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7 7 
Hertrouwen n 

LAATT DE DODEN RUSTEN 

Eertt hem die met u leeft, en laat de dooden rusten, 
Datt niet in wesen is, en moet u niet gelusten: 
Naa dat uw regterhant haar tweede trouwe gaf, 
Sooo dient het eerste bond gelaten in het graf.' 

Dee schrijvers van instractiewerken waren er duidelijk over geweest. De weduwe 
diee tot haar dood weduwe bleef, was prijzenswaardig. Toch werd hertrouwen 
niett per definitie afgekeurd. In een enkel geval was een volgend huwelijk te ver-
kiezenn boven blijvend weduwschap. Enig begrip lijk t er te zijn geweest voor 
vrouwenn die slechts korte tijd getrouwd waren geweest en na verloop van tijd 
steunn zochten bij een nieuwe echtgenoot. Het huwelijk zou de jonge weduwe 
behoedenn voor de verleiding van een onkuis leven. De weduwe diende bij haar 
keuzee voor een nieuwe man wel uiterst behoedzaam te werk te gaan. Zij koos 
voorr haar gelijke, zowel in leeftijd als in sociale achtergrond. De weduwe 
trouwdee niet voordat de rouwperiode van ongeveer een jaar was verstreken en 
had,, vóór ze haar jawoord gaf, de materiële belangen van de kinderen uit de 
eerstee echt zeker gesteld. De beslissing om te hertrouwen mocht niet voortko-
menn uit wellust, en evenmin uit de wens haar kinderen een nieuwe opvoeder te 
geven.. Een stiefvader had een kind meestal niets te bieden. Waren alle adviezen 
inn overweging genomen en had zij uiteindelijk de juiste kandidaat gevonden, 
dann werd, door Jacob Cats, van haar nieuwe man enig geduld met zijn bruid 
gevraagd:: het huwelijk met een weduwe zou anders zijn dan het huwelijk met 
eenn jongedochter. De weduwe op haar beurt zou, wanneer zij besloot te her-
trouwen,, de herinnering aan haar overleden echtgenoot slechts stilzwijgend le-
vendd houden en zich richten op de nieuwe verbintenis. 

Inn hun werken met adviezen aan weduwen besteedden moralisten uitge-
breidd aandacht aan het onderwerp hertrouwen. Het sluiten van een tweede of 
volgendd huwelijk was, in de samenleving waarin veel, relatief jonge, mensen 
werdenn geconfronteerd met het verhes van een echtgenoot, dan ook een veel-
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voorkomendd fenomeen. Van bijna een kwart van alle paren die zich in de zeven-
tiendee eeuw in Leiden in de echt lieten verbinden, was de bruid eerder gehuwd 
geweest. . 

Dee vraag of, en in welke mate weduwen zich iets gelegen heten liggen aan de 
meningg van de moralisten is lastig te beantwoorden. Behalve moralisten be-
moeidenn ook de stedelijke overheid en de publieke kerk zich met de trouwlusti-
gee weduwe. De raad die de schrijvers van instructiewerken weduwen meega-
ven,, weerklinkt in de regels van zowel de seculiere als de kerkelijke overheid. 
Ookk waren er de vrienden en verwanten - Jacob Cats had er al op gewezen -
aann wier mening de hertrouwende weduwe niet altijd kon voorbijgaan. In het 
navolgendee zal worden bekeken welke factoren van invloed waren op de kans -
off  de keuze - van weduwen om voor een tweede of volgende keer in het huwe-
lij kk te treden. 

REGELS S 

Naa de Reformatie was het huwelijk van een kerkelijke aangelegenheid een zaak 
voorr de wereldlijke overheid geworden. In de Politieke Ordonnantie van i april 
15800 legden de Staten van Holland en West-Friesland de huwelijkswetgeving 
vast.. In achttien artikelen werden de ge- en verboden geformuleerd. De open-
baarheidd van de huwelijkssluiting, verricht door een predikant van de gerefor-
meerdee kerk of door de magistraat op het stadhuis, was van groot belang. Een 
driemaall  herhaalde openbare afkondiging van het voorgenomen huwelijk van-
aff  het raadhuis of in de kerk in de eigen woonplaats gaf derden de gelegenheid 
bezwarenn in te brengen en moest de 'veele onlusten ende oneerbaerheden' 
voorkomenn waartoe in stilte gesloten, verboden verbintenissen eerder hadden 
geleid.22 Voor jongens onder de vijfentwintig en meisjes onder de twintig jaar 
diee wilden trouwen, was ouderlijke toestemming vereist. Uitgebreid werden 
vervolgenss de graden van bloed- of aanverwantschap besproken waarbinnen 
mannenn en vrouwen niet met elkaar mochten trouwen. Ten slotte formuleerden 
dee Staten in de Politieke Ordonnantie de straffen op 'overspel'. Paren die zich 
vóórr de huwelijksvoltrekking 'in huys-houdinge ende te samen wooninge by 
malkanderenn sullen voegen ende converseren als echte luyden', konden in het 
uiterstee geval voor tien jaar uit het gewest worden verbannen.3 Overspel kon 
gehuwdenn op vijfti g jaar verbanning komen te staan. 

Mett uitzondering van de ouderlijke toestemming waren de bepalingen uit 
dee Politieke Ordonnantie op ieder huwelijk, dus ook op tweede of volgende 
huwelijken,, van toepassing. Maar voor de hertrouwende weduwen en weduw-
naarss bleven vooral de regels met betrekking tot de verboden graden van be-
lang.. Met voorouders of nakomelingen in rechte lij n mocht men niet trouwen, 
evenminn als met broers en zusters van hele of halve bedde. Ooms mochten niet 
mett nichten of hun nakomelingen in het huweüjk treden, zoals ook het huwe-
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lij kk tussen tantes en hun neven verboden was. Met deze regels werden niet al-
leenn de verboden graden in bloedverwantschap aangeduid, ook golden ze wan-
neerr man en vrouw als gevolg van een eerdere verbintenis aanverwanten wa-
ren.. Het huwelijk maakte man en vrouw één. Daaruit volgde dat men niet kon 
trouwenn met bloedverwanten van de overleden partner noch met de nagelate-
nenn van bloedverwanten: een weduwe kon met de weduwnaar van haar zuster 
off  nicht niet hertrouwen, net zomin als het huwelijk tussen een weduwe en de 
broerr van haar overleden man was toegestaan.4 

