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6 6 
Armoede e 

HILL EE JANS 

Veertienn dagen hechtenis op water en brood, verbanning uit Leiden en Rijnland 
voorr een periode van zes jaar en honderd gulden boete. Dat was de eis die Hill e 
Janss in september 1608 door de schout van Leiden tegen zich hoorde uitspre-
ken.. Zij verbleef al enige tijd in Leiden. Eerst had zij in De Verkeerde Pot in de 
Mandenmakerssteegg gelogeerd. Toen de grond haar te heet onder de voeten 
werd,, veranderde zij haar naam in Aeltgen Jans en verruilde zij de herberg in 
hett centrum van de stad voor een plaats in De Moriaen, buiten de Zijlpoort. In 
maartt 1608, kort nadat zij hier haar intrek had genomen, beviel zij van een 
dochter.. Over de vader van het kind is niets bekend. Om aan de kost te komen 
hadd Hill e zich van leugens bediend, 

seggendee tegens de waerheijt dat haer man overleden ende sij weduwe was, heb-
bendee alle haer middelen zedert haer mans doot moeten verteeren, zoe dat sij inde 
uijterstee armoede ghecomen zijnde vande goede luijden ende aelmissen noot-
wendelickenn moste werden onderhouden, zoe dat sij daer door de ghebuijrvrou-
wenn beweegt heeft haer een hemde, luijr, eetbaere spijse ende andersints mede te 
deijlenn ende oock wollen ende linnen luijren ende daer beneffens seecker geit 
vandee diaconen off aelmoseniers voor haer te verwerven, ghelijck sij oock in ver-
scheijdenn andere steden ende plaetschen van den predikanten ende oock selffs van 
denn Edele Heeren Staten door haere gheveijnsde armoede seeckere sommen van 
penn[ingen]]  heeft affghebedelt.' 

Hill ee Jans was geen Leidse en evenmin een weduwe. Toch is de informatie uit de 
aanklachtaanklacht illustratief voor zowel de mogelijkheden voor, als de ideeën over ar-
mee weduwen in Leiden in de zeventiende eeuw. Onder valse voorwendselen 
hadd Hill e Jans gebruikgemaakt van een aantal van de belangrijkste sociale voor-
zieningenn die Leiden onvermogende inwoners bood. Zij had daarbij enkele 
keurenn overtreden die de armenzorg in goede banen moesten leiden. 

Bedelarijj  was in Leiden al in de zestiende eeuw verboden, maar 'ware' ar-
men,, zij die buiten hun schuld tot armoede waren gevallen, konden rekenen op 
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Jacobb Timmermans, Huiszittenhuis en Amsterdamse veer, ca. 1788. 

Collectiee Gemeentearchief Leiden (PV26214). 

steunn van de stad.2 Het aanbod van sociale zorg in Leiden in de zeventiende 
eeuww was divers. De stedelijke bedeling aan armen werd verzorgd door het 
Huiszittenhuis,, dat was ontstaan door de fusie van de drie reeds bestaande 
Huiszittenhuizenn in 1577 en de samenvoeging met de diaconie van de gerefor-
meerdee gemeente in 1582. Het bestuur was in handen van de aalmoezeniers, 
bestaandee uit vier huiszittenmeesters als vertegenwoordigers van het stadsbe-
stuurr en vier diakenen van de diaconie van de gereformeerde kerk.3 Deze aal-
moezeniers,, wier aantal in 1621 werd uitgebreid tot twaalf, hielden toezicht op 
dee goederen en de inkomsten van het Huiszittenhuis, beoordeelden wie er in 
aanmerkingg kwamen voor steun en reikten ten slotte de steun uit in geld of in 
natura.. De bedeling door het Huiszittenhuis was voor zelfstandig wonende ar-
menn bedoeld. De huiszittende armen onderscheidden zich van de armen die op 
kostenn van de stad in gasthuizen werden verzorgd.4 De bij de gasthuizen inge-
richtee 'baaierds' boden rondtrekkende behoeftige vreemdelingen onderdak 
voorr een nacht. Naast de verschillende vormen van armenzorg die de stedelijke 
overheidd haar inwoners bood, waren er kerkelijke en particuliere instellingen, 
waaropp diegenen die niet in staat waren zelf in het levensonderhoud te voor-
zienn al naar gelang hun omstandigheden een beroep konden doen. Ter voorko-
mingg van, of als aanvulling op de institutionele zorg maakten armen ten slotte 
geregeldd gebruik van verscheidene vormen van onderlinge hulp. Zo kon aan fa-
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milie,, vrienden, buren of beroepsgenoten in tijden van nood ondersteuning 
wordenn gevraagd.* 

OokOok Hüle Jans had haar 'zorgpakket' uit diverse bronnen samengesteld. Voed-
sell  en kinderkleren had zij van de 'gebuijrvrouwen' gekregen en zij ontving in-
cidentelee ondersteuning van de predikanten. De Staten van Holland waren om 
vrijgevigheidd gevraagd. Het geld van de aalmoezeniers was haar als zwangere 
vrouww waarschijnlijk uitgereikt door de kraamverzorgsters die bij het Leidse 
Huiszittenhuiss waren ondergebracht om onvermogende vrouwen kort na de 
bevallingg steun te verlenen in de vorm van weekgeld en linnen en wollen luiers 
voorr het kind.6 

Dee diensten van deze 'goemoeders' waren, als onderdeel van de stedeüjke 
bedeling,, voor inwoners van Leiden gereserveerd. Met de keur op het ambt van 
dee kraamverzorgsters en de aalmoezeniers uit 1586 had men nu juist vrouwen 
zoalss Hüle willen weren. Geregeld maakten 'uydieemsche Vrouwe personen', 
onderr wie 'eenige van middelbaren vermogen', aanspraak op de zorg van de 
kraamverzorgsters,, waardoor de kas van het Huiszittenhuis leeg raakte en de 
'ware'' armen van de stad werden benadeeld. Men vreesde vooral voor het over-
lijdenn van de kraamvrouwen. Van de echtgenoten of familie van deze vrouwen 
wass meestal niets bekend, zodat de pasgeborenen zouden moeten worden on-
dergebrachtt en opgevoed in het weeshuis, dat eigenlijk alleen voor de wezen 
vann burgers of inwoners van Leiden was bestemd.7 Om deze belasting van de 
stedeüjkee armenzorg te voorkomen, mochten kraamverzorgsters uitsluitend 
hulpp bieden aan vrouwen die samen met hun echtgenoot, indien deze nog leef-
de,, langer dan zes maanden in Leiden woonden. Arme vrouwen die in ver-
wachtingg waren, werden gesommeerd terug te keren naar de plaats waar zij 
zwangerr waren geraakt. Ook de al eerder door de stad verdedigde bedelingspo-
litiekk ten aanzien van vreemdelingen kreeg in 1586 zijn beslag in de keur: de 
aalmoezenierss van het Huiszittenhuis moesten de bedeelden zorgvuldig regi-
strerenn en erop toezien dat de steun die zij verleenden alleen terechtkwam bij 
inwonerss en burgers van de stad.8 

Hoewell  de armenzorg streng werd gereglementeerd en de stad er alles aan 
deedd om ervoor te zorgen dat de gelden die gereserveerd waren voor de 'ware' 
armenn bij de juiste personen terecht zouden komen, was Hüle Jans erin ge-
slaagdd enkele maanden te leven van de zorg waarop zij geen recht had. Dit was 
dee ongehuwde vrouw, die niet zo arm was als zij zich voordeed, gelukt met leu-
gens,, waarvoor zij in september 1608 veroordeeld werd. Zij had steun gekregen 
omdatt haar verhaal zo aannemelijk was geweest. Er waren taüoze vrouwen zoals 
'' Aeltgen Jans', de weduwe voor wie Hüle zich had gehouden, die sinds de dood 
vann hun echtgenoten met een financiële terugval werden geconfronteerd en bij 
eenn van de vele instellingen, fondsen of beurzen aanklopten voor hulp. Door 
zichh als arme weduwe voor te doen had Hüle haar kansen op steun aanmerke-
lij kk vergroot: de 'arme weduwe' was in de zeventiende eeuw een bekende ver-
schijning. . 
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VERARMIN G G 

AantallenAantallen en oorzaken 

Eenn groot aantal van de ongeveer 1400 weduwen wier rekest in de periode tus-
senn 1580 en 1700 in de Gerechtsdagboeken werd geregistreerd, verzocht het 
stadsbestuurr om enige vorm van steun. Zij vroegen om vrijstelling van belas-
ting,, gratis bewoning van een van de armenhuisjes in de stad, uitkering van een 
deell  van het kapitaal dat hun kinderen van hun vader of verwanten hadden 
geërfdd of om kwijtschelding van de schulden waarmee zij door hun man waren 
achtergelaten.. Anderen vroegen om de aanstelling van een curator, wanneer alle 
anderee wegen waren bewandeld en hun boedel desondanks failliet was gegaan. 
Maarr ook verzochten weduwen het stadsbestuur vaak simpelweg om geld. Vlak 
naa de dood van een echtgenoot vormde het vinden van een manier om zelfstan-
digg in het levensonderhoud te voorzien voor veel vrouwen het meest prangen-
dee probleem. Een groot aantal van hen zou hierin niet slagen. 

Gegevenss over weduwen in de armste lagen van de bevolking in Leiden zijn 
tee vinden in het kohier van de belasting van het Hoofdgeld uit 1622. De armsten 
vann de stad waren van deze belasting vrijgesteld, maar de bonmeesters kregen 
nietteminn de instructie de armen in de kohieren te registreren. De kohieren van 
twaalff  van de drieëntwintig bonnen zijn bewaard.9 De bewoordingen waarin 
menn de arme huishoudens beschreef, zijn divers en verschillen van bon tot bon. 
'Desee genieten van den armen' of'leeft van de huissitten' maakt duidelijk dat het 
huishoudenn niet zelfstandig kon bestaan. Kwalificaties als 'pover', 'geen midde-
len',, 'arm' of'arm volck' zijn weinig gedifferentieerd, maar de aanduiding van 
dee sociale positie vertelt dat deze mensen in elk geval niet in staat werden geacht 
eenn gulden af te dragen. Zij vormden negentien procent van het totale aantal 
huishoudenss in de bonnen waarover de informatie bewaard is gebleven. Moge-
lij kk is dit cijfer, vertaald naar het percentage armen in de stad, nog aan de voor-
zichtigee kant.'° Bij de interpretatie van de gegevens moet rekening gehouden 
wordenn met de mogelijke onderregistratie van armen." Bovendien ontbreken 
gegevenss over de wijken in het noordoosten van de stad, zoals Nicolaasgracht en 
hett Waardbon, die in het midden van de achttiende eeuw de hoogste concentra-
tiee aan arme huishoudens lieten zien.12 Het kohier van het Hoofdgeld uit 1622 
geeftt niettemin inzicht in de samenstelling van de groep arme huishoudens in 
dee stad. 

Weduwenn waren oververtegenwoordigd onder de armste lagen van de Euro-
pesee bevolking in de vroegmoderne tijd. * In Leiden stond bij zeventien procent 
vann alle arme huishoudens een weduwe aan het hoofd. Zij vormden niet de 
grootstee groep. Deze werd, opmerkelijk genoeg, gevormd door volledige gezin-
nenn ofwel echtparen met kinderen. De Leidse cijfers wijken hierin enigszins af 
vann de resultaten van het onderzoek naar de bedeling in de vroegmoderne pe-
riode,, waarin gebroken gezinnen als grootste groep onder de bedeelden naar 
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vorenn komen. Ruim de helft van de bedeelde gezinnen in Zwolle in de tweede 
helftt van de zeventiende eeuw die Hilde van Wijngaarden onderzocht, bestond 
uitt een vrouw zonder man, al dan niet met kinderen. Uit het onderzoek van In-
gridd van derVlis naar armoede en armenzorg in Delft büjkt dat weduwen ook in 
dezee Hollandse stad ruim vertegenwoordigd waren onder de bedeelden.H 

Tochh was ook armoede onder weduwen in Leiden opvallend groot. Uit de 
vergelijkingg van het aantal weduwenhuishoudens onder de arme bevolking 
(16,99 procent) met het aantal van weduwenhuishoudens onder de gehele be-
volkingg (12,7 procent) blijkt de oververtegenwoordiging van weduwen onder 
dee armsten in de stad. Bovendien waren weduwen, zoals tabel 6.1 laat zien, de 
meestt kwetsbare groep onder de Leidse bevolking. Meer dan een kwart van alle 
huishoudenss met een weduwe aan het hoofd was arm. 

Tabell 6.1 Huishoudens in het kohier van het Hoofdgeld van 1622 

Hoofdd huishouden15 

echtpaar r 

man n 

vrouw w 

weduwe e 

onbekend16 6 

totaal l 

totaall aantal huishoudens 

3085 5 
246 6 

288 8 

539 9 

77 7 

4235 5 

aantall arme huishoudens 

5933 (19.2%) 
311 (12.6%) 

500 (174%) 

137(25,4%) ) 

5(6.5%) ) 

8166 (19,3%) 

Bronnen:Bronnen: GAL, SAW 4021-4022. 

Dee armoede van gezinnen wordt door historici vaak in verband met de gezins-
cycluss onderzocht. Deze cyclus kende verscheidene kritieke fasen waarin de 
kanss toenam dat een gezin aanspraak op de armenzorg moest doen. Dit was zo-
well  afhankelijk van het vermogen om inkomsten uit arbeid te vergaren als het 
aantall  gezinsleden dat onderhouden moest worden. Voor veel gezinnen was het 
inn de periode vlak na de geboorte van kinderen en nadat de kinderen het huis 
haddenn verlaten moeilijk om zelfstandig in het levensonderhoud te voorzien.17 

Hett weduwschap kon voor vrouwen de nood in deze kritieke fasen, wanneer er 
veell  kinderen waren te onderhouden of wanneer ouderdom zorgde voor het 
onvermogenn om met inkomsten uit arbeid in het levensonderhoud te voorzien, 
aanmerkelijkk verzwaren. 

Inn sommige delen van Zuid-Europa speelde de manier waarop de goederen 
naa de dood van een echtgenoot werden verdeeld een belangrijke rol in de verar-
mingg van weduwen. Isabelle Chabot en Christiane Klapisch-Zuber, die beiden 
onderzoekk deden naar weduwen in middeleeuws Florence, wezen bijvoorbeeld 
opp de beperkte status van weduwen als erfgenamen en op de problemen die 
vrouwenn in de praktijk ondervonden bij het bemachtigen van het hun wettelijk 
toegekendee goed - de bruidsschat. De armoede onder de weduwen op het acht-
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tiende-eeuwsetiende-eeuwse Corsica kan volgens Antoine Marchini deels uit de positie van 
vrouwenn binnen het erfrecht worden verklaard. Wanneer er geen testament was 
gemaakt,, vererfden goederen in mannelijke lijn. Weduwen kregen hun bruids-
schatt terug maar het ontbrak hun aan de middelen om inkomsten te genereren.18 

Hoewell  weduwen in Leiden door de uitkoop van kinderen of een boedel-
scheidingg wel in de problemen konden komen, en ook hier de verdeling van de 
nalatenschapp uiteraard niet altijd even harmonieus verliep, lijk t de organisatie 
vann het erfrecht geen factor van belang geweest te zijn in de verarming waar-
meee veel Leidse weduwen te maken kregen. Haar stond ten minste de helft van 
dee gemeenschappelijke boedel ter beschikking. Voor de weduwe van de man die 
eenn testament had gemaakt, bleef de gemeenschappelijke boedel zoveel moge-
lij kk intact. Door middel van de uitkoop van kinderen met een som geld kwa-
menn bovendien de productiemiddelen, voorzover aanwezig, in handen van de 
weduwe.. De erfrechtelijke consequenties van het verlies van een echtgenoot 
warenn bovendien niet aan sekse gerelateerd: de situatie waarin weduwnaars in 
ditt opzicht verkeerden, was niet wezenlijk anders. 

Veell  belangrijker voor de Leidse weduwen was het verlies van inkomsten, 
zoalss de vrouwen zelf in de rekesten betoogden. Hiervan ondervonden de we-
duwenn van zowel armen als meer bemiddelden de gevolgen. Geregeld stelden 
zijj  het stadsbestuur in één zin op de hoogte van het feit dat zij niet alleen hun 
man,, maar ook zijn verdiensten hadden verloren. De weduwe van de organist 
vann de Hooglandse kerk vertelde het stadsbestuur dat zij 'ontbloot es van haer 
liefff  geselschap, mer oock missen ende ontberen moet de gagien offtractemen-
tenn wegen sijnen dienst'.19 De weduwe van de vinder van de vleeshal wees 
eveneenss op het verlies van de 'gages' van haar man, en verzocht daarom uitke-
ringg van het vierdedeel van het jaarinkomen die de stedeüjke overheid 'van alle 
tijdenn gewoon is te bewijsen jegens de vrouwen die winsten (die hun tot sober 
onderhoudtt nodich sijn) te gelijck met de man verloren hebben'.20 De wedu-
wenn van stadsdienaren kregen een vierdedeel van het jaar traktement van hun 
man,, maar het ontbrak hen aan overige rechten. 

