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2 2 

Beeldenn van de weduwe 

D O O DD 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 

24 4 



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 DUBBELZINNIG 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 WEDUWE 

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 
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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 

3 i i 



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 

33 3 



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 

VROUWW ZONDER MAN 

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-
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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 WEDUWE 

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 

44 4 



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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