Hoewell  het onderwerp in de nieuwe wetgeving breed werd uitgemeten, 
blevenn er onduidelijkheden en meningsverschillen over de verboden graden, 
enn dan vooral met betrekking tot de aanverwantschap, bestaan. Gedurende de 
helee zeventiende eeuw ontvingen de Staten van Holland zowel verzoeken om 
dispensatiee van verboden graden als rekesten waarin opheldering over de toe-
laatbaarheidd van bepaalde huwelijken werd gevraagd. Een weduwnaar uit 
Oudewaterr verzocht de zuster van zijn overleden vrouw te mogen trouwen. 
Zijnn mening dat zijn eerste echt 'geen volcomen* huwelijk was aangezien uit 
dee verbintenis geen kinderen waren voortgekomen, werd door de Staten niet 
gedeeld.55 Minder duidelijk lag de kwestie waarvoor de Staten zes jaar eerder 
doorr het rekest van Neeltgen Pieters van Lier en Pieter Willems Buijs werden 
gesteld.. De predikant weigerde het huwelijk tussen beiden in te zegenen, om-
datt de overleden man van Neeltgen de broer van de eerste vrouw van Pieter 
wass geweest.6 Hoewel de Politieke Ordonnantie een huwelijk met aanverwan-
tenn van overleden echtgenoten niet verbood, konden de Staten op dit verzoek 
omm opheldering niet dadelijk beslissen. In deze zaak werd het Hof van Holland 
omm advies gevraagd. 

Hett is niet bekend of de weduwe Neeltgen Pieters van Lier uiteindelijk met 
Pieterr Willems Buijs is hertrouwd. In de beschikkingen op de verzoeken te mo-
genn trouwen met aanverwanten van de overleden huwelijkspartner waren de 
Statenn in elk geval niet altijd even consequent.7 Wel motiveerden de Staten hun 
afwijzingenn van dergelijke rekesten met hetzelfde argument. Naast de in de Po-
litiekee Ordonnantie beschreven verboden graden, die werden afgekeurd omdat 
dezee indruisten tegen de 'Goddelicke, natuyrlicke ende beschreven rechten', 
achttee men sommige graden van verwantschap in strijd met de 'eerbaerheijt'. 
Omm deze eerbaarheid te waarborgen en 'confusie van graden' te voorkomen -
hieruitt zouden volgens de Politieke Ordonnantie problemen met de successie 
enn 'andersints' ontstaan - moesten predikanten en magistraten bij twijfel het 
voorgenomenn huwelijk aan de Staten voorleggen.8 

Hett huwelijk van degenen die binnen de verboden graden van bloed- of aan-
verwantschapp trouwden was ongeldig en de 'incestuesen en bloetschenders' 
werdenn bestraft.9 Hoe groot de schande was die een verboden verbintenis ver-
oorzaakte,, blijkt uit de veroordeling van de 'bloetsonde' die de Leidse grasmaaier 
Jann Pieters en Beatrix Jans hadden begaan. Jarenlang hadden zij met elkaar in 'ge-
meenee huijshoudinge' geleefd en vele malen hadden zij 'vleijselicken gemeen-
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schappen'' gehad. Hieruit was de nu negentienjarige dochter Neeltgen geboren. 
Werdenn buitenechtelijke gemeenschap en ongehuwd samenwonen al als ernsti-
gee misdaden opgevat, deze zaak was vooral bedenkelijk omdat Beatrix de wedu-
wee van Jans vader was. Hoewel iedereen het erover eens was dat het paar de 
doodstraff  verdiende, besloot het college van schepenen Beatrix en Jan toch le-
venslangg in hechtenis te houden op kosten van de stad. Dat Jan een 'slecht, een-
voudichh man' was en Beatrix een weduwe 'geheel slecht en van sobere verstan-
de'' gold als een verzachtende omstandigheid. Doorslaggevend in het oordeel van 
dee schepenen lijk t te zijn geweest dat zij de misdaad 'niet verder ruchtbaer' wil -
denn maken, aangezien dit alleen kon leiden 'tot nadeel' van de stad.'° 

Hett lijk t niet aannemelijk dat de 'eenvoudige' Jan en de 'slechte' Beatrix er-
voorr hadden gekozen om - tegen de wet - ongehuwd samen te wonen omdat 
zijj  wisten dat een wettig huwelijk verboden was. In de overtreding die Susan-
netgenn Thonis en Laurens Barents begingen, was er wel opzet in het spel. Dit 
Leidsee paar was tegen de bepalingen van de Politieke Ordonnantie in Woerden 
getrouwd.. Zij hadden op die manier de regel die een huwelijk tussen hen bei-
denn voorlopig verbood, willen ontduiken. Aangezien een huwelijk dat niet in 
dee eigen woonplaats was voltrokken ongeldig was, kon het paar voor onge-
huwdee samenwoning worden bestraft. Bovendien had Susannetgen - dat was 
dee reden voor het vertrek naar Woerden geweest - nog niet mogen trouwen, 
omdatt haar vorige echtgenoot nog geen twaalf weken eerder was overleden." 