Dee vrouwen die vertelden hun man en diens 'alimentatie' te moeten missen 
off  spraken van het verlies van hun 'brootwinner', werkten zelf doorgaans ook.21 

Maarr het verlies van het inkomen van hun man konden zij niet met hun eigen 
verdienstenn compenseren - ook niet wanneer zij eerder geen eigen inkomsten 
haddenn gehad. De zwakke positie van weduwen die afhankelijk waren van in-
komstenn uit arbeid, vooral van loonarbeid, blijkt uit twee belastingkohieren uit 
1674.. De Tweehonderdste Penning, geheven op vermogens, moest door 281 
weduwenn worden betaald.22 Zij vormden bijna 14 procent van alle belasting-
plichtigenn en betaalden gezamenlijk vijftien procent van de totaalopbrengst. 
Hunn gemiddelde aanslag werd omhooggedreven door het relatief grote aantal 
zeerr vermogende weduwen. Het aandeel van weduwenhuishoudens onder de 
rijkstee Leidenaren (tien procent van de aangeslagenen) was maar liefst zeven-
tienn procent.23 In het Klein Familiegeld, waarin inkomsten uit arbeid werden 
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Tabell 6.2 Aandeel weduwen in het kohier van de Tweehonderdste Penning en het kohier van 

hett Klein Familiegeld 1674 

Betastingg Aantal Aantal Gemiddelde Gemiddelde Totale Opbrengst 

aange-- weduwen aanslag aanslag opbrengst door 

slagenenn weduwen weduwen 

Tweehonderdstee 2016 281 ƒ48.86 ƒ52.83 ƒ98519.70 ƒ1484758 

fcnningfcnning (100%) (13.9%) <100%> ^S.07%) 

Kleinn Familiegeld 2720 212 ƒ0,07 f  ƒ177.42 ƒ10.99 

(100%)) (7.79%) (100%) (6,19%) 

Bron:Bron: Leidse lasten (database kohier Klein Familiegeld, kohier Tweehonderdste Penning). 

belast,, was het aandeel weduwen onder de aangeslagenen met 7,8 procent 
aanmerkelijkk kleiner. Er waren maar weinig weduwen die met hun inkomsten 
uitt arbeid genoeg verdienden om de belasting te kunnen voldoen. Vooral de 
verdienstenn van weduwen die hun geld verdienden binnen de typische vrou-
wenberoepenn bleven, zoals in het vorige hoofdstuk bleek, onder de minimum-
inkomensgrenss die voor de belasting was gesteld.24 

Hett onvermogen van vrouwen om met inkomsten uit arbeid voldoende te ver-
dienen,, was de belangrijkste oorzaak van de verarming tijdens het weduw-
schap.. De lage vrouwenionen waren niet berekend op het onderhouden van een 
heell  gezin. De dood van een echtgenoot betekende hierdoor het verhes van het 
grootstee deel van de inkomsten die het gezin eerder ter beschikking hadden ge-
staan.. Dit gold in de eerste plaats voor vrouwen uit de gezinnen die voor de 
doodd van hun echtgenoot nog net, soms net niet, konden rondkomen, maar die 
alss gevolg van het verhes van de inkomsten van een echtgenoot onder de ar-
moedegrenss werden gebracht. Daarnaast kon het weduwschap ook voor vrou-
wenn die tijdens het leven van hun man tot de respectabelen in de stad hadden 
behoordd een aanzienlijke terugval in de sociaal-economische staat betekenen. 

ReputatieReputatie in gevaar 

Dee grens tussen een respectabel leven en het verval tot armoede was voor veel 
weduwenn dikwijl s poreus. Ook meer bemiddelde vrouwen kregen te maken 
mett een terugval in hun levensstandaard als gevolg van de dood van hun echt-
genoot.. Zij werden vaak gedwongen in te teren op hun kapitaal. Een structureel 
antwoordd op de financiële nood van weduwen die het werk van hun echtgeno-
tenn niet konden voortzetten, ontbrak in de zeventiende eeuw. Het weduwschap 
brachtt vrouwen uit de midden- en lagere sociale lagen in economisch opzicht 
dichterr bij elkaar. De armoede waartoe vrouwen van slecht betaalde loonarbei-
derss tijdens het weduwschap veroordeeld leken, lag ook voor beter gesitueer-
denn op de loer. 
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Q.. van Brekelenkam (1620-1668), Huiselijke zorgen, 1648. 

Stedelijkk museum De Lakenhal, Leiden. 

Bekee van Edenbuttels, weduwe van professor Johannes Holmannus, had na 
dee dood van haar man haar huis verkocht. De opbrengst van tweeduizend gul-
denn vulde zij aan met inkomsten uit de verhuur van enkele kamers van haar 
nieuwee huurwoning aan studenten, 'verhoopende dat zij haer zelven mitten 
proffijtenn daervan coomende, mitsgaders mettet geene zij van haer zelffs had-
den,, eerlijck soude connen onderhouden'. Het bleek ijdele hoop.Twee jaar later 
gaff  de hoogleraarsweduwe het stadsbestuur wetenschap van haar 'seer soberen 
endee benauden staet'. Doordat zij 'de middelen die zij om haer eerlick te onder-
houdenn heeft gebruijckt' was zij 'grotelicx verachtert ende in swaere schulden 
geraect'.. Slechts verlaging van de huur stelde de weduwe in staat haar crediteu-
renn 'sulcx alst behoort' te voldoen.ls 

Dee 'maniere om eerlijck door het leven te geraken' werd door de verscheide-
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nee weduwen, afhankelijk van de sociale achtergrond, op eigen wijze ingevuld. 
Maarr zowel weduwen die vroegen een 'hantwerck' te mogen uitvoeren als de 
weduwenn die toestemming wilden hebben voor de uitkering van een deel van 
hett kapitaal dat hun kinderen hadden geërfd, motiveerden hun verzoek met de 
wenss om in hun levensonderhoud 'buijten last van anderen', 'den armenjzorg]' 
off  de huiszittenmeesters te blijven.16 

Voorr de vrouwen die hierin slaagden, waren de financiële risico's van het 
weduwschapp nog niet geweken. Het verval in armoede, het verhes van de finan-
ciëlee en daarmee sociale kredietwaardigheid kon de reputatie ernstige schade 
toebrengen.. Het was van het grootste belang om na de dood van een echtge-
noott op oude voet, volgens de standaard zoals die geweest was tijdens het leven 
vann hun echtgenoot, verder te leven. Dit wordt geïllustreerd door de initiatie-
venn die Adriana Hoochcamer, de hertrouwde weduwe van Johan van Moerber-
gen,, doctor in de medicijnen, ondernam. Haar tweede echtgenoot, Sijmon 
Santvoort,, had zich tegen een 'seer geringe gage' op de vaart begeven, nadat hij 
allee door zijn vrouw ingebrachte goederen met 'verscheiden Coopmanschap-
pen'' had 'verteert ende geconsumeert'. Zelf had de weduwe weinig van haar 
eerstee man geërfd, maar Johan van Moerbergen het zijn zoon een kleine vijf-
duizendd gulden na. Adriana had hem het vaderlijk erfdeel uitgekeerd en bij de 
weeskamerr ondergebracht, 'uijt affectien tot haer kint' en 'door inductie ende 
persuasiee van andere'.17 Adriana Hoochcamer had met de uitkering van het va-
derlijkk erfdeel haar zoon financiële zekerheid gegeven, maar de reputatie van 
haarr zoon was daarmee nog niet veiliggesteld. Het was haar armoede die Adria-
naa noopte zich tot de weesmeesters te keren met het verzoek om uitkering van 
eenn deel van het kapitaal van haar zoon. In haar rekest vroeg zij het Gerecht in 
hett bijzonder acht te slaan op: 

dee jegenwoordigen droeven toestant ende armoede vande suppl[ian]te de midde-
lenn ende overvloet van haer soon de welcke tot sijne jaeren gecomen sijnde hem 
mett reden soude hebben te beclaegen, indien bij gebreecke van noodich onder-
houtt sijn moeder vanden armen ofte andere vremde luijden soude hebben moe-
tenn leven.18 

Dee terugval in de levensstandaard als gevolg van het voortijdig overlijden van 
hett hoofd van een huishouden dat eerder tot de respectabelen van de stad had 
behoord,, schaadde niet alleen het aanzien van de weduwe, maar trof de reputa-
tietie van het gehele gezin, zoals uit de argumentatie van Adriana Hoochcamer 
blijkt .. Aangezien het 'een groote blaeme' voor hem zou zijn, en een 'schantvleck 
vorr hem ende sijn naecoomelingen' wanneer zijn moeder, 'de welcke boven 
haerr vermoogen in sijn reguart soo liberael haer heeft getoont gehadt, door de 
uijterstee arremoeden tot eenige extremiteijten soude coomen te vervallen', 
achttee zij het verstandig dat haar zoon 'sijn behouftige moeder met een eerlick 
onderhoutt sullen hebben voorsien geduijrende sijn minderjaricheijt tgunt hij 
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selffss naer goddelijcke ende civiele rechten gehouden was te doen in gevalle hij 
tott de jaeren van discretie was gecoomen'.19 Het beroep dat de weduwe deed 
opp de reputatie van haar zoon werd door de weesmeesters gehoord. Als advi-
seurss aan het Gerecht, dat de uiteindelijke beslissing in de kwestie nam, schre-
venn zij dat men 'om reden ende motiven in de req[ueste] gemelt ende om de 
eerr vant voors[eijde] kindt uijt desselffs kint inne coomen voor den tijt van de 
driee eerstcoomende jaeren [...] de suppl[ian]te tot haer noodijck onderhout 
soudee mogen toevougen een somme van twee hondert gul[den]'.J0 

Datt de geschiedenis rondom Adriana Hoochcamer nu nog is te achterhalen, 
komtt doordat de weduwe steeds opnieuw moest petitioneren. Keer op keer leg-
dee zij haar omstandigheden uit ter ondersteuning van haar verzoek om conti-
nueringg van de uitkering. Een gunstige beschikking van het Gerecht was slechts 
eenn paar jaar geldig. Het stadsbestuur zocht naar een evenwicht. Men wilde 
voorkomenn dat de weduwe tot de bedeling zou vervallen, maar tegelijkertijd 
mochtt het kapitaal van haar zoon niet langer voor haar onderhoud worden ge-
bruiktt dan strikt noodzakelijk was.3' Adriana Hoochcamer kreeg na haar eerste 
rekest,, op advies van de weesmeesters, 150 gulden per jaar uit de inkomsten van 
hett kapitaal van haar zoon, mits haar schoonmoeder het bedrag aannam en dit 
geldd 'van tijt tot tijt ' in 'cleijne sommetgens naer gelegendieijt van des sup-
pl[ian]tess noot' zou uitkeren, terwijl zij erop zou toezien 'dat deselve pennfin-
gen]]  effective ten goeden oorbaer' zouden worden besteed. Het lot van Adriana 
werdd in handen van haar schoonmoeder gelegd. Wanneer deze medewerking 
zouu weigeren, werd de 'subsidie in sulcken cas alsnoch gehouden in surchean-
tiee tot dat naerder sail wesen gedelibereert [...] op de welcke uijtreijckinge van-
dee voors[eijde] toegestaene subsidie aende suppliante sail geschieden'.12 

Dee precaire situatie, ontstaan na de dood van een echtgenoot, beperkte zich 
niett tot de vraag of weduwen in staat zouden zijn zelfstandig in het onderhoud 
tee voorzien, maar bracht ook risico's voor de mogelijkheden en daarmee de re-
putatiee van het nageslacht met zich mee. Zoals in het vorige hoofdstuk is geble-
ken,, kon de weduwe die gebruikmaakte van het weduwenrecht ervoor zorgen 
datdat ook haar kinderen van een toekomst binnen het ambacht werden voorzien. 
Zijj  hield op die manier de schakel tussen de generaties, meestal tussen vader en 
zoon,, intact. Het belang van continuïteit blijkt eveneens uit rekesten waarin we-
duwenn van predikanten verzochten om met de ondersteuning uit de stadskas 
hunn zonen 'in studia' te houden.33 Deze vrouwen, die in het begin van de ze-
ventiendee eeuw geen privileges aan het beroep van hun man ondeenden, ont-
brakk het vaak aan de financiële middelen 'vermits 't verlies van haeren man ende 
desselfss alimentatie' om de juist in dergelijke beroepen kostbare opleiding te 
bekostigen.344 De mogelijkheid tot doorgave van deze beroepstraditie en de 
daarbijj  behorende status kwam buiten de ambachtelijke structuur bij voortijdig 
overlijdenn van een echtgenoot op de tocht te staan. 
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MiserabeleMiserabele personen 

Dee kwetsbaarheid van deze vrouwen en hun gezinnen werd onderkend. Bijzon-
deree aandacht ter compensatie voor het verhes dat weduwen en wezen leden, 
werdd billij k geacht. Beide groepen werden in de zeventiende eeuw nog steeds 
gecategoriseerdd als de miserabele personen, die speciale bescherming van de autori-
teitenn genoten. 

Hett idee dat weduwen speciale bescherming behoefden is oud en grijpt te-
rugg op de bijbel. In het Oude Testament staat te lezen dat God de beschermer 
vann weduwen is [Exodus 21:22-23]. Uit het Nieuwe Testament is te vernemen 
datt ware weduwen op speciale zorg konden rekenen [i . Tim. 5 :3-5 ]" H e t 

vroegee christendom beschouwde de hulp aan behoeftigen als een morele ver-
plichtingg en de aandacht voor weduwen, als vrouwen verstoken van mannelij-
kee bescherming, maakte deel uit van de vroegste vorm van de georganiseerde 
christelijkee liefdadigheid. Tot aan de twaalfde eeuw was de hulp aan weduwen 
echterr nog niet geïnstitutionaliseerd. Bijstand aan weduwen stond hoog in het 
vaandel,, maar richtlijnen voor de ondersteuning ontbraken. 

Dee morele verplichting werd in de twaalfde eeuw in canonieke wetgeving 
vertaald.. Weduwen werden samen met wezen en chronisch zieken ingedeeld in 
dee bredere groep van personae miserabiles, die de hulp van de geesteüjke overheid 
verdiende.366 De bescherming waar weduwen als hulpbehoevende personen 
rechtt op hadden, was van tweeërlei aard. Naast de economische ondersteuning 
doorr de armenzorg was ook de juridische bijstand van weduwen een belangrij-
kee kwestie in het canonieke recht. De geesteüjke gerechtshoven deelden met de 
seculieree gerechtshoven de plicht om weduwen te beschermen. Maar wanneer 
dee laatsten faalden recht te doen, had de geestelijkheid de verplichting wedu-
wenn bij te staan bij de behartiging van hun persoonlijke en materiële 
belangen.377 Op het verbod voor de geestelijkheid zich als advocaten te bemoei-
enn met seculiere rechtspraak, vormde de verdediging van weduwen als miserabele 
personenn dan ook een uitzondering. Berooid en verstoken van mannelijke be-
schermingg genoten weduwen een geprivilegieerde positie binnen het kerkelijk 
recht.Terwijll  een procederende partij in het algemeen slechts in laatste instantie 
gebruikk kon maken van de kerkelijke rechtspraak, dat wil zeggen als alle andere 
mogelijkhedenn om recht te krijgen waren uitgeput, mochten weduwen zich in 
eerstee aanleg tot de kerkelijke gerechtshoven wenden om hun recht te halen.38 

Inn de zeventiende eeuw lag de taak van de bescherming van weduwen en 
wezenn in handen van de seculiere autoriteiten.39 Nog steeds gold deze bescher-
mingg zowel in sociale als juridische zin. Zo konden weduwen in Holland hun 
tegenpartijj  in eerste aanleg voor het Hof van Holland dagen.*0 'Wt het selve 
voor-regt,'' schrijft Simon van Leeuwen, refererend aan het privilege van leden 
vann het Hof, 'mogen alle minderjarige, weduwen, ende andre miserable per-
soonen,, hare tegen-dingers by pracventie, dat is, soo sy eerst klagtig zijn, ende om 
dee selve saak nergens bank vast gemaakt, voor het Hof van Holland te regt rou-
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pen.'4'' De oorspronkelijke bedoeling, die gericht was op de behartiging van 
materiëlee belangen, met name in erfkwesties, blijkt uit de aard van de zaak 
waarmeee weduwen zich direct tot het Hof konden keren. Voor zaken betreffen-
dee transport of cessie was het privilege niet bedoeld. 'Maar als sy bij ervenis ee-
nigg regt verkrijgen, in ende over het selve vermogen, sy haar selven, met dusda-
nigg voor-regt behelpen.'*2 

InIn de stad waren het de burgemeesters die als 'oppervoogden' de plicht 
haddenn weduwen in nood bij te staan. Hoewel deze plicht niet in directe steun 
werdd vertaald, gaf de categorisering als miserabele personen de weduwen een bij-
zonderee status waarvan zij zich goed bewust waren. Niet alleen de verzoeken 
waarinn om directe steun werd verzocht, maar ook hun rekesten aan het Ge-
rechtt om werk adresseerden zij geregeld aan de 'vaders' of'goede voorstanders 
vann bedrouffde weduen ende wesen'. De aanwezigheid van de 'arme vaderlose 
kinderkens',, eveneens deel uitmakend van de miserabele personen, werd door de 
rekestrerendee weduwen vrijwel nooit onvermeld gelaten. Of het stadsbestuur 
inn dergelijke individuele gevallen gevoelig was voor dit beroep is niet te ach-
terhalen.. De weduwen zelf sloten de mogelijkheid in elk geval niet uit.*3 

Dee eeuwenoude culturele connotatie van de 'arme weduwe', vaak te lezen 
alss één woord, heeft de opvattingen over de zorg voor weduwen diepgaand 
beïnvloed.. De armoede van weduwen werd, in tegenstelling tot de armoede 
vann mannen, niet uitsluitend op basis van de werkelijke economische omstan-
dighedenn gedefinieerd, maar ook op basis van sekse. Zoals Pamela Sharpe te-
rechtt opmerkt in haar artikel over weduwschap en armoede in vroeg-indus-
trieell  Engeland, hadden ook mannen, afhankelijk van leeftijd en het vermogen 
omm te werken, kans op een terugval in de levensstandaard na de dood van hun 
vrouw.444 Maar de 'arme weduwnaar' ontbrak het aan een voorbeeld naar chris-
telijkk model. De weduwnaar werd, in tegenstelling tot de weduwe, niet per 
definitiee als 'arm' beschouwd.41 Door het weduwschap waren vrouwen versto-
kenn van mannelijke bescherming en dit kwalificeerde hen tot aannemelijke 
ontvangerss van publieke steun. Weduwen waren de personen bij uitstek van 
wiee men vond dat ze recht hadden op armenzorg.*6 De in dit opzicht geprivi-
legieerdee positie van 'fatsoenlijke armen' zouden weduwen na de hervormin-
genn van de armenzorg aan het einde van de zestiende eeuw tot op zekere 
hoogtee behouden. 

