1695, f. 52-54V. 
1100 Ibidem, 2s Jan. 1617, f. 117-119. 
1111 Zie bijv. GAL , ORA 76 D, 6 mrt . 1690, f. 29-31 en 29 dec. 1595, f. 52-54V. 
1122 GAL , NA 140. 17 nov. 1622, nr. 152; NA 64, 23 sep. 1600, f. 174- 175V. 
1133 GAL . NA 473, 3 jun. 1640, z.f.; NA 102, 25 jun. 1622, nr. 90. 
1144 GAL , NA 139, 3 apr. 1622, nr. 107. 
111 j  GAL , NA 208. 19 aug. 1622, nr. 163. 
1166 GAL , SAH 1220; Pieck. 'Jan van Hout en de Leidse buurten' , 3c-ci; Roodenburg, 'Naar  een 

etnografiee van de vroegmoderne stad', 219-243; Pot, Arm Laden, 223-226. 
1177 GAL, SAII  I220, (1593). 
1188 GAL , SAH 6959, o.m. 15 nov. 1648, 13 aug. 1655, z.f. Van derVli s en Van Wijngaarden heb-

benn erop gewezen dat in Delft en Zwolle de gereglementeerde gebuurten van weinig bete-
keniss waren voor  de ondersteuning van bedeelden. De burenhulp vond veeleer  plaats 
langss informele kanalen. Het is onbekend of de steun die Hill e Jans kreeg, betaald werd uit 
dee gebuurtekas of dat deze deel uitmaakte van de 'informel e burenhulp' die Van derVli s en 
Vann Wijngaarden van de gereglementeerde hulp van de gebuurten onderscheiden. Van der 
Vlis,, Leven in armoede, 228; Van Wijngaarden, Zonj  voor  de kost, 223-230. 

1199 GAL , SAii 3358, 18 okt. 1607, f. 34-34V- Een gedeelte van deze paragraaf over  predikants-
weduwenn verscheen eerder  als artikel . Zie Schmidt: 'Dat oock de weduwen ende weesen 
derr  Dienaren niet vergethen werden'. 

1200 In de huizen op het Falide Begijn woonden lidmaten van de universiteit en mensen die 
daartoee speciale toesternming hadden verkregen van het Gerecht. De begijnen die er  na de 
Reformatiee nog woonden, mochten blijven tot aan hun dood. Witkam, De financial van de 
Leidsee universiteit iv, 256. 

1211 Een predikant die eerder  notaris was geweest mocht huwelijkse voorwaarden en testa-
mentenn blijven opmaken, maar  alleen wanneer  er  geen andere notarissen beschikbaar  wa-
renn en hij  'onstichtelijke' plaatsen als herbergen zou mijden. De vraag of een predikant 
personeell  mocht aannemen om zich in zijn winkel te laten assisteren, beantwoorde de sy-
nodee ontkennend. Reitsma en Van Veen, Acta ia ia provinciale en particuliere synoden 11. 146, (1574); 
3277 (1588). Zie voor  nevenactiviteiten van predikanten ook Van Deursen, Bavianen en slijkaeu-
zen,, 74-76. 

1222 Reitsma enVanVeen, Acta der provinciale en particuliere synoden 11, 146(1574). 
1233 Reitsman en Van Veen, Acta der provinciale en particuliere synoden m, 11, (1593). 
1244 Ibidem. 
i2jj  VanDeursen, Bavianen en slijkgeuzen, 72; Groenhuis, De predikanten, 134, 137-141. 
1266 Met kleine vermogens worden vermogens tussen de duizend en tienduizend gulden be-

doeld.. Besparingen op het traktement waren volgens Groenhuis mogelijk door  de 'sobere 
levenswijze''  van predikanten en het feit dat zij  geregeld konden terugvallen op giften van 
gemeenteleden.. Wegens het gebrek aan bronnen is het niet mogelijk zicht te krijgen op de 
socialee achtergrond van de predikantsvrouwen zelf. Groenhuis, De predikanten, 149-150. Vgl. 
Vann Lieburg, Profeten en hun vaderland, 97-107. 

1277 GAL , SAII  3358, 1 nov. 1607, f. 34V-3SJ SAII  3358, 1 jul . 1610, f. 47v"48; SAII  70, 19 okt. 
I6CII  , f. 180- i8ov. 
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1288 GAL, SAii 67, 13 jun. 1647, f- 26o-26ov; SAH 68, c dec. 1647, f. 21-22. Nadat het Gerecht 
inn een ordonnantie voorafgaande toestemming voor een openbare auctie verplicht had 
gesteld,, ontving het met grote regelmaat rekesten waarin weduwen verzochten de biblio-
theekk van hun echtgenoot te mogen verkopen. De apostilles op deze rekesten werden vaak 
inn lijstjes achterin de Gerechtsdagboeken geregistreerd. Gilden 61,9 jun. 1639, f- 4-

1299 GAL, SAII 48, 28-aug. IC97, f. 2i8v; SAH si, 6 jun. 1619, f. 39V-40; SAH 50, 29 jan. 1605, 
f-- 42-43; SAH 61, 13 nov. 1636, f. 98-99V; NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, 7 nov. 1636. 
Mogelijkk ook bleven enkele weduwen hand- en spandiensten verrichten voor de kerk. Zo 
wass de weduwe van Egbertus Aemilius gastvrouw voor de predikanten van de classis die 
dee dienst overnamen toen hun Leidse collega's vanwege de nationale synode naar Dor-
drechtt waren afgereisd, GAL, SAII 3359, 2c okt. 1619, f. 24V-25-. 

1300 Rutgers, Acta van de Nederiandschesynoden, 380. 
1311 Ibidem, 636-636. Op de nationale synode te Den Haag in 1586 besloot men dat de predi-

kantsweduwenn onderhouden moesten worden door de kerk waar hun echtgenoot had ge-
diend.. Op welke manier dat zou moeten gebeuren, vermelden de acta niet. Rutgers, Acta 
vann de Nederlandsche synoden, 490. 

1322 Reitsma enVanVeen, Acta der provinciale en particuliere synoden II , ico-rcr (1574), 174(1579). 
1333 Van dergelijke fondsen konden weduwen overigens niet leven. Zie Van Deursen, Bavianen en 

slijkgeuzen,, 72. 
1344 Tukker, De classis van Dordrecht, 104. 

1355 Roelevink oppert de mogelijkheid dat de plannen voor een weduwenbeurs niet tot uit-
voeringg zijn gebracht vanwege de algemene financiële situatie of vanwege bezwaren van 
dee zijde van de stad. Roelevink, Classicale acta, XLVI-XLVI I en 22c, (2c nov. 1608), 223 (6 
jul.. 1609), 235-236 (3 nov. 1609). De kerkenraadsacta ontbreken over deze periode, maar 
inn andere bronnen waren geen aanwijzingen te vinden voor het bestaan van een dergelij-
kee beurs. 

1366 Reitsma en Van Veen, Acta der provinciale en particuliere synoden 111, 217 (1604). 
1377 Resolutièn Staten van Holland, 4 mei 1594 en 27 jun. 1594. Zie ook: Resolutièn Staten van Holland, 

222 nov. 1580; 11 nov. 1581; 16 jul. 1582; 29 nov. 1582; 19 sep. 1589; 23 mrt. 1590.Vgl. Abels, 
Nieuww en Ongezien 1, 106. Groenhuis spreekt van een regeling voor weduwen die in 1579 zou 
zijnn ingesteld, volgens welke weduwen jaarlijks veertig karolusguldens zouden krijgen. 
Vermoedelijkk doelt hij hierbij op het fonds dat door de classis van Dordrecht was ingesteld 
enn waarvan alleen weduwen in deze classis gebruik konden maken. Groenhuis, De predikan-
ten,, 139-140. Weduwen van predikanten van de Waalse gemeente kregen overigens een ge-
lij kk pensioen. Van Beuningen, Het geestelijk kantoor, 189. 

1388 Abels, Nieuw en ongezien, 101. 

1399 Reitsma en Van Veen, Acta der provinciale en particuliere synoden in, 397 (1619), Knuttel, Acta der par-
ticulieree synoden I, 149 (1625), 170 (1626), 192 (1626), 206 (1627), 224 (1627), 275 (1628). 
Hett verzoek voor de verhoging van de traktementen van de predikanten op het platteland 
werdd door de synode uitgesteld om een gunstige beslissing over het verzoek van de ver-
hogingg van de weduwentraktementen niet in gevaar te brengen. Knuttel, Acta der particuliere 
synodenn 1,34c (1630)421 (1631). 

1400 Particuliere notulen V. nr. 503, (1631); Knuttel, Acta der particuliere synoden n, 394 (1631). 
1411 Particulierenotulenv.nr. 503 (1631) ennr. 944, (1632); Knuttel, Acta der particuliere synoden 11, ei 

(1635),, 158(1638). 
1422 Knuttel, Acta der particuliere synoden II , 200-202 (1639). 
1433 Ibidem, 427 (1640). 
1444 Van Beuningen, Het geestelijk kantoor, 46-48; Beeck Calkoen, Onderzoek naar den rechtstoestand, 59-

60,, iEc-116. 

14cc Van Mieris, Beschryvinfl der stad Leyden I, 647. Zie ook: Van Beuningen, Het geestelijk kantoor, 179. 
1466 GAL, SAII 45, 19 jul. 1590, f. 30C-30CV. 
1477 SAII 336c, 24 apr. 1670, f. 79-80. 
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1488 GAL , SAii 3358, 1 nov. 1607, f. 34V-3S! SAii 3358, 31 mrt . 1608, f. 27-27V; SAII  3358, 18 
okt.. 1607, f. 34-34V;SAH 3358, 1 jul . iéio, f. 47V-48; Roelevink, Classicale acta, 26sep. léoo, 
66 nov. 1601, 2 jul . 1602,4 mrt . 1614, 1 jul . 1614, 10 mrt . 1620. 

1499 GAL , SAII  66, 24 mei 1645, f. 132V-133; SAII  3361, 19 mei 1636, f. 3. 

1500 GAL , NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, 2 jan. 1656. 
1511 Ibidem, 4 jan. 1656. 
1522 Ibidem, 7 jan. 1656. 
1533 Ibidem, 30 apr. 1656, 
i£44 Deze bedragen werden genoemd door de weduwe van Ardinoi s toen de kerkenraad voor 

haarr  bij  het stadsbestuur  om ondersteuning verzocht, NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, 22 
okt.. 1666. 

iccc De magistraat had de kerkenraad laten weten de zaak niet tegen te willen werken. In mei 
16566 stemde de classis van Zutphen in met het vertrek van Abraham de Matter, NH Kerken-
raad,, kerkenraadsacta, 14 mei i6c6 en 28 mei i6c6. 

ic66 GAL , SAII  336c, 24 apr. 1670, f. 78-79. Zie ook NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, 1 nov. 
1669. . 

IJ77 GAL, SAII  3363, 18 jul . l6c6, f. 169-169V. 
1588 SAII  336c, 29 mei 1671, f. 112V-113; NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, 18 mrt . 1663 en 14 

jun.. 1661. 
1599 GAL , SAII  336c, 9 nov. 1671, f. 98V-99. Ook Susanna de Mattre, weduwe van Pierre Cor-

dier,, wees in baar  rekest om steun op de goede voorzieningen die zij  was misgelopen. 
Haarr  echtgenoot, een predikant van de Waalse Gemeente, had het beroep uit Hamburg, 
waarr  men zijn weduwe een gratis huisje beloofde en een een levenslang traktement van 
honderdd rijksdaalders per  jaar, 'tegens Raet ende advijs van sijne vrunden uij t peure lief-
denn tot sijn gemeijnte' afgewezen, SAII  3363, 17 feb. i6c2, f. i iv-av . 

1600 GAL , SAII  3366, 14 okt. 1675, f. 37V en 29 jul . 1678, f. 102V. 

1611 GAL, SAII  336c 24 apr. 1670, f. 78-79; Zie ook: SAII  3360, 16 jan. 163c, f. I I2-II2V ; SAII 

3361,, 18 jun. 1637, f. 26V-27; v; SAII  336c, 9 nov. 1676, f. 66-66v. NH Kerkenraad, kerken-
raadsacta,, c okt. 1676. 

1622 NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, c sep. 1636. 
1633 Ibidem, 4 mrt . 1661, 7 jul . 1664 en c sep. 1664. De kerkenraadsacta van dee gereformeerde 

kerkk te Leiden over  de periode 1590 tot 1620 zijn verloren gegaan. Niet alle verwijzingen 
vann de kerkenraad uit 1661 en 1664 konden worden nagezocht. 

1644 De weduwe voor  wie de kerkenraad in 1661 de geschiedenis van de zorg voor  weduwen 
hadd onderzocht om het stadsbestuur  ervan te overtuigen dat ook zij  recht op een gratie-
jaarr  had, kreeg in plaats hiervan een som van 600 gulden uitgekeerd. Na de weigering van 
eenn gratiejaar  voor  de weduwe van predikant fialbiaen besloot men wederom de acta uit 
hett  verleden door  te nemen en deze als bewijs van de traditi e aan het stadsbestuur  te over-
leggen,, GAL , NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, 18 mrt . 1661, 7 jul . 1664, 2c jul . 1664, c 
sep.. 1664, 12 sep. 1664. 

J6CC GAL , NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, 4 mrt . 1661 en 7 jul . 1664. 
1666 Ibidem, 3 jul . 1670. 
1677 Ibidem, 4 jul . 1670; SAII  191, 3 jul . 1670, f. 64. 

1688 Ibidem, 9 okt. 1676, 13 okt. 1679, 18 okt. 1679, 31 okt. 1679. 
1699 Ibidem, 31 okt. 1679. 
1700 GAL , SAII  8C, 10 nov. 1679, f. 240-241. 