Overr de periode die weduwen en weduwnaars zouden moeten wachten 
voordatt zij opnieuw in het huwelijk konden treden, was in de Politieke Ordon-
nantiee niets vastgelegd. Maar de summiere huwelijkswetgeving die gold op 
provinciaall  niveau, werd op verschillende plaatsen aangevuld met stedeüjke 
keuren.I22 Het Leidse stadsbestuur maakte de door de moralisten uitgedragen, 
ongeschrevenn regel dat weduwen een periode moesten wachten voordat zij 
zoudenn hertrouwen, in 1626 met een keur tot geschreven recht. Het Gerecht 
wass het ter ore gekomen dat verscheidene weduwen binnen de stad zich bin-
nenn 'al te corten tijt naer de doot van hare mans, seer lichtveerdelick ende onbe-
dachtelickk wederom tot andere huweheken begeven'. Aan deze praktijk moest 
dee 'provisionele ordre', afgelezen op 21 april 1626, een einde maken. Een we-
duwee zou zwanger kunnen zijn van haar overleden echtgenoot. Zou zij binnen 
kortee tijd hertrouwen, dan kon er onzekerheid over het vaderschap ontstaan. 
Omm de 'veele onbehoorlicke confusiën ende inconveniënten' en 'questiën' over 
successiee te voorkomen, werd het weduwen verboden binnen zes maanden na 
dee dood van hun echtgenoot te hertrouwen. 'z Voor zwangere weduwen die bin-
nenn een halfjaar na de dood van hun man van het kind waren bevallen, gold de 
regell  niet. De commissarissen van huwelijkse zaken die de geboden van aan-
staandee paren aantekenden, werden belast met het toezicht op de naleving van 
dee keur. Opdat 'de huwelicken in alle eerbaerheydt moghen geschieden' hoor-
denn zij de twee getuigen die de weduwe meebracht om de sterfdatum van haar 
mann te bevestigen. 
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Terwijll  schrijvers van instructiewerken erop wezen dat de wachttijd niet in 
dee laatste plaats beschouwd moest worden als een eerbetoon dat de weduwe 
haarr echtgenoot na diens dood diende te bewijzen, lijk t het oogmerk van het 
Leidsee stadsbestuur primair het voorkomen van de 'bloed-roeringe' te zijn ge-
weest.144 Weduwnaars hoefden namelijk niet te wachten. De Leidse keur ver-
schildee daarin van het Echtreglement dat in 1656 voor de Generaliteitslanden 
werdd uitgevaardigd. De voorgeschreven wachttijd van negen maanden gold in 
dee Generaliteitslanden alleen voor weduwen onder de vijfti g jaar. Voor oudere 
vrouwenn achtte men toch een periode van zes maanden gepast, terwijl weduw-
naarss niet binnen drie maanden mochten hertrouwen. 's 

Onderscheidd naar leeftijd bij de wachttijd maakte de keur in Leiden niet. 
Maarr oudere weduwen konden door middel van een rekest aan het Gerecht wel 
vrijstellingg van de keur krijgen. Annetgen Jans van Limburgh bijvoorbeeld ver-
zochtt het stadsbestuur binnen een halfjaar na de dood van haar man, Jacob 
Seijts,, te mogen trouwen. De weduwe was vijfti g jaar en 'sedert 25 Jaren her-
waertss nooijt gekindert of beswangert' geweest. Haar veronderstelling dat de 
wachttijdd van zes maanden gold 'voor jonge weduwen die volgens de natuur 
nogg soude konnen kinderen' bleek terecht. Annetgen kreeg dispensatie en 
mochtt direct hertrouwen. * Tc>estemming om te trouwen kreeg ook Jacomijnt-
genn Pieters, die elf jaar eerder haar laatste kind had gebaard en wier overleden 
echtgenoott de laatste tien maanden van zijn leven *aende Teringh gelegen' had, 
hoewell  zij op het moment van haar verzoek nog geen vier maanden weduwe 
was.77 Zelfs Marij Pikaar, die verklaarde dat zij in de negen maanden vóór haar 
manss overlijden 'van desselven niet vleeselijk bekent' was en nadien alléén met 
haarr aanstaande had 'geconverseert', mocht - ondanks het verbod op gemeen-
schapp buiten het huwelijk - hertrouwen binnen de gestelde termijn. 

Zoo coulant als het stadsbestuur was in de beschikking op de rekesten van we-
duwenn van wie men met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kon zeg-
genn dat zij niet zwanger konden zijn, zo streng bestrafte men overtredingen van 
dee regel door jongere weduwen. Niet langer dan drie maanden na de dood van 
haarr echtgenoot Thomas Gras was Jannetgen Cornelis voor de commissarissen 
vann huwelijkse zaken verschenen om haar geboden aan te laten tekenen, 'in al-
lenn schijn ofte voornoemde haeren man al ses maende waren overleden ge-
weest'.. Geertgen Jans, aanwezig als getuige van de bruid, was op de hoogte van 
dee sterfdatum vanThomas, maar ook zij had de commissaris de waarheid niet 
verteld.. Het gerecht veroordeelde Jannetgen Cornelis tot veertien dagen hechte-
niss op water en brood en verbood het huwelijk binnen de tijd van zes maanden. 
Dee medeplichtigheid aan de overtreding van de keur kwam Geertgen Jans op 
achtt dagen opsluiting in het Gravensteen te staan. Het gerecht was bang voor 
navolgingg van het gedrag van Jannetgen en Geertgen, door wie een serieuze 
zaakk als het huwelijk te lichtvaardig werd opgevat.19 Vooral de misleiding van 
commissarissenn van huwelijkse zaken, de enige manier waarop weduwen de 
keurr hadden kunnen overtreden, woog zwaar bij dergelijke veroordelingen, die 
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naastt hechtenis ook uit een geldboete konden bestaan.20 

Restrictiess met betrekking tot de verboden graden waren in de Politieke Or-
donnantiee vastgesteld, de stedelijke keur schreef weduwen een wachttijd van 
zess maanden voor. Maar de eerste voorwaarde waaraan weduwen die wilden 
hertrouwenn moesten voldoen, was dat zij zekerheid moesten hebben over de 
doodd van hun vorige echtgenoot. Het is een voor de hand liggende vereiste, die 
nietteminn voor verscheidene vrouwen problematisch bleek te zijn. De bewijs-
lastt lag bij de vrouwen zelf, maar kon door hen niet altijd worden geleverd. Voor 
Margrietee Beeckum was het te laat. Zij en haar eerste echtgenoot hadden elkaar 
tienn jaar eerder in de buurt van hun toenmalige woonplaats in Duitsland uit het 
oogg verloren. Om üjf en leden te redden tijdens een grote brand waren beiden 
inn een moeras gesprongen, en op de vlucht waren zij ieder huns weegs gegaan 
'daernaa de vreese hem wees'. Pieter Strieker bleek achteraf onvindbaar voor zijn 
vrouw,, die uiteindelijk in Leiden was terechtgekomen. Toen zij vijf jaar later 
haarr voormalige woonplaats bezocht om haar echtgenoot te zoeken, vernam zij 
datdat hij was overleden. Als 'weduwe' keerde ze naar Leiden terug, waar ze na ver-
loopp van tijd met Thijbalt Claes was hertrouwd. Niets had Margriete meer van 
haarr eerste echtgenoot gehoord, totdat haar het bericht van een bode bereikte 
datt Pieter Strieker nog in leven zou zijn. De hertrouwde weduwe die geen we-
duwee zou zijn geweest, riskeerde een veroordeling wegens bigamie. Het in le-
venn zijn van haar eerste echtgenoot was gebaseerd op een gerucht. Margriete 
hadd alle middelen aangewend om het lott van haar man te achterhalen en er was 
geenn eerste echtgenoot aanwezig die zijn hertrouwde vrouw voor het gerecht 
konn dagen. Daarom ging zij vooralsnog vrijuit.21 In Holland in de zeventiende 
eeuww werden weinig mensen veroordeeld wegens het sluiten van een huwelijk 
terwijll  de vorige echtgenoot nog leefde.22 Het openbare karakter van de huwe-
lijksvoltrekkingg bemoeilijkte bigamie met voorbedachten rade. Bij twijfel over 
dee dood moesten getuigenissen uitsluitsel geven. Als het onzekere gerucht over 
Pieterr Strieker vóór de voltrekking van het huwelijk met Thijbalt Claes de ronde 
hadd gedaan, dan had de predikant het paar zeker niet getrouwd. 

