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Vrouwen,, vrijheid en het recht 

VRIJHEIDD ALS TRADITIE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

60 0 



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

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

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

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

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

ONGEHUWDEE VROUWEN, WEDUWEN EN VROUWENVOOGDIJ 

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

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

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

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

Rijksmuseum,, Amsterdam. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ONBESTORVENN WEDUWEN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.Het.Het Gravensteen, 1623. 

Voorr het Gravensteen vindt de voltrekking van een vonnis plaats. 

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

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

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

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

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

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

Verblij ff  in buitenlan d 15 H 

Vertre kk uit stad , 

bestemmin gg onbeken d 47 43 

Vertre kk naar Oost/West-Indi ë 33 31 

Inn diens t van leger/vtoo t 11 11 

Zeevarende nn 6 6 (.) 

Gescheide nn van tafel en bed 7 7 

Gevangenschap/verbannin gg 17 1^ 

Voortvluchti gg 8 6 

Handelingsonbekwaa mm (stadsvoogdij , 

krankzinnigheid ,, wanbehee r et cetera ) 41 32 

Geenn oorzaak vermel d 8 7 

Totaall  193 173 (?) 

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

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

HOOFDD VAN HET H U I S H O U D E N 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ommee van haeren wegen ende inden name van haer comparante alle haere zae-
cken,, affairen & besoingen die zij jegenwoordellicken uijstaende heeft f...] tzij van 
opsichtee vande compagnie & gemeentschappe, [...] als ooc de geene die haer 
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comparantee in haer particulier ende alleen aengaende zijn, [...] te vervolgen, ver-
richten,richten, benaerstigen ende bestellen, [...] ende voorts generalicken in alle haere 
comparantess zaecken ende elcken vandien alles te mogen doen uijtrechten ende 
benaerstigen'8 8 

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

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

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

Mett de procuraties, waarmee ook minder welgestelde weduwen geregeld 
mannelijkee verwanten machtigden om in hun naam naar buiten te treden, de-
denn zij dus niet altijd zonder meer afstand van hun invloed en gezag. Vaak lagen 
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err praktische motieven ten grondslag aan een tijdelijke machtiging. Veel vrou-
wenn heten de afwikkeling van zaken in een andere stad bijvoorbeeld over aan 
eenn ander.104 Als hoofd van het huishouden en het gezin, eigenaar van een be-
drijff  of als moeder behielden weduwen de regie, waarvoor zij hun zonen, zwa-
gerss of broers aanwijzingen gaven vanuit de coulissen. Het was de plaats waar 
zijj  mogelijk eerder, bij leven van hun man, ook al hadden gestaan maar die zij 
tijdenss het weduwschap, indien de situatie hierom vroeg, konden verlaten. Zo-
alss dat door Elisabedi van der Meulen met succes in de ruzie met haar schoonfa-
mili ee over de huwelijkskandidaat van haar dochter werd gedaan. 

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

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

79 9 


