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Werk k 

VROUWENN EN WERK 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Familiegeldd 1674s 

NIJVERHEID D 

naar r beroepsgroep p 

Mannen n 

11 Aardewerk-, glas- en steenfabricage 

22 Boekdrukken] 

33 Bouwbedrijven 

44 Chemische nijverheid 

55 Houtbewerking 

66 Kleding en reiniging 

77 Kunstnijverheid 

88 Leerbewerking 

99 Winning delfstoffen 

100 Metaalbewerking 

111 Papiernijverheid 
122 Scheepsbouw, wagenmakerij 

1237 7 

V V 
8 8 

102 2 

7 7 
68 8 

119 9 

9 9 
88 8 

--
46 6 

1 1 

H H 
133 Vervaardiging wapens en instrumenten 42 

144 Textielnijverheid 

155 Olie-, vet- en zeepfabricage 

166 Voedings- en genotmiddelen 

471 1 

9 9 
226 6 

inn het kohier van het Klein 

Vrouwen n 

28 8 

13 3 

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

(+1) ) 
--
5 5 

Weduwen n 

511 (+22) 

1(+1) ) 
1 1 

(4) ) 
1 1 

1 1 

4+5) 4+5) 
--

4(+*) ) 
--
1 1 

1 1 

--
--

200 (+6) 

--
VV (+4) 

Totaal l 

13166 (+23) 

288 (+1) 

9 9 
1022 (+4) 

8 8 

69 9 

1322 (+5) 

9 9 
922 (+2) 

--
47 7 

2 2 

H H 

43 3 

5044 (+7) 

9 9 
2488 (+4) 

LANDBOUW ,, VISSERIJ EN JACHT 

177 Landbouw 

188 Visserij en jacht 

51 1 

51 1 

52 2 

52 2 

ECONOMISCHEE DIENSTEN 

199 Warenhandel 

20aa Verkeer 

20bb Tapperij, logementhouderij 

211 Krediet- en bankwezen 

233 Tussenhandel 

244 Hulpbedrijven 

MAATSCHAPPELIJK EE DIENSTEN 

255 Vrije beroepen 

266 Onderwijs 

277 Verzorging 

288 Huiselijke dienst 

30-333 Overheidsdienst 

344 In dienst van kerkgenootschap 

Universiteit t 

Begrafeniswezen n 

662 2 

493 3 
101 1 

46 6 

--
19 9 

3 3 

257 7 

87 7 

39 9 

4 4 
8 8 

88 8 

5 5 
16 6 

10 0 

57 7 

42 2 

(+2) ) 
(+2) ) 

--
12 2 

--
1 1 

2 2 

4 4 
2 2 

--
1 1 

--
1 1 

--
--
--

999 (+11) 

833 (+9) 
--

l6(+2) ) 

--
--
--

(2) ) 

O) ) 
O) ) 

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

8188 (+13) 
6188 (+11) 

101 1 

744 (+2) 

--
2 0 0 

5 5 
2611 (+2) 

899 (+1) 

399 (+1) 

5 5 
8 8 

89 9 

5 5 
16 6 

10 0 

OVERIG G 

355 Gepensioneerden/renteniers 

Overig g 

10 0 

4 4 
6 6 

3 3 

3 3 
--

1(+1) ) 

--
1(-M) ) 

144 (+1) 