Zoalss gezegd was de verantwoordelijkheid voor de huwelijkswetgeving na de 
Reformatiee van de kerk op de seculiere overheid overgegaan. De gereformeerde 
kerkk zag het huwelijk niet als sacrament en beschouwde het daarmee als een 
wereldlijkee aangelegenheid. Maar dat wil niet zeggen dat zij zich onthield van 
iederee bemoeienis met deze door God ingestelde verbintenis. De hertrouwende 
weduwee moest zich in de eerste plaats aan de regels van de wereldlijke overheid 
houden,, maar kreeg daarnaast ook met de opvattingen van de gereformeerde 
kerkk van doen. 

Dezee opvattingen over hertrouwen verschilden van de negatieve houding 
vann de katholieke kerk, die het weduwschap, na het celibataire leven van de 
maagd,, als de op een na hoogste status voor vrouwen beschouwde. Met een 
volgendd huwelijk deed de weduwe afstand van deze staat en het zij de mogelijk-
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heidd voorbijgaan alsnog haar leven aan de godsdienst te wijden. De argumenten 
diee de huwelijkse staat in katholieke ogen rechtvaardigen - voortplanting was 
aanvankelijkk het belangrijkste doel. later volgden het kanaliseren van seksuele 
lustenn en de wederzijdse steun - legitimeerden de keuze van de hertrouwende 
weduwee die al moeder was bovendien slechts ten dele. Hoewel het vóór de Re-
formatiee niet verboden was te hertrouwen, blijkt de afkeuring van de kadiolieke 
kerkk wel duidelijk uit de huwehjksvoltrekking; hertrouwende weduwen werd, 
akhanss volgens de regels, de huwelijkszegen onthouden.11 

Volgenss de gereformeerde huwelijksmoraal was het onjuist het celibataire 
levenn te prefereren. De gereformeerde kerk, die het huwelijk opvatte als sociale 
instellingg waarvan het doel vooral wederzijdse steun en liefde tussen de echte-
liedenn was, en de voortplanting een gevolg,24 wees een tweede of volgend hu-
welijkk niet af. Maar wie opnieuw wilde trouwen, moest wel aan een aantal 
voorwaardenn voldoen. Deze vereisten waren door de kerk reeds op de nationa-
lee synode van Dordrecht in 1578 geformuleerd. Weduwen en weduwnaars die 
wildenn hertrouwen, moesten de dood van de eerdere huwelijkspartner kun-
nenn bewijzen om de zonde van bigamie te voorkomen. Wat betreft de verbo-
denn graden zouden de 'godlicke' en 'keyserlicke' rechten worden gevolgd. Van 
weduwenn werd ten slotte verwacht dat zij met een volgend huwelijk vanwege 
dee eerbaarheid ten minste vierenhalve maand wachtten.25 Ook na het vaststel-
lenn van deze regels kwam het huwelijk vele malen op de kerkelijke vergaderin-
genn ter sprake. Zowel op de nationale synoden als de provinciale synoden van 
Zuid-Hollandd stelde men ook nadere bepalingen met betrekking tot het toe-
laatbaree en het ontoelaatbare in de huwelijksaangelegenheden vast. Deze hu-
welijksregelss waren alleen voor de lidmaten van de eigen gemeente van 
kracht.26Tochh probeerde de kerk haar invloed ook breder te doen gelden. 

Dee Itolitieke Ordonnantie bevatte volgens de synode nogal wat onvolkomen-
heden.. Bij de vaststelling van de wet hadden de Staten enkele belangrijke kwes-
tiess over het hoofd gezien. De kerk bepleitte de afkondiging van een algemene 
huwelijksordonnantie,, 'daerdoor de inconvenienten in houwelicxsaken belet 
mogenn worden'.27 Op de synode van Zuid-Holland in 1619 werd besloten zo-
well  bij de Staten van Holland als bij de Staten-Generaal op de afkondiging van 
zo'nn huwelijksordonnantie aan te dringen.28 Twee van de kwesties die de kerk 
hierinn graag nader uitgewerkt zou zien, betroffen de tweede of volgende huwe-
lijken.. Naast de aanpak van 'lichtvaerdighe' scheidingen, van verloofden die 
zichh vóór het huwelijk 'met malcanderen vermenghen' en van het kerkelijk hu-
welijkk voor ongedoopten - de doopsgezinden - zou duidelijker gedefinieerd 
moetenn worden binnen welke graden het verboden was te trouwen en moest 
vastgesteldd worden aan welke voorwaarden weduwen en weduwnaars moesten 
voldoenn voor zij mochten hertrouwen.29 

Uitt de rekesten die de Staten van Holland ontvingen, bleek al dat er vooral 
onduidelijkheidd bestond over de toelaatbaarheid van een huweüjk met een aan-
verwantt van de overleden echtgenoot. Het waren precies deze huwelijken - niet 
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uitgeslotenn door de Politieke Ordonnantie, maar vanwege de oneerbaarheid 
somss geweigerd door de Staten van Holland - waartegen de kerk zich keerde. 
Dee synode van Zuid-Holland bijvoorbeeld gaf te kennen het huwelijk van de 
weduwee met de man die de weduwnaar was van de zuster van haar overleden 
echtgenoott 'om eerbaerheijtswille' af te raden, maar wist dat de verbintenis 'van 
wegenn de affiniteyt niet en can verboden wesen'.ï0 Naast de dubbele aanver-
wantschapp bleef ook het door de Politieke Ordonnantie getolereerde huwelijk 
tussenn een weduwe en de neef van haar man voor de kerk een teer punt.1' De 
meerr gehoorde vraag om opheldering over de toelaatbaarheid van deze huwe-
lijkenn werd - zoveel mag duidelijk zijn - wat de kerk betrof beantwoord met 
eenn verbod. 