ZORG G 

StedelijkeStedelijke bedeling 

Onderr invloed van het humanisme veranderden in de eerste helft van de zestien-
dee eeuw de opvattingen over armoede en de armenzorg. Rondtrekkende bede-
laarss begon men als een bedreiging te ervaren en de bestaande armenzorg, die 
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dee bedelarij in de hand zou werken, als inefficiënt. Humanisten als Juan Luis Vives 
maaktenn onderscheid tussen de ware armen en lediggangers: zij die niet konden 
werkenn verdienden steun, zij die dat niet wilden, moesten worden gestraft. Het 
nieuwee gedachtegoed leidde in verschillende gebieden van Europa tot verande-
ringring in de wetgeving met betrekking tot de armenzorg, gericht op het verbod op 
bedelarij,, werkverschaffing aan armen en de centralisatie van de zorg. In de Ne-
derlandenn werd door Karel V in 1531 het edict afgekondigd waarin de stedelijke 
bestuurderss werden opgeroepen tot de hervorming van de armenzorg naar hu-
manistischh model. In Leiden werden, evenals in de meeste steden in de Repu-
bliek,, de werkelijke veranderingen in de praktijk van de armenzorg echter pas na 
dee Reformatie doorgevoerd.47 

Vann bijzonder belang voor de op de nieuwe opvattingen geïnspireerde reor-
ganisatiee van de Leidse armenzorg na de Reformatie was het Armeniupport dat Jan 
vann Hout in de vergadering van de grote vroedschap in 1577 voorlas, en dat la-
terr is toegeschreven aan de stadssecretaris zelf.*8 De auteur beschrijft er de de-
plorabelee toestand van de armen, die volgens hem werd veroorzaakt door de 
verkeerdee verzorging. De rijke kloosters die zonder onderscheid de armen be-
deelden,, hielden het grote aantal armen in stand, evenals de rijke boeren, wier 
vrijgevigheidd te verklaren was uit angst voor wraakzuchtige bedelaars.Ten slotte 
wass er de lakennijverheid, die Leiden niet alleen welvaart bezorgde, maar tege-
lijkertij dd ook vele inwoners tot armoede bracht. Ten behoeve van een efficiënte-
ree zorg en een eerlijke verdeling van de aalmoezen aan de werkelijke armen -
enn dus niet de beroepsbedelaars, de luiaards en verkwisters wier gedrag Van 
Houtt verwerpelijke achtte - werden in het rapport vergaande voorstellen voor 
dee reorganisatie van de armenzorg gedaan. De middelen waaruit men de ar-
menzorgg betaalde - verkregen uit onder meer de voormalige kerkgoederen, gif-
tenn en collectes - zouden worden samengevoegd in één kas. De zorg voor wezen 
enn leprozen behoefde geen verandering, maar de drie gasdiuizen in de stad 
moestenn worden verenigd. De bedeling aan de huisarmen zou worden gecentrali-
seerdd en verzorgd vanuit één Huiszittenhuis. De aan te stellen huiszittenmeesters 
zoudenn bij de heren van gebuurte navraag doen naar de levenswandel van de ar-
menn opdat zij konden beoordelen of zij wel bedeling verdienden. Zij moesten 
daarbijj  letten op de 'gesteltenisse* van de armen en de vraag of zij een nering 
haddenn om van te leven.49 

Weduwenn behoorden tot een categorie die in het Armenrapport apart werd 
vermeld.5**  De huiszittenmeesters dienden 'zunderlinge te versorgen, dat craem-
vrouwen,, crancken, weduwen ende schamele heden, mit kinderkens verlast, 
behoorlyckee hantreyckinge tot haer notige onderhout mach gewerden'. Direct 
voegdee de auteur hieraan toe dat de regenten moesten voorkomen 'datter aen 
eenygee onnutte, loye, wercknoye [= werkschuwe] persoonen, heur leden 
clouckk ende machtigt zijnde, de aelmissen zouden werden verstreckt'.51 Maar 
mett hun plaats in de opsomming van mensen van wie duidelijk is dat zij (tijde-
lijk )) niet in staat waren om (geheel) in eigen onderhoud te voorzien, lijk t de 
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steunn aan weduwen vanzelfsprekend te zijn geweest. Het is veelzeggend dat 'de 
weduwnaar'' in de lijst ontbreekt. 

Eenn halfjaar nadat Van Hout het rapport aan de vroedschap had voorgelezen, 
namm het stadsbestuur de voorstellen met betrekking tot de reorganisatie van de 
bedelingg van de huisarmen vrijwel onveranderd aan.*1 Met de aflezing van de 
keurr op de armenzorg op 8 augustus 1577 stelde men de bevolking op de hoog-
tee van de veranderingen. Wie meende recht te hebben op ondersteuning kon 
zichh iedere maandag en vrijdag tussen 9 en 11 uur 's morgens en 2 en £ 's mid-
dagss melden bij de Huiszittenmeesters die zitting hielden om nieuwe bedeel-
denn in te schrijven." Onder hen moeten zich veel vrouwen hebben bevonden 
diee kort tevoren hun man hadden verloren. Voor de zeventiende eeuw zijn geen 
cijferss bekend, maar in het jaar 1750 bestond 26,c procent van de door het 
Huiszittenhuiss bedeelde gezinnen uit weduwen zonder kinderen en 12,2 pro-
centt uit weduwen met kinderen.54 

Weduwenn hadden niet alleen een grote kans om in armoede te vervallen, 
maarr behielden hun positie als vanzelfsprekende ontvangers van de armenzorg 
naa de hervormingen aan het einde van de zestiende eeuw. Het behoud van deze 
positiee zou verklaard kunnen worden door de definitie van hun armoede, die 
niett alleen aan de economische omstandigheden maar ook aan sekse werd ge-
relateerd.. Voor vrouwen, zo stelt Isabelle Chabot in het artikel over weduwen en 
armoedee in het middeleeuws Florence, was werk nauwelijks een bepalende fac-
torr in hun sociale identiteit, hun armoede werd derhalve niet direct met werk 
inn verband gebracht." De hervormers van de armenzorg maakten het onder-
scheidd tussen de eerlijke en de oneerlijke armen op basis van de mogelijkheden 
diee men had om met werk in het levensonderhoud te voorzien. Hoewel indivi-
duelee weduwen pas na de beoordeling van hun financiële nood ondersteuning 
kondenn krijgen, werden zij als miserabele personen toch bij de 'eerlijke' armen inge-
deeld.566 Weduwen ontsnapten aan de mogelijke verdenking van onwil om te 
werken,, op basis waarvan valide armen bedeling werd ontzegd. De armoede 
vann weduwen werd per definitie minder snel in twijfel getrokken en was min-
derr verdacht. 

Gasthuizen Gasthuizen 

Naastt de stedelijk armenzorg die de stad door middel van bedeling door het 
Huiszittenhuiss bood, voorzag de stad ook in de zorg die was toegesneden op 
bepaaldee categorieën armen. De gasthuizen boden op kosten van de stad ver-
zorgingg aan arme zieken en vooral bejaarden. Zij zijn van bijzonder belang ge-
weestt voor de verzorging van weduwen op leeftijd en zijn een voorbeeld van de 
steunn van het stadsbestuur aan de miserabele personen in de zeventiende eeuw. 

Dee voorgestelde reorganisatie van de gasthuizen is niet gerealiseerd; tot 'ge-
meenn gasthuys' is het nooit gekomen.57 Wel zijn er in de decennia na 1577 ver-
schillendee veranderingen in de geest van het Armenrapport doorgevoerd. Het 
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HetHet Elisabethgasthuis, tekening, 18de eeuw. 

Collectiee Gemeentearchief Leiden (PV28435). 

Catherinagasthuiss behield een sterke ziekenhuisfunctie maar voorzag ook in de 
verzorgingg van arme bejaarden en bood op gescheiden zalen plaats aan meer 
dann 120 mannen en vrouwen. Het gasthuis werd in 1̂ 96 op bestuurlijk vlak 
verbondenn met het Ceciliagasthuis, dat, betaald uit de inkomsten van een grote 
loterijj  naar het idee van Jan van Hout, als pest- en dolhuis in het voormalige Ce-
ciliënkloosterr was ingericht. Ook na de verhuizing van de pestlijders naar het 
nieuwee pesthuis buiten de stad in 1635 behield het Ceciliagasthuis de functie 
vann dolhuis. Huisjes voor proveniers stonden achter op het erf bij het gebouw 
aann de Nieuwe Rijn.58 

Inn het 'Vrouwen-Elisabethgasthuis' op de Vrouwenkamp verbleven uitslui-
tendd vrouwen. Het was in nieuwe vorm ontstaan door de vereniging van het 
Elisabethgasthuiss en het Vrouwengasthuis in 1583. Tien jaar later werd het Le-
prooshuiss bij het gasthuis gevoegd. Dit gasthuis had 65 bedsteden beschikbaar 
voorr meestal arme, oude vrouwen, verdeeld over verschillende zalen. In de 
'baaierd',, het doorgangshuis, konden doortrekkende vrouwen een nacht te-
recht59,, terwijl de leprozen afzonderlijk werden ondergebracht tot het besmet-
tingsgevaarr was geweken.60 Ook dit gasthuis ontving extra inkomsten van man-
nelijkee en vrouwelijke proveniers, die tegen een inkoopsom voor de rest van 
hunn leven een van de proveniershuisjes mochten bewonen of die als kostkopers 
opp een van de zalen werden geplaatst.6' 
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Hett Elisabethgasthuis kon in de eerste helft van de zeventiende eeuw niet aan 
dee vraag voldoen.62 De wachttijden voor de ongeveer duizend vrouwen die tus-
senn 1608 en 1650 een plaats verzochten, konden oplopen tot een aantal jaren.6* 
Bijj  het vergeven van de plaatsen hielden de regenten van het gasthuis rekening 
mett de omstandigheden waarin de vrouwen verkeerden. Wie nog enigszins in 
staatt was voor zichzelf te zorgen, moest voorrang verlenen aan vrouwen die 
niett meer in het eigen levensonderhoud konden voorzien.64 De regenten wo-
genn de ernst van de armoede, lichamelijke gezondheid en leeftijd zorgvuldig af 
bijj  het vergeven van een leeggekomen bed. Bij hoge nood sloten de meesters 
hett gasthuis voor betalende proveniers om de bedden vrij te houden voor 'zie-
ckenn ende myserabelen'.65 De 'zeer' armen gingen waarschijnlijk vóór 'armen', 
maarr werden gepasseerd door de blinden, en wie voorrang op grond van leef-
tijdd kreeg, was in elk geval ouder dan tachtig jaar. Voor de 7c-jarige Lijsbeth 
Cornelis,, 'die noch een man int leven heeft', leek de nood niet bijzonder hoog, 
maarr haar opname werd gemotiveerd 'vuijt oorsaecke dat de man niet en wil 
doegen'.666 Waren er alternatieven voor de verzorging in het gasdiuis? Het be-
vestigendee antwoord verklaart de lange wachttijd voorTrijntgen Cornelis, die al 
inn een van de andere gasthuizen verbleef67 De vrouwen daarentegen die in het 
Stevenshofjee of Jeruzalemhofje hadden gewoond, maar het hofje na de dood 
vann hun echtgenoot moesten verlaten omdat er uitsluitend plaats aan echtparen 
enn mannen werd geboden, zagen hun verzoek tot opname snel gehonoreerd.68 

Vann 342 van de 527 vrouwen die in de periode 1614-1654 in het gasthuis ver-
bleven,, is de burgerlijke staat bekend. Twaalf procent van deze vrouwen was 
nooitt gehuwd geweest. Vijftien procent van de vrouwen was getrouwd, maar 
leefdee in de laatste jaren van hun leven gescheiden van hun man, bijvoorbeeld 
omdatt deze in het Catherinagasdiuis verbleef, waar voor hen geen plaats meer 
was,, of omdat ziekte hen hiertoe dwong.69 De meeste vrouwen (73 procent) 
haddenn hun echtgenoot verloren. Het waren de weduwen van (kleine) am-
bachtslieden,, zoals schoenmakers en kleermakers. Er woonden weduwen van 
schippers,, van allerhande textielarbeiders en ook de 'dienders weeu die vande 
studentee werde doot gestoke' vond er onderdak in de laatste maanden van haar 
leven.700 Daarnaast was het voor verscheidene zaalmoeders, die eerder al een 
bedstedee hadden toen zij de bewoonsters verpleegden, voor de hand liggend 
omm tijdens hun oude dag in het gasthuis te blijven. Vertegenwoordigers van 
klassenn boven de middengroep ontbreken. 

Meerr dan de sociale achtergrond speelde ouderdom een rol in de armoede 
vann de vrouwen die permanent in het gasthuis verbleven. Gezien het beperkte 
aantall  bedden en de wetenschap dat ouderen waarschijnlijk eerder in aanmer-
kingg kwamen voor een plaats is het goed mogelijk dat de vrouwen zich in hun 
verzoekenn tot opname ouder voordeden dan zij in werkelijkheid waren.7" Maar 
zelfss wanneer er rekening wordt gehouden met een 'overschatting' van enkele 
jaren,, is de gemiddelde leeftijd van weduwen bij de opname van ongeveer 75 
jaarr opmerkelijk hoog. Nog geen vijf procent van de gasthuisbewoonsters was 
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jongerr dan vijfti g jaar. Voor deze kleine groep was de opname in het gasthuis in 
dee eerste plaats op de dagelijkse verzorging gericht. De meerderheid van de 
jongeree vrouwen was niet gezond, bijvoorbeeld blind en doof of'met het hooft 
niett wel'.72 

Tabell  6.3 Geboorteplaats van weduwen in het Sint Elisabethgasthuis 1608-1654 

Geboorteplaatss Aantal Percentage 

Leidenn 77 V'0% 

Republiekk 39 15.7* 
Zuidelijkee Nederlanden 101 40,7% 
Buitenlandd (Duitsland, Frankrijk, 
Engeland,, Denemarken) 10 4,0% 

onbekend733 21 8 .5% 

Totaall  248 100% 

Bronnen;;  GAL. Gasthuizen 1064,1065 en 1066. 

Vann ruim negentig procent van de vrouwen van wie bekend is dat zij als wedu-
wee in het Elisabethgasthuis werden verzorgd, is de geboorteplaats geregi-
streerd.. Het aantal weduwen uit de Zuidelijke Nederlanden is opvallend groot. 
Dee bewoonsters van het gasthuis geven daarmee een aardige afspiegeling van 
dee bevolking in de stad. Een kwart van de bruiden en bruidegommen die in de 
periodee tussen 1586 en i£9S in Leiden trouwden, was in de stad geboren, ter-
wij ll  de helft uit de Zuidelijke Nederlanden naar Leiden was geëmigreerd.74 

Eenmaall  op leeftijd, arm en weduwe geworden, wist de vrouwelijke helft de 
wegg te vinden naar de sociale voorzieningen die hun nieuwe stad zijn inwoners 
bood. . 

Dee armen in het gasthuis waren dus oud, de bejaarden die er verbleven wa-
renn arm. Dit gold niet voor de weduwen die in het gasthuis hun kost hadden 
gekocht.. Zij betaalden bij binnenkomst een bedrag ineens en wisten zich daar-
meee verzekerd van levenslange kost en inwoning. De bedragen die zij als in-
koopsomm voor een proveniershuisje of levenslange verzorging op een van de 
zalenn betaalden, waren afhankelijk van de geboden verzorging, de leeftijd en 
hett vermogen van de provenierster en konden in de tweede helft van de zeven-
tiendee eeuw oplopen tot duizend gulden.75 De proveniersters maakten vaak ge-
bruikk van dezelfde voorzieningen als de arme conventualen, zoals men de vrou-
wenn op de zalen noemde. Bij binnenkomst kregen de vrouwen behalve een 
bedstede,, een klerenkast, een tonnenstoel, een stoel en koper en tin om van te 
eten.766 Doorgaans aten de proveniersters mee met de maaltijden die de gast-
huismoederss uit de gasthuiskeuken serveerden. Absentie werd alleen bij ziekte 
geaccepteerd,, in welk geval de binnenmoeders de vrouwen in hun slaapstede 
verzorgden.. Behalve kost en drank kregen de proveniersters vuur en licht en in-
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dienn dit bij opname was afgesproken, werden zij ook van kleding voorzien. 
Dee gehoorzaamheid die de kostkoopsters, evenals de conventualen, aan de 

gasthuisvaderss en -moeders verschuldigd waren, was contractueel vastgelegd. 
Dee regels waaraan zij 'blinderlinghs sonder eenige opposijtie sullen moeten ge-
hoorsaaemen',, waren streng.77 Dreigde er wanorde op de zalen te ontstaan, dan 
scherptee men het regime aan, zoals gebeurde in 1673. De bewoonsters werd te 
verstaann gegeven dat zij de kleding die zij van de buitenmoeders kregen ook 
werkelijkk moesten dragen en dat de maaltijden aan tafel genuttigd moesten 
worden.. Het gebruik van sterke drank zou door de zaalmoeders aan de regenten 
wordenn gemeld. De bewoonsters moesten op tijd thuis zijn, mochten 's nachts 
niett meer naar buiten en sliepen met het vuur uit. Wie de binnen- of buitenva-
derss en -moeders van het gasthuis beledigde, werd het huis uitgezet.78 Overtre-
dingenn tekende men aan in het memoriaal van het gasthuis. Deze notities getui-
genn van een op de persoon toegesneden beleid. 'Mach toeback', werd achter de 
naamm van Marijtgen Goosens gezet, terwijl men waarschuwde voor de manke 
enn gebrekkige Trijntgen Jans: 'moet niet uitgaen noch droncke drijnck ofte 
moeterr uit gasthuis blijven'.79 In het uiterste geval lag overplaatsing naar het 
Ceciliagasthuiss - het dolhuis - in het verschiet, zoals Jannetgen Roeien over-
kwamm wegens haar kwalijke gedrag 'mit uijdoopen en toeback [en] drijncke'.80 

Sommigee vrouwen vertrokken uit eigen beweging, zoals Magdalena, de we-
duwee van Hubrecht Ghijs, die acht maanden na haar opname het gasthuis ver-
liet.. Volgens het personeel was zij vertrokken omdat de maaltijden die zij voor-
geschoteldd kreeg haar niet bevielen. Het was volgens Magdalena een verklaring 
'vann de vijanden der waerheijt', die bovendien weinig aannemelijk zou zijn: 
'lekk en can nijet leven zonder eten waer wt dat men wel oordelen van dat zulex 
leughenenn zijn.' De werkelijke aanleiding voor haar vertrek, zo schreef zij in een 
brieff  aan de kerkenraad van de Nederduitse gemeente, waren de roomse prak-
tijkenn waarmee zij in het gasthuis werd geconfronteerd. 'Omme diewille, dat 
ickk van dat ick daer over in quam nijet dan lasterijnghe ende scheldeijnghe van 
Godd ende van zijn woort daghelijcx en was hoorende.' In plaats van haar bij 
haarr naam aan te spreken ('aelzo men behoort malcanderen aen te spreken'), 
noemdee men haar 'oude toveresse', 'predicant' en 'grooten duvel wt der helle'. 
Hett was niet te verkroppen voor de vrouw wier eerste man was 'opgheoffert' 
aann het geloof na zijn beroeping teVeurne in Vlaanderen, die haar tweede man 
onderr het bewind van Alva was kwijtgeraakt en ten slotte ook weduwe was ge-
wordenn van haar derde echtgenoot. Bij de armbezorgers vond zij geen gehoor. 
Dezee lieten haar, aldus de weduwe, aan haar lot over, opdat zij door hongers-
noodd gedwongen zou zijn naar het gasthuis terug te keren.81 De kerkenraad 
legdee de brief aan het stadsbestuur voor, dat zeer beslist in het oordeel over de 
weduwee was. Zij zouden de gang van zaken in de gaten houden, maar waren 
voorall  geïnteresseerd in de onrustzoekers door wie de vrouw zou zijn opge-
stookt.. Magdalena zelf stond bekend als een oproerige bedelares die men niet 
moestt geloven. Enige dankbaarheid voor de weldaad die haar als 'miserabel' 
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persoonn in het Leidse gasthuis werd geboden, achtte het stadsbestuur wel op 

z'nn plaats.82 

Vann wegloopsters als Magdalena werd een aantekening in het memoriaalboek 
vann het gasthuis gemaakt. Teruggekeerde vrouwen konden wel weer worden op-
genomen,, maar werden door de moeders nauwlettend in de gaten gehouden en 
dreigdenn bij herhaling uit het gasthuis te worden gezet.83 Magdalena had als niet 
geborenn Leidse met haar ongehoorzaamheid haar krediet bij het Leidse stadsbe-
stuurr verspeeld. Toen zij drie jaar na dato verzocht of haar dochter, die aan beide 
handenn lam was, een plaats in het gasthuis kon krijgen, werd het verzoek niet al-
leenn afgeslagen, maar werd haar eveneens te verstaan gegeven dat zij terug moest 
kerenn naar de plaats waar zij vandaan kwam. 4 

Wiee er de middelen of mogelijkheden toe had, voorkwam opname. De 
meestee bewoonsters werden door derden bij het gasthuis aangebracht. Sommi-
gee arme weduwen kregen een plaats op voorspraak van de meesters van het 
Huiszittenhuis,, die oordeelden dat bedeling voor een 'zelfstandig' bestaan niet 
langerr afdoende was. Een enkele keer waren het de kinderen die voor de regen-
tenn verschenen om voor hun moeder een plaats te verzoeken. Mogelijk gaf men 
dee voorkeur aan verzorging door familie. Zo was de oude weduwe Adriana Pie-
terss ingegaan op het aanbod van haar neef om bij hem thuis haar laatste jaren 
doorr te brengen. Maar nadat zij uit het gasthuis naar Gouda verhuisd was, bleek 
hett hem vooral om de bezittingen van zijn tante te gaan. Hij maakte haar alles 
afhandigg en behandelde haar slecht, 'gelijck de cat met de muijs'. Aan het pro-
testt van de weduwe hadden de neef en zijn vrouw geen boodschap. 'Ghij oude 
logenachtigee hoer, wat hebben wij met u te doen, loopt weder om nae u gast-
huijss te Leijen', was de keus die zij haar heten.85 Katrijn Dircx nam, zoals kost-
koopsterss vaker deden, zelf het initiatief tot opname. Bij haar verzoek vertelde 
dezee weduwe dat zij 'gecomen totten ouderdomme van omtrent vijf ende tze-
ventichh jaren ende dat zij mitsdien gaerne in stilte zoude leven', waartoe een 
plaatss in het Elisabethgasthuis volgens haar de mogelijkheid bood. Zij kocht er 
haarr kost voor vijfhonderd gulden.86 Voor de weduwnaar Theunis van der 
Beeck,, die zich als provenier had ingekocht, was het er te stil. Toen hij daartoe 
'dee occasie hadde' trouwde hij de provenierster Maeijcken Mormentijn, de we-
duwee van Jacob Willems van Nierop, 'vermits sijn eensaemheijt'.87 De twee pas-
gehuwdee proveniers bleven in een van de proveniershuisjes wonen. Voor enkele 
armee bewoonsters bood een hernieuwd huwelijk de mogelijkheid om het gast-
huiss te verlaten. Maar de meeste weduwen bleven in het gasthuis tot hun 
dood.88 8 

Hofjes Hofjes 

Naastt de zorg die van stadswege aan arme bejaarde vrouwen werd verleend, 
warenn er diverse instellingen van particuliere aard die onderdak boden aan we-
duwen.. Vanaf de Middeleeuwen is in Leiden een groot aantal hofjes gesticht. 
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Welgesteldee Leidenaren, mannen, vrouwen of (kinderloze) echtparen, bestem-
den,, vaak uit christelijke naastenliefde en met de wens hun naam voort te laten 
leven,, hun nalatenschap voor de bouw van een aantal kleine huisjes voor min-
derr bedeelde stadsgenoten op leeftijd. 

Iederr hofje had een eigen doelgroep die in de oprichtingsakte, meestal een 
testament,, door de stichters was vastgesteld. Verarmde familieleden genoten 
doorgaanss voorrang. Daarnaast stelden de meeste hofjes voorwaarden aan de 
godsdienstigee achtergrond van de bewoners. De hofjes die in de vijftiende en 
zestiendee eeuw waren gesticht, werden na de Reformatie opengesteld voor gere-
formeerdenn of verbonden in de zeventiende eeuw geen eisen aan de religieuze 
gezindte.. De welgestelden uit de zeventiende eeuw voorzagen met de bouw van 
dee aalmoeshuisjes vooral in de opvang van verarmde personen van de 'gerefor-
meerdee religie'. Er werden hofjes gebouwd speciaal voor lidmaten van de Waalse 
gemeente,, maar ook doopsgezinden, remonstranten en katholieken stichtten 
aalmoeshuisjess voor arme geloofsgenoten.89 

Dee hofjes worden vaak beschouwd als een voorziening voor weduwen bij 
uitstek.. Een aantal hofjes - het Sint Anna Aalmoeshuis, het Sint Annahofje, het 
Cathrijnn Jacobshofje90, het Klein Sionshofje, het Eva van Hoogeveenhofje en de 
Meermansburgg - was inderdaad uitsluitend voor niet-gehuwde vrouwen be-
stemd.. In het Sint Salvatorshofje en het Heilige Geesthofje konden alleen katho-
liekee 'jongedochters' en weduwen terecht. Maar wanneer de bestemming van 
hett totaal aantal plaatsen wordt bekeken, valt op dat er ook veel ruimte voor 
mannenn of echtparen beschikbaar was. De meeste instellingen waren namelijk 
gemengd.. Verdeeld over verschillende woningen werden 'goede deugdelijcke 
armee personen', 'arme luijden' of'oude mannen ende vrouwen' al dan niet als 
'echteluiden'' ondergebracht.9' Ongehuwde mannen en vrouwen woonden ge-
scheidenn van elkaar, zoals in het Sint Janshofje, waar dertien huisjes te verdelen 
waren.. De zeven kleinste huisjes waren voor arme oude vrouwen, terwijl de zes 
groteree huisjes voor mannen waren bestemd. De mannen mochten hun echtge-
notess meenemen, maar wanneer zij overleden en er geen plaats in een van de 
kleineree huisjes beschikbaar was, moesten de weduwen het hofje verlaten. 
Daarmeee kende het Sint Janshofje een opmerkelijke regel die ook verscheidene 
anderee hofjes hanteerden. Op het Cathrijn Maartenshofje was in de verzorging 
vann weduwnaars voorzien. Zij mochten na de dood van hun vrouw een van 
hunn dochters bij zich laten wonen om voor hen te zorgen, terwijl weduwen ge-
achtt werden het hofje te verlaten.92 De vrouwen die met hun wederhelft het Je-
ruzalemhofjee betrokken, werden toegelaten om hem 'sijn gemack te doen', 
maarr moesten na zijn dood vertrekken, evenals de weduwen die eerder met hun 
echtgenotenn in Sionshofje hadden gewoond.93 Een reden voor deze voorwaar-
de,, die omgekeerd nooit voor weduwnaars gold, is niet bekend. Wilde men met 
dezee bepaling slechts praktische problemen in de ruimteverdeling voorkomen? 
Hett lijk t niet erg aannemelijk. Een weduwe zou weliswaar alleen een huisje be-
zettenn dat plaats bood aan twee personen, maar er zijn geen aanwijzingen dat 
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weduwnaarss in de genoemde hofjes huisjes deelden. Wellicht was men van me-
ningg dat in de opvang van weduwen voldoende was voorzien. Een gasthuis uit-
sluitendd voor mannen kende Leiden immers niet. 

Zekerr is dat de regel dat weduwen deze hofjes na de dood van hun man 
moestenn verlaten in de zeventiende eeuw niet door iedereen als wenselijk werd 
beschouwd.. De regenten van het Jeruzalemhofje bijvoorbeeld ondervonden de 
praktischee problemen van de bepaling die bijna tweehonderd jaar eerder door 
dee stichter van het hofje was opgesteld. Als bestuurders waren zij verantwoor-
delijkk voor het vertrek van de weduwen. De meesten konden niet meer zelfstan-
digg wonen en in het gasthuis of een van de aalmoeshuisjes die wel weduwen 
toelieten,, was onderdak doorgaans niet direct beschikbaar, 'soo dat de arme en 
bedrouffdee wedue suckelen van de eene plaets op d*  ander'. 'Tot troost' werd 
daaromm in 1649 met de bouw van twee aparte huisjes bij het hofje tijdelijke op-
vangg voor deze vrouwen gerealiseerd.94 

Dee oplossing die Emerentia Banning voor de weduwen van de bewoners van 
hett Sionshofje bedacht, was van meer structurele aard. Het verhes van onderdak 
wass in haar optiek niet het enige probleem. Weduwen mochten bij hun vertrek 
slechtss de helft van de ingebrachte boedel meenemen en verloren bovendien de 
voorzieningenn van het hofje, zodat 'die arme vrouwen daar door met eenen 
dobbelenn slach werden geslagen, missende niet alleen haare mans, maar oock 
tgeenee zij geduijrende der selver leven tot haar onderhout hebben genoten*.91 

Dee echtgenote van burgemeester Jacob van Brouchoven besloot hierop haar ka-
pitaall  te besteden aan de bouw van vier huisjes. Te zamen vormden deze het 
Kleinn Sionshofje voor weduwen van de bewoners van het hofje dat vanaf dat 
momentt het Groot Sionshofje werd genoemd. 

Dee meeste hofjes kenden geen inkoopsom. Zij bestonden uit 'aelmoeshuijs-
kens'' waarin de bewoners 'om Godswille' woonden. In ruil, zo was meestal de 
voorwaarde,, heten bewoners wel hun bezittingen aan het hofje na. De prove-
niersterss behoorden niet tot de allerarmsten van de stad: ook na de betaling van 
dee 'eerlijke' begrafenis die de bewoonsters kregen, hield het hofje hier soms aan 
over.96 6 

Dee proveniersters hadden zich te houden aan de leefregels. Deze waren vastge-
legdd door de stichters en waren evenals in het gasthuis in het algemeen tamelijk 
streng.. Wie zich 'eerlijk' gedroeg, niet dronk, niet bedelde, zich niet in herbergen 
begaf,, in het hofje was vóór de portier 's avonds de deuren sloot, binnenshuis de 
nachtt doorbracht en niemand liet logeren, was verzekerd van gratis onderdak.97 

Daarnaastt waren er de preuven voor de bewoonsters, meestal verstrekt in natu-
ra,, zoals bier, brood, boter, vlees en turf om te stoken. De weduwen in het Klein 
Sionshofjee kregen hun preuven in geld uitbetaald: zes gulden per jaar en nog 
eenss tien stuivers per week voor het kopen van boter en turf. Het was bij lange 
naa niet genoeg om van te leven, maar dat was de intentie van de stichters van de 
hofjess nooit, en in dit geval de bedoeling van Emerentia Banning ook niet ge-
weest.. De weduwen in het Klein Sionshofje moesten zelfde kost verdienen. De 
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regentenn behielden zelfs het recht weduwen hun preuven te weigeren om er-
voorr te zorgen dat 'niemant door leuijichteijt off traecheijt sich alleen op de 
v[oorsseijde]]  preuven soude hebben verlaten ende daaeromme zijnen gewoon-
lijckenn arbeijt laten varen*.98 

Dee hofjes waren er voor de weduwen die nog in staat waren om enigszins 
zelfstandigg te wonen. Dit uitte zich niet alleen in de verwachting dat de vrou-
wenn die er woonden, zouden werken voor de kost. De regels stelden soms dat 
dee bewoners 'malkanderen bijstant ende dienst doen in hare sieckten na haren 
vermogen*.999 Door middel van de verdeling van de huisjes zagen de regenten in 
hett Jan de Laterehofje erop toe dat deze regels werden nageleefd. Dit gebeurde 
bijvoorbeeldd bij 'Hestertje oud inder tnegentich jaren', die 'door taffsterven van 
haerr man geraeckt was buijten staet haer selven te konnen helpen' en daarom 
niett alleen 'van nourriture maer oock van handreijckinge moste werden voor-
sien'.. De oude weduwe werd geplaatst in het huisje dat bewoond werd door 
Elsje,, 'die haer soude oppassen en gemack doen'.IO° Maar anders dan de prove-
niersterss in het gasthuis waren de weduwen in hofjes niet van dagelijkse verzor-
gingg verzekerd. 

Hett is dan ook niet verwonderlijk dat de bewoonsters aanmerkelijk jonger 
warenn dan de vrouwen die in het gasthuis werden verzorgd, ondanks de mini-
mum-leeftijdsgrenzenn die verscheidene hofjes hanteerden. De gemiddelde leef-
tijdd van de vrouwen in het Sint Anna Aalmoeshuis was 64 jaar.IO' Met ouderdom 
kwamenn gebreken en daarop waren de hofjes niet ingesteld. Met de zorg van 
eenn jongere bewoonster hadden de regenten van het Jan de Laterehofje een pas-
sendee oplossing voor Hestertje gevonden. Maar voor de 69-jarige Marijtgen Le-
naers,, weduwe van Joachim Vos, uit het Sint Anna Aalmoeshuis, waar de huisjes 
opp één persoon waren berekend, was deze mogelijkheid er niet. Zij werd, even-
alss de helft van de medebewoonsters van het hofje, na verloop van tijd door de 
regentenn naar het gasthuis gebracht.102 Tot die tijd boden de hofjes, evenals het 
gasthuiss dat voor de proveniersters had gedaan, een zeker standsbehoud. De 
weduwenn die er woonden hadden met de belofte hun goederen aan het hofje 
naa te laten er 'de kost gekocht' en wisten verdere verarming te voorkomen. 

OnderlingeOnderlinge hulp 

Hett brede spectrum van de sociale zorg beperkte zich niet tot de geïnstitutiona-
liseerdee ondersteuning die de stad zijn inwoners bood. Weduwen maakten deel 
uitt van verschillende sociale verbanden en binnen deze netwerken bood men 
elkaarr onderling ook steun. Deze onderlinge hulp diende soms ter voorkoming 
van,, dan weer als aanvulling op de in de stad aanwezige geïnstitutionaliseerde 
zorg.. Vrienden en verwanten, buren en soms beroepsgenoten werden in tijden 
vann nood aangesproken voor materiële bijstand, verzorging, bemiddeling of 
morelee steun. 

Hett belastingkohier van het Hoofdgeld uit 1622 geeft een beeld van de woon-
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situatiee van arme weduwen die niet in instellingen verbleven. Het is opvallend 
datdat de samenstelling van hun huishoudens niet wezenlijk verschilde van andere 
weduwenhuishoudens.. Van de 158 als 'arm' gekwalificeerde weduwen woonde 
slechtss dertien procent bij anderen in. 

Hoewell  er in het kohier wel enkele inwonende moeders en schoonmoeders 
stondenn geregistreerd, was het allerminst vanzelfsprekend dat een al dan niet 
verarmdee weduwe bij haar gehuwde kinderen introk. Evenmin keerden jonge 
weduwenn terug naar hun ouderlijk huis. Het was veel gebruikelijker dat alleen-
staandee vrouwen, vrouwelijke verwanten uit gebroken gezinnen, weduwen met 
kinderen,, verweduwde zusters of moeder en dochter die beiden hun echtge-
noott hadden verloren, de woning en eventueel het levensonderhoud met elkaar 
deelden.. Onder de groep van weduwen met inwonenden in huis (iets minder 
dann een kwart van alle weduwenhuishoudens) was het aandeel vrouwenhuis-
houdenss met 66 procent opmerkelijk groot. Het dagelijks gezelschap van zus-
ters,, moeders, nichtjes, andere verwanten of bekenden was veel weduwen 
waarschijnlijkk welkom. Het delen van kost en inwoning met andere vrouwen 
zonderr man was uiteraard voor minder weigestelden ook financieel gezien zeer 
aantrekkelijkk en zal voor verscheidene arme weduwen zelfs noodzakelijk zijn 
geweest.. '°3 

Inwoningg bij de kinderen bood niet per definitie (financiële) voordelen bo-
venn samenwoning met andere weduwen. Verwanten dienden elkaar wel bij te 
staan.. De hoogleraarsweduwe Adriana Hoochcamer had, zoals eerder ter sprake 
kwam,, het Gerecht om een uitkering gevraagd uit het kapitaal van haar minder-
jarigee zoon. Zij wees erop dat hij, wanneer hij meerderjarig zou zijn geweest, 
'naarr civiele rechten' de plicht zou hebben gehad zijn moeder van een eerlijk 
onderhoudd te voorzien. Deze mening werd door Simon van Leeuwen gedeeld. 
Ouderss moesten als voogden hun kinderen verzorgen, zo stelde de rechtsge-
leerdee in zijn Rooms-Hollands rcgt. In ruil moesten kinderen 'met gelijke pligt' hun 
ouderss onderhouden die tot armoede waren vervallen. Deze zorgplicht onder 
verwantenn strekte zich niet verder uit dan tot in de tweede graad. '°4 

Tochh lijk t het erop dat de steun van verwanten onderling niet onvoorwaarde-
lij kk werd geboden. Zo was het onder alle sociale lagen gebruikelijk dat inwo-
nendee familieleden kostgeld betaalden.,OÏ Wanneer het een verarmde weduwe 
naa verloop van tijd beter verging, werd de rekening opgemaakt voor de zorg die 
haarr kinderen haar hadden geboden. Als het de weduwe tijdens haar leven aan 
geldd ontbrak, dan kon men de schulden vereffenen bij de verdeling van de erfe-
nis.. Zo had Thomas Cornelis zijn moeder Levine Pepersele, die 'geene oft weij-
nigee middelen' had, lange tijd onderhouden. De vellenploter wilde niet dat zijn 
vrouww en kinderen enige schade van deze ondersteuning zouden ondervinden. 
Zijj  kregen het recht, zo liet Thomas vastleggen, om na zijn dood het bedrag dat 
hijhij  aan zijn moeder had besteed, voor de verdeling van zijn nalatenschap uit de 
gemeenschappelijkee boedel te ontvangen.,o6 

Dee relatie van weduwen en hun kinderen werd, waar het de onderlinge zorg 

192 2 



betrof,, gekenmerkt door een vergaande zakelijkheid, ook - en misschien wel 
juistt - in de weinig voorkomende gevallen dat zij wel bij hun kinderen introk-
ken.. Toen Catrijne Cornelis, de weduwe van de schipper Qaes Jans, samen met 
haarr schoonzoon Cornelis Roelofs in 1590 voor de Leidse schepenen verscheen, 
hadd de laatste al lange tijd voor zijn schoonmoeder gezorgd. Catrijne Cornelis 
wass na de dood van Qaes in 1560 met drie voorkinderen van haar echtgenoot 
enn haar drie eigen kinderen achtergebleven in het huis dat zij eerder met haar 
mann samen bezat. Het viel de weduwe niet mee het gezin te onderhouden, niet 
inn de laatste plaats omdat zij haar kinderen het erfdeel van hun vader moest vol-
doen.. De assistentie van de man van haar dochter, die eveneens deel uitmaakte 
vann het huishouden, was zeer welkom geweest. Cornelis had het gezin onder-
houdenn met de 'neeringe van zeeschuijten [...] maecken'. Catrijne zelf had niets 
anderss ingebracht dan het huis waarin zij woonden en wat geld 'tgunt zij deur 
harenn handen arbeijt ende neersticheijt (mits haren ouderdom niet groot ge-
weest)) mit spinnen ende anders heeft connen verdienen*. In 1590 was het tijd 
voorr de 'afreeckinge ende vereffeninge' van 'alle goede diensten ende ofFeren 
vann een goeden schoonzoon', zo besloot de weduwe. Als gift 'onder den leven-
den**  schonk Catrijne Cornelis alle goederen, zowel de roerende als onroerende, 
diee zij bezat. In ruil daarvoor beloofde Cornelis zijn schoonmoeder 'haer leven 
langg geduijrende te onderhouden in eeten, drincken, behoorlicke dedinge, 
huisvestinge,, havenisse ende gemac zowel in haer ziecte als gesondieijt'.107 De 
eigendomsverhoudingg - die van invloed geweest moet zijn op het gezag in huis 
-- tussen de weduwe en haar inwonende schoonzoon was nu omgedraaid.,o8 

Verscheidenee weduwen gebruikten de donatio inter vivos als een vorm van lijf -
rente.. In ruil voor de overdracht van hun bezit trokken zij bij jongere verwanten 
in,, meestal een van hun kinderen, en verzekerden zij zich bovendien van ver-
zorgingg tot hun dood. Niet alleen het gebrek aan liquide middelen om zelf in 
hett onderhoud te voorzien, maar ook het onvermogen langer zelf het huishou-
denn te bestieren, kon aanleiding zijn om het roer over te geven. Een hoge leeftijd 
enn een slechte gezondheid speelden in het besluit doorgaans een belangrijke 
rol.. Zo droeg een weduwe die zich 'overmits haere ouderdomme ende corpu-
lendieijtt gansch niet en can behelpen' haar bezittingen over aan haar 4£-jarige 
verweduwdee dochter, die bereid was in haar moeders 'onderhout ende 
voorsorgingee te continueren' en voor haar 'alle servicen in haer oude dagen te 
doen'.1099 Een ander, de weduwe MaeijckenVernandts, was zelf kinderloos, maar 
hadd de vier voorkinderen van haar overleden echtgenoot hef 'als off se haer 
eijgenn natuerlijcke kinderen waren'. Zij schonk hun alle goederen die zij bezat, 
aangezienn zij 'tot hoghen ouderdomme gecomen wesende, haere goederen niet 
well  zelffs soude langer cunnen adrninistreren*. In ruil kreeg zij levenslang gratis 
onderdakk in het huis van haar stiefzoon, kost en drank 'zo van wijn als van bier' 
enn zouden haar stiefzoon en zijn vrouw haar van alle levensbenodigdheden 
voorzien."° ° 

Watt precies de waarde was van de boedel van Maeijcken Vernandts, die uit 
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roerendee en onroerende goederen en kredieten bestond, vermeldt de akte niet. 
Maarr bijzonder vermogend waren de weduwen die een donatio inter vivos voor de 
schepenenn lieten vastleggen, niet. Het alternatief, betaalde zorg, konden zij zich 
niett permitteren. Meestal schonken weduwen in de akten, waarschijnlijk we-
genss het gebrek aan voldoende financiële middelen, al hun bezit. Enkele vrou-
wenn behielden het recht om over een kleine, vastgestelde som geld naar eigen 
believenn te disponeren. Zij konden daarmee overige erfgenamen voldoen.'" Af-
gezienn van zo'n voorbehoud dat enkele weduwen maakten, verloren de vrou-
wenn iedere zeggenschap over hun geld en goed. De overdracht van bezit had 
geenn juridische consequenties ten aanzien van de handelingsbevoegdheid van 
dee weduwe. Maar het feit dat zij geen bezit meer had, bracht met zich mee dat 
dee weduwe voor elke uitgave, of het nu de kleding of de kost betrof, afhankelijk 
wass van de welwillendheid van haar kinderen of andere, jongere verwanten. De 
autoriteitt die zij eerder ondeende aan haar status van het hoofd van het huis-
houden,, had zij verloren. 

Dieuwertgenn Claes had deze situatie weten te voorkomen. De weduwe had 
niett veel geld, maar drie van haar zes kinderen zorgden voor haar levensonder-
houd.. In haar testament vermaakte zij hun haar huis en de enkele meubels die 
zijj  dankzij haar kinderen nog bezat, 'daer anders indijen sij van de voorseijde 
goederenn hadde moeten leven, sij de zelve overlange verteert zou hebben'."1 

Geregeldd schonken weduwen per testament legaten als dank voor de hulp die 
hunn in de jaren na de dood van hun echtgenoot geboden was. Bij voorkeur 
zochtt men hulp in het netwerk van (vrouwelijke) verwanten. Slechts twee keer 
wass de schenking als dank voor de diensten voor de dienstmeid bestemd."3 

Somss werden inwonende nichtjes, of, zoals in het geval van Dieuwertgen Claes, 
enkelee van de kinderen gezamenlijk voor de geboden diensten bedacht. Maar 
dochterss waren de meest aangewezen personen om hun moeder op leeftijd te 
helpen. . 

Dee aard van de hulp varieerde. Maria Aelberts was haar dochter en schoon-
zoonn erkentelijk voor de administratie van haar boedel sinds het overlijden van 
haarr man. Daar zij niet kon lezen of schrijven en zij het werk zonder de gebo-
denn assistentie aan een ander, 'vreemd' persoon had moeten uitbesteden, achtte 
zijj  een vergoeding op z'n plaats. "4 De hulp kon ook bestaan uit materiële of 
financiëlee assistentie in het levensonderhoud. Een weduwe prelegateerde haar 
dochterr het geleende geld voor 'gelevert broot ende anders'. Veel weduwen die 
hunn dochters bedankten, waren afhankelijk van de geboden assistentie voor een 
'zelfstandig'' bestaan. De 'getrouwe diensten' die weduwen beloonden met een 
geldbedrag,, soms de hele boedel, met de beste huik of met een bed met pelu-
we,, oorkussens, slaaplakens en dekens, worden in de testamenten meestal niet 
gespecificeerd.. Mogelijk bestonden ze uit persoonlijke verzorging, zoals Mer-
chelijntgenn Rijkwaerts die van haar dochters ontving. Op haar ziekbed ver-
maaktee zij hun haar gehele boedel 'in recompensatie ende erkentenisse van de 
goedee getrouwe diensten die sijluiden aen haer testatrice in haere sieckte ende 
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grootenn ouderdomme aireede hebben bewesen ende noch sullen bewijsen'."5 

Evenalss Merchelijntgen Rijkwaerts namen ook andere weduwen bij de opmaak 
vann de balans en de daarbij behorende beloning van de assistentie met legaten 
eenn voorschot op de hulp die zij nog zouden krijgen. Met een dergelijk beroep 
opp het gemoed of een voorwaardelijke legaat verzekerden zij zich van onder-
steuningg tot aan hun dood. 

Leidsee weduwen konden ook op aandacht rekenen vanuit een breder sociaal 
verband.. De buurtgemeenschap waarvan zij deel uitmaakten, had vooral een 
signalerendee functie maar bood zo nu en dan ook steun. Het buurdeven was in 
Leidenn in de zeventiende eeuw sterk gereglementeerd. Behalve de bonnen, die 
alss kleine bestuurlijke eenheden fungeerden en bepaalde uitvoerende taken 
overnamenn van het stadsbestuur, kende Leiden een groot aantal gebuurten. De-
zee waren, in tegenstelling tot de bonnen, op initiatief van burgers ontstaan en 
haddenn vooral een sociale functie. Belangrijke gebeurtenissen zoals huweüjk, 
geboorte,, verhuizingen en overlijden werden met buurtgenoten gedeeld. Men 
'vereerde'' bij deze gelegenheden de buurt naar goeddunken met een geldbe-
dragg en wist zich verzekerd van hulp wanneer de situatie hierom vroeg. Het ge-
buurtenbestuur,, met als belangrijkste hd de heer van gebuurte, diende de orde 
enn rust te bewaren en de saamhorigheid te bevorderen. De manier waarop dat 
moestt gebeuren was nauwkeurig omschreven. Uit de inkomsten die de buurt 
uitt de boetes op overtredingen van de gebuurtenkeuren vergaarde, betaalde 
menn onder meer de feesten die nu en dan werden georganiseerd. "6 

Onderlingee hulp in tijden van nood maakte onderdeel uit van de gemeen-
schapszin.. Jan van Hout kende de heren van gebuurte een belangrijke rol toe in 
dee organisatie van de armenzorg. Hun taak, eerder omschreven in het armen-
rapportt uit 1577, werd in de generale ordonnantie op de gebuurten van 1593 
herhaald:: zij dienden 'toe te zien dat niemant van armoede, of door tderven van 
behoorlicc onderhout, en come te vergaen: mer te helpen verzorgen dat zijn on-
derzatenn tijdeheken door de Aelmoesseniers van hun nootwendicheijt mogen 
werdenn voorzien ende gehantreyct'. "7 De heren van gebuurten hadden immers 
beterr zicht op de financiële situatie van de bewoners van de 16 tot 24 huizen die 
onderr hun verantwoordelijkheid vielen, dan de meesters van het Huiszitten-
huis.. De rol van gebuurten in de sociale zorg beperkte zich waarschijnlijk niet 
tott deze gereglementeerde en signalerende taak van de heer van gebuurte als 
onder-aalmoezenier.. Aan de pücht toe te zien op de armen in de buurt lijk t een 
brederee invulling te zijn gegeven. Al eerder kwam de materiële ondersteuning 
terr sprake die Hill e Jans van de buurvrouwen ontving. Uit de summiere gege-
venss in het kasboek van de gebuurte Prince van Letterlijk blijkt dat armen inci-
denteell  ook uit de gebuurtenkas werden bijgestaan. De gebuurte betaalde de 
'eerlijkee begrafenis' van degene die dat zelf niet kon; noodlijdende gezinnen 
kregenn van 'de vrou van de buijrt' zo nu en dan wat geld toegestopt. "8 

Behalvee de geburen boden ook beroeps- of plaatsgenoten elkaar hulp in tij -
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denn van nood. Hoewel ook verscheidene werkende weduwen gebruikmaakten 
vann dergelijke onderstandskassen, was het belang van deze vorm van ondersteu-
ningg voor weduwen niet zozeer op hun status als beroepsgenoten gebaseerd, als 
well  op hun status als weduwen van beroepsgenoten. Alvorens deze onderlinges 
wordenn besproken, komt eerst de ontwikkeling aan bod van de bijzondere vorm 
vann ondersteuning van weduwen die eerder al als kwetsbaar werden aange-
merkt:: de weduwen van predikanten. 

PREDII  KANT S WEDUWE N 

Janneken,, de weduwe van Mattheus Platevoet, begon haar rekest met een uitge-
breidd dankbetoon. Zij was de stad niet alleen erkentelijk voor de 'grote welda-
den'' die haar echtgenoot als predikant gedurende zijn vijfentwintig jaar lange 
dienstt had ervaren, maar ook voor het blijk van vertrouwen in haar kleinzoon, 
diee vlak voor het overlijden van zijn grootvader een plaats in het Collegium 
Theologicumm had gekregen. De toekomst van de weduwe zelf zag er minder 
rooskleurigg uit. Zij vreesde haar woning snel te moeten verlaten en wist niet 
waarvann zij zou moeten leven 'dewijle de middelen door den doot van haren 
mann zaliger geruijmt, seer sober sijn'. Janneken verzocht het Gerecht tot in het 
voorjaarr in het huis te mogen blijven - de voorraad turf en hout was immers 
zojuistt voor de winter aangevuld - en haar na die tijd van een 'een cleijn huijs-
ken'' te voorzien 'omme daer inne den resterende tijt hares swacken ouderdoms 
tee eijndigen*. "9 Tot slot vroeg de weduwe om geld. Zij ondersteunde het ver-
zoekk met de vraag om acht te slaan op haar ouderdom en op 'hare zaliger mans 
diensten'.. Het stadsbestuur honoreerde het rekest met een halfjaar wedde en de 
aanbevelingg van de weduwe bij de regenten van het Falide Begijnhof voor een 
woning.. I2° 

Geregeldd vroegen predikantsweduwen het stadsbestuur steun in de vorm 
vann de uitbetaling van de wedde over het kwartaal waarin hun man gestorven 
was,, de gratis bewoning van een huisje of een financiële tegemoetkoming ter 
compensatiee voor het verlies van het inkomen van hun echtgenoot. De sociale 
statuss die hun mannen in de stad hadden genoten, drukte daarbij een duidelijk 
stempell  op het zelfbeeld van de predikantsweduwen. Evenals Janneken refereer-
denn zij vrijwel allemaal aan de verdiensten die hun echtgenoot de stad in het al-
gemeen,, en de nog jonge gereformeerde gemeente in het bijzonder, had bewe-
zen.. Maar aan deze goede verdiensten ondeenden de weduwen voorlopig geen 
rechten. . 

Dee mogelijkheden voor echtgenotes van predikanten om zelf inkomsten te 
verwerven,, werden beperkt door bepalingen van de provinciale synode. Naast 
dee debatten die in de eerste jaren over de sociale codes voor dienaren van Gods 
woordd werden gevoerd - mochten predikanten hun inkomsten aanvullen met 
nevenactiviteiten,, welk werk zou acceptabel zijn?121 - vond ook de discussie 
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plaatss over de rol van de echtgenote van de predikant. Aanvankelijk, in 1574, 
wass besloten dat predikantsvrouwen geen 'openbare of winkelnering*  mochten 
doen.'""  In 1593 werd de kwestie wederom ter sprake gebracht. Het antwoord 
opp de vraag of echtgenotes van predikanten koophandel mochten drijven of 
eenn nering mochten hebben, luidde dat de synode dit niet 'simpliciter off in 
hemselvenn ongeoorloft' vond, maar 'alsoo het in sommige casibus onstichtelijck 
is',, was voorafgaande trestemming wel vereist. Het waren de kerkenraden die 
eropp moesten toezien dat predikantsvrouwen geen werk deden waaruit op-
spraakk zou kunnen volgen. De verkoop van brandewijn viel zeker af als 'on-
stichtelijk',, terwijl dat nu een activiteit bij uitstek was waarmee vrouwen geld 
verdiendenn als aanvulling op het gezinsinkomen.ll 3 De synode ontkende overi-
genss de noodzaak van een dergelijke aanvulling, en in deze ontkenning weer-
klinktt het ideaal van het mannelijk kostwinnerschap. Behalve met het toezicht 
houdenn op het werk van de predikantsvrouwen, zouden kerkenraden voortaan 
'sorgee dragen dat de predicanten genoech hebben om eerlyck huys te hou-
den'' .,H De klachten van predikanten die meenden hun gezin niet van hun wed-
dee te kunnen onderhouden, zouden worden opgenomen in de remonstranties 
waarinn de Staten van Holland om een verhoging van de predikantstraktementen 
werdd verzocht. 

Hett ideaal kwam niet overeen met de realiteit. De traktementen waren laag en 
dee verhoging ervan was een kwestie die herhaaldelijk op de kerkelijke vergade-
ringenn aan de orde werd gesteld.Iïs Bijzonder vermogend waren de predikanten 
all  evenmin. De kleine vermogens die sommige stadsdominees wel bezaten, be-
stondenn meestal uit besparingen op het (toch al geringe) traktement.116 Boven-
dienn hadden de beperkende maatregelen ten aanzien van de beroepsmatige acti-
viteitenn van predikantsvrouwen gevolgen voor de periode na de dood van hun 
man.. Zij vergrootten de kans dat de predikantsweduwen na de dood van hun 
mann geen eigen inkomsten hadden om op terug te vallen. 

Hett gebrek aan informatie over werkzaamheden van predikantsvrouwen is 
opvallend.. In tegenstelling tot de rekesten van weduwen van ambachtslieden, 
waarinn geregeld werd gewezen op de geringe verdiensten van hun 'hantwerck' 
off  'neringe', ontbreken in de verzoeken van predikantsweduwen referenties aan 
werk.. Janneken Florin vond zich na de dood van haar man, Lucas Trelcat, 'ont-
blotett van de middelen daer mede zij gewoon waren eerlijck te leven', de door 
Egbertuss Aemilius nagelatenn goederen waren 'in generleij wij se streckende' om 
hett 'beswaerde gesinne*  te onderhouden, en Cuniertgen van Goijen, weduwe 
vann Jean Seek, wees erop dat zij als gevolg van het wegvallen van de inkomsten 
vann haar man 'haer capitael' jaarlijks zag vemiinderen.Il 7 

Weduwenn compenseerden het plotselinge verhes van het inkomen van hun 
echtgenoott nogal eens met de verkoop van diens bibliotheek. Een veiling in Lei-
denn bood hiertoe een uitgelezen mogelijkheid voor zowel Leidse inwoonsters 
alss predikantsweduwen uit andere streken, aangezien in de universiteitsstad niet 
alleenn 'well  de meeste curieusse liefhebbers der rare boucken woonen' maar bo-
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vendienn 'de jonge jeucht alhier opgevoet werdende tot alderhande studiën dan 
d'eenn dan d'ander boecken nodig hebbende'.128 Het bood de weduwen slechts 
tijdelijkk soelaas. De activiteiten die predikantsweduwen ondernamen om op lan-
geree termijn in het levensonderhoud te voorzien, lagen dicht tegen de werk-
zaamhedenn van de weduwen van hoogleraren aan. Weduwen uit beide groepen 
beschouwdenn het houden van een winkeltje, de verhuur van kamers aan studen-
tenn of het onderwijs aan kleine kinderen als eervolle manieren van inkomsten-
verwerving.. I2? 

Hett gebrek aan een structureel antwoord in het begin van de zeventiende 
eeuww op de veranderingen waarmee predikantsweduwen werden geconfron-
teerdd na het overlijden van hun man, is gedeeltelijk te verklaren doordat er een 
nieuwee situatie was ontstaan. De gereformeerde kerk was in 1572 de publieke 
kerkk geworden. Niet lang erna stierven de eerste gehuwde predikanten. Zij lieten, 
inn tegenstelling tot pastoors, wettige vrouw en kinderen na. Opmerkelijk, maar 
inn üjn met het ideaal waarin het mannelijk hoofd van het huishouden geacht 
werdd zijn gezin te (kunnen) onderhouden, was dat de weduwen van predikan-
tenn de eerste groep vormden voor wie naar een structurele oplossing voor de 
financiëlefinanciële terugval na de dood van een echtgenoot werd gezocht, in de vorm 
vann een pensioen. 

Dee zorg voor de weduwen van predikanten stond al vroeg op de agenda van 
dee kerkelijke vergaderingen op alle niveaus. Tijdens de nationale synode van 
15811 in Middelburg was gewezen op de noodzaak 'dat oock de weduwen ende 
weesenn der Dienaren niet vergethen werden'.'30 De zorg voor weduwen werd, 
alss onderdeel van de zaken waarover de overheid nadere besluiten diende te ne-
men,, in 1586 in een remonstrantie bij Leycester onder de aandacht gebracht. 'v 

Inn 1574 was al een aanzet tot aandacht voor predikantsweduwen op provinciaal 
niveauu gegeven. Op de vraag van de classis Dordrecht 'hoe men doen sal met de 
weduwenn ende kinderen der afghestorvenen ministers' besloot de provinciale 
synodee van Zuid-Holland, waaronder ook Leiden viel, dat alle classes afzonder-
lij kk bij de Staten en bij de stedeüjke overheden om ondersteuning zouden moe-
tenn verzoeken. Daarnaast, zo bepleitte de synode vijfjaar later, zou iedere classis 
eenn beurs moeten instellen waaraan predikanten jaarlijks contribueerden en 
waaruitt de weduwen zouden worden betaald. '32 De zorg voor weduwen werd 
mett deze laatste bepaling tenminste gedeeltelijk tot een clossicale aangelegenheid 
gemaaktt en varieerde daarmee van plaats tot plaats.'" De classis Dordrecht, die 
dee kwestie als eerste op de agenda had gebracht, nam de opgedragen verant-
woordelijkheidd serieus en kende reeds in 15-79 e en onderlinge verzekering, 
waaruitt weduwen jaarlijks veertig karolusguldens kregen uitgekeerd.I34 Het voor-
nemenn van de classis van Leiden om een fonds naar Dordts model op te richten, 
waaraann predikanten ten behoeve van de weduwen jaarlijks zes gulden zouden 
bijdragen,, is waarschijnlijk wegens gebrek aan middelen nooit ten uitvoer ge-
bracht.. '3Ï Een derde manier waarop in de nood van predikantsweduwen kon 
wordenn voorzien, was door middel van de annus gratiae, die bij het eerste besluit 
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vann de synode daarover nog geen jaar van gratie mocht zijn. In 1604 stond men 
toee dat de plaats van de overleden predikant driekwart jaar vacant mocht blij -
ven,, om de dienst door andere predikanten uit de classis ten gunste van de we-
duwee en wezen van hun overleden broeder te laten waarnemen. 'ï6 

Dee moeite die de synode zich getroostte om van de Staten van Holland een we-
duwenpensioenn te verkrijgen, resulteerde al vanaf 1580 in een regelmatige uit-
betalingg van traktementen van vijfti g gulden per jaar aan predikantsweduwen. 
Mett de toekenning van 'het jaarlyks onderhoud als anderen' aan twee predikants-
weduwenn in 1594 was het weduwenpensioen een feit.117 Hierna kwam echter de 
correspondentiee tussen de synode en de Staten van Holland over het onderwerp 
niett ten einde. Uit de verzoeken van weduwen die de synode bereikten, bleek al 
snell  dat het traktement van vijfti g gulden niet voldoende was om van te leven -
hett jaartraktement van hun echtgenoten was in 1594 op ten minste 350 gulden 
gesteld.1188 De synode besloot de Staten wederom aan te spreken, ditmaal over een 
verbeteringg van de traktementen. Eerst werd het onderwerp behandeld samen 
mett de verhoging van de traktementen voor de predikanten op het platteland, 
maarr al snel kregen de weduwen de hoogste prioriteit.'39 De Staten beschikten 
niett direct op het gezamenlijk rekest van de synoden van Zuid- en Noord-Holland 
omm de zorg voor weduwen te verbeteren. De Staten wilden eerst weten waartoe 
zijj  zich verplichtten en vroegen om een opgave van het aantal weduwen dat geali-
menteerdd moest worden. *°  Daarna werd de implementatie van de 'expresse reso-
lutie'' van de Staten om weduwen te helpen vertraagd doordat de financiering van 
dee verhoging van de traktementen, te betalen uit de verkoop van landerijen, nog 
niett rond was.14' De 'finaele resolutie' over de datum waarop de weduwentrakte-
mentenn verhoogd zouden worden, waarop de provinciale synode jarenlang had 
gewacht,, werd uiteindelijk in 1638 genomen. Vanaf 1 januari 1639 ontvingen pre-
dikantsweduwenn honderd in plaats van vijfti g ponden per jaar. De Staten maakten 
daarbijj  onderscheid naar het vermogen. V\feduwen met meer dan achtduizend 
guldenn maar minder dan drie kinderen en weduwen met een kapitaal dat groter 
wass dan twintigduizend gulden kregen de verhoging niet. ^ 

Terwijll  voor de provinciale synode de weg nu vrij lag om alle aandacht te 
richtenn op zaken die ter vergroting van de kans op een gunstig besluit over de 
weduwentraktementenn waren uitgesteld, was in Leiden de strijd nog niet ge-
streden.1*33 Uiteindelijk waren weduwen in Leiden, evenals de predikanten, voor 
dee betaling afhankelijk van het stadsbestuur, aangezien Leiden buiten inmen-
gingg van het Geestelijk Kantoor was gebleven. Toen was gebleken dat de plaatse-
lijk ee ontvangers van de geestelijke goederen in het Zuiderkwartier waaruit de 
predikantenn werden onderhouden, bij de betaling van de traktementen in ge-
brekee bleven, hadden de Staten van Holland in 1578 besloten tot de aanstelling 
vann een ontvanger-generaal, Cornelis Coolwijck. Het beheer van de geestelijke 
goederenn op het platteland en van de steden die de predikantstraktementen niet 
zelff  konden voldoen, werd overgeleverd aan diens Geestelijk Kantoor te Delft. 
Vann daaruit werden voortaan ook de predikanten in de betreffende gebieden 
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betaald.. In de steden die buiten de inmenging van het Geestelijk Kantoor ble-
ven,, stelde de magistraat ontvangers over de goederen aan.144 Leiden betaalde 
dee traktementen van zijn predikanten zelf uit de geestelijke goederen van het 
kapittell  ten Hogelande.1*1 

Aann de ontwikkeling van het weduwentraktement in de provincie het de stad 
zichh weinig gelegen liggen. Op het rekest van de kerkenraad uit 1590 om de 
weduwenn van een 'zeecker onderhout', te voorzien, 'gelijck zij verstonden bij-
denn heren Staten geresolveert te zijn' had het stadsbestuur geweigerd te be-
schikkenn voordat hun de inhoud van de resolutie bekend was gemaakt.146 Maar 
ookk nadat hierover duidelijkheid was verkregen, bleef een beschikking uit. Het 
stadsbestuurr van Leiden was, zoals een weduwe nog in 1670 moest constateren, 
'niett gewoon [...] de weduwen der Predicanten int gemeen te begonstigen met 
eenn Jaerlijcxe subsidie'. ^ 

Dee Leidse predikantsweduwen kregen het traktement over het kwartaal 
waarinn hun echtgenoot was overleden, uitbetaald door de stad. Dit kon aange-
vuldd worden met overige steun. Sommige weduwen kregen enkele jaren gratis 
woonruimtee aangeboden of ontvingen na bemiddeling door de classis eenma-
ligg een som geld van de Staten van Holland. ̂  De betalingsordonnanties van het 
Gerechtt aan de rentmeester van het kapittel ten Hogelande wijzen uit dat het 
stadsbestuurr vanaf de jaren dertig incidenteel pensioenen toekende. Maar dit 
wass een voorrecht dat slechts enkele predikantsweduwen, en bovendien voor 
eenn beperkte periode, 'uijt compassieuse insichte en andere goede consideratie' 
genoten.. m Zekerheid over een goede verzorging van hun weduwen hadden de 
Leidsee predikanten dus niet. 

Hoee groot het belang was van goede voorzieningen voor weduwen, blijkt uit 
dee problemen die Leiden vanaf het midden van de zeventiende eeuw steeds va-
kerr ondervond om predikanten naar Leiden te halen en ze daar na verloop van 
tijdd ook te houden. De beroeping van predikant Andreas Lantsman door Am-
sterdamm in 1656 luidde een voor Leiden bezwaarlijke periode in. Lantsman was 
vann mening dat er in Amsterdam een belangrijke taak op hem wachtte en het de 
kerkenraadd weten zijn beroep niet te zullen tegenwerken. Maar Leiden wilde de 
predikantt niet kwijt . In de twee dagen die restten voor de beslissende vergade-
ringg zou het stadsbestuur worden aangesproken met de vraag of er iets onder-
nomenn kon worden 'tot wechneminge van 't geen men wel te gemoete ziet dat 
diee van Amsterdam oock sullen aendringen aengaende het onderhout der we-
duwenn van overleden predicanten in hare stadt'. Niet ten onrechte overigens, 
vondd de kerkenraad. Het onderhoud van zijn (eventuele) weduwe was in de 
overwegingg een factor waarmee 'een eerhek predicant als een vader en hooft 
sijnss huijs [...] sonder quetsinge der gemoets' ook rekening mocht houden. De 
burgemeesterss zou worden gevraagd 'alles te contribueren wat sij nae hare wijs-
heijtt soude konnen bedencken' om Lantsman in Leiden te houden, maar ook -
mochtt anders worden beslist - om te voorkomen dat zijn vertrek andere predi-
kantenn tot voorbeeld zou zijn. 's° 
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Hett vermoeden dat Amsterdam Lantsman zou overreden met behulp van de 
goedee voorzieningen voor predikantsweduwen bleek terecht. Hun verzoek mo-
tiverendd met de 'grootschheijt' van de Amsterdamse kerk, de emolumenten die 
inn Amsterdam meer zouden bedragen dan in Leiden, en wel 'specialijck omtrent 
dee nae te laeten weduwen der predikanten', verzochten de Amsterdammers de 
Leidsee kerkenraad om Lantsman te laten gaan.,JI Een laatste poging van de Leid-
see kerkenraad 'het herte van D Lantsman te bewercken' baatte niet, evenmin als 
hett negatief advies dat men over de beroeping aan de classis gaf. Dominee 
Lantsmann werd van zijn dienst te Leiden ontslagen en vertrok naar Amster-
dam.151 1 

Vierr maanden later werd de kerkenraad wederom met de neus op de sombe-
ree feiten gedrukt. Abraham de Matter, predikant te Zutphen, reageerde weinig 
enthousiastt op het beroep van zijn geboortestad Leiden. Zijn argument dat hij 
onbekwaamm zou zijn om in deze geleerde stad te prediken, kon worden weer-
legdd - als alumnus was hij toch met de stad verbonden, zo redeneerde de ker-
kenraad.. Al snel ondervond men dat het gebrek aan zorg voor zijn eventueel na 
tee laten vrouw de eigenlijke reden was die hem weerhield. In Zutphen had 
Abrahamm 'seer goede conditie [...] voor zijne kinderen ende voor zijne wedu-
wee V53 hetgeen vermoedelijk neerkwam op honderd gulden per jaar als vergoe-
dingg voor de huishuur en 150 gulden per jaar als levenslang weduwentrakte-
ment,, die ook aan de Zutphense predikant Ardinois waren beloofd.154 Aan zijn 
komstt naar Leiden verbond Abraham de Matter de voorwaarde dat zijn vrouw 
gelijkee voorzieningen in het vooruitzicht zouden worden gesteld. Met welke 
toezeggingenn men er uiteindelijk in slaagde hem naar Leiden te halen, is onbe-
kend.. w Zeker is dat de classis van Zutphen hem het gaan zonder dat in Leiden 
aann de voorwaarde van de predikant was voldaan. Niet voordat zij in een rekest 
omm een 'gunstige vertroostinge' had verzocht, kreeg zijn weduwe Anna van 
Wingenn veertien jaar later een kwart van de jaarwedde van haar man en een we-
duwentraktementt van jaarlijks 250 gulden zolang zij weduwe zou blijven en in 
Leidenn zou blijven wonen, en dat voor de periode van drie jaar.'56 Het beteken-
dee een aanzienlijke terugval in de financiële situatie van de weduwe, wier echt-
genoott in 1656 op een jaartraktement van achthonderd gulden naast een extra-
ordinariss beloning van tweehonderd gulden per jaar in dienst was gekomen.157 

Hoewell  Anna van Wingen vermeldde niet alleen zichzelf te moeten onder-
houdenn maar ook haar vier zonen, van wie er één nog studeerde, weigerde het 
stadsbestuurr haar de 'benifitien' die eerder aan de weduwen van Martinus Ub-
beniuss en Jacobus du Bois waren vergund: zij hadden voor de periode van zes 
jaarr een weduwentraktement gekregen.'58 Het Gerecht had bij de beschikking 
opp haar rekest, zo veronderstelde de weduwe, een verkeerd inzicht in haar 'tijt-
lickee goederen' gehad. Zij vroeg het stadsbestuur 'te gedencken hoe groote 
voordedenn ick soude gehadt hebben voor al mijn leven, indien ick te Sutphen 
weduee geworden waeren'.'59 Het leverde haar een eenmalige uitkering van 250 
guldenn op. De uitbetaling van het traktement aan Anna van Wingen werd na 
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herhaaldee rekesten ten minste nog tweemaal voor de periode van drie jaar ver-
lengd."60 0 

Beduchtt als men was voor de precedentwerking die uit zou gaan van positie-
vee beschikkingen, kregen predikantsweduwen hun geld van het stadsbestuur in 
dee jaren zeventig van de zeventiende eeuw nog steeds voor 'eens*  en zonder dat 
err consequenties aan een gunstige beslissing mochten worden verbonden. '6l 

Hett Gerecht hield daarmee vast aan het besluit uit 1636 waarin het de kerken-
raadd had laten weten geen 'vast ordre' te stellen om alle predikantsweduwen op 
gelijkee voet te 'trakteeren', maar ieder individueel verzoek 'nae discretie, en ge-
legentheijt'' afzonderlijk te beoordelen."62 Niet alleen de individuele weduwen 
ondervondenn hiervan de gevolgen, maar ook de kerkenraad. In zijn ijver om 
eenn jaar van gratie voor de weduwen van de predikanten Ubbenius en Balbiaen 
tee krijgen, sloeg de kerkenraad de oude acta na op notities over de zorg voor 
weduwenn in het verleden.,63 Maar van het bewijs dat het gratiejaar een 'oudt ge-
bruijck'' was, dat weduwen vanaf 1618 van tijd tot tijd was verleend, bleek het 
Gerechtt niet onder de indruk. Het stadsbestuur liet weten het verzoek om we-
duwenn in het vervolg een annus aratiae te verlenen in beraad te zullen houden, 
maarr een beschikking van het stadsbestuur bleef voorlopig uit."64 Dat de predi-
kantenn zich herhaaldelijk bereid toonden de vacante plaats een jaar lang voor de 
weduwee van hun overleden collega waar te nemen, deed hieraan niets af.l6i 

Mett de voorzieningen zoals voor de weduwen van de predikanten Martinus 
Ubbenius,, Jacobus du Bois en Abraham de Matter werd het niveau van de zorg 
diee weduwen in andere gemeenten kregen, dan ook nog niet geëvenaard. De 
beroepingg van Abraham de Matter mocht succesvol zijn geweest, het beroep dat 
dee kerkenraad deed op predikant Esaias Clemens uit Rotterdam in 1670 was dat 
niet.. De onzekerheid over de toekomst van de predikantsweduwen bleef de 
Leidsee kerk parten spelen. Na een eerste vergeefse poging besloot men verder 
geenn moeite te doen Clemens naar Leiden te halen, maar de inspanningen te 
richtenn op de bestrijding van de oorzaak van het probleem: 

Enn nadien men genoegsaem merckt dat soo [...] vrugtelosen arbeit grootsdeels 
daerr toe ontstaet omdat de voordelen der predicanten in andere steden merckelijk 
grooterr zijn als in dese stadt [besluit de kerkenraad] met eenen aen haer 
Achtb[aarheden]]  te remonstreren, ende te versoecken haer Achtbfaarheden] ge-
lievenn het oude gebruijck en regt omtrent een jaer van grata voor de weduwen van 
overledenn predicanten het tractament van openstaende plaetsen, ende een ordina-
riss weduwentractament vast te stellen.l66 

Nogg niet moedeloos besloot men de kwestie wederom bij het stadsbestuur 
aanhangigg te maken. Ook het Gerecht vond de weduwentraktementen nu een 
'saeckk van groot gewicht', die uit dat oogpunt dan ook niet direct afgedaan kon 
worden,, maar in 'nader bedenckinge' genomen werd.l6? 

Driee jaar nadat de burgemeesters in 1676 de kerkenraad hadden laten weten 
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hunn opvolgers niet met de consequenties van een gunstige beschikking op het 
verzoekk te willen belasten, overleed predikant Belcampius, kampte de kerken-
raadd met zieke en zwakke 'Mede-broederen' en werd predikant Rombouts door 
Amsterdamm beroepen.,68 Of deze samenloop van ongelukkige omstandigheden 
uiteindelijkk zorgde voor de omslag in de houding van het stadsbestuur is onbe-
kend,, evenals het antwoord op de vraag of het besluit van het Gerecht deel uit-
maaktee van de 'kraghtighste middelen' die volgens de kerkenraad aangewend 
moestenn worden om het vertrek van predikant Rombouts te voorkomen.'69 In 
elkk geval honoreerde het Gerecht het rekest waarin de kerkenraad van de Ne-
derduitsee gemeente in 1679 een jaar van gratie en een weduwentraktement ver-
zocht.1700 De argumentatie die het stadsbestuur uiteindelijk overreedde, was in 
eenn bijgaande memorie door de kerkenraad uiteengezet. De zorg die Leiden de 
weduwenn van zijn predikanten kon bieden was niet in overeeiisteinming met 
dee status die de gereformeerde kerk genoot. Niet alleen in het aantal lidmaten, 
maarr ook wat betreft de 'qualiteijt der toehoorders', onder wie zich 'beweeten-
schaptee luijden' bevonden, kon de dienst die de predikanten in de Leidse kerk 
vervuldenn wel als de 'gerechtichste ende aensienelijckste' in Holland worden 
beschouwd.. De weduwen van deze predikanten daarentegen waren 'van min-
derr conditie, als de minste plaets in Hollant', waar de door predikanten achter-
geblevenn vrouwen ten minste het annus gratiae werd verleend, en ook minder dan 
'eenigee groote of matige stad' in de provincie, waar weduwen naast een gratie-
jaarr verzekerd waren van een weduwentraktement. Alleen wanneer er goede 
voorzieningenn voor weduwen in het vooruitzicht konden worden gesteld, zou 
LeidenLeiden in staat zijn geleerde predikanten binnen te halen en te behouden - zo-
veell  was uit het beleid van naburige steden als Dordrecht, Delft, Haarlem, Rot-
terdamm en Den Haag wel duidelijk geworden, zo meende de kerkenraad. De 
kostenn die de weduwentraktementen met zich meebrachten, hoefden de the-
saurierr van de stad niet al te zeer te bezwaren. Alleen de weduwen die het Ge-
rechtt in een rekest wetenschap gaven van hun nood zouden het traktement 
ontvangen.. Het aantal predikantsweduwen in Leiden was bovendien nooit erg 
groott - in de voorgaande vijftien jaren waren er niet meer dan drie geweest. 
Belangrijkerr was wellicht dat bij de goedkeuring van het verzoek het verloop 
vann predikanten danig zou afnemen. De stad bespaarde op die manier de kos-
tenn van de beroeping van een vervanger voor de vertrokken predikant en der-
gelijkee beroepingen waren duur. Van het geld dat men nu besteedde om een 
predikantt naar Leiden te halen, zou een weduwe enkele jaren 'rijckelijck' kun-
nenn leven.'71 

Inn de vergadering van 10 november 1679 kon dominee Van Staveren, belast 
mett de zaak, de kerkenraad melden hoe de stadssecretaris hem had toever-
trouwdd dat het Gerecht met het verzoek had ingestemd. Iedere weduwe kreeg 
hett nog onuitbetaalde traktement over het kwartaal waarin haar man was over-
leden.. In het jaar daarop volgde voor de weduwe het jaar van gratie, waarvoor 
dee overige predikanten de dienst van hun overleden broeder zouden waarne-
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men.. Bovendien kregen predikantsweduwen een traktement van 250 gulden 
perr jaar 'haer leven langh geduijrende' zolang zij niet hertrouwden en in Leiden 
zoudenn blijven wonen. 'n 

Dee toekenning van een pensioen aan weduwen van predikanten was moeizaam 
verlopen.. De trage totstandkoming van de voorzieningen, die in Friesland niet 
anderss verliep, ontlokte in 1916 de predikant S. Cuperus kritisch commentaar. 
Hijj  meende in zijn studie over het kerkelijk leven in Friesland ten tijde van de 
Republiekk dat de kerk een 'eeuwenoude schuld' op zich had geladen 'door zich 
nooitt ernstig te bekommeren om het lot de weduwen dergenen, die van die 
kerkk toch waren de eerste dienaren en zich voor haar bloei meestal hadden "wt-
gearbeided"'.1" " 

Lijnrechtt tegenover dit oordeel staat de betekenis die CA. Tukker aan de 
ontwikkelingg van de weduwenzorg binnen de gereformeerde kerk toekent. Hij 
concludeerdee in zijn onderzoek naar de classis Dordrecht dat de gereformeer-
dee kerk met haar zorg voor de predikantsweduwen 'iets heeft toegevoegd' aan 
dee bestaande armenzorg. Deze was namelijk, zo luidt zijn argumentatie, vooral 
gerichtt op bijstand aan zieken, bedelaars, vondelingen en wezen. Hij acht het 
bovendienn opmerkelijk dat Vives in zijn De sabventione paupcrum geen bijzondere 
aandachtt aan weduwen besteedt, maar hen rangschikt onder de huiszittende 
armen.. '74 

Mett zijn beschrijving van de doelstelling van de bestaande armenzorg gaat 
Tukkerr voorbij aan de hervormingen in de zestiende eeuw, waarmee men juist 
dee bedelarij aan banden probeerde te leggen. Bovendien negeert hij de status 
diee weduwen als miserabele personen innamen. De aandacht voor weduwen als 
kwetsbaree groep was niet nieuw, maar maakte deel uit van een eeuwenoude 
christelijkee traditie. De bestaande armenzorg was ook op de ondersteuning van 
dezee groep gericht. Wel was nieuw dat de gereformeerde kerk zocht naar struc-
turelee oplossingen om de financiële nood van weduwen te lenigen. 

Dee gereformeerde kerk bekommerde zich zeker om het lot van de predi-
kantsweduwen,, en niet in de laatste plaats omdat het hier de achtergebleven 
vrouwenn betrof van diegenen die zich voor de bloei van de kerk hadden inge-
zet.. De verwijzing naar de aanzienlijke status van de Leidse kerk was immers 
eenn van de argumenten waarmee de kerkenraad het ingewilligde verzoek om 
eenn weduwenpensioen en het gratiejaar had ondersteund. Dat de realisatie van 
dee voorzieningen zowel in Holland als in Friesland uiteindelijk lang op zich het 
wachten,, had meer te maken met het gebrek aan financiële middelen en de be-
voegdheidd over de besteding ervan te beslissen, dan met de inzet van predikan-
tenn en ouderlingen. 

Verschillendee verklaringen kunnen worden aangedragen voor het feit dat 
juistt de beroepsgroep van de predikanten de eerste was die de zorg voor wedu-
wenn op een structurele manier wilde vormgeven. De noodzaak maatregelen te 
treffenn voor de vrouwen die de predikanten achterlieten, was groot, zeker in de 
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eerstee decennia van de jonge kerk. Het uitgedragen ideaal waarin de man als va-
derr en echtgenoot zijn gezin zou onderhouden bleek (nog) niet haalbaar te zijn 
inn de praktijk. De traktementen, zo klaagden de predikanten, waren laag, en het 
kapitaall  dat enkelen hun vrouw wisten na te laten was in het algemeen te klein 
omm van te leven. Juist het ideaal waarin het mannelijk hoofd zijn gezin zou on-
derhouden,, vereiste bovendien een passend antwoord voor de periode tijdens 
hett weduwschap wanneer er geen kostwinner meer was. Predikanten wisten al 
snell  een aanzienlijke culturele positie te verwerven.I7Ï Deze positie bracht ver-
plichtingenn ten aanzien van de zorg voor weduwen met zich mee. Ten slotte 
wass er nog een andere, beroepsgebonden oorzaak die de noodzaak tot zorg 
voorr weduwen van predikanten vergrootte: de beroeping. Veel predikantswedu-
wenn woonden ten tijde van het overlijden van hun echtgenoot slechts enkele ja-
renn in de voor hen vreemde stad. Zij hadden dan, zoals Catherina Bogaerts, de 
weduwee van Ludovicus de Dieu, het verwoordde, hun'geboortestadt, vrienden 
endee vreedsame gemeijnte' moeten achterlaten.176 Niet zelden zal het hun dan 
ookk ontbroken hebben aan de zo belangrijke sociale netwerken waarop andere 
vrouwenn tijdens het weduwschap terug konden vallen: de 'vrunden en verwan-
ten'' op wie in zware periodes een beroep kon worden gedaan, de 'anderen' 
buitenn wier last weduwen, volgens hun rekesten, wensten te blijven, maar wier 
aanwezigheidd in tijden van nood onontbeerlijk was.I77 

NIEUW EE VORME N VAN WBDUWENZOR G 

Dee predikanten waren de eerste beroepsgroep die uiteindelijk met succes op zo 
veell  verschillende manieren probeerde de financiële nood van hun weduwen te 
verlichten.. Maar zij stonden niet alleen in hun streven hun weduwen zo lang 
mogelijkk buiten last van de publieke armenzorg te houden. Zo trachtten hoog-
lerarenn in het eerste decennium van de zeventiende eeuw met het verzoek om 
eenn gratiejaar en een weduwenpensioen de toekomst van hun eventuele wedu-
wenn zeker te stellen. Zij zagen hun inspanningen niet beloond. Hoewel hun we-
duwenn incidenteel en individueel wel geld kregen, waren zij niet verzekerd van 
financiëlefinanciële ondersteuning, totdat aan het einde van de achttiende eeuw uiteinde-
lij kk door hoogleraren zelf een weduwenbeurs werd opgericht. '?8 

Ookk in andere kringen nam men reeds in de eerste helft van de zeventiende 
eeuww initiatieven om noodlijdende weduwen uit de eigen gemeenschap bij te 
staan.. Zo besloten de veerlieden op Amsterdam en Haarlem in 1604 'uijt goeder 
affectiee ende mede dogentheijt die zij totden anderen mitsgaders tot de weduen 
endee kinderen van heurl[uiden] medebroeders dragen' de steun aan weduwen 
uitt te breiden.179 Tot dan toe had de weduwe van een overleden schipper de op-
brengstt van vier veerbeurten gekregen. De voorzieningen die de weduwen van 
veerliedenn vanaf 1604 kregen, laten zich het best vergelijken met het gratiejaar 
zoalss de predikantsweduwen dat kenden. Maar waar bij het overlijden van een 
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predikantt zijn collega's gezamenlijk een jaar lang de dienst ten behoeve van de 
weduwee overnamen, kwam de ondersteuning van de weduwe van de veerman 
alleenn op de schouders van diens opvolger terecht. Deze voer een jaar lang als 
meesterr voor een knechtsloon, terwijl de weduwe het verschil tussen het mees-
ters-- en het knechtsloon ontving. De schippersknechten van het Amsterdamse 
veerr ondersteunden de weduwen van hun collega's op een andere manier. Na 
hett overlijden van hun man deelden de knechtsweduwen een jaar lang in de 
doorr de knechten opgerichte beurs. ,8° De schippers op Utrecht kozen in 1624 
voorr een combinatie van beide. De weduwen die '[ver]mits 't ontbeeren van de 
verdienstenn die hare overleden mans in 't leven plachten te genieten, in grote 
zwaricheijtt gemeenlic blijven sitten' kregen niet alleen een jaar lang dertig stui-
verss uitgekeerd van iedere veerbeurt die de opvolger van hun echtgenoot zou 
waarnemen.. Ook ontvingen zij gedurende deze periode een uitkering uit de 
beurss waaruit eveneens de schippers tijdens ziekte of ouderdom financieel wer-
denn bijgestaan.'8' Zowel het beurtvaren voor de weduwe als de uitkering uit de 
beurss was een geliefde en door veel schippers gehanteerde manier om te voor-
zienn in de directe nood van de weduwen die het weduwenrecht ontbeerden.182 

Eenn dergelijke ondersteuning van weduwen stond, zoals uit de beurzen van 
dee schippers blijkt, niet op zichzelf, maar kan geplaatst worden in de ontwikke-
lingg van de onderlinge verzekeringen die als gevolg van een toenemende be-
hoeftee aan sociale zekerheid in de loop van de zeventiende eeuw werden opge-
richt.. De onderlinge hulpverlening binnen de gilden, zoals die in verscheidene 
anderee steden bestond, is in Leiden nooit van grote betekenis geweest. Wel wer-
denn er in de zeventiende eeuw door ambachtsknechten, textielarbeiders en im-
migrantenn beurzen opgericht.l8ï Naast de uitkering in periodes van ziekte of tij -
denn van nood betaalden deze beurzen doorgaans de begrafenis van de leden. 
Hierbijj  waren ook de weduwen gebaat. Hoewel de erfgenamen verantwoorde-
lij kk waren voor de betaling van de begrafeniskosten, blijkt uit de praktijk dat de 
doodschuldenn vaak door de weduwen werden voldaan. De opzieners van een 
vann de weinige gildenbossen, namelijk die van de oudeschoen- en klompenma-
kers,, wilden dan ook met een verplichte deelname hun leden naast ondersteu-
ningg een 'eerlijcke begraeffenisse' uit de beurs garanderen 'tot ontlastinge der 
weduwenn ende wesen'.l8* 

Slechtss enkele beroepsgebonden beurzen alimenteerden de weduwen van 
hunn leden. Naast de verschillende schippers betaalden bijvoorbeeld de brou-
wersknechtenn uit hun beurs 'voor onderhoudinge van siecken en andere be-
seersenn brouwersgasten' eveneens noodlijdende weduwen 25 stuivers per week 
voorr de periode van zes maanden na het overlijden van hun man.l8s In de 
meestee oprichtingsakten wordt, afgezien van de begrafenishulp, niet over de 
uitkeringg aan weduwen van gestorven leden gesproken. De weduwenzorg 
was,, samen met de ouderdoms- en invaliditeitsuitkering, een bijzonder kost-
baree aangelegenheid die niet iedere beurs zich kon veroorloven.'86 Dat niette-
minn weduwen incidenteel werden gealimenteerd uit de beurzen die niet met 
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ditt doel waren opgericht, blijkt uit een rekest van de fusteinblauwververs, die 
inn 1618 een beurs hadden opgericht om de verschillen in verdiensten onderling 
tee vereffenen.'87 Zij verklaarden zich in 165s bereid de weduwe van Marcus 
Kien,, 'een oude vrouw die door haere swacheijt onmachtigh wert' de ververij 
nogg langer waar te nemen, haar leven lang uit de gemene bus te onderhouden, 
mitss het Gerecht geen nieuwe verver in haar plaats zou toelaten.'88 Mogelijk 
ontleendee de weduwe van Marcus Kien, die eerst zelf als blauwverfster de kost 
hadd verdiend, haar rechten aan haar status als beroepsgenoot. Maar gezien het 
aanvankelijkee doel van de bus - egalisering van de lonen - is de ondersteuning 
aann de weduwe toch opmerkelijk. 

Dee drie weduwenbeurzen die in Leiden in de achttiende eeuw kort achter-
eenn werden opgericht, boden gespecialiseerde weduwenzorg. Voor de wedu-
wenn van stadsdienaren, de groep voor wie het weduwschap in de zeventiende 
eeuww onder meer door het ontbreken van het weduwenrecht vaak ernstige 
financiëlefinanciële consequenties had, verscheen in juni 1738 de Weduwe Beurs der 
Leydschee Officianten. De Burger Weduwe Societeyt, die twee maanden later 
werdd opgericht, was voor een bredere doelgroep. In september van dat jaar 
volgdee ten slotte de oprichting van de Societeyt ten Nutte van Weduwen, voor 
protestantsee burgers én inwoners van de stad.'89 Naast de algemene bepaling 
vann de doelgroep waren aan het lidmaatschap van de weduwenbeurzen enkele 
voorwaardenn verbonden. De man die zijn weduwe van een jaarlijks pensioen 
wildee voorzien, moest op het moment dat hij lid werd op het oog gezond zijn 
enn was voor de Officiantenweduwenbeurs en de Burgerweduwensociëteit niet 
ouderr dan 44 en voor de Sociëteit ten nutte van Weduwen niet ouder dan £0 
jaar.. Voor oudere leden of leden die op latere leeftijd met een jongere vrouw 
trouwden,, werden de premies verhoogd. Als ingangsgeld betaalde men bedra-
genn tot 48 gulden bij de Officiantenbeurs en tot 101 gulden bij de Weduwenso-
ciëteit.. Daarnaast betaalden leden de contributie van enkele tientallen guldens 
perr jaar.'90 Dit ingangsgeld en de jaarpremies werden, na aftrek van de kosten 
voorr de boekhouding en het bestuur, in obligaties of rentebrieven belegd. Uit 
hett aldus opgebouwde kapitaal kregen de weduwen die zich op tijd bij de be-
stuursledenn meldden, die niet hertrouwden of zonder toestemming uit de stad 
verhuisden,, na de dood van hun echtgenoten een uitkering van honderdvijftig 
tott tweehonderd gulden per jaar. Deze uitkeringen, 'spruytende uijt een pieuse 
zorgg van de Mannen voor hunne Weduwen* hadden nadrukkelijk ten doel het 
verliess van de inkomsten van de overleden echtgenoot te compenseren. De gel-
denn mochten niet ter aflossing van schulden worden gebruikt, maar zouden 
'vryelykk by de gemelde Weduwen tot haar onderhoud genoten, en eerbaarlyk 
geconsumeertt werden'.I9' 

Iss de ontwikkeling van gespecialiseerde weduwenzorg, van de onderstandskas-
senn die in de eerste helft van de zeventiende eeuw de weduwen van hun leden tij -
delijkk en incidenteel ondersteunden tot de weduwenbeurzen in de achttiende 
eeuw,, te verklaren tegen de achtergrond van een groeiend en in de loop van de 
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zeventiendee eeuw breder uitgedragen ideaal van het mannelijk kostwinner-
schap?? Een dergelijk verband is lastig te leggen. Het suggereert immers dat het 
mannelijkk kostwinnerschap eerder niet bestond en die aanname kan op zijn 
minstt worden betwijfeld.m Wel is het van belang onderscheid te maken tussen 
dee dagelijkse praktijk - waarin het voor de meeste vrouwen bijzonder lastig 
wass zelfstandig met inkomsten uit arbeid in het levensonderhoud te voorzien -
enn het 'ideaal' van het mannelijk kostwinnerschap. Er zijn in de zeventiende 
eeuww ook buiten de wereld van predikanten geluiden te horen dat het onder-
houdd van het gezin als een taak van het mannelijk hoofd van het huishouden 
werdd opgevat, zoals in het rekest waarin de Leidse veerschippers op Utrecht in 
16666 toestemming verzochten voor de oprichting van een beurs. Hun motivatie 
luidde:: 'bij haer selven oordelende, dat het de schuldige plicht van een eerUjcke 
vaderr ende man is voor sijne kinderen ende huijsvrou ende indersonderheijt 
voorr sijn wedue die hij soude mogen naerlaeten alle behoorlicke sorge' te dra-
gen.'93 3 

Dee ontwikkeling van de specifieke weduwenzorg kan wel geplaatst worden 
tegenn de achtergrond van de veranderende opvattingen over de armenzorg. Joke 
Spaanss beschrijft in haar studie over de armenzorg in Friesland tussen 1500 en 
18000 hoe het ideaal van een gecentraliseerde stedelijke armenzorg van de hu-
manistischee hervormers uit de zestiende eeuw aan het einde van de zeventiende 
eeuww werd verlaten. Hiervoor in de plaats kwam de gedachte dat iedere sociale 
groepp moest zorg dragen voor de eigen armen. De stedelijke armenzorg zoals 
diee in de late zestiende eeuw was vormgegeven, bleef tot aan het einde van de 
Republiekk bestaan. Maar deze armenzorg werd in de achttiende eeuw een vang-
nett voor de personen die niet konden terugvallen op ondersteuning vanuit het 
eigenn maatschappelijk verband. ^ 

Ditt proces van verschuiving van verantwoordelijkheid voor en versplintering 
vann de zorg voor armen is ook in Leiden waarneembaar. Iedere inwoner van 
Leidenn die werkelijk behoeftig was, kon voor bedeling bij het Huiszittenhuis 
terecht.. Niettemin noemt Peter Pot de veelheid aan instellingen de belangrijkste 
karakteristiekk van de sociale zorg in Leiden in de periode 1750-1854.m In 1682 
werdenn in Leiden de 'acten van cautie' ingevoerd. Arme immigranten die zich 
inn de stad wilden vestigen, moesten iemand borg laten staan voor hun onder-
houdd wanneer zij tot armoede zouden vervallen. Hiermee voorkwam de stad 
datdat deze 'vreemde' armen te zijner tijd aanspraak zouden maken op de Leidse 
stedelijkee bedeling.196 De scheiding tussen 'eigen' en 'vreemde' armen die men 
eerderr ook hanteerde, zoals blijkt uit de uitsluiting van de niet-Leidse armen 
vann de stedelijke armenzorg, werd niet alleen strenger doorgevoerd, maar werd 
bovendienn niet (langer) uitsluitend aangegeven door de grenzen van de stad. In 
lij nn met de gedachte dat armen door het eigen sociale verband onderhouden 
moestenn worden, was ook het verdrag dat de armbezorgers van de gerefor-
meerdee kerk in 1718 met de Waalse kerk over de bedeling van de 'bijzondere ar-
men'' sloten, waarbij het vooral om de bedeling van weduwen blijkt te gaan. De 
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Waalsee gemeente, zo kwamen de wederzijdse armbezorgers overeen, zou niet 
alleenn de eigen lidmaten bedelen, maar zou ook de verzorging van de weduwen 
vann 'hun' bedeelden op zich nemen, al waren de weduwen zelf lidmaat van de 
Nederduitsee kerk. Vrouwen daarentegen die niet eerder bedeling hadden ont-
vangen,, maar als gevolg van het weduwschap gedwongen waren een beroep op 
dee armenzorg te doen, moesten bij de diaconie van hun eigen gemeente zijn. 
Weduwenn die geen lidmaten waren, dienden zich bij de Nederduitse kerk te 
vervoegen.. De regenten van het Huiszittenhuis bleven als vanouds verantwoor-
delijkk voor de bedeling van alle 'andere arme en behoeftige personen of gezin-
nenn dezelver weduwen en kinderen'.*7 Aldus werd nauwkeurig omschreven 
wiee tot welk maatschappelijk verband behoorde om duidelijkheid te scheppen 
overr de vraag wie waar terechtkon voor steun. Twee decennia later werd over 
dezee vraag met betrekking tot de katholieke armen beslist. In 1737 werd katho-
liekenn de bedeling door het Huiszittenhuis ontzegd."98 De - al dan niet opgeleg-
dee - gedachte dat iedere groep voor haar eigen armen moest zorgen, moet de 
oprichtingg van onderlinge verzekeringen en, als onderdeel daarvan de wedu-
wenzorg,, hebben gestimuleerd. 

Datt de ondersteuning door het Huiszittenhuis ook door als gerechtigd ge-
kwalificeerdee ontvangers als weduwen, soms als oneervol werd beschouwd, 
bleekk al uit de rekesten waarin sommigen te kennen gaven 'eerlijk' en buiten 
lastt van de armenzorg in hun levensonderhoud te willen voorzien.m Onder-
standd door de eigen gemeenschap vond men minder oneerbaar dan bijstand 
vann de aalmoezeniers van het Huiszittenhuis. Zo wilden de oude schoen- en 
klompmakerss met hun beurs de noodlijdende gildenbroeders 'buijten last van 
denn armen daer toe sij andersints onvermijdelijck moeten vervallen' houden. 
Zijj  handelden niet alleen uit altruïsme door de druk op de stedelijke armenzorg 
tee verlichten, maar trachtten zelf ook van die armenzorg onafhankelijk te blij -
ven.1000 De voorzieningen die voor weduwen werden getroffen, kunnen echter 
niett allemaal als een alternatief voor de stedelijke armenzorg worden be-
schouwd.. Terwijl verscheidene beurzen uit de zeventiende eeuw de uitkeringen 
reserveerdenn voor noodlijdende weduwen, stelden de weduwenbeurzen uit de 
achttiendee eeuw geen voorwaarden aan de financiële situatie van de ontvang-
stere.. De weduwenfondsen uit de achttiende eeuw waren dan ook geen vorm 
vann armenzorg in strikte zin. Zij dienden veeleer het verval tot armoede na de 
doodd van een echtgenoot te voorkomen. De behoefte aan standsbehoud speelde 
hierbijj  een belangrijke rol.101 

Dee ondersteuning van weduwen uit de beurzen die in de zeventiende eeuw 
werdenn opgericht kan, anders dan de pensioenen voor predikantsweduwen, 
slechtss als een tijdelijke tegemoetkoming in de plotseling ontstane financiële 
noodd worden beschouwd. De weduwenzorg lijk t daarbij voornamelijk sluitpost 
vann de rekening te zijn geweest. De beurs van de brouwersknechten kampte bij-
voorbeeldd reeds vier jaar na de oprichting met financiële problemen. 'Tot ver-
sterkingee van hare beurs' stelde men voor de betalingen bij ziekte te verlagen en 
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dee ondersteuning aan weduwen terug te brengen van dertig stuivers per week 
voorr een halfjaar lang naar een eenmalige uitkering van vijftien gulden.202 De 
wijnwerkerss lieten het Gerecht in 1670 weten dat 'haer suppliantens Bosch seer 
comtt te verswacken' als gevolg van de hoge sterfte onder de leden, waardoor de 
eenmaligee uitkeringen van dertig gulden maar met moeite aan de weduwen 
kondenn worden betaald. Het stadsbestuur ontving bovendien klachten van ver-
schillendee weduwen wie de aan hen toekomende uitkering werd ondiouden.20J 

Dee algemene weduwenbeurzen uit de achttiende eeuw waren geen lang le-
venn beschoren. Hoewel de weduwenbeurzen aanvankelijk een aanzienlijk kapi-
taall  wisten op te bouwen, bleken de premies na verloop van tijd toch te laag en 
dee sterfte onder de maximaal honderd leden te groot om de hoge uitkeringen 
vann 150 tot 200 gulden per jaar te voldoen. De actuariële kennis die in de zeven-
tiendee eeuw tot ontwikkeling was gekomen, werd in de praktijk niet (doelma-
tig)) toegepast bij de berekening van de premies en de uitkeringen, en evenmin 
bijj  de bepaling van de voorwaarden voor deelname aan de weduwensociëtei-
ten.. Nog geen dertig jaar na de oprichting was de Weduwe Beurs der Leydsche 
Officiantenn niet langer in staat reserves op te bouwen. Het einde van de Burger-
weduwensociëteitt en de Sociëteit ten nutte van Weduwen kwam kort daarna in 
zicht.204 4 

Binnenn de onderlinge hulpverlening uit de zeventiende en achttiende eeuw 
wass weduwenzorg een bijzonder kostbare aangelegenheid, die zowel de op-
bouww van enig kapitaal als regelmatige inkomsten vereiste.ZOÏ Het onvermogen 
omm aan deze voorwaarden te voldoen, heeft de verschillende vormen van we-
duwenzorgg parten gespeeld. Niettemin was met de zeventiende-eeuwse initia-
tievenn wel de aanzet gegeven tot een structureel antwoord op de financiële pro-
blemenn van weduwen. De kwetsbaarheid van de groep werd niet alleen erkend, 
ookk ontwikkelde zich het plichtsgevoel dat men voor de eigen weduwen moest 
zorgen. . 
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