7 7 

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

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

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

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

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

Man n Vrou ww Weduw e Totaal l 

NIJVERHEID D 

11 Aarde- , glas- en steenfabricag e 

22 Boekdrukkeri j 

33 Bouwbedrijve n 

44 Chemi e 

55 Houtbewerkin g 

66 Kledin g en reinigin g 

77 Kunstnijverhei d 

88 Leerbewerkin g 

99 Winnin g delfstoffe n 

100 Metaalbewerkin g 

111 Papiernijverhei d 

122 Scheepmakerij , wapenmakeri j 

1127 7 

30 0 
8 8 

108 8 

4 4 

133 3 
88 8 

4 4 
126 6 

9 9 

74 4 
2 2 

30 0 
133 Vervaardigin g wapens en instrumente n 21 

144 Textielnijverhei d 

155 Olie- , vet-  en zeepfabricag e 

166 Voedings - en genotmiddele n 

LANDBOUW ,, VISSERIJ EN JACHT 

177 Landbou w 

188 Visseri j en jach t 

ECONOMISCHEE DIENSTEN 

199 Wapenhande l 

20aa Verkeer 

20aa Tapperij , logementhouder ^ 

211 Bank- en kredietweze n 

MAATSCHAPPELIJK EE DIENSTEN 

255 Vrij e beroepe n 

266 Onderwij s 

277 Verzorgin g 

288 Huiselijk e diens t 

299 Losse arbeide r 

30-333 Overheidsdiens t 

344 In diens t van kerkgenootscha p 

Universitei t t 

Studente n n 

OVERIG G 

355 Gepensioneerden/rentenier s 

Overi g g 

354 4 
16 6 

120 0 

157 7 
138 8 

19 9 

278 8 

105 5 

140 0 

30 0 

3 3 
197 7 

16 6 

11 1 

2 2 

6 6 

1 1 

121 1 

5 5 

9 9 
26 6 

40 0 

30 0 
10 0 

866 ( + 4 ) 

--
--

0) ) 
--

0) ) 
26 6 

--
--
--

M M 
--
--

M M 
59 9 

--
1 1 

1 1 

1 1 

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

--
4 4 
--

** (+5) 
1 1 

--
6 6 

7 7 
--

i (+5 ) ) 
11 1 

--
--

27 7 

26 6 

1 1 

588 (+168) 

(4) (4) 

(1) ) 

(25) ) 
--

11 (+25) 

8( + i 4 ) ) 

--
(22) ) 

--
11 ( + 1 0 ) 

--
(4) ) 

(2) ) 

477 (+4-0 
--

11 ( + 2 0 ) 

33 (+21) 

33 (+19) 

(2) ) 

388 (+40) 

333 (+10) 

(29) ) 

5 5 

O) ) 
44 (+27) 

1<+S) ) 

(1) ) 

1 1 

--
--

22 ( + 2 0 ) 

(1) ) 

--
--
2 2 

2 2 

--

12711 ( + 1 7 2 ) 

300 (+4) 
8 (+ i ) ) 

1088 (+26) 

4 4 
1344 (+26) 

1222 ( + 1 4 ) 

4 4 
1266 ( + 2 2 ) 

9 9 

755 (+«) 
2 2 

300 (+4) 

211 (+3) 
4600 (+41) 

16 6 

1222 ( + 2 0 ) 

1611 ( + 2 1 ) 

1422 (+19) 

199 (+2) 

3311 (+41) 

1499 (+11) 

1400 (+29) 

39 9 

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

188 (+5) 
111 ( + 1 ) 

9 9 

13 3 
1 1 

1244 (+25) 

166 (+1) 

9 9 
26 6 

69 9 

58 8 
11 1 

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

Bron ::  GAL. SA» 1289. 
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verheidssectorr nu veel kleiner te zijn. Ruim zestig procent van de weduwen en 
866 procent van de (ongehuwde) vrouwen verdiende de kost als spinster. Het in-
komenn van de kamsters, de naaisters, de wasters en de spinsters die wel in de 
volkstellingg worden vermeld, maar in het belastingkohier ontbreken, was voor 
eenn aanslag te laag. Maar in de verdeling over de beroepsgroepen vertonen bei-
dee registers hetzelfde patroon: de meeste vrouwen verdienden de kost in de wa-
renhandell  en de textielnijverheid. 

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

EENN EIGEN BEROEP 

Marktvrouwen Marktvrouwen 

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

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

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

markt. . 

Stadelschess Kunstinstitut, Frankfurt. 