Hett onvermogen de dood van de eerste echtgenoot te bewijzen kon proble-
matischh zijn.*2 Zolang er onzekerheid was over de dood van de vorige parmer 
konn er geen nieuw huwelijk worden voltrokken - ook niet door de magistraat. 
Hett verzoek van de kerk nadere bepalingen vast te stellen voor hertrouwende 
weduwenn en weduwnaars had dan ook vooral betrekking op de wachttijd, en 
wederomm blijkt dit een noodzakelijke voorwaarde voor hertrouwende wedu-
wenn te zijn geweest. Werd er in het verzoek om een algemene huwelijksordon-
nantiee uit 1622 nog een voorschrift gevraagd 'aen welcke de weduwnenaers en-
dee weduwen naer het overlijden van haer egaeden wederomme te trouwen zal 
zijnn toegelaten', in de notulen van de Staten van Holland heette het dat de pro-
vincialee synoden van Noord- en Zuid-Holland aandrongen op een maatregel 
tegenn het 'ras trouwen van weduwen'. In de lacune van de Politieke Ordonnan-
tiee kon weliswaar, zoals in Leiden gebeurde, met een stedelijke keur worden 
voorzien,, maar de gereformeerde kerk eiste een 'eenpaerigen voet [...] van den 
tijdd der weduwschap, voor het hertrouwen der weduwen' in het hele gewest." 

Dee casus matrimoniales, de voorbeelden van huwelijkszaken die de provinciale 
synodee bijeenbracht om de Staten van de noodzaak van een algemene huwe-
li jj  ksordonnantie te overtuigen, geven nog een derde kwestie aan waarop de 
kerkk was gebrand. Men keerde zich tegen huwelijken tussen personen die eer-
derr met elkaar in overspel hadden geleefd. De vraag of overspeligen in de echt 
mochtenn worden verbonden, werd doorgaans doorverwezen naar de wereldlij-
kee overheid. De vraag of overspeligen die uiteindelijk waren getrouwd, moch-
tenn deelnemen aan het avondmaal, diende beantwoord te worden door de kerk 
zelf.. In 1624 werd de provinciale synode van Zuid-Holland een casus uit Leiden 
voorgelegd:: een inwoner van de stad had zijn ongeneeslijk zieke echtgenote in 
Dordrechtt verlaten en in zijn nieuwe woonplaats een andere vrouw ontmoet. 
Dezee vrouw, gehuwd met een zeevarende, was door haar man verlaten en had 
tienn jaar lang niets meer van hem gehoord. De Dordtenaar leefde eerst in over-
spell  met de onbestorven weduwe en na het bericht dat zijn vrouw was overle-
den,, waren zij met elkaar getrouwd. Hoewel de synode niet gelukkig met deze 
verbinteniss was, werd de man na schuldbekentenis toegelaten tot het avond-
maal,, aangezien de Politieke Ordonnantie dergelijke huwelijken niet verbood.34 
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Dee Leidse kerkenraad liet zich een jaar later minder gelegen liggen aan de wet. 
Daarr hield men de weduwe die hertrouwde met de man met wie zij tijdens 
haarr eerste huwelijk overspel had gepleegd van het avondmaal af, terwijl men 
haarr ontkenning van het feit en haar verweer dat zij haar eerste man wegens 
dienss dronkenschap had verlaten, beantwoordde met de instelling van een on-
derzoek.35 5 

Inn 1674 werd deze kerkelijke afkeuring uiteindelijk vastgelegd bij wet. In een 
plakkaatt uit dat jaar verboden de Staten van Holland het huwelijk tussen hen die 
eerderr in overspel hadden geleefd.36 Samen met het in 1664 afgekondigde ver-
bodd op huwelijken tussen weduwen en hun aangetrouwde neven en weduw-
naarss en aangetrouwde nichten, was deze resolutie het enige resultaat van de 
vasthoudendheidd waarmee de gereformeerde kerk de Staten van de noodzaak 
vann een nieuwe wetgeving hadden willen overtuigen. De algemene huwelijks-
ordonnanüe,, die voor de Generaliteitslanden in de vorm van het Echtreglement 
uitt 1656 wel werd afgekondigd, kwam er in Holland niet.37 

Dee gereformeerde kerk streefde naar een strengere toepassing en een strikte-
ree interpretatie van de regels en spoorde de wereldlijke overheid hiertoe voort-
durendd aan. Maar over het doel van de restricties op hertrouwen was men het 
well  eens. Het verbod op het huwelijk van een weduwe met aanverwanten 
moestt de bloedschande voorkomen, het bewijs van de dood van haar man 
voorkwamm bigamie en de wachttijd die kerk en keuren voorgeschreven, waar-
borgdee de eerbaarheid. Het laatste voorschrift moest bovendien - en dat ver-
klaartt waarom de voorwaarde meestal niet aan weduwnaars werd opgelegd -
iederee onduidelijkheid over het vaderschap wegnemen. In een samenleving 
waarinn zo veel waarde werd gehecht aan successie en de daaraan gekoppelde 
doorgavee van het vermogen en de reputatie, was de schande van onzekerheid 
overr het vaderschap groot. 