1711 Ibidem, f. 241-242V (annex). 
1722 GAL , NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, 10 nov. 1679; SAII 85, 10 nov. 1679, f. 240*241. Zie 

ook::  Kerkenraadsacta, 17 nov. 1679, 24 nov. 1679. 
1733 Cuperus, Kerkdij k lwea, 232. In 1C98 werd het gratiejaar  voor  predikantsweduwen in Fries-

landd ingesteld. De weduwenbeurs voor  predikantsweduwen die in 1632 was opgericht, 
kamptee al snel met financiële problemen zodat de uitkeringen niet konden worden uitbe-
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taald.. In 1661 voorzagen de Staten van Friesland de predikantsweduwen van een jaarlijks 
stipendium.. Cupenis, Kerkdijklevxn, 107, 232-233. 

1744 Tukker, De classis ran Dordrecht, 72. 
1755 Lieburg, Profeten ca bun vaderland, 103. Van Iieburg onderscheidt de culturele positie - het 

aanzienn dat de predikanten onder de bevolking genoten - van de sociale positie. De socia-
lee positie van predikanten kon onderling nogal verschillen. De 'statusdiscrepantie', in dit 
gevall  de discrepantie tussen de salariëring en het prestige van het beroep die David Bos in 
zijnn onderzoek voor de negentiende-eeuwse predikanten constateerde, moet voor de be-
roepsgroepp in de zeventiende eeuw ook de voelbaar zijn geweest. Bos, In dienst van het konink-
rijk,, 22. 

1766 GAL, SAii 3361, 2 mrt. 1643, f. 119-120. Cadierina Bogaerts woonde bij de dood van haar 
echtgenoott zelf overigens al vijfentwintig jaar in Leiden. Jannetgen Cornelis, de weduwe 
vann Petrus Starremont die als predikant in Gouda werkzaam was geweest, wilde zich na de 
doodd van haar man wederom in Leiden vestigen 'alsoo sij supliante alhier van geboorte is 
gelijckk mede hare vrunden ende magen alhier woonachtich sijn'. SAII 61, 16 okt. 1636, 
f.. 65-67. 

1777 Kooijmans, 'Vriendschap als verzekering', 223-233. 
1788 Henrike Clotz wijst erop dat de verdiensten van professoren in de eerste decennia van het 

bestaann van de universtiteit te laag waren om een kapitaal op te bouwen waarvan de we-
duwee met haar kinderen zou kunnen leven. Dit was ook het argument dat de senaat ge-
bruiktee in het rekest waarmee in 1601 de Staten van Holland om de instelling van een we-
duwenpensioenn werd gevraagd. Nadat het verzoek was afgewezen verzocht de senaat in 
16077 de curatoren van de universtiteit om weduwen ten minste een gratiejaar te vergun-
nen.. De curatoren weigerden echter hierover een algemeen besluit te nemen. Evenals het 
gevall  was geweest bij de predikantsweduwen, werd op ieder verzoek om ondersteuning 
vann weduwen van hoogleraren individueel beschikt. Clotz, Hochschule für Holland; 104-105; 
Schotel,, De academie te Leiden, 257-258; Molhuysen, Bronnen 1,403*. 

1799 GAL, SAII 49, 1 jan. 1604, f. 338V-339V. 
1800 GAL, SAII 57, 26 apr. 1629, f. 4v. 

1811 GAL, SAII ss, 4 jul. 1624, f. 132- 133V. 

1822 GAL, SAII 72, 14 sep. 1658, f. 215-216; SAII 76, 1 apr. 1660, f. 226-227; S A I 1 78 27 mrt. 

1664.. f. 262V-263V; SAII 79, 5 aug. 1666, f. 323V-324V; SAII 83, 26 jan. 1673, f. 145-147. 
1833 Bos, 'Uyt liefde tot nwlauider', 239. Zie voor de ontwikkeling van de onderlinge hulpverlening 

inn Leiden ibidem, 199-241. 
1844 GAL, SAII 90, 17 aug. 1691, f. 155-156. Zie ook SAII 55, 4 jul. 1624, f. 132- 133V. Verscheide-

nee beurzen keerden eveneens een vergoeding uit voor de begrafenis van de echtgenotes 
vann de leden, SAII 80, 15 sep. 1667, z.f. (beurs van de gereformeerde lakenwerkers); SAII 
91,, 26 sep. 1692, f. 4V-5V (voetvoldersbeurs); SAII 91, 13 mrt. 1694, f. 87-88 (beurs van de 
molenaarsknechten);; SAII 92, 22 jan. 1699, f. 194-196 (beurs van de lakenmengers). De 
bierdragersbeurss en de timmergastenbeurs betaalden ook de begrafenis van de weduwen 
vann hun leden, mits de weduwen niet waren hertrouwd, SAII 89, 17 jul. 1687, f. i2ov-
1211 v; SAII 92, 11 dec. 1698, f. 183V-188. 

1855 GAL, Gilden 1398 (z.d.); SAII 79, 20 nov. 1664, f. 34V-35V. 
1866 Bos, 'Uyt liefde tot malcander', 120,226. 
1877 Posthumus, Bronnnen iv, nr. 198. 
1888 GAL, SAII 73, 19 aug. 1655, f. 83-83V. 

1899 GAL, Gilden 1386; Bibl. Leno 29670 p; Leno 29673 p. 
1900 Aan de eerste honderd leden werden geen leeftijdseisen gesteld. Zij betaalden bovendien, 

evenalss de mensen die in de eerste jaren na de oprichting lid werden, minder ingangs-
geld.. Zie GAL, Gilden 1738; Bibl. Leno 29670 p; Leno 29673 p. 

1911 GAL, Gilden 1738, 20. 
1922 Zie voor een discussie over het mannelijk kostwinnerschap Janssens, 'De mannelijke kost-
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winner::  mythe of historische werkelijkheid' . 
1933 GAL , SA.H 79, 5 aug. 1666, f. 3*3v-3l4v. 
1944 Spaans, Dearmenzoijj, 228-329, vooral 228-229. 
1955 Pot, Arm Leiden, 207. 
1966 Bos noemt de acten van cautie een verdere aanzet tot de oprichtin g van organisaties voor 

zelfhulp.. Bos, 'Uyt liefde tot nwlcander', 209. Zie ook: Pot, Ann Leiden, 175-176. 
1977 Van Mieris, Besdiryving der  stad Leydeni, 210. 
1988 Prak,'Armenzorg 1500-1800', 83. 
1999 De stigmatisering waarmee de bedeelden werden geconfronteerd wordt eveneens duide-

lij kk  uit het bestaan van de 'Pauvres Honteux'. Deze armen die er  waarschijnlij k ook in de 
zeventiendee eeuw zijn geweest schaamden zich voor  de ontvangst van steun en werden 
doorr  de Huiszittenmeesters in het geheim bedeeld. Pot, Arm Leiden, 178. Vgl. Van der  Vlis, 
Levenn in armoede, 277-279. 

2000 GAL , SAii 90, 16 okt. 1690, f. 8$-8jv.Vgl. Bos.'Beroepsgebonden onderlinges', 99. 
2011 Vgl. Spaans, Armenzonj  in Friesland, 298- 299. 
2022 GAL , SAH 79, 21 feb. 1666, f. 254-256; Gilden 1398, (1670). 
2033 GAL, SAII  C7, 26 apr. 1629, f. 4V-£v; SAH 73, 4 okt. 1655, f. i49-'5°;  SAI 1 75, «4 sep. 1758, 

f.. 215-216. 
2044 Bos en Stamhuis, 'Begrafenis- en weduwenfondsen, en prebende sociëteiten', 181-182. 

Ookk in andere steden in de Republiek, en in Duitsland - waar  de weduwenzorg een zelfde 
ontwikkelin gg als in de Republiek doorliep - bleken de weduwenbeurzen uit de achttiende 
eeuww niet allemaal even succesrijk. Riley, 'That your  widows may be rich' , 72; Von Bernd 
Wunder,, 'Pfarrwitwenkassen und Beamtenwitwen-anstalten vom 16. - 19. Jahrhundert' , 
72. . 

2055 Bos, 'Uyt liefde tot mokonder', 120. 

77 Hertrouwen 

11 Cats, 'Houwelick' , 42 2. 
22 De Groot, Inlriding e tot de Hollandsche rechts-gdeerdhrid, 19. 
33 Politieke Ordonnantie, art. in. Zie voor  een uitgebreide bespreking van de huwelijkswetge-

vingg in de Politieke Ordonnantie Van der  Heijden, Huwelijk in Holland, 45-50. 
44 Politieke Ordonnantie, art. v-xm. In het licht van de verboden graden is het opmerkelijk 

datt  er  onder  de elite vaak huwelijken werden gesloten tussen neven en nichten. Rooden-
burgg constateerde dat de Amsterdamse regenten een 'ruimer  standpunt*  innamen ten aan-
zienn van deze kwestie en dat zij  'met de toenemende endogamie in de tweede helft van de 
zeventiendee eeuw, meer  en meer  geneigd waren een aantal verboden graden, althans waar 
hett  henzelf betrof, over  het hoofd te zien'. Roodenburg, Onder  censuur, 212. 

55 Particuliere notulen, m, nr. 3352. 
66 Particuliere notulen, 1, nr. 1268. 
77 Haks, Huwelijk en aezin in Holland, 41,43. 
88 Politieke Ordonnantie, art. 12. Zie ook: Resolutièn Staten van Holland, 22 sep. 1640, 17 jun. 1678, 

188 okt. 1696. 
99 Particuliere notulen, 11, nr. 283; Haks, Huwelijk en gezin in Holland, 41; Politieke Ordonnantie, art. 

mi . . 
100 GAL , SAH 48, 15 jun. 1598, f. 252-252V. Hoewel bloedschande als de meest ernstige overtre-

dingg van de huwelijkswetgeving werd beschouwd, waren rechtsgeleerden het er  niet over 
eenss of de overtreders de doodstraf verdienden. Zie: Van der  Heijden, Huwelijk in Holland, 163. 

111 Het huwelijk werd door  het gerecht ongeldig verklaard, de gedaagden mochten niet langer 
samenwonenn en kregen ieder  een boete van 100 gulden opgelegd, GAL , OR A 4M, z.d., f. 56-
c6v;;  ORA 4M, 13 apr. 1645, f. 57-59. 
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111 Van der Heijden, Huwelijk in Holland, 50-51; Haks, Huwelijk en gezin in Holland, 115. 
133 GAL, SAii 18, 21 apr. 1626, f2o7-2o8; SAII 186, 5 dec. 1624, f. i9iv-i9ib. 
144 Van Leeuwen geeft in zijn bespreking van de periode die weduwen geacht werden te wach-

tenn voordat zij mochten hertrouwen de Leidse keur als voorbeeld. Regels over de wachttijd 
vann weduwen werden in steden als Delft en Amsterdam pas veel later, in navolging het Echt-
reglementt uit 1656 vastgesteld. Van Leeuwen, Het Rooms-Hollands regt, 69;Van der Heijden, Hu-
welijkk in Holland, 53. 

155 Echt-Reglement, art. LU. 
166 GAL, SAII 92, 11 jun. 1699, f. 224-22CV. 

177 GAL, SAII 90, 2j aug. 1692, f. 2C3V-2C4. 
188 GAL, SAII 92, 14 jun. 1697, f. 69-69V. 
199 GAL, ORA 4 N, 28 jan. 1653, f. 37-38V. 
200 De overtreding van de keur werd nog al eens in combinatie met andere overtredingen be-

straft.. GAL, ORA 4 K, iojul. 1626, f. 179V-180; ORA 4N, 29 jan. 1656, f. I2O-I2OV;ORA 4M, 
z.d.,, f, c6-c6v; ORA 4 M, 13 apr. 164c, f. 57-59. 

211 GAL, NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, 6 jan. 164c. 
222 Van der Heijden, Huwelijk in Holland, 161 .Voor de mogelijkheden voor onbestorven weduwen 

omm na verloop van tijd te hertrouwen zie hoofdstuk 3. 
233 Danneel, Weduwen en wezen, 303-306; Burguière, 'Reticences théoriques et integration pratique 

duu remariage', 43-44; Zie voor een bespreking van de ontwikkeling in de opvattingen over 
hett doel van het huwelijk volgens het katholieke geloof Haks, Huwelijk en gezin in Holland, 9-12. 

244 Haks, Huwelijk en gezin in Holland ,11. 
255 Rutgers, Acta van de Nederiandsche synoden, 253-256. Zie voor een uitgebreide bespreking van de 

bepalingenn van de gereformeerde kerk ten aanzien van het huwelijk Van der Heijden, Huwe-
lijkk in Holland, 56-76. 

266 De naleving van de regels werd afgedwongen met de kerkelijke tucht. Zie: Van der Heijden, 
Huwelijkk in Holland. 

277 Reitsma en Van Veen, -Acta der provinciale en particuliere synoden m, 24 (1594). 
288 Ibidem, 332 (1619). 
299 Knuttel, Acta der particuliere synoden 1,40-41 (1622). 
300 Reitsma en Van Veen, Ata der provinciale en particuliere synoden in, 176-177 (1601). 
311 Van der Heijden, Huwelijk in Holland, 71. 
322 Zie bijv. GAL, NH Kerkenraad, Kerkenraadsacta, 6 jun. 1631. 
333 Knuttel, Acta der particuliere synoden I, 41, (1622); Particuliere notulen 1, nr. 2373; Knuttel, Acta der par-

ticulieree synoden II , 332 (1641). 
344 Knuttel, Acta der particuliere synoden 1, 124 (1624). Zie ook: ibidem, I, 316 (1629),488 (1632); Ibi-

dem,, lil , 470-471 (1655). Hoewel een huwelijk tussen averspeligen voor 1674 niet was ver-
boden,, hielden in Amsterdam de commissarissen van huwelijkse zaken deze huwelijken 
somss tegen. Roodenburg, Onder censuur, 287. 