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

Viaa een van de stegen in zuidelijke richting kwam men op de Breestraat. Ook 
hierr werd volop gehandeld. De verkoop van geslacht vee, runderen, kalveren, 
schapenn en lammeren vond plaats in de vleeshal bij het stadhuis. Het slachtafval 
werdd verwerkt en als spek, gezouten vlees, 'verse spijs' of beulingen (worsten) 
verkochtt in de penshal ertegenover op een terrein tussen de huizen aan de Bree-
straatt en de Langebrug. Daarnaast verkochten de oudelapverkoopsters hun 
waar.200 Konijnen, vogels, hoenderen en duiven waren tijdens de weekmarkten 
tee krijgen bij de blauwe steen in de Breestraat. De verkoop van zowel oude als 
nieuwee schoenen was vanaf dezelfde plaats overgebracht naar de Nieuwe-

127 7 



straat,, waarmee in de buurt rondom de Hooglandse kerk een concentratie van 
kiedinghandell  ontstond. Behalve de schoenverkopers hadden de nieuwe kleer-
koperss er hun kramen. Oude kleren werden op de aangrenzende 'luijsmarckt' 
verkocht.21 1 

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

Tabell 5.3 Percentage vrouwen op de markt 1600-1640 

Marktt Gemiddeld Gemiddeld percentage 
aantall bezette vrouwen op de 

plaatsenn per jaar markt 1600-1640 

Vismarktt 35 81% 

Warmoesmarktt 65 26% 

Beulingen-- en gezouten-

vleesverkoperss 16 81% 

Penshall 15 96% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gezouten-vleesverkoopsters s 

11 58 82 

22 t /m 5 36 45 

66 t / m 10 5 14 

111 t / m 15 5 7 

166 t /m 20 7 15 

211 t /m 25 2 9 

>255 2 9 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tapperij-Tapperij- en herberghoudsters 

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

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

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

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

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

UitdraagstersUitdraagsters en priseersters 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vroedvrouwen Vroedvrouwen 

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

ontbrak.69 9 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

werk. . 

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

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

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

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

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

WEDUWENN VAN AMBACHTSLIEDEN 

Meestersvrouwen Meestersvrouwen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

145 5 



Weduwenrecht Weduwenrecht 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WEDUWENN IN DE SAAINIJVERHEID 

Volsters,Volsters, verfsters, conrooisters en persters 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kinderen,Kinderen, verwantschappen en huwelijken 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hett weduwenrecht, dat als voorwaarde aan de basis van deze sterke positie 
lag,, had niet alleen voordelen voor de weduwe. Al eerder kwam ter sprake dat in 
verschillendee West-Europese steden het weduwenrecht werd beperkt omdat an-
deree ambachtslieden weduwen als ongewenste concurrenten zagen. Toch waren 
dee belangen van de weduwe en de overige ambachtslieden niet per definitie te-
gengesteld.. De gehele beroepsgroep was bij de voortzetting van het werk door 

164 4 



Schemaa 5.2 Verwantschappen in de saainijverheid 

bronnen:bronnen: GAL, SAII 923-946; WK 106, f13, 114,142; klappers op kerkelijke ondertrouw: klappers op ondertrouw 

voorvoor schepenen. 

165 165 



dee weduwe gebaat. De families Ardinois, Andries, De la Grange, Kersteman, De 
Neut,, Noiret, Schepers, meest vluchtelingen die het beroep vanuit de Zuidelijke 
Nederlandenn mee naar Leiden hadden genomen, wisten hun positie in de saai-
neringg tot ver in de zeventiende eeuw te behouden.206 De mogelijkheid hun zo-
nenn van een plaats in de saainering te voorzien door middel van een huwelijk 
mett een meestersweduwe, beperkte bijvoorbeeld de nadelige gevolgen van de 
beroepssluitingg voor de toekomst van hun nageslacht. Het waren bovendien de 
eigenn weduwen, de moeders en schoonmoeders, de dochters en kleindochters 
diee met het weduwenrecht in de gelegenheid werden gesteld om voor zichzelf, 
voorr broers en zusters, voor kinderen en kleinkinderen de kost te verdienen. 

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

WEDUWENN EN WERK 

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

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

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

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

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

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

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

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