Dee weduwe die hertrouwde, verbond zich aan een nieuwe man. Het gevaar 
bestondd dat zij de belangen van haar nieuwe gezin boven die van de kinderen uit 
dee eerste echt zou stellen. Met behulp van verschillende regels bewaakte men de 
rechtenn van de voorkinderen nauwlettend. Zoals in hoofdstuk 4 is beschreven, 
moestenn zij die wilden hertrouwen voor de huwelijksvoltrekking bij de weeska-
merr laten vastleggen welk deel van de boedel als vaderlijk of moederlijk erfdeel 
voorr de (minderjarige) kinderen was bestemd. Om ervoor te zorgen dat her-
trouwdee ouders hun kinderen bij de verdeling van hun eigen nalatenschap niet 
alsnogg zouden vergeten, was vastgelegd dat men de nieuwe echtgenoot in het 
huwelijkscontractt of per testament niet méér mocht vermaken dan het kleinste 
kindsdeel.. Terwijl in Frankrijk dezelfde bepaling, uitgevaardigd in het edict op 
tweedee huwelijken uit ic6o, aanvankelijk alleen voor vrouwen gold, was dezelf-
dee regel in Holland van toepassing op weduwen én weduwnaars met voorkinde-
ren.388 In de verdenking dat ouders die hertrouwden verblind door of onder druk 
vann hun nieuwe liefde de kinderen uit het eerste bed snel zouden zijn vergeten, 
werdd in Holland geen onderscheid naar sekse gemaakt. 
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Datt onderscheid was er wél waar het de overdracht van de goederen van de 
eerstee op de tweede echtgenoot betrof. Stiefouders mochten niet beter worden 
vann de kinderen van hun nieuwe partner. De laatste diende daarom alle goede-
renn die hij of zij van de kinderen had verkregen, voor het nieuwe huwelijk aan 
dee kinderen terug te geven. Maar 'een vrouw herhuwelijckende' stelde Hugo de 
Groot,, 'moet aan de kinderen van 't voorbedde laeten al wat sy by mildaedicheit 
vann haere eerste man heeft becomen'.39 Men voorkwam hiermee dat de nieuwe 
echtgenoott zich verrijkte met de goederen van de vorige man van zijn vrouw 
tenn koste van haar voorkinderen, die de rechtmatige erfgenamen waren. Een 
stiefvaderr ervoer men kennelijk als een grotere bedreiging voor de kinderen 
dann een stiefmoeder. Maar de weduwe die hertrouwde verloor dan ook, in te-
genstellingg tot de weduwnaar, het beschikkingsrecht over haar goed. 

Inn het licht van het verlies van het beschikkingsrecht moet ook het laatste ge-
volgg van een volgend huwelijk voor de weduwe worden beschouwd. Een ge-
huwdee vrouw was onmondig en deze onmondigheid betrof ook de zeggen-
schapp over haar kinderen: wanneer een echtpaar hierover per testament niet an-
derss had beschikt, verloor een hertrouwde weduwe de voogdij.40 

VERWANTEN N 

Eenn aantal mannen maakte de beperkingen die weduwen volgens het recht van 
eenn volgend huwelijk zouden ondervinden met bepalingen in hun testament 
weerr ongedaan. Zo wilden verscheidene echtgenoten dat hun weduwe de 
voogdijj  over de kinderen bleef behouden, ook wanneer zij weer zou trouwen. 
InIn een derde van de ruim tweehonderd bestudeerde testamenten anticipeerde 
menn op een volgend huwelijk. De meeste echtgenoten stelden dat kinderen 
vóórr een eventuele volgende huwelijksverbintenis hun erfdeel moesten ontvan-
gen.. Wanneer er in testamenten al beperkende voorwaarden werden opgelegd 
indienn de langstlevende zou hertrouwen - en dat gebeurde in een kwart van de 
gevallenn -, dan golden de restricties doorgaans wederzijds. Eerder kwam al ter 
sprakee dat de beperking aan de vermakingen tot het weduwschap niet uitslui-
tendd als een ontmoediging van een volgend huwelijk kan worden beschouwd, 
maarr ook gezien moet worden in het licht van de handelingsonbekwaamheid 
vann de wederom gehuwde vrouw. Met de voorwaardelijk testamentaire be-
schikkingenn ontnam men vooral de voor hen vreemde potentiële nieuwe echt-
genoott de macht over het bezit. Echtgenoten hielden rekening met de moge-
lijkheidd dat hun weduwe zou kunnen hertrouwen. Niets wijst erop dat mannen 
doorr middel van testamentaire beschikkingen hun aanstaande weduwe van het 
aangaann van een volgend huwelijk hebben willen weerhouden.4' Anders dan in 
dee gestandaardiseerde formuleringen waarmee in het bijzonder de belangen 
vann hun kinderen werden veiliggesteld, lieten zij zich over de potentiële nieu-
wee echtgenoot van hun vrouw niet uit. 
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Dee Leidse echtgenoot legde zijn aanstaande weduwe weinig in de weg om 
nogg een keer te huwen. Buiten aan- of bloedverwanten mocht de weduwe vol-
genss de wet trouwen met wie zij wilde. Ook wanneer zij nog jonger was dan 
vijfentwintigg jaar - en daarin verschilde haar positie van niet eerder gehuwde 
vrouwenn - was ouderlijke toestemming niet vereist.42 Toch is het de vraag of 
eenn weduwe geheel vrij was in de keuze van haar huwelijkspartner. Bij de hu-
welijkssluitingg waren doorgaans ouders en verwanten betrokken en de gang 
vann zaken was bij een tweede of volgend huwelijk niet anders. De kans dat ou-
derss nog in leven waren, nam uiteraard bij ieder volgend huwelijk af. Maar in 
datdat geval namen broers of ooms nogal eens de honneurs als vertegenwoordi-
gerss van de familie waar. Ook wanneer een vrouw als weduwe met haar nieuwe 
echtgenoott een huwelijkscontract sloot, warenn haar verwanten daar in de regel 
bijj  aanwezig.43 

Ongelijkheidd in leeftijd, in religie maar vooral in de sociale positie tussen de 
partnerss was in ieder huwelijk ongewenst. Anders dan de niet eerder gehuwde 
bruid,, was de weduwe waar het haar vermogenspositie betrof, vaak getekend 
doorr haar verleden. De weduwe kon schulden hebben, soms beschikte zij juist 
overr veel geld. In het laatste geval was het voor haar verwanten, als haar uitein-
delijkee erfgenamen, van belang dat zij geen man zonder bezit in gemeenschap 
vann goederen trouwde. Bovendien werden onder vermogenden niet alleen eer-
ste,, maar ookk de tweede of volgende huwelijken gebruikt voor het aanhalen van 
bandenn tussen verschillende families. Niet alleen voor de jongedochter maar 
ookk voor de weduwe wensten verwanten een goede partij.44 