355 GAL, NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, 19 sep. 1625, 26 sep. 162c. 
366 Van der Heijden, Huwelijk in Holland, 73. Het besluit tot uitvaardiging van dit plakkaat werd in 

16666 genomen. Knuttel, Acta der particuliere synoden iv, 385-386 (1666). 
377 Van der Heijden, Huwelijk in Holland, 71. Op de synode van 1648 meldden de gedeputeerden 

datt de Staten hadden laten weten het bij de Politieke Ordonnantie te zullen laten. De synode 
zagg in dat er geen hoop meer was op verbetering van de plakkaten en besloot daarop de 
aandachtt te richten op de strikte naleving van Politieke Ordonnantie. Niettemin was er na 
dee afkondiging van het Echtreglement voor de generaliteitslanden weer even de - achteraf 
vergeefsee - hoop dat een dergelijk reglement ook voor Holland zou kunnen worden ge-
bruikt.. Knuttel, Acta der provinciale en particuliere synoden m, 93 (1648); Knuttel, Acta der provinciale en 
particulieree synoden iv , 192(1660). 

388 De Groot, Inleidinge tot de Hollansche rechtsgeleerdheid, 84, 92; Van Leeuwen, Het Rooms-Hollands regt, 
69-70,, 201. In het Franse edict werd het alleen hertrouwde weduwen verboden hun nieuwe 

290 0 



echtgenoott  meer  te vermaken dan een kindsdeel. Pas achttien jaar  later, na een rechtszaak 
vann de voorkinderen van een weduwnaar  tegen hun stiefmoeder  over  de giften die hun va-
derr  haar  tijdens zijn tweede huwelijk had geschonken, werd verklaard dat de restrictie uit 
hett  edict ook op hertrouwende weduwnaars met kinderen van toepassing was. Warner, 'Wi -
dows,, widowers and the problem of "second marriages", 84-107. De expliciete veronder-
stellingg in het edict dat weduwen eerder  dan weduwnaars geneigd zouden zijn de kinderen 
uitt  hun eerste huwelijk , te vergeten, bleek overigens niet ver  naast de waarheid te liggen. 
Onderzoekk van Barbara Diefendorf naar  58 huwelijkscontracten die voor  IJ6O werden ge-
sloten,, wees uit dat een derde van de weduwen hun kinderen benadeelde ten gunste van de 
nieuwee echtgenoot, terwij l slechts in vij f van de c8 contracten weduwnaars hun nieuwe 
echtgenotee erfgoed beloofden dat volgens het gewoonterecht voor  de kinderen was be-
stemd.. Diefendorf, 'Widowhood and remarriage', 391 - 392. 

399 De Groot, Inlddinge tot de HoUandsche rechts-gdeerdheid, 99. Hieri n volgde het Rooms-Hollands 
rechtt  het Romeinse recht, waarin het zowel weduwen als weduwnaars met kinderen werd 
verbodenn om hun nieuwe echtgenoot meer  dan een kindsdeel te vermaken, maar  waarin 
hett  verbod op overdracht van de goederen van de eerste op de tweede echtgenoot alleen 
voorr  weduwen gold. Warner, 'The problem of "second marriages'" , 86. 

400 GAL , sAH 9, (1583) keur  91; De Groot, Inleidinge tot de Hollandsche ndits-gdcerdheid, 26. 
411 Zie hoofdstuk 4. 
422 Van Leeuwen, Het Rooms-Hollands regt, 64. Dit was overigens niet overal in de Republiek het ge-

val.. Zo hadden weduwen onder  vijfentwinti g jaar  in Friesland wel toestemming van hun 
vaderr  nodig om te hertrouwen. Hempenius-van Dijk , 'Widows and die law', 97. 

433 Het is niet mogelijk om exacte cijfers te geven omdat de relatie tussen de hertrouwende we-
duwee en haar  getuige in de bestudeerde huwelijkscontracten niet altij d door  de notaris 
werdd vermeld. 

444 Marianne Danneel constateerde in haar  studie over  weduwen in het laat-middeleeuwse 
Gentt  dat de houding die verwanten innamen ten aanzien van het huwelijk van weduwen 
gevoedd werd door  dezelfde motieven als de houding tegenover  het huwelijk van vrouwen 
diee voor  de eerste maal trouwden. In beide gevallen hielden familieleden vooral de erfrech-
terhjk ee consequenties van het huwelijk nauwlettend in de gaten. Danneel, Weduwen en wezen, 
321. . 

4cc ARA, SvH 1879, 17 dec. 1698; SvH 5130, 17 dec. 1698. Minderjarige n hadden toestemming 
vann hun ouders nodig om te trouwen. Meerderjarigen die niet eerder  gehuwd waren ge-
weest,, konden tegen de weigering van het consent van hun ouders in beroep gaan. De on-
gelijkheidd in sociale status was een argument waarmee ouders in een rechtzaak het huwelijk 
Arann hun kinderen konden voorkomen. Haks, Huwelijk en gezin in Holland, 117-118. 

466 Dit is ook de verklarin g die Haks geeft voor  het feit dat er, onder  meer  in Leiden, weinig 
werdd geprocedeerd tussen ouders die hun meerderjarige kinderen geen toestemming voor 
hett  huwelijk wilden geven. Haks, Huwelijk en gezin in Holland, 118. 

477 GAL,SAI l 82,4 apr. 1670, f. 68-68v. 
488 RAU.Van der  Muelen, 47, 3 jan. 1628; Kooijmans, Vriendschap, 61; Louis de Malapert was be-

halvee een achterneef van moederskant van Andries van der  Meulen, door  zijn huwelijk met 
Andries''  nicht Anna de Vivien, ook een aangetrouwde neef. Jongbloet-van Houtte, Brieven en 
anderee bescheiden, cxxvni. 

499 Van der  Heijden,Huwelijk in Holland, 231-235. Zie over  de implicaties van volgende huwelijken 
voorr  de verhoudingen binnen het nieuwe gezin Perrier, 'The blended family' , 459-471. 

500 Zie bijv. GAL , SAII  64, 26 feb. 1642, f. nv-13. 
511 Zie bijv. GAL , ORA 78, 16 jun. 1687, f. 4V-5; ORA 78, 16 jan. 1691, f. 52. 
522 De Blécourt, Kort begrip, 79. 
533 Zie hoofdstuk 4. 
544 Dat (minderjarige) kinderen moesten worden uitgekocht uit de gemeenschappelijke boe-

dell  wanneer  de langsdevende ouder  zou hertrouwen, was een voorwaarde waartoe teste-
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rendee echtparen elkaar vaak wederzijds verplichtten, 
ccc Van der Heijden, Huwelijk in Hollond, 233; Van Foppel, Trouwen in Nederland, 327. 
566 GAL, 76, 18 dec. 1659, f. 177-178. 
C77 Cats, 'Houwehck', 421. 
c88 UBL.Thysius 106, F, 6mrt. 1634. 

5959 UBL.Thysius 149, f. 13V. 
600 Uit het vonnis van het Hof van Holland uit 1624 wordt duidelijk dat Samuel en Philips de 

Baccherr de boedelscheiding niet alleen weigerden te voltrekken omdat zij nog aanspraak 
maaktenn op deling in de winsten van het kapitaal dat zij nog met hun vader in gemeenschap 
hadd bezeten. Een van de vele bezwaren die zij aanvoerden tegen hun vaders beschikking 
wass dat Magdalena méér dan een kindsdeel uit goederen van haar echtgenoot zou krijgen. 
Perr testament had Andreas zijn echtgenote een kindsdeel vermaakt, maar daarnaast had 
Magdalenaa voor en tijdens haar huwelijk juwelen, zilverwerk en andere kostbaarheden van 
haarr man gehad. De voorzonen eisten dat hun stiefmoeder de waarde hiervan in geld in de 
boedell  zou brengen alvorens deze gescheiden zou worden. Het Hof van Holland stelde Sa-
muell  en Philips de Baccher in de uitspraak in 1624 op dit punt in het gelijk, ARA, HvH 66C, 
cc nov. 1624. nr. 168. Zie ook: HvH 66c, 31 jul. 1624, nr. 122. 

611 UBL.Thysius 106, D (z.d.). 
622 UBL, Thysius 149, f. 14 De uitgaven ten behoeve van het proces werden door Magdalena 

nauwkeurigg bijgehouden. Zie:Thysius 149, 15-18. 
633 UBL.Thysius 149, f. 14. 
644 Haks, Huwdijk en gezin in Holland, ic-17, 136-140. 
655 Todd, 'Demographic determinism and female agency', 421-4C0, m.n. 422. Zie ook: Pelling, 

'Menn widiout women', 46. 
666 Todd, 'Demographic determinism and female agency', 429-431. Zie ook: Hardwick, 'Wi-

dowhoodd and patriarchy', 133-148. Of de mogelijkheid hun bestaan aan godsdienst te wij -
denn weduwen ervan weerhield te kiezen voor een gehuwd bestaan is, evenals de betekenis 
vann godsdienst in het leven van weduwen in het algemeen, lastig te achterhalen. In rouw-
brievenn wezen weduwen elkaar op de troost die het geloof zou bieden. Maar welke rol 
speeldee het geloof in het dagelijks leven van vrouwen zonder man? Verscheidene malen 
keerdenn vrouwen zich tot de Leidse kerkenraad met het verzoek (wederom) tot het avond-
maall  toegelaten te worden, nu hun echtgenoot - aangewezen als oorzaak van hun (tijdelij -
ke)) afvalligheid - was overleden. Maar het blijf t onduidelijk hoe dergelijke verzoeken moe-
tenn worden geïnterpreteerd. Zie bijv. NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, 26 mrt. 1627, 18 jun. 
1627,, 13 okt. 1628, 12 sep. 1636, 7 mrt. 1636, 20 jun. 1636, ie nov. 1644. 21 nov. 1660. 

677 Todds artikel 'Demographic determinism and female agency' is een reactie op Jeremy Boul-
ton'ss 'London widowhood revisited'. Boulton kan zich duidelijk niet vinden in de 'libera-
tionn ideology' die in verschillende studies over het weduwschap in de Middeleeuwen wordt 
gebruikt,, waarbij de 'liberating effects of widowhood' als verklaring voor de voorkeur voor 
hett weduwschap boven de gehuwde staat worden aangevoerd. Boulton, 'London widow-
hoodd revisited', 326. 

688 GAL, SAII 76, c feb. 1660, f. 2o2-2o2v; SAII 84, 18 nov. 1673, f. 8-8v; SAH 92, 16 jun. 1697, 
f.. 69-69V; SAII 92, 11 jun. 1699, f. 224-22CV; Gasmuizen 1071, 26 aug. 1674, f. 17; UBL.Thy-
sius,, 149, f. 4v. 

699 GAL, SAII  CO, 13 okt. l60C, f. IOOV-IOIV . 

700 GAL, ORA 45 H, Z.d. 314V-317V. 

711 Haks, Huwdijk en gezin in Holland, 138-140. 
722 ARA, SvH, 1879, 17 dec. 1698. 
733 Een aantal van de door Van der Woude en Slicher van Bath genoemde problemen bij gezins-

reconstructiee hebben betrekking op demografisch onderzoek naar Hollandse dorpen. Zij 
noemenn ook bezwaren tegen de methode die gelden voor onderzoek naar steden als Lei-
den.. De betrouwbaarheid van de gezinsreconstructie staat overigens wel ter discussie. Van 
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derWoude,, Het Noorderkwartier, 68-69. Zie ook: Van Poppel, Trouwen in Nederland, 337. 
744 Niet altijd worden de namen van de overledenen in de begraafboeken vermeld. 'Een vrou-

persoonn comende uyt het Catharijnen Gasthuys' staat bijvoorbeeld aangetekend op 18 fe-
bruarii  1601.GAL,SAii 1313, i8feb. i6oi,f. iv. 

755 McCants, 'The not-so-merry widows of Amsterdam, 1740-1782', 451. Zie ook: Bideau, 'A 
demographicc and social analysis of widowhood', 36-37; Corsini, 'Why is remarriage a male 
affair',, 390; Danneel, Weduwen en wean, 310-311. 

766 82 procent van de aanstaande paren die in de door mij bestudeerde steekjaren in onder-
trouww gingen, trouwde in de kerk, achttien procent van de echtparen trouwde voor de 
schepenen.. Het huwelijk werd in de regel binnen een maand na de laatste van de drie pro-
clamatiess door de predikant of schepenen voltrokkken. GAL, SAII 12, (1658) keuren op de 
huwelijksee zaken art. 16. 

777 Van alle hertrouwende weduwen heb ik in indices op de begraafboeken naar de datum van 
dee begrafenis (het overlijden) van hun vorige echtgenoot gezocht. Uit de indices op de ker-
kelijkee ondertrouw en de ondertrouw voor de schepenen haalde ik informatie over het vo-
rigerige huwelijk (de ondertrouwdatum, de naam van de bruidegom, het beroep van de brui-
degomm en de burgerlijke staat van beiden). Wanneer dit huwelijk voor de vrouwen niet het 
eerstee huwelijk was, werd de procedure herhaald. Van alle hertrouwende weduwnaars is ge-
zochtt naar de begraafdatum van hun overleden echtgenote. De ondertrouwregisters ver-
meldenn niet of het vorige huwelijk van de hertrouwenden door een echtscheiding was 
beëindigd.. Gezien het kleine aantal echtscheidingen in Leiden de zeventiende eeuw, is de 
invloedd ervan op het beeld over hertrouwen te verwaarlozen. Haks, Huwelijk en gezin in Holland, 
202. . 

788 Sogner en Dupiquier,'Introduction', i -u. 
799 Daarmee ligt de verhouding tussen hertrouwenden en mensen die voor het eerst huwden 

inn Leiden even hoog als het door Wrigley en Schofield geschatte percentage in het zestien-
de-eeuwsee Engeland. Schofield en Wrigley, 'Remarriage intervals', 212. 

800 Corsini, 'Why is remarriage a male affair', 385-395; Cavallo en Warner, 'Introduction', 10-
11;; Gaunt en Löfgren, 'Remarriage in die Nordic Countries', 51; McCants, 'The not-so-mer-
ryy widows of Amsterdam, 1740-1782', 448; Segalen. 'Mentalité populaire et remariage en 
Europee occidentale', 69. 

811 In mijn eigen bewerking van de kohieren onderscheid ik geen weduwnaars omdat de bur-
gerlijkee staat van mannen te vaak ontbreekt. Volgens Posthumus, die waarschijnlijk vrouwen 
mett kinderen zonder man als weduwen heeft geteld, stonden er in 1622 tegenover 733 we-
duwenn slechts 143 weduwnaars geregistreerd. Uit de grafiek die Daelemans maakte, valt af 
tee lezen dat in Leiden in 1581 tegenover de 22% van de huishoudens met een weduwe aan 
hett hoofd slechts circa 3% met een weduwnaar aan het hoofd stond. Hij berekende boven-
dienn dat op iedere 100 mannen 128 vrouwen in de stad te vinden waren. Posdiumus, De ge-
schiedeniss 11, 156-is7; Daelemans,'Leiden 1581', 147. 1 cc.Vgl.Van derWoude, Het NooiderJtwor-
tier,, 248. 

822 Van de Pol, Het .Amsterdams hoerdom, 106- in. 
833 Zo constateerde Henry dat de meeste huwelijken die in het zeventiende-eeuwse Genève 

werdenn gesloten, eindigden met de dood van de man. Over het verschil in de levensver-
wachtingg tussen mannen en vrouwen bestaat nog veel onduidelijkheid. De gegevens die be-
kendd zijn, betreffen vooral het platteland. Verschillende historici hebben erop gewezen dat 
vrouwenn een hogere levensverwachting hadden dan mannen. David Kertzer daarentegen 
noemtt het overweldigende overwicht van vrouwen onder ouderen een recent fenomeen en 
verwijstt daarbij naar het onderzoek van Andorka. die een constateerde dat oude mannen in 
dee meerderheid waren in Hongaarse dorpen in de achttiende en negentiende eeuw en het 
onderzoekk van Wall die wees op de enorme stijging van de levensverwachting van vrouwen 
inn Europa in de laatste decennia. Mogelijk was de hogere sterfte onder vrouwen die aan de 
grotee stijging van de levensverwachting voorafging ook weer betrekkelijk nieuw. Zo wijzen 
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dee berekeningen van Arthur Imhof uit dat de sterfte onder vrouwen in Duitsland op het 
plattelandd toenam in de negentiende eeuw, nadat aanvankelijk — in de zeventiende en acht-
tiendee eeuw - hun levensverwachting hoger was geweest. Henry, .Anciennes familie Genevoü, ycj; 
Marshall,, The Dutch gentry, $6; Pelling, 'Men without women', 44; Kertzer, 'Toward a historical 
demographyy of aging', 374. Andorka, 'Household systems and the lives of the old in eight-
eenth-- and nineteenth-century Hungary', 131; Wall, 'Elderly persons and members of their 
householdd in Enland and Wales from predindustrial times to the present', 101; Imhof, LeJxns-
ervrartungenn in Deutschknd, 42-44. 

844 Dat zelfs het risico van het overlijden in het kraambed niet noodzakelijkerwijs voor meer 
weduwnaarss dan weduwen op huwbare leeftijd zorgde, blijkt uit het onderzoek van Sherrin 
Marhalll  naar de Utrechtse adel. De meerderheid van de vrouwen, gehuwd tusen 1C30 en 
16499 stierf pas nadat zij ten minste twintig jaar gehuwd waren geweest. De gemiddelde hu-
welijksduurr van ruim 25 jaar geeft aan dat het kraambed niet de oorzaak van overlijden was. 
Dee cijfers die Marshall geeft, zijn overigens niet in overeenstemming met de onderzoeksre-
sultatenn van Van Nierop, die laat zien dat de beëindiging van de huwelijken van de Holland-
see adel in de periode 1500-1650 binnen de eerste twintig huwelijksjaren, meestal veroor-
zaaktt werd door de dood van de vrouw. Yme Kuiper stelde vast dat onder de Friese adel in 
dee achttiende en negentiende eeuw, waar het aantal weduwen het aantal weduwnaars ruim 
overschreed,, de levensverwachting van mannen alleen tijdens de eerste jaren van het huwe-
lij kk door de gevaren van het kraambed hoger was dan van vrouwen Marshall, The Dutch gentry, 
54.. Van Nierop, Von ridders tot regenten, 68-70; Kuiper, 'Noble widows between fortune and fa-
mily' ,, icé. 

8cc Hoewel de meeste mannen en vrouwen die voor de eerste keer in het huweüjk traden vol-
wassenn waren, gebruik ik bij gebrek aan een goed hedendaags Nederlands equivalent de ze-
ventiende-eeuwsee terminologie van jongedochter en jongeman. 

866 Noordegraaf en Valk schatten het sterftecijfer in Leiden in het pestjaar 163c tussen de 258 en 
3C77 promille. Het sterftecijfer onder normale omstandigheden lag in de zeventiende eeuw 
rondd de 35 promille. De geschatte sterftecijfers die Noordegraaf en Valk voor de andere pest-
jarenn in Leiden geven, zijn minder hoog. Noordegraaf en Valk, Gave Gods, C4, 233-235. 

877 Sogner en Dupaquier, 'Introduction', 3; Brodsky, 'Widows in Late Elizabedian London', 129. 
Vgl.. Noordam, 'Marriage patterns of patricians in Leiden', 30. De oorzaak van het grote aan-
tall  hertrouwende weduwnaars in 16 co is onbekend. 

888 Brodsky, 'Widows in Late Elizabethan London', 135. 
899 GAL, NA 538, 3 jan. 1640 nr. 3; NA 538, 2 mrt. 1640, nr. 20. 
900 Francijntgen Minne is althans niet terug te vinden onder de weduwen die als saaivolster 

werdenn beëdigd. GAL, SAii, 932-946. 
911 De gemiddelde duur van het weduwschap van de 104 weduwen van wie zowel de duur van 

hett weduwschap als van het huwelijk dat daaraan voorafging bekend is, bedroeg 38 maan-
den.. Dit was drie maanden korter dan het weduwschap van de 144 weduwen van wie alleen 
dee duur van het weduwschap bekend is. De weduwen die minder lang dan de gemiddelde 
tienn jaar en vier maanden gehuwd waren geweest, hertrouwden gemiddeld 40 maanden na 
dee dood van hun man. Voor de weduwen wier huwelijk langer dan gemiddeld duurde, lag 
ditt gemiddelde op 3c maanden. 

922 Gezien het grote aantal weduwen dat binnen enkele maanden na de dood van hun echtgenoot 
hertrouwde,, is hett niet waarschijnlijk dat weduwen daar verplicht waren enkele maanden te 
wachtenn voor zij opnieuw mochten trouwen. Brodsky, 'Widows in late Elizabedian London', 
133-- i34.Ter vergelijking geef ik enige cijfers over de interval tussen het overlijden van de vori-
gee huwelijkspartner en het volgende huwelijk in andere gebieden van Europa: in de door Bi-
deauu bestudeerde Franse Castelleny van Thoissey-en-Dombes hertrouwden mannen na ge-
middeldd 13 maanden en vrouwen na 30 maanden. In Crulai was dit respectievelijk 2c maan-
denn en 66 maanden. In de kleine Duitse stad Philippsburg hertrouwen mannen na 7 en en 
vrouwenn na 2c maanden, inToscaanse dorpen was dat respectievelijk na 22 en 43 maanden. 
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Schofieldd en Wrigley noemen het verschil in de duur  van het weduwschap in de door  hun 
onderzochtee Engelse steden en dorpen, tussen bijna 13 maanden voor  mannen en rui m 19 
maandenn voor  vrouwen, klein. Bideau, 'Demographic and social analysis of widowhood', 
40;;  Imhof, 'Remarriage in rural populations and in urban middle and upper  strata in Germa-
nyy from the sixteendi to die twentiedi century', 340; Corsini, 'Why is remarriage a male af-
fair' ,, 391; Scholfield en Wrigley, 'Remarriage intervals', 214-215. 

933 Het vermoeden dat er  een relatie bestond tussen een grote kinderlast en het snelle her-
trouwenn kon voor  weduwnaars uit Engelse dorpen en steden overigens niet worden be-
vestigd.. Schofield en Wrigley, 'Remarriage intervals', 218. 

944 Van de 2083 jongedochters van wie de geboorteplaats bekend is, waren er  915 afkomstig 
uitt  Leiden, 88 uit de omgeving van Leiden. Van de 289 weduwen waren er  118 geboren in 
Leidenn en 9 in de omgeving van Leiden. 

955 Het onderscheid tussen de verschillende neringen heb ik buiten beschouwing gelaten we-
genss de grote diversiteit en het feit dat de scheiding in de praktij k zoals eerder  gezegd niet 
altij dd werd gehandhaafd. Zo werden saaiwerkers en de fusteinwerkers als beoefenaars van 
hetzelfdee beroep opgevat. Veertien weduwen trouwden met bruidegoms diee hetzelfde be-
roepp uitvoerden als hun vorige echtgenoot, maar  die dat binnen een andere nering deden. 

966 De grootste groep in deze categorie wordt gevormd door  laken-, saai-, grein- en fustein-
werkers.. 'Wercker' of'wever' werd meestal gebruikt als synoniem. Hoewel het bestaan van 
meesterwevers,, weversknechts en leerlingen doet vermoeden dat het beroep op gelijke 
wijzee als in de gilden was georganiseerd, moet een meesterwever, aldus Posthumus, ge-
zienn worden als een huisindustriéle arbeider. Wevers werkten tegen stukloon voor  een 
drapier.. Hun vermogenstoestand was in het algemeen slecht. In Delft waren opmerkelijk 
veell  wevers afhankelijk van de stedelijke bedeling. Posmumus, De geschiedenis m, 640-649; 
Vann derVlis, Leven in armoede, 189-190. 

977 Het percentage van de mannen die geboren waren tussen 1625 en 1649 en die twee keer 
trouwdenn is opmerkelijk hoog (30,9%). Noordam wijst de malaria-epidemie uit 1669-
16700 als mogelijke verklarin g aan.Van de mannen die in de cohorten ervoor  en erna gebo-
renn waren, trouwden respectievelijk 18,8 en io,c% tweemaal. Noordam, 'Marriag e pat-
ternn of patricians in Leiden', 30. 

988 Van 285 van de 2223 bruidegoms die met een jongedochter  trouwden werd geen beroep 
vermeld.. Van 280 van de 676 weduwen die in een van de steekjaren hertrouwde is het be-
roepp van hun laatstoverleden echtgenoot bekend. Van 34 van de 68 weduwen die bij  hun 
vorigee huwelijkssluiting ook al weduwen waren, kon het beroep van hun toen laatstover-
ledenn echtgenoot worden achterhaald. 

999 Onder  de 2026 jongemannen van wie het beroep bekend is, waren 759 werkzaam in de 
categoriee ambachten en 856 in de categorie textielarbeiders. Onder  de 382 weduwnaars 
vann wie het beroep stond vermeld waren dat er  respectievelijk 131 en 165. 

1000 Todd, 'The remarryin g widow', 71; Davis, 'Women in the arts mecaniques'. 148. 

88 Beslui t 

11 Haks, Huwdijk en gezin in Holland, 227. 
22 Evenals andere oude vaderlandse deugden, zou ook de vrijheidszin volgens tijdgenoten terug 

tee voeren zijn op de Bataven, het volk dat 'niet het gezag (verticaal) maar  het gezin (horizon-
taal)) als grondslag voor  de samenleving koesterde...'.Frijhof en Spies, Bevochten eendracht, 37. 

33 Haks, Huwelijk en gezin in Holland, 219-231. Zie ook: De Vries en Van der  Woude, Nederland 1500-
1815;;  Van der  Woude, 'Variation s in the size and structure of die household in die United 
Provincess of die Nedierlands in the seventeendi and eighteendi centuries', 302-306. 

44 Brand, Over  macht en overwicht, 379; Howell, The marriage exchange, 103-105. 
55 Jacobsen Jensen, 'Moryson's reis', 271. Cursief toegevoegd. 
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Geraadpleegdee archieven en 
handschriftencollecties s 

Gemeentearchieff Leiden (GAL) 

Stadsarchieff  van Leiden (1253) 1290-1575 (SAI) 
600 Eedtboeck 16de eeuw 

Stadsarchieff  van Leiden 1574-1816 (SAU 3) 
99 Keurboek (1583) 
122 Keurboek (1658) 
18,20,211 Ailezingboeken 
444 Gerechtsdagboek A (1580-1587) 
4S-933 Gerechtsdagboeken (1587-1700) 
186,1877 Burgemeester- en Gerechtsdagboeken 

'911 Notulboeken gehouden op de kamer van de Heeren Burgemeesteren 
285-2877 Afgeslagen en nader te onderzoeken requesten (1675-1721) 
923"9477 Dienstboeken 
9833 Eedboek( 1662-1811) 
98ïï Register van instructies voor stedelijke functionarissen 
1 2 200 Verslag van een besogne over herindeling van de gebuurten, met besthrijvin-

genn van de gebuurten, 1602 
12899 Register van de volkstelling, 1581 
•313-13233 (Index op) registers van te Leiden begravenen 
1384-- '396 Verhuring- en bestedingboeken 
23277 Getuigenverklaring afgelegd voor notaris MaertenTersijden 
3358,, 3360, 
3363.3361, , 
3366,, 3359, 

33655 Register van kerkelijke zaken 1580-1629 

3419AA Brief van Magdalena, weduwe van Hubrecht Ghijs, aan de kerkeraad betreffen
dee haar verrtek uit het Elisabethgasdiuis wegens de Roomse gebruiken, met ver
zoekk om attestatie, 1597 

400 21 -40 2 2 Bonsgewijze registers van eerste opschrijving van alle inwoners t.b.v. het hoofd
geld,, 1622 

5938-59522 Wees- en armboeken 
éoS33 Conceptverordening betreffende de organisatie van de armenzorg (1582) 
6 '' 77 Authentieke afschriften van en extracten uit testamenten waarbij hofjes worden 

gesticht,, 1669-1670 
69599 Kasboek van de gebuurte Prince van Letterrijk, 1622-1675 
9731.. 9745 Blaffaards tresorier ordinaris 
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Aichiemiv(miegiüm,baiiimmymicieien}kaskimxrs(Güda) Aichiemiv(miegiüm,baiiimmymicieien}kaskimxrs(Güda) 
111 Algemeen register  apothekers 
icc Notitieboek apothekers 1664-1713 
622 Ampliati e van de gildeordonnantie boekverkopers, 1651 
833 Register  van de meestes, knechts en de leerjongens an de boeknering, I6CI -1811 
J077 Gildebrief van de chirurgijn s en barbiers, concept, 1589 
3088 Ordonnanties op het Chirurgijnsgilde , begin 17de eeuw 
3jj  1 't Boek van kneghten en leerlingen, chirurgijns , 1683-1729 
4044 Conceptresolutie vroedvrouwen, 1696 
4222 Keur  voor  de droogscheerders, 1583 
5244 Register  van het glazenmakersgilde 1625-1743 
C277 Goedgunstige beschikkingen van het Gerecht te Leiden op verzoeken van we-

duwenn van glazenmakers om het bedrij f te mogen voortzetten onder  vrijstel -
lingg van de bepalingen van de glazenmakersproef, 1679 en 1700 

8099 Güdenbrief van de mandenmakers, 161c 
8122 Rekest van de rouwmantelverhuurders aan het Gerecht te Leiden om een gilde 

tee mogen vormen, 1670 
8133 Concept-ordonnantie voor  het gilde van rouwmantelverhuurders, 1670 

98cc Verklaringen van Machtelt Cornelisdr., weduwe van Cornelis Huybertsz. van 
Abenes,, in leven marktschipper  van Leiden op Alkmaar, e.a. betreffende knoeie-
rije nn gepleegd door  Huych Jansz. van Onderwater  in verband met sollicitaties 
naarr  de betrekking van marktschipperr  op Alkmaar, 1641 

jj  2 \£ Rekest van de overheden van de vismarkt en de visverkopers aan het Gerecht te 
Leidenn tot vaststelling van een voorkopige ordonnantie op de verkoop van vis 
doorr  de Katwijker s en Noordwijkers, 1672. Hierbi j  een ampliatie van de keuren 
opp de vismarkt, 1661 

12333 Rekest van de vlasverkopers aan het Gerecht te Leiden om hun, met uitsluitin g 
vann ieder  ander, toe te staan vlas in te slaan dat buiten de stad gehekeld is, 1684. 
Hierr  aangehecht resoluties van het Gerecht te Leiden beteffende instelling van 
eenn afzonderlijk gilde van vlasverkopers en hekelaarsters van vlas, 1663 en 1666 

13399 Ambachtsbrief warmoesüeden, concept, 1590 
11398398 Rekest van de hoofdlieden over  de beurs van de brouwersknechten aan het Ge-

rechtt  te Leiden tot verandering van de bepalingen betreffende de zieke knechts 
enn de weduwen, 1670 

13866 Register  van obligaties door  de weduwenbeurzen aangekocht en ter  secretarie 
aangetekendd volgens machtiging van 4 augustus 1738. Met de ordonnanties van 
17388 voor  de beurs van de Leidse officianten, die vande Burgerweduwen en de 
beurss Ten nutte van weduwen 

Archievenn van de Hallen (Hallen) 
1277 k-q Leerjonghens cladt, 164c-1697 
216-2199 Questyboecken 1638-1696 
75cc Processen-verbaal van de eedsaflegging door  de blauwzwartververs en de rood-

ziederss met hun vrouwen en ketelknechten, 1560-1574 
8300 Request van Marya Schepers, 1671 
8344 Verwers-LeerknechtsBoeck, Ï684-1819 

Oudd Rechterlijk Archief (OM) 
33 QimineleVonnisboeken 
44 Correctieboeken 
4cc Vonnisboeken 
477 Vredemakersboeken 
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76DD Protocol van testamenten, huwelijkse voorwaarden etc. verleden voor schepe-
nen n 

788 Registers van compromissen, uitspraken, transacuên en andere accoorden 

844 Registers van acten van volmacht 
888 Schepenondertrouw- en trouwboeken 1C92-1811 
899 Registers, op het raadhuis gehouden, van de kerkelijke huwelijksproclamatiên, 

*S7S-*S7S-179S 179S 

Notarieell  Archief (NA) 

18,, 19, 20, 28, Samolon Lenaertsz. vanderWuert (1571-1614) 
38 8 
cc,, 64 Willem Claesz. van Oudevliet (1577-1602) 
69,, 77 Jacob vanTethrode (IC97-1644) 
833 Jan van Cortenbosch (1C98-1601) 
91,, 96, 102 Jacob Jansz. Verweij (1607-1659) 
1200 Jan van Kuyck (1610-1640) 

ns.ns. 136, 139. 
1400 Ewout Henricxz. Craen (1611 -1627) 
160,, 161 Foyt Ghijsbertsz. van Sijp (1613-1653) 
181,, 182, 190 Adriaen Claesz. Paedts (1613-1644) 
206,, 208 Pieter Claesz. van Rijn (1618-1628) 
217,2288 Jan van Heussen (1616-1660) 
2833 Jan Mote (1619-1631) 
291,2988 Jan Angilli s (1620-1634) 
3066 Pieter Pietersz. van Velsen (162 2 -1624) 
3166 Cornells Dircxz. van Grotelande (1624-1641) 
3S44 Joost van Sandwech (1627-1647) 
394.. 404 Hendrick Melchiorsz. Brasser (1629-1669) 
443.4S33 KaerlOuterman (1629-1669) 
473.. 483 Jacob Jansz. de Haas (1630-1656) 
coo 2 Claes Claesz.Moij (1630-1652) 
S388 Jacob Fransz. van Merwen (1635-1644) 
600 2 Maerten Cornelisz. van Sonnevelt (163 7-164c) 
6711 Nicolaes Paets (1640-1680) 
7188 Claes Dircxz. Verruijt (1641 -1666) 
796,, 806, 82c Comelis van Scharpenbrandt (1644- 168c) 
8811 Johannes van Campen (1653-1671) 
9000 Pieter Geeraers vanThielt (1653-1698) 
9899 Johannes Jansz. van der Eijcke (1661 -1686) 
10500 Cornelis Jacobsz. de Haes (1663-1680) 
11 ice Justus Gerstecoren (1669-1713) 
12422 Engel Brieffvan Haastenraadt (1670-1693) 
12822 Pieter Cornelisz. van Scharpenbrand (1674-1712) 
12999 DirckAbrahamsz.Thoomvliet (167c- 162c) 

Archievenn van de gasthuizen (Gasthuizen) 

10644 Memoorye boeck (Elisabethgasdiuis, 1608-1630) 

106cc Memoriael Bouck van allen de beststeeden in 't Vrouwen Elysabetten gasthuys, 
1616-1654 4 

10666 Memoriael Bouck van perzoonen die plaets in 't Gatshuys verzoucken, 1630-
1676 6 

10711 Register van contracten van proveniers 1667-17C4 
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.Archievenn von de hofjes (Hofjes) 
66 Cartulariu m (Sionshofje) 
1855 Stichtingsbrief van het hofje door  Agatha van Alckeraade, weduwe van Johan 

vann Culenborg, 1563. (Bethaniënhofje) 
233 7 Memoriaalboeck, ca. 1629-1830 0an de Laterehofje) 

Archieff  der  Nederlands Hervormde Diakonie te Leiden (NHD) 
nj 99 Testament van Catrij n Maartensdochter, weduwe van Jan Harmensz., 1608 
11611 Nadere beschikkingen van Catrij n Maartensdochter, 1613 

Theologischh studiefonds Hallet (Hallet) 
11 Copieën van testament 
122 Journaal, 1613-1644 

Archievenn van de stichting Sint Maarten (R.K. Armbestuur  en het RLWees- en Ouddiedenhuis) (Sint Maarten) 
14722 Register  van inkomsten en uitgaven van de regenten van het St Salvatorshofje 

(1672-1710) ) 

Archieff  van de Weeskamer (wi) 
1066 Voogdenboeken (1575-1811) 
1133 Register  van grote bewijzen (1443-1667) 
1144 Register  van grote bewijzen (1635-1781) 
1422 Register  van Seclusies, 1668-1811 
2122 Compromissen en accoorden voor  de weesmeesters verleden, 1614-1697 

Archieff  van de kerkennwd van de Nederlands Hervormde gemeente te Leiden (NH kerkenmad) 
2-66 Kerkenraadsacta, 1620-1681 

Archieff  Daniel van der  Meiden (Van der  Meulen) 
2699 Brieven van Hester  della Faille 

Bibliotheekk Leiden en Omgeving (BiM. LenO) 
2544 f Miscellanea 
286700 pi Ordr e ende Reglement waer  naer  alle die gene die in 't Vrouwe Elysabeüis Gats-

huyss (geunieert met de Leproosen binnen Leyden) woonen, haer  selven heb-
benn te reguleren, ende te gedragen z.j., 1673 

296700 p Burger  Weduwe Soóeteyt Binnen Leyden, Leyden 1738 
296733 p Reglement van een Soöeteyt.Ten nutte van Weduwen opgeregt, Leyden 1738 
304900 pf Onkosten vallende op de begraffenis van een man van fatsoen, z.j 
59300/122 pi Ordonnantie en gildenbrief van de bidders, z.j. (1659) 
59300/711 pf Gildenbriefboomgaardlieden, 1610 
593022 pf Gildenbrief bakkers, 1616 
594200 p Gildenbrief chirurgijns , 1637 
594211 p Gildenbrief chirurgijns , 1681 
S9S4SS9S4S pl Provisionele ordonnantie of gildenbrief grutters, 1666 
595744 p Gildenbrief herbergiers, taverniers en brandewijnverkopers, 1652 
596166 pi Gildenbrief kaardenmakers, z.j. (1667) 
596211 pf Gildenbrief kleermakers, 1585 
596222 pf Vermeerdering ambachtsbrief kleermakers, z.j. (1597) 
S96355 pi Knoopmakersordonnantie, z.j., (1653) 
596444 pf Keur  en ordonnantie op de breiers, z.j., (1594) 
596500 p Ordonnantie op de kuipers, 1586 
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598011 pf Vernieuwing keur en ordonnantie schoemakersgilde, 1608 
S9&ZSS9&ZS pf Gildenbrief smeden, 1590 
598966 p Gildenbrief tinnegieters, 1651 
599266 pi Ordonnantie op de verruwers, z.j.( 1670) 
599411 pf Ambachtsbrief warmoeslieden, 1590 

Universiteitsbibliotheekk Leiden (UBL) 

Thysius-archieff  (Thysius) 

1055 Familiebrieven ingekomen bij JohanTysius 17de eeuw 
1 066 Verdere stukken afkomstig van Johan Thysius, deels processtukken iste helft 

17dee eeuw en tot 1653 
•488 Memoriaal Magdalena Thijs wed. Andreas Backer 
1499 Staat en kasboek Magdalena Thijs wed. Andreas Backer 
'' 7' Brieven aan Constantin Lempereur en zijn vrouw Catharina Thijs 
»88 6 Brieven van Andries van der Meulen aan Antoine Lempereur 
2 7 22 Brieven van Susanna Malapert vanaf 1611 wed. Anries van der Meulen aan Sara 

vann der Meulen 
2744 Brieven van Hester della Faüle, vanaf 1600 wed. Daniel van der Meulen aan Sara 

vann der Meulen 
VSVS Brieven van Andries van der Meulen aan Sara van der Meulen 
277 6 Brieven van vrienden en bekenden aan Sara van der Meulen 

Algemeenn Rijksarchief (ARA) 

Statenn van Holland en West-Friesland (1572 -1795) (SvH) 
18799 Ingekomen missiven 
20855 - 2106 Rekesten om Venia Aetatis 
21922 Register van de akten van Venia Aetatis 
51300 Resolutien Holland 

Hoff van Holland (HvH) 

6655 Civiele sentential 

Rijksarchieff Utrecht (RAU) 

Familiearchieff Van der Muelen (Van der Mueien) 

'44 Brieven aan Andries van der Meulen en Susanna Malapert 
388 Stukken betreffende de nalatenschap Daniel van der Meulen 
399 Akte van voortzetting door Hester de la Faille van de handelscompagnie van 

haarr overleden echtgenoot en diens broer Andries van der Meulen 
433 Brieven aan Andries van der Meulen 
477 Brieven tussen Elisabeth van der Meulen en Andries van der Muelen 
544 Brieven van Hester della Faille aan Andries van der Meulen jr. 
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Summary y 

Widowss constituted an important minority in early modern urban society. 
Highh mortality rates increased the incidence of widowhood. When they survi-
vedd childbirth, life expectancy for women was probably higher man for men. 
Thee chance that women would remain widows for a long period of time was 
evenn more likely. According to the census of the Hoofdgdd, held in Leiden in 
1622,, thirteen percent of die households in die city were headed by widows. 
Thiss study focuses on die question: what was die implication of widowhood 
forr the legal, social and economic status of women in seventeenth century Lei-
den? ? 

Twoo stereotypes emerge in plays and farces about widows, as well as in moralis-
ticc literature written for mem. The 'bad' widow refused to mourn, squandered 
herr late husband's capital, sought to satisfy her sexual appetite and merefore 
wantedd to remarry as soon as possible. When she did so shordy after die deadi 
off  her husband and became pregnant, diis could lead to the extreme disgrace of 
uncertainn paternity for her child. The bad widow was criticised and ridiculed in 
farcess and figured in prescriptive literature as a warning. Her counterpart, die 
'good'' widow, represented the opposite values. She was faidiful, chaste and 
dedicatedd her life to religion and education. Her behaviour was held up as an 
example.. It can be noted tiiat die representation of widows lacks die diversity of 
experiencess in widowhood experienced by flesh and blood women. 

Whereass widowhood caused significant changes in individual women's lives 
fromm die point of view of die nuclear family, which lay at die basis of social re-
lationss in seventeenth century society, die level of continuity is remarkable. The 
survivall  of die family, diough broken, was paramount. This is indicated by die 
choicess widows made while reorganising dieir lives as well as by die opportu-
nitiess mat were left for diem to do so. 

Widowhoodd changed a woman's socio-economic position. According to the 
taxx registers, widows were over-represented in die highest class as well as in die 
lowestt classes of die urban population. The percentage of widows in the middle 
classess was relatively low. This unequal distribution of widows over the urban 
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populationn can be attributed to different causes. 
Manyy women were confronted with impoverishment following die deadi of 

dieirr husbands. Those who had barely been able to make ends meet during their 
husband'ss lifetimes were almost inevitably condemned to poor relief during 
widowhood.. But for die better-to-do as well, die loss of a spouse implied die 
riskk of impoverishment and hence a loss of reputation. Social stratification ba-
sedd upon occupation, as is usually applied to indicate one's place widiin society, 
cannott be used to determine die socio-economic status of widows, for dieir 
statuss cannot be derived from die status diey had previously enjoyed in married 
life.Thee way in which die work performed by her husband or by die couple to-
getherr was organised, rather man die occupation itself, determined the change 
off  socio-economic status women were confronted widi during widowhood. 

Womenn who had been dependent on dieir husband's income, as well as wo-
menn who had formerly earned dieir own income (dirough wage work), often 
lostt more than half of die family's previous income. Women who had not pre-
viouslyy worked sought an appropriate and honourable occupation, preferably 
widii nn the social and occupational environment widiin which her husband had 
moved.. Following die loss of dieir husbands, women widi dieir own occupa-
tion,, like midwives, second-hand clodies dealers, appraisers and market wo-
men,, tried to increase dieir income by co-operating widi odier widows or un-
marriedd female relatives, by applying for better paid functions, by combining 
severall  different jobs or by taking up die job diey had quit previously. Women 
didd not always succeed in compensating for die loss of income widi an income 
off  dieir own. Especially as far as low-paid women's work was concerned, wages 
weree insufficient to sustain diem independendy. 2c Percent of die widow-
headedd households in die census of 1622 were registered as poor. 

Thee medieval categorisation of widows as personae miserabiles, still prevalent af-
terr die reorganisation of die poor relief in the late sixteendi century, afforded 
widowss special protection by city audiorities. Aldiough diis protection did not 
guaranteee direct aid, the status of personae miserabilis made diem likely recipients 
off  municipal poor relief, and probably increased dieir chances at becoming in-
matess in hospitals or in one of die numerous almshouses (hofjes) in the city. De-
spitee diis more or less privileged status, groups from different social back-
groundss began to express the wish to take care of dieir own widows during die 
seventeendii  century. Several (trade-based) mutual aid funds tried to relieve die 
povertyy of die widows of dieir members widi occasional subsidies. Through die 
benefitss of die widow funds established in die eighteendi century, one tried to 
preventt die loss of social position. However, bodi forms of social care were ex-
tremelyy expensive, and limited financial means prevented dieir success. In die 
seventeendii  century, die inabdity to compensate for loss of income equalised 
womenn from different social backgrounds during widowhood. 

Thee deadi of a spouse had different consequences for those women who had 
assistedd dieir husbands widiin dieir artisanal occupations. This difference can 
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partlyy be explained by their husband's source of income. Professionals and city 
officials,, for example, generated income dirough knowledge, from which wo-
menn were excluded in general. The source of income for artisans, on the other 
hand,, was composed to a large degree of capital tiiat could also be exploited by 
women.. In many crafts a widoww had die right to carry on her husband's busi-
nesss after his death. Continuing with die work was not always easy however. 
Widowss sometimes came into conflict with Üieir journeyman, who refused to 
acceptaccept female authority. Moreover, the widow was subjected to several restric-
tions.. The presence of a journeyman was usually required. He had to guarantee 
thee quality of the goods produced in the widow s workshop because the widow 
herselff  had never had the opportunity to provide evidence of her craftsmanship. 
Thee right to keep the workshop open was limited to the period of widowhood. 
Whemerr widows diemselves did die actual work depended upon die occupation 
concerned.. The 'widow's right' nevertheless gave diese women die opportunity 
too sustain die business and earn a living for diemselves and dieir children. But 
dieirr status as 'master's widows' was also crucial to their family's interest in a 
broaderr sense. By continuing die business, widows were able to hand down eco-
nomicc resources to die next generation. In In diis position, die widow was not just 
thee intermediary between the deadi of her spouse and die coming into adult-
hoodd of her sons. She often sustained die workshop long after her children 
reachedd adulthood, sometimes even until her deadi. Their economic indepen-
dencee as well as their social prestige made widows of craftsmen likely candidates 
forr remarriage. They remarried more often dian did widows from odier occupa-
tionall  backgrounds, akhough not necessarily wim dieir journeymen as is often 
supposed.. By remarrying, diey disappeared as important representatives of 
widowss in die urban middle class, in which few widows were found anyway 
duee to the impoverishment of so many. 

Noo woman could enrich herself through die deadi of her husband. In most 
cases,, die widow acquired the management of die estate which had previously 
beenn under her husband's control. living expenses could decrease. But neidier 
off  diese factors caused a substantial improvement in a widow's standard of li -
ving.. The presence of some capital offered women a relatively comfortable posi-
tion.. Akhough tins conclusion may seem banal, it is important to emphasise 
diatt income from capital was, contrary to income from (wage) work, not gen-
derr specific. However, the explanation for die large number of widows among 
thee highest class of the urban population must be sought in remarriage rates. 
Justt like poor widows, these rich women were less likely to remarry. 

Thee severity of the changes in die social and economic status of women caused 
byy widowhood depended upon her occupation, the way in which her hus-
bandss work was organised, the source of his income, die availability of capital, 
andd the social care available to individual women. For all women diough, wi-
dowhoodd meant a change in dieir legal status. Just like adult unmarried wo-
men,, widows had die right to administer their own property, to carry out legal 
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transactions,, to enter into contracts and to appear before a court. In the latter 
case,, they usually did so in die presence of a guardian. But this guardianship 
wass temporary and cannot be compared to die gender-based guardianship of 
marriedd women. The role of die guardian accompanying a widow in court 
seemss to have been limited solely to his physical presence, and even diis was 
nott obligatory according to seventeendi century Dutch jurists. They legitimated 
thee independent status of widows by calling up the old patriotic and celebrated 
virtuee of freedom, a commonplace in the representation of die Dutch. It would 
nott be in accordance widi die typical freedom-loving nature of die Dutch people 
too place unmarried adult women and widows under guardianship. This inde-
pendentt legal status offered a widow possibilities she had not known as a mar-
riedd woman. However, from the point of view of die household which had lost 
itss male head, this change in die legal status must be interpreted as an adapta-
tionn which suited die widow in her new role as head of household and guaran-
teedd die continued existence of die nuclear family unit. 

Ass widows, women were allowed to manage die family. To do so, diey were 
offeredd not only the necessary legal instruments, but also, as far as feasible, the 
materiall  means. The way in which widows were enabled to organise their lives 
afterr die loss of dieir spouses indicates die importance of die nuclear family and 
diee relatively subordinate role of die extended family. 

Ass historians have pointed out, die nuclear family was die dominant form of 
householdd in seventeendi century Holland. Almough several characteristics of 
diee nuclear family were to be found elsewhere in die Republic as well, die 
emergencee of the nuclear family was the most prominent in die heavily urban-
isedd provinces in die nordi-west. Historians have related die existence of die 
nuclearr family to die existence of die market economy in diese provinces. The 
advancedd specialisation of the market economy facilitated die loosening of ties 
andd relatively independent operation from die extended family. This, togedier 
withh die accompanying individualistic mentality, contributed to die relatively 
independentt position of die nuclear family. The conclusions drawn from re-
searchh on the broken family must be interpreted widiin diis context of an urban-
isedd society in which die nuclear family had a prominent place. One was com-
mittedd to die continuity of diis nuclear family, even if it was broken. 

Followingg die deadi of a spouse, die nuclear family would not split up. Wi-
dowss did not return to die home of dieir parents, nor did diey reside in their 
children'ss households. Most of die women headed dieir own independent house-
holds,, usually living with dieir under-aged children. Whenever widows shared 
boardd and lodging diey did so more often widi unmarried female friends or re-
lativess dian widi dieir married cruldren. Three-generation households were also 
ann exception amongst botii poor and well-to-do widows. 

Kinshipp lay at die basis of die social network one could address for support, 
andd widows did receive financial, material and immaterial assistance from rela-
tives.. But despite die legal obligation to help relatives once or twice removed, in 
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practicee even poor widows did not often reside with relatives who were better 
off.. Assistance from family members was considered supplementary to the (in-
stitutional)) social care, offered by the city to its inhabitants. Moreover, the assi-
stancee of relatives was neither self-evident nor unconditional. One did not al-
loww an old and poor mother to become a threat to the continued existence of 
thee independent households of her marriedd children. 

Widowss in seventeenth century Leiden lived independently from their adult 
childrenn and other kin. At the same time, they were recognised as heads of inde-
pendendyy operating households as long as possible, and often until old age. A 
widoww remained die authority in die household. Her individual interests were 
nott subordinate to the interests of die extended family or to the next generation. 
Whenn her children approached aduldiood, she did not wididraw from public 
lif ee for dieir benefit. And no one seems to have expected her to do so. 

Thee strong and independent position of me nuclear family was expressed in 
diee Leiden's marital property law and inheritance law. Marriage had significant 
implicationss for die transmission of property. All property brought by die bride 
andd groom into marriage and die goods a couple acquired during marriage, was 
consideredd as part of a 'community of goods'. Following die deadi of a spouse, 
diee property was divided equally between die surviving spouse and die kin of 
diee deceased, taking no notice of its origins. Leiden couples could of course 
stipulatee separate property in a marriage contract, but even dien most of diem 
consideredd the goods acquired during die marriage as common property. 

Thee inheritance law applied to Leiden, die 'plakkaatrecht van 1599', was 
stronglyy attached to die conjugal family. It did not guarantee tiiat property 
wouldd be kept widiin die lineage. In dividing die inheritance, one took no notice 
off  die origins of die property, and dierefore goods could be distributed in un-
expectedd ways. The 'plakkaatrecht van 1599' favoured die heir's closest kin above 
collaterall  descendants, and property was held widün die conjugal family as 
longg as possible. 

Thiss commitment to die nuclear family, embodied in die marital property 
andd inheritance laws, was furthermore strengmened by wills. Spouses did not 
inheritt from each odier, but the majority of men nominated dieir widows as 
diee principal heir in dieir, usually mutual, wills. The inheritance rights of chüd-
ren,, carefully protected dirough die city by-laws, were of prime interest for 
testatorss as well. But as long as die children were provided for, spouses tried 
abovee all to secure die future of dieir widows. This practice shows die prevalence 
off  die widow's interests above die interests of blood relatives, who would have 
beenn die heirs in case mere was no will . Husbands granted dieir future widows 
widii  some audiority as well. The appointment of dieir wives as guardians of 
dieirr children and die fact diat husbands barely imposed any limitations for 
dieirr wives in dieir will s and did not spell out every detail of dieir future wi-
dow'ss life, reveals dieir confidence in dieir wives competence to manage die fa-
milyy after dieir deadis. 
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Thee situation of widows in other European countries was occasionally dis-
cussed.. Although it is difficult to make a systematic comparison, it is fair to say 
thatt Holland distinguished itself from several other regions in Europe in the 
wayy that the transmission of property was thought about. This undeniably af-
fectedd the situation of widows, at least that of women with some property. In 
Holland,, property was very much associated with the conjugal pair, and less 
withh lineage. Compared to those regions in Europe where the maintenance of 
propertyy within the lineage was of prime importance, where one (male) heir 
wass appointed as the principle heir to keep the family property intact, or where 
womenn were the main transmitters of movable goods, the egalitarian nature of 
Dutchh inheritance law is remarkable. 

Accordingg to the law, sons and daughters received equal portions of their 
parent'ss estate. Parents left boys and girls an equal share in their wills, not only 
inn the value, but also in the kind of property. Movable and immovable goods 
weree inherited by females as well as by males. This equal distribution had impor-
tantt implications for women, at least for women with some property. Sons and 
daughterss were given the same opportunity to establish independent house-
holds.. Moreover, with their marriage gifts, women provided an important con-
tributionn to the economics of die new established household, as historians have 
pointedd out, for a husband also had had to share his parent's property with his 
brotherss and sisters. Finally, this equal distribution had important implications 
forr the period of widowhood. The widow, who got back her own property -
comprisingg of the goods she had brought into marriage and supplemented 
withh goods acquired later and sometimes a dower, or represented by half of the 
communityy of goods - was left with a substantial part of the estate previously 
availablee to her and her husband. In uhis respect the situation in which a widower 
foundd himself was exactly the same. The goods women regained during widow-
hoodd provided the material basis for the continuity of the household after the 
deathh of the spouse. 

Itt was within the framework of the nuclear family that widows sought to re-
organisee their 'new' lives, that they tried to cope with the changes widowhood 
broughtt forth, and to which mey adapted the choices they made. Widows were 
ablee to limi t the discontinuity with their previous existence as wives to a consi-
derablee extent, not despite of, but because of the importance of the nuclear fa-
milyy in seventeenth century Holland. 
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boedelscheidingg 56 ,61, 101-105, m , 174, 

224 4 

gemeenschappelijkee boedel 54, 61, 67, 80, 

83 .87 ,93-94 ,99-103,, 110-113, " 9 . 

160,, 174, 192, 248 

ziee ook gemeenschap van goederen 

boekdruksterr 124 

boekhandelaarr 168 

Boelaert,, Abraham 131 

boelhuismeesterr 136-138 

Bogaerts,, Catherina 205 

Bois,, Jacobus du 201-202 

bonmeesterr 18, 121, 172 

bootsmann 69 

b° r gg 59< 101, 110, 208 

Bosch,, Jan Willem 58 

botergootsterr 127 

boumann 122 

Brand,, Hanno 81 

Breda,, Hester van 165 

Bree.Annadee 221-222,227 

breisterr 124 

Brodsky,, Vivien 232 

Brouchoven,, Clara van den 25 

Brouchoven,, Jacob van 189 

brouwerr 145 

brouwersknechtt 206, 209 

Bruijn,, Maria de 165 

Bruijnen,, Claes 56 

Bruijnen.Jaepgenn 115 

Bruijnen,, Michiel 56, 58 

Buijs,, Meter Wülems 213 

Buitelaar,, Marjo 28, 39-40 

buren,, gebuurte 30, 35-38, 42, 58, 60, 

105-106,, 108, 135, 171, 191, 195 

heerr van gebuurte 195 

burgemeester(s)) 16-17, 67, 69, 109, 142, 167, 

180,189,, 200, 202,221,227 

burger,, burgerschap 16-17, 7 '. 128, 139, 171, 

195.207,234 4 

ziee ook poorter 

Cabeljauw,, Johanna 157 

Caesarr 52 

Capiteijns,, Grietje 104 

Catricht,, Thomas Fredericx van 68 

Cats,, Jacob 29,40-44,47-49,211-212, 

223-224 4 

celibaatt 44,47,216-217 

Ceulen,, LudolfF van 121 
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Chabot,, Isabelle 173, 182 
charivarii  30 
chirurgij nn 84, 108, 235, 249 
cipierr  167 
cipiersterr  167 
Claes,, Dieuvrertgen 194 
Claes,, Dirck 226-227 
Qaes,, Margriet e 110 
Claes,Thijbaltt  216 
Ciaes.Trijnn 167 
Clark,, Alice 144 
classiss 198-201,204 
Clemens,, Esaias 202 
Clercq,, Elisabeth de 162 
codicill  114, 116 
Coenraedts,, Janneke 56 
Colevelt,, Claes Arents van 151 
commissariss van huwelijkse zaken 214-215, 

223,, 228-229,233-234 
conrooierr  154- 155, 161. 164 
conrooisterr  124, 154, 158 
contractt  20, £3-54. 57. 59.62,67, 102, ICI ,  , 

162,, 186, 244 
Coolwijck,, Cornehs 199 
Corneüs,Adriaentgenn 134 
Comelis,Aechgenn 130, 132 
Comelis,, Annetgen 115 
Cornelis,, Catrijn e 193 
Cornelis,, Hillegont 139 

Cornelis,, Jannetgen (wed. Petrus Stermont) 

142 2 
Cornelis,, Jannetgen (wed.Thomas Gras) 215 
Cornelis,, Maerten 118 
Cornelis,, Sara 70 
Cornelis,, Thomas 192 
Cornelis,, Trijntge n 184 
Cornelisse,, Liederwij e 120 
Corsicaa 174 
Court,, Pieter  de la 149 
Couwenhoven,, Aelbert Jacobs van 232-233 
crediteurenn 61, 72-73, 87-88, 102-103, 109, 

i n ,, 176 
criminalitei tt  57, 134, 169, 214 
Cuperus,, S. 204 
curatorr  61, 64, 71, 112, 172 

Dammen,, Mari a 69 
Danneel,, Marianne 144 
Davis,, Natalie Zemon 121, 239 
Delbeeck.Jann 165 
Delftt  173, 199, 203 

DenBriell  13c 
Denn Haag 203 
Denemarkenn 185 
Dessamori,, Sara 84 
diaconiee 118. 170 
diakenn 169-170 
Diefendorf,, Barbara 89 
dienstmeidd 35-36, 143, 167, 194, 226 
Dierick,, Francois 162-164 
Dierick.Jann (x LijsbethVerborre ) 163-164 
Dierick,, Jan (x Mari a Jans van Paesschen) 163 
Dieu,, Ludovicus de 20c 
Dircx,, Claes 115 
Dircx,, Grietgen 140 
Dircx,, Katrij n 187 
Dircx,, Marijtge n (wed. Comelis Louris) 

109-110 0 

Dircx.. Marijtge n (wed. Floris Dircx) 116 
Dircx,, Marijtge n (wed. Hubert Huberts) 

226-227 7 
doctorr  106, 108, 118, 177 
dokterr  108 
dolhuiss 183, 186 
dominee,, zie predikant 
doopgetuigee 118 
doopsgezindenn 188, 217 
Dordrechtt  140, 198, 203-204, 217-218 
Dorp,, Neeltgen Claes van 118 
Dorp,, Pieter  Pieters van, wed. van 94 
Dou,, Reijnier  Hendricx 232-233 
douariee 80,86-90, 113 
dragerr  105 

drapierr  84, 116, 145, 239 
drapeniersterr  122, 124 
Driel ,, Hendrick Joris van 137 
dronkenschapp 37,46, 60-61, 186, 219 
droogscheerderr  147 
Duitslandd ei, 54, 60, 148. 185, 216 
Durenn 98 

echtelijkee macht 15, 55-62,95 
Echtreglementt  215, 219 
Edenbuttels,, Beke van 176 
eer,, reputatie 11, 15, 29-30, 34, 36-38, 

56-77,, 108, 132, 152, 175, 177-178,219, 
241-242 2 
(on)eerbaarr  29, 36,44.47, 56, 207, 209, 

212-214,217-219,, 227 
(on)eerlijkk  24,36-37,44.46,57.60,68, 

71,73,, 108, 120, 132, 176-177, 182, 189, 
192,, 195,197, 200, 206, 208-209 
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(on)eervoll  24 ,48, 113, 116, 198, 209, 242 

Eeuwigg Edict 87, 181 

Egre,, Mari a S7 

Eijck ,, Margriet e van 146-148, 152-153 

Elger,, Wil le m den 33 

Elias,, Pieter  162 

elitee 75, 105, 244 

endogamiee 164, 167, 234, 239 

Engelandd 13-14, 30, 51, 53, 59-60, 80. 87, 89, 

98,, 180, 185 

Engels,, Hendricgen 88 

Enkhuizenn 93 

Erasmus,, Desiderius 29,42-47 

erfeniss 49, 67 ,70 ,81 -83 ,88 ,90 -91 ,93 ,96. 

101,, 116, 119, 161, 192. 233 

erfdeell  70, 81-82, 96-98, 101, 103-104, 

114,, 119, 161, 172, 177, 193. 219-220, 

223,, 225, 247 

kindsdeell  84, 88, 91, 94, 219, 223 

nalatenschapp 19, 32, 46, 61, 78, 81, 91 -92, 

95-96,, 101, 109, 113-116, 118, 135, 174, 

188,, 192, 197,219, 225, 246-247 

ziee ook boedel 

erfgenaamm 67 ,70 ,78 ,80 -86 ,89 -97, 100-102, 

105,, n o - i i i , 113-116, 118-119, 173, 194, 

206 ,220 -221 ,233,, 241,247 

erfrechtt  13, 16, 19, 21, 80-83,86-87, 90-92, 

95,, 113-114, 119-120, 166, 174, 223-224, 

246-247 7 

aasdomsrechtt  81-83,246 

gemenee landrecht 82-83,246-247 

plakkaatrechtt  van 1599 82,86,113,246 

schependomsrechtt  81-82 

Erickson,, Amy Louise 98 

Europaa 34, 53, 58. 80, 113, 172, 181, 231, 234, 

246-247 7 

Everts,, Wille m 138 

examinatorenn 147 

executeur-testamentairr  95, 100, 113 

Faille,, Hester  della 23-24,27,75-76 

faillissementt  69, 72, 172 

Falidee Begijnhof 196 

famili ee 1 2 , 2 0 , 2 3 - 2 4 , 2 7 , 3 0 , 4 3 , 4 5 , 6 1, 

75 -78 ,81 ,83 ,87 ,92 -93,, 102, 113-114, 

118-119,, 132. 138-139, 142, 164, 170-171, 

187-188,, 192, 221-222, 243-247 

schoonfamiliee 23-24 ,26-27 ,33 ,42-44, 

46,, 56, 72, 75-77, 85, 115-116, 132, 

160-163,, '66, 178, 192-194, 233 

ziee ook verwanten 

Florencee 173, 182 

Florin ,, Janneken 197 

Floris,, Luwijntge n 226 

Franekerr  24 

Franits,, Wayne 31 

Frankrij kk  13-14, 30, 51, 54, 58, 60, 80, 89, 

185,, 219 

Frans,, Jannetgejans 97 

Franssoon,, J. 32 

Fredericx,, Frederickgen 131 

Fremaut,, Guilliaem 140 

Frieslandd 14, 204, 208 

Gael,, Adriaen 83 

Gael,, Loth Huijgen 83 

Gael,, Mari a 83-84 

Garniers,, Jacquemijntgen 140-142 

gasthuiss 116, 118, 170, 181-187, 189, 191, 226, 
246 6 

Camerinagasthuiss 127, 183, 184 

Ceciliagasthuiss 71, 183, 186 

Elisabedigasdiuiss 183-187 

Leprooshuiss 183 

Vrouwengasthuiss 183 

gasthuismoederr  184-187 

gasdiuisvaderr  186 

gecommitteerdee 158 

gehoorzaamheidd 55-59, 94, 96, 186-187 

Geijsteren,, Agneta van 56 ,58 

Gelderlandd 33 

gemeenschapp van goederen 56, 59, 61, 80, 

83-85.. 87-88,92, 95, 98-100, 105, 

110-m,, 113-114, 119, 221, 223-224, 246 

ziee ook boedel 

Generaliteitslandenn 215, 219 

Genèvee 230 

Gentt  148 

gerechtt  53, 56, 58, 60, 64-66, 68, 77, 90, 145, 

i£8,, 179, 215-216, 227 

gereformeerdd 69, 188, 217, 228 

gereformeerdee kerk 20-21, 170, 186, 196, 198, 

203-204,, 208. 212, 216-219, 228 

Germaanss recht 89 

Gerrits ,, Cornells 120 

Gerrits ,, Mari a 102 

Geschier,, Mahieu 165 

gezinn 11, 13-15, 18, 20-21, 51, 55-56, 61, 70, 

77 .83 .99.. " 4 . 121. 130, 132, 134, 140, 144, 

150,, 160-161, 164, 166, 172-173, 175, 177, 

179,, 182, 193, 195, 197-198, 205, 208-209, 

219,, 223-225, 228-229, 237. 241. 243-248 
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alss productie-eenheid 13, 144 
gebrokenn 14-15, 74, 78, 105, 172, 192, 

222-223,, 244-245 
gezinscycluss 173 

Ghijs,, Hubrecht 186 
Gbijs,, Hubrecht, Magdalena wed. 186-187 
gilde(n)) 13, 15,20, 121. 129, 143, 146-149. 

IÏ4-*SS>>  '57. l 6 ° - 2oé> 2°9. 239- 243 
apothekersgildee 143, 147, 153. i£7 
baktersgildee 19, 143, 147-148, 15° 
biddersgildee 145 
boomgaartliedenn 143 
breiersgüdee 143 
cbirurgijnsgildee 147-148 
droogscheerdersgildee 147 
herbergiersgildee 135, 143 
hoedenmakersgüdee 146 
kaardenmakersgüdee 146 
koperslagersgildee 146 
kuipersgildee 147 
molenaarsgüdee 145, 151 
oudee schoen- en klompmakergilde 209 
schippersgildee 143 
smidsgUdee 146, 148, 15° 
stoeldraaiersgildee 146, 149, 151 
tinnegietersgildee 148 
turfdragersgildee 143 
vlasverkopersgildee 143 
warmoesliedenn 143 
zeevisverkopersgildee 143 

Gillis,, Grietge 88 
godsdienstt 44,47, 188, 217, 226, 228 
Goijen,, Cuniertgen van 197 
Gooilandd 82 
Goosens,, Marijtgen 186 
Goten,, Cornells Willems van 94 
Goudaa 142, 187 

graff  34-35. 43.96, ' °6, " 2 , 211 
grafinakerr 105, 223 
Grange,, Abraham de la 165 
Grange,, Chrispijn de la 165 
Grange,, Eüsabeth de la 165 
Gras,, Thomas 215 
gratiejaarr 198-199,202-205 
Gravensteenn 71-72,167,215 
griffierr 110 
Groningenn 14 
Groot,, Hugo de 53-55.58,65,95,220 
Guicciardini,, Lodovico 52 
Gulikk 78 

Haarlemm 203, 205, 221, 227 
Haks,, Donald 68,227 
Hallet,, Antoni 78 
handelings(on)bekwaam,, handelings(on)be-

voegdd 12,53-54. 59-64. 66, 68-69, 71, 73, 
86,, 98. 100, 111-113, 194. 220, 229, 244 

Harderwijkk 24 
Harmans.Tannekee 60-61 
Heijden,, Manon van der 222 
Heijndricks.Jann 99 
hekelsterr 121 

Hempenius-vann Dijk, Dieneke 14 
Hendricx,, Machtelt 129 
Hendricx.Trijntgenn 68-69 
Henricx,, Barbara 89 
herbergg 134-135. l 69. l 89 
herbergierr 33, 134- «35 
herbergiersterr 134-135 
hertrouwenn 14, 21, 30-31, 36, 38,47"49» 

84-85,91.96-98,, 104, 147-148,157. 163, 
166,, 177, 204, 207, 211-240, 243-244 

Hoest,, Anna de 153-154. i£7 
Hoest,, Johanna de 153-154. 157 
Hoest,, Margrieta de 153-154. «57 
Hoff  van Holland 103, 179, 213, 239 
hofjess 20, n8, 187-191, 246 

Cathrijnjacobshofjee 188 
Cadirijnn Maartenshofje 188 
Evaa van Hoogeveenhofje 188 
Groott Sionshofje 188-190 
Heiligee Geesmofje 188 
Jann de Laterehofje 191 
Jeruzalemhofjee 184, 188-189 
Kleinn Sionshofje 117,188-190 
Meermansburgg 188 
Sintt Anna Aalmoeshuis 116, 188, 191 
SintAnnahofjee 188 
Sintt Janshofje 116, 188 
Sintt Salvatorshofje 188 
Stevenshofjee 184 

Hogee Raad 225 

Hogervorst.AbrahamHarmansvann 140 
Hogeveen,, Jan Pieters 163-164 
Hoijel,, Susanna 165 

Hollandd 15-16, 20, 28, 30-31,43. 49. 5' '54. 
57-59,, 62-63, 65, 69, 77, 80-82, 86, 90, 98, 
103,, 113, 118, 166, 173, 179, 198-199, 
203-204,, 216-219, 2 25. 227> 239. 245-248 

Hollandsee IJssel 81 
Holmannus,, Johannes 176 
Hondschotenn 154 
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Hoochcamer,, Adriana 177-178, 192 

hoogleraar,, professor 19, 24, 69, 76, 99, 105, 

121,, 176,192,198, 205 

Hoornn 72 

houderr van de baljuw van Rijnland 222 

Hout,, Jan van 181-183,195 

houtkramerr 109 

Houtman,, Gerrit 84 

houtmarktt 127 

Howell,, Martha 16,144 

Hufton,, Olwen 14 

Huijgen,, Jannetgen 167-168 

Huijgen,, Joris 161 

Huijgen,, Judith 156, 159 

Huijgen,, Marij 167 

Huijgen,, Michiel S7 

Huijgens,, Margaretha 165 

huikmakerr 99 

hu ishouden(s)) 44, 59, 61, 89, 101, 163, 172, 

'93.. 245. 247 

armee 172-173 

bestuurr van J J 

hoofdd van n , 19, 21, 44, 62, 68, 74-79, 

120,, 122-125, 136, 166, 172-173, 177, 

' 94.. '98, 208, 223, 246 

samenstell ingg van 19, 74, 192, 230, 245 

weduwen-- 173-174,192,230 

Huiszit tenhuiss 116, 118, 141, 170-171, 

181-182,, 187, 195,208-209 

huiszit tenmeester(s)) 104, 141, 170, 177, 

181-182 2 

human ismee 180-181, 208 

huwehjk,, zie hert rouwen 

huwelijkscontract,, huwelijkse voorwaarden 

13,, 19, 21, J4, 60, 62, 83-90, IO I , i n , 113, 

219,, 221, 223, 233, 246 

huweüjksgoederenrechtt 13,93,246-247 

ziee ook boedel 

huweli jksmarktt 14, 21, 30, 226, 230, 243 

ziee ook hert rouwen 

huweli jkswetgevingg 16, 212-219 

leperr 111 

IJsebouts,, Jan 145 

IJsselsteinn 116 

inkomen,, inkomsten 60, 67, 72, 76, 90, 100, 

102-105,, 108, 115, 122, 124, 126, 131-132, 

134,, 136-140, 142, 150, 159-162, 166-168, 

' 7 °.. '73-176, 178, 183, 195-198,207-208, 

210,, 228 ,237 ,242-244 

inkomstenbronn 67, 134, 243-244 

instructiewerkenn 20, 28 -29 ,4' -44 .46 -47, 

49-50.. ' 53. 211-212, 215, 226 

Italiëë 13-14,51 

I terson,WW van 64-66 

Jacobs,, Appolonia 120 

Jacobs,, Cornells 64 

Jacobs,, Jacob 93 

Jacobs,, Jannetgen 165 

Jans,, Beatrix (wed. Gerrit Jans) 102 

Jans,, Beatrix (wed. Jan Pieters) 213-214 

Jans,, Claes 193 

Jans,, Dieuwertgen 137-138 

Jans,, Dirck (x Grietgen Gillis) 88 

Jans,, Dirck (x Margriete Lubberts) 108 

Jans,, Geertgen 215 

Jans,, Gerritgen 93 

Jans,, Grietgen 88, 132 

Jans,, Hill e (alias Aeltgen Jans) 169, 171, 195 

Jans,, Maertgen 132 

Jans,, Maritgen (wed. Wil lem Jans) 116 

Jans,, Maritgen (x Engbrecht Allerts) 99 

Jans,, Neeltgen 214 

Jans,, Pieter 71 -72 

Jans,, Sophia 153 -154 

Jans.Thoniss 134 

Jans.Trijntgenn 186 

Janss .Wil lem 226 

Janssens,, Maria du 94 

Jardin,, Maria du 104 

Jaspers,, Weijntgen 135 

Jeroens,, Gerrit 89 

Jeroens,, Grietgen 132 

Joosten,, Jacob 94 

Joppen,, Jannetgen 13 7 

Jorijs.Annaa 116-117, 119 

kaarderr 155 

kammerr 155 

kamsterr 126 

Kantaert,, Maeijcken 119 

Karelvv 87, 181 

katholiekee kerk 216 

katholiekenn 188, 209, 217, 229 

Katwijkk 128 

Keizerswaert,, Catharina 238 (ill. ) 

Kelder,, Maertgen Joris van der 165 

kerkenraadd 99, 186, 197, 200-204, 219 

Kersteman,, Hendrik 161,165 

Kersteman,, Lieven 165 

Kersteman,, Maria 165 
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Keulenn 88 

Kien,, Marcus, wed. van 207 

kind(eren)) 11, 13, 23. 27, 30, 36, 39-40. 

44 -46 ,48-49.. 55. 62. 64. 67. 70. 7*. 74-7é. 

81-84,, 86 ,89 -97 ,99- 105. 108, 110, 

112-116,, 118-121, 131-131. 

138-143.. 145. '49. «57. 159-161. 164. 166, 

169.. 172-174, 177-'78. 182, 187, 192-194, 

198-199,, 201, 205, 208-209, 211, 213-215, 

219-220,, 222-228, 232, 241, 243.145-247 

houkinderenn 74, 140 

kleinkinderenn 74, 78, 93, 115-116, 118, 166, 

196,224-225 5 

petekinderenn 118 

voorkinderenn 49 ,57, 84 ,90 ,99-100, 113, 

'93.. 2I9-220, 222-225 

Klapisch-Zuber,, Christiane 173 

kleermakerr  84 ,88, 136-137, 184 

klerkk ter  griffi e 86 

Kloek,, Els 16, 144 

klucht(en)) 20, 28-30, 32-34. 36-41.46-50. 

230 0 
knechtt  32-33, 36, 3 8 , 4 4, 143. '47- '53. 

157-158,206.239 9 

ziee ook meesterknecht 

Knotter.MarijtgenJan ss 131 

Koetten,, Goovert van 97-98 

Koolhoven,, Pieter  van 104 

koopmann 23, 52, 100, 104, 143 

koperslaagsterr  146, 151 -152 

koperslagerr  146, 148, 151 

kostt  en inwoning 185, 192, 245 

kostwinnerr  11,70, 120, 166, 174, 205, 226, 

228,, 237 

kostwinnerschapp 197. 208 

kraamverzorgsterr  121, 171 

kraamvrou ww 139, 171, 181 

kramerr  100, 239 

krediett  93 ,95 .109. " 3 . "77. '87. '94 

kruidenierr  71,239 

kruideniersterr  72 

kuiperr  126,147 

Kuiper ,, Yme 14 

Kuyk ,, notari s 64 

lakenbereidsterr  124 

Lantmeter,, Jannetgen 67 

Lantmeter,, Sara 67 

Lantsman,, Andreas 200-201 

Lardinoijs ,, Johannes 60-61 

Latfeur ,, Charles de 78 

Laurence,, Anne 53 

Laurens,, Philips 57 

Lavre,, Rudelphus de 58-59 

leerjongenn 147-148 

Leeuwen,, Simon van 55, 59, 62-63, 65 ,90, 

179. '92 2 
legaatt  87,91, 93-97. 106, 108,114, 116-120, 

194-195,223 3 

Lempereur,, Antoine 27 

Lempereur,, Constantijn 24-25, 76 

Lempereur,Theodosiuss 76 

Lenaers,, Marijtge n 191 

Leupen,, Jan Jans 116 

levenscycluss 12-13, '9 

levensverwachtingg 11,229-230 

Leycesterr  198 

liefdadigheidd 50 ,93, 114. 116-117, 179 

Lier .. Neeltgen Pieters van 213 

Lievens,, Jacquemijntgen 162-163 

Lijbaerts ,, Maijcken 92 

lijmziederr  120 

lijmziedsterr  120 

Lijsbethh Comelis 184 

Limburgh,Annetgenn Jans van 215 

Linde,, Thijma n Mees van der  112 

Lomme,, Daniel 160, 165 

Lomme,, Hendri k (Daniels) 165 

Lomme,, Hendri k (x Cathelijntgen de Witte ) 

165 5 
Lomme,, Hendri k (x Cathelijntgen Otteles) 11, 

158.165,, 224 

Lomme,, Johannes 85, 165 

lommerdd 60 

Londenn 232, 234 

loonn 44, 70, 105, 109-no, 122, 140, 150-151, 

155,, 166-167, '75. 206-207,237. 242 

loonarbeidd 13, 144,166,174-175. 242. 244 

loonindustriëlenn 155 

Louris ,, Comelis 109-110 

luismark tt  128 

Luther ss 98, 116 

Lyonn 148,239 

maagd,, maagdelijkheid 29, 36, 39 ,44-45. 216 

Maistre,, Susanna de 162,165 

Malapert ,, Catherina de 78 

Malapert ,, Louis de 222 

Malapert ,, Susanna de 26-27,76 

Maguelare,, Agnees 165 

Marchini ,, Antoine 174 

Massen,, Jan 56 
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Matter,, Abraham de 201-201 

Matter,, Laurens de 163 -164 

Mattheus,, Maritgen 97 

Mattheuss Platevoet, Janneken wed. 196 

McCants.Annee 228 

meerderjarigg 53, 62, 64, 66-67, 9^, 100-101, 

192,223,241,243-246 6 

Meerhout,, Louis van 233 

Meerhout,, Susanna van 233 

meesterknechtt 146-154, 159, 243 

meesterproef,, proef 146-152 

meesterschapp 147, 150-152 

Metsu,, Gabriel 140-141 

Metsu,, Jacques 140-141 

Meulen,, Andries van der jr. 75-79, 222 

Meulen,, Andries van der sr. 26-27, 75 

Meulen,, Daniel van der 23, 27, 75 

Meulen,, Elisabeth van der 26-27, 7é"79 

Meulen,, Hansken van der 75 

Meulen,, Hester van der 23 

Meulen,, Sara van der 23, 26-27. 75 

Middeleeuwenn 28, 54, 58, 64, 87, 112, 144, 

148,, 173, 187 

migrantt 16, 117, 206, 208, 234 

migratiee 227-228 

Mij ,, Pieter Willems van der 95 

m inn 139 

minderjarigg 11,62,66-68, 101, 149, 161, 179, 

192,219,223,241,243,245 5 

Minne,, Francijntgen 232-233 

miserabelee personen 40-41,49, 179-180, 182,204, 

242 2 

Mispelbolle,, Abraham 165 

moederschapp 48 

Moer,, Neeltgen 140 

Moerbergen,, Johan van 177 

molenaarr 145 

molenaarsterr 124, 151 

Mommers,, Barbara 139 

Mommers,, Perijntgen 131 

moralistenn 28 ,41 -44 ,46 ,49 ,75, 153-154, 

2 i i -212,, 214, 223 

morgengavee 33, 89 

Mormenti jn,, Maeijcken 187 

Moryson,, Fynes 51,248 

Mour ings,, Aeltgen 163-164 

Munt,, Ghijsbert de 222 

naaisterr 121, 126, 166 

Nachtegael,, Jan Hendricx 167 

nationalee synode 198,217 

Neijssenius,, Henricus 98-99 

neringg (textiel-) 20, 122, 146, 155-158, 

162-163,, 166 

ritrit  ook textielnijverheid 

netwerkk 119, 191, 194, 205, 246 

Neut,, Jan de 165 

Neut,, Joost de jr. 165 

Neut,, Joost de sr. 165 

Neut,, Maertgen de 165 

Neut,, Pieter de jr. 165 

Neut,, Pieter de sr. 165 

Neut,, Susanna de 85-86, 165 

Nierop,, Jacob Willems van 187 

Noiret,, Esaias 165 

Noiret,, Frans 165, 224 

Noiret,, Guüliaume 165 

Noiret,, Margaretha 165 

Noiret,, Simon 165 

noodhulpp 137, 140 

Noorda,, Gijsbertje van 103-104 

Noordam,, Dirk Jaap 236 

Noordwijkk 128 

Noortwijcx,, Maria 142 

nopperr 155 
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I NN DE ZEVENTIENDE EEUW LEIDDEN GOEDE WEDUWEN EEN 

vroomm leven, teruggetrokken en contemplatief. Slechte wedu-
wenn verleidden, misleidden, misbruikten hun macht en kapi-
taal,, en brachten met hun ongetemperde wellust de successie 
inn gevaar, zo wilden schrijvers van kluchten doen geloven. In 
werkelijkheidd was deze beeldvorming natuurlijk veel te zwart-
wit.. De dood van een echtgenoot bezorgde vrouwen in de 
Goudenn Eeuw een zelfstandige positie, maar betekende ook 
hett einde van het volledige gezin, waarop de samenleving was 
ingericht. . 

OverlevenOverleven na de dood gaat over de gevolgen van het weduw-
schapp voor vrouwen in Leiden in de zeventiende eeuw. Wat 
wass het antwoord van weduwen op de veranderingen waar-
meee zij werden geconfronteerd? Er wordt aandacht besteed 
aann de macht vanuit het graf, de opmerkelijke gevolgen van 
hett Hollandse erfrecht, de rol van familieleden, de bijzonde-
ree positie van weduwen binnen de armenzorg, hun keuzes 
opp de arbeidsmarkt en kansen op de huwelijksmarkt. Ook 
dee situatie van weduwen in andere Europese landen komt 
aann bod. 

OverlevenOverleven na de dood beschrijft uitvoerig op welke manier 
weduwenn in de zeventiende eeuw hun 'nieuwe' bestaan -
enn dat van hun gebroken gezin - vormgaven en laat zien dat 
zijj  de breuk met hun gehuwde bestaan 
redelijkk wisten te beperken. 

Ariadn ee Schmidt (1972) is historica. 
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