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Inleiding g 

AANDACHTT VOOR WEDUWEN 

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 

12 2 



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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WEDUWENN IN LEIDEN IN 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 
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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, 
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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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