Oppositiee van ouders tegen de partnerkeuze van hun verweduwde dochter 
werdd gehoord. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij het voorgenomen huwelijk tussen 
dee Haarlemse Anna de Bree, weduwe van Pieter van Achten, en Pieter Verham-
me,, die eerder met Maria van Achten getrouwd was geweest. De schepenen van 
Haarlemm twijfelden of zij de huwelijksgeboden konden aantekenen, omdat An-
naa de stiefmoeder van de overleden echtgenote van Pieter Verhamme was ge-
weest.. Verschillende rekesten over de kwestie bereikten de Staten van Holland. 
Annaa de Bree en Pieter Verhamme vroegen toestemming te trouwen, de ouders 
vann Anna verzochten het huwelijk te verbieden en de burgemeesters van Haar-
lemm verlangden duidelijkheid over de toelaatbaarheid van de verbintenis. De 
Statenn van Holland gaven de Haarlemse magistraat de opdracht bij de ouders te 
informerenn naar de reden van hun verzet. De ouders van de weduwe achtten de 
verbinteniss 'niet betamelijck'. Consultering van enkele rechtsgeleerden had hun 
bovendienn geleerd dat het huwelijk in strijd was met het Romeinse recht. Vol-
genss de burgemeesters, die de Staten over de ondervraging rapporteerden, wa-
renn de door de ouders genoemde bezwaren geen grond om het huwelijk te ver-
bieden.. Zij namen daarbij in overweging 

datt hier gantsch geen ongelijkheijt was soo ten reguarde van Jaeren, middelen als 
andersints,, dat [zij] van een religie waren en beijde goede negotie deeden, dat ook 
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dee voornoemde Pieter Verhamme was een bequaam persoon en van een goeder 
comportement.45 5 

Doorslaggevendd was de mening van Anna's ouders niet. De Staten zagen geen 
bezwarenn tegen de voorgenomen verbintenis en verleenden het paar toestem-
mingg om te trouwen. 

Ouderss en verwanten konden een weduwe ontmoedigen te hertrouwen 
doorr hun invloed aan te wenden, door een verandering op te nemen in de tes-
tamentairee beschikkingen, zoals ook de ouders van Anna hadden gedaan. Het 
ontbrakk hun echter aan wettelijke macht om het nieuwe huwelijk van hun ver-
weduwdee dochter te voorkomen. Het is de vraag of het verzet van verwanten 
voorr weduwen vaak een beletsel om te hertrouwen is geweest. Er zijn nauwe-
lijk ss sporen te vinden van ouderlijk protest. Waarschijnlijk beslechtten de mees-
tee families dergelijke conflicten, mede vanwege de schande die een huwelijk 
mett de verkeerde persoon teweegbracht, binnenshuis.46 Weduwen heten zich 
well  iets aan de mening van verwanten gelegen liggen. De bemoeienis van fami-
lieledenn uitte zich dan ook niet alleen in oppositie. Verwanten traden evenzeer 
opp als raadgevers bij de te nemen beslissing, zoals dat gedaan werd door de fa-
milieledenn van Geertruijt Verloo, weduwe van Ghijsbert de Munt, houder van 
dee baljuw van Rijnland, die 'met advis ende rait van haere vrunden wederom 
geresolveert'' had'haer ten tweeden huijwelijcke te begeven'.47 

Datt niet alleen het eerste, maar ook een volgend huwelijk, tegen de raad van 
verwantenn in gesloten met de verkeerde partij, tot grote commotie binnen wel-
gesteldee families kon leiden, blijkt uit de correspondentie die over de verbinte-
niss van Louis de Malapert werd gevoerd. Deze weduwnaar koos op zijn vijftig -
stee de kennelijk weinig achtenswaardige Sara de Trucquet als zijn derde vrouw. 
Andriess van der Meulen, niet bepaald de meest nabije verwant, waarschuwde 
zijnn neef voor de 'groote schande ende versmaertheijt die hij sich selven ende 
sijnee familie aendede' met het voorgenomen huwelijk. In een brief aan zijn zus-
terr schreef dezelfde Andries later vol misnoegen dat Louis was getrouwd. An-
dries,, die uiteraard niet voor de bruiloft was uitgenodigd, had weinig vertrou-
wenn dat het huwelijk succesrijk zou zijn en betreurde het lot van de kinderen 
uitt het vorige huwelijk: 'zijn leste voorkinderen sijn het meest te beclagen, die 
hierr door seer veel vercortet worden'.48 

Hett onderzoek van Manon van der Heijden wees uit dat kinderen uit de eer-
stee echt soms betrokken waren bij het tweede of volgende huwelijk dat hun 
moederr sloot. Zij leverden niet alleen vaak het bewijs van de dood van hun va-
der,, maar legden in veel gevallen ook de vereiste verklaringen af over de sinds-
dienn verstreken termijn.49 In de huwelijkskeuze van hun moeder hadden de 
kinderenn echter geen stem. De komst van de nieuwe man van de weduwe in het 
gebrokenn gezin werd niet zelden door haar kinderen met argusogen aan-
schouwd. . 

Dee problemen die kinderen van de nieuwe echtgenoot van hun moeder kon-
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denn ondervinden, lagen eerst en vooral op het erfrechtelijk vlak. De keur die we-
duwenn en weduwnaars verplichtte hun kinderen voor een volgend huwelijk be-
wijss te doen, werd niet altijd zorgvuldig nageleefd. Zowel de grafmakers, die de 
secretariss van de stad wekelijks een üjst moesten leveren met namen van overle-
denenn die wezen nalieten, als de commissarissen van huwelijkse zaken hielden 
toezichtt op de gang van zaken. Maar hun controle was niet waterdicht. Zo kon 
hett gebeuren dat weduwen eerst de gemeenschap van goederen met hun kinde-
renn continueerden en later hertrouwden, zonder zich bij de weesmeesters te 
hebbenn gemeld.10 In dat geval ontbrak het de kinderen waarschijnlijk ook aan 
oplettendee voogden die, wanneer de procedure wel was doorlopen, bij onenig-
heidd een belangrijke taak hadden in de verdediging van de materiële belangen 
vann de half wezen tegen een eventueel kwaadwillende moeder of haar nieuwe 
echtgenoot.11 1 

Dee opzettelijke benadeling van de voorkinderen voorkwam men met de re-
gell  die het de weduwe verbood haar nieuwe man per testament, legaat of als 
schenkingg meer dan een kindsdeel te vermaken. Maar daarmee was het gevaar 
nogg niet geweken. De belangen van kinderen werden ook geschaad wanneer 
eenn weduwe met veel vermogen in gemeenschap van goederen zou trouwen 
mett een armere man. Een onevenwichtige inbreng verminderde immers hun 
wettelijkk erfdeel van moeders kant indien er geen testament was gemaakt.12 Het 
gebrekk aan loyaliteit van de moeder, waartegen de keuren haar voorkinderen 
wildenn beschermen, zal eerder uitzondering dan de regel zijn geweest. De on-
opzettelijkee benadeling van de kinderen door de boedelmenging met een nieu-
wee echtgenoot voorkwam men in veel gevallen. Zowel hertrouwende weduwen 
alss weduwnaars sloten relatief vaak een huwelijkscontract. Naast de motieven 
diee ook niet eerder gehuwden ertoe brachten om gemeenschap van goederen 
uitt te sluiten, speelde de aanwezigheid van kinderen daarin waarschijnlijk een 
belangrijkee rol." Men het vasdeggen welk geld of goed de kinderen bij hun hu-
welijkk of meerderjarigheid kregen. Hertrouwende ouders beloofden hun kin-
derenn soms ook een persoonlijke gift, of keerden het vaderlijk erfdeel alvast aan 
hunn minderjarige kinderen uit.S4 

Eenn goede erfrechtelijke regeling bood geen garantie voor harmonie in het 
nieuwee gezin. Vives en Cats hadden ervoor gewaarschuwd: de weduwe haalde 
mett een nieuwe echtgenoot niet altijd de gewenste vader voor haar kinderen in 
huis.. Het onthaal van een stiefouder was doorgaans afhankelijk van de leeftijd 
vann de voorkinderen. Het nieuwe gezin had de meeste kans van slagen wanneer 
kinderenn nog heel jong of juist volwassen en onafhankelijk waren. Maar voor 
diuiswonende,, al wat oudere kinderen kon de nieuwe echtgenoot de 'vyant' 
zijn,, zoals een stiefvader door moralisten werd genoemd. Zij hadden binnen 
hett gebroken gezin een zekere positie verworven. Samen met hun moeder had-
denn zij de taken van de weggevallen vader overgenomen. Voor hen was het ge-
zagg dat hun stiefvader als nieuw hoofd van het huishouden, niet alleen over 
hunn moeder, maar over het hele gezin verwierf, vaak moeilijk te accepteren." 
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Dee 24-jarige Frans Noiret, die eerst samen met zijn moeder en grootvader zijn 
vaderss ververij had voortgezet, deed dit dan ook niet. Hij weigerde zich het 
laatstee jaar van zijn onmondigheid alsnog aan het gezag van een vreemde te on-
derwerpenn en verliet het gezin 'als wanneer*  zo verklaarde hij later, 

hijj  suppliant niet cunnen over een comen mit Hendric Lommen [die] sijn stijfïva-
derr was die alsoe mit Cathelijntgen Otteles sijn suppliants moeder was getrout, 
voornemenss wierde vreemde landen te gaen besoucken, ende oversulcx een reijs-
genn van een jaer ofte daer omtrent inde Middelantse zee te doen.*6 

Dee verhouding tussen stiefouders en voorkinderen zorgde niet zelden voor fric-
tiee binnen het nieuw samengestelde gezin. Dat gold evenzeer wanneer een 
vrouww met een weduwnaar in het huwelijk trad. 'Gy, die steunsel zoekt voor 
uwenn swacken aert./Trou daerje moeder wort, en eygen kinders baart', was het 
adviesadvies dat Cats weduwen dan ook gaf." De relatie met haar voorkinderen werd 
voorall  op de proef gesteld wanneer het bindende element, de hertrouwde va-
der,, wegviel. Het gezag dat zij mogelijk op basis van haar rol als stiefmoeder 
hadd kunnen verwerven, was niet juridisch gefundeerd en kon zij na de dood 
vann haar echtgenoot gemakkelijk verhezen. De voogdij was, zo luidde het ad-
viess dat werd ingewonnen over de testamentaire bepaling waarin een man zijn 
weduwee tot voogd over zijn voorzoon had benoemd, 'een mannelijck ampt ofte 
officie'.. Voor haar eigen kinderen of kleinkinderen werd met betrekking tot de-
zee opvatting over voogdij een uitzondering voor vrouwen gemaakt, maar deze 
dispositiee kon 'naer rechten' niet 'bestaen'.4*  Vrouwen hadden geen formele 
zeggenschapp over de voorkinderen van hun man. Samen met de vaak tegenge-
steldee erfrechtelijke belangen zorgde dit voor een breekbare relatie waarvan de 
bestendigheidd vooral zou moeten blijken na de dood van haar echtgenoot, op 
hett moment dat er een boedel werd verdeeld. De verhouding tussen Magdalena 
Thijss en de zonen van haar overleden man Andreas de Baccher heeft deze toets 
niett kunnen doorstaan. 

Inn zijn testament had Andreas de Baccher zijn vrouw het dringende advies 
gegevenn na zijn dood een woning in Amsterdam te betrekken, dicht bij zijn zo-
nenn uit zijn eerste huwelijk, opdat zij 'malkanderen de handt' konden bieden. 
Omm de 'goede affectie' die zij haar stiefzonen Philips en Samuel toedroeg, gaf 
Magdalenaa hieraan gehoor, maar het onthaal bleek niet bijzonder hartelijk te 
zijn.. Toen zij twee maanden na haar vertrek uit Leiden de zaken rondom het 
sterfhuiss van haar echtgenoot wilde afwikkelen, weigerden haar stiefzonen de 
boedelscheidingg te voltrekken zoals die in hun vaders testament was vastge-
steld.. Samuel en Philips meenden niet door hun vader te zijn uitgekocht. Van-
wegee de gemeenschap van goederen tussen Andreas de Baccher en zijn zonen, 
diee volgens de laatsten was blijven bestaan, pretendeerden Philips en Samuel te 
mogenn delen in de winsten die hun vader tijdens zijn tweede huwelijk had ver-
gaard,, zo luidde de lezing van Magdalena, die de kwestie beschreef in haar me-
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moriaal.. Het bewijs van de weduwe, die het tