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4 4 
Geldd en goed 

EENN BOEDEL ZONDER TESTAMEN T 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EENN HUWELIJKSCONTRAC T 

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

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

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

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

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

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

Burgerlijk ee staat man 

Jongema n n 

Jongema n n 

Weduwnaa r r 

Weduwnaa r r 

Onbekend 24 4 

Onbeken d d 

Jongema n n 

Weduwnaa r r 

Onbeken d d 

Burgerlijk ee staat vrou w 

Jongedochte r r 

Weduw e e 

Jongedochte r r 

Weduw e e 

Jongedochte r r 

Weduw e e 

Onbeken d d 

Onbeken d d 

Onbeken d d 

Aanta l l 

39 9 

V V 

23 3 
29 9 

4 4 
2 2 

1 1 

1 1 

V V 

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

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

1242,1282. . 

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

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

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

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

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

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

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

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

HETT WEDUWENGOE D 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EENN TESTAMEN T 

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

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

Goedd voor de weduwe Testamenten Testamenten Totaal 

echtparenn mannen 

Weduwee als erfgenaam 

Weduwee als erfgenaam, 

zonderr kinderen 

Weduwee blijft in boedel zitten 

Weduwee erft als mede-erfgenaam 

Weduwee krijgt legaat 

Weduwee krijgt niets van echtgenoot 

127 7 

20 0 

2 0 0 

8 8 

13 3 

4 4 

11 1 

6 6 

1 1 

4 4 

3 3 
--

138 8 

26 6 

21 1 

12 2 

16 6 

4 4 

64% % 

12% % 

1 0 % % 

5 * * 
7% % 

2 % % 

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

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

1282. . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZIJNN 'LAATST E WILLE ' 

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

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

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

95 95 



rissenrissen een inventaris van de weduwe te verlangen. Het aantal echtparen dat de 
verplichtingg van een boedelbeschrijving voor de weeskamer tenietdeed, was 
veell  groter. Wie tegen het testamentaire verbod in toch een boedelbeschrijving 
zouu eisen, verbeurde het aan hem of haar nagelaten goed. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KINDERE N N 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCHULDE N N 

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

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

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

hett graft kost [...] 

opp metselen tot den gewelf koste 

Dee steen te houwen 

hett graft te openen 

dee kist 12 gul 

hett luijden 10 guld 

biergeltt 30 st 

Aenn studenten voor dat sij het lijck droegen 

denn burte 18 gul schandtzgul 13 stu 

dee bidders 3 gul de pedels 3 gul 

neltgenn de frau 28 st 

Dee twee schenken en arijaen 

hett volck te werren aen de dinaers 

voorr gehurde kannen en roomes 

Aenn wijn gedroncken 

Dee vrunden hebben vertert hen en meer 

Nochh een maeltijt gedaen 

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

voortt hangen van den baij 

Baijj over de schilderij 2 el a 33 st 

Liesbett vander nes voor datse 

opgewachtt heef 

Aenn doctor vereert een anne wijn 

Denn Apotheker 

Denn Ermen gelegateert 

Eenee steen hier tamsterdam houen laeten 

dee steen kost 

dee letteren van leder 

tee vergulden samen 2 

Onkostenn van naer Lijden te s[t]uren 

Enn daer op te hangen samen betaelt 

alss blijckt bij Philips rekening 

flfl 150-0-0 

flfl 21-4-0 

fll 4-14-0 

fll 6-0-0 

fll 23-10-0 

fll 30-0-0 

fll 25-13-0 

fll 8-0-0 

fll 1-8-0 

fll 2-2-0 

fll 2-7-0 

fll 1-6-0 

fll 39-0-0 

fll 31-0-0 

fll 18-0-0 

fll 57-0-0 

fll 12-0-0 

fll 2-6-0 

fll 20-0-0 

fll 20-0-0 

fll 38-0-0 

fll 300-0-0 

fll 236-0-0 

fll 1044-10-0 

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

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

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

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

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

geweest.109 9 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verbrakk zij de eed, dan moest de weduwe alsnog de schulden betalen. Elisabet 
hadd 'alle de sleutelen vande selve huijse ende vanden kasten, kisten, cofferen, 
endee dergelijcke sloten' overhandigd aan de schepenen, die deze zouden doen 
toekomenn aanThijman Mees van der Linde, de bode met de roede die als door 
hett Gerecht aangestelde curator belast werd met het bewind en de administratie 
vann de boedel. 
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Hett waren niet alleen weduwen uit de laagste sociale lagen die van het re-
nunciatierechtt gebruikmaakten. Zo gauw de schulden groter waren dan de 
winsten,, was de renunciatie van haar helft van de gemeenschappelijke boedel 
hett overwegen waard.130 Maar de keuze van Leidse weduwen om een boedel af 
tee staan was meer dan louter een afweging van de baten tegen de lasten. In Hol-
landd hadden verreweg de meeste echtgenotes geen erfgoederen buiten de ge-
meenschappelijkee boedel. De weduwe verloor wanneer zij van het renunciatie-
rechtt gebruikmaakte alle goederen die zij bij het huwelijk had ingebracht. De 
publiekelijkee kennisgeving van het feit dat zij - tenminste waar het de gemeen-
schappelijkee goederen betrof - niet kredietwaardig was, moet bovendien wei-
nigg eervol zijn geweest. 

HAA RR 'LAATST E WILLE ' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wordenn besteed. 

Stedelijkk museum De Lakenhal, Leiden. 

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

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

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

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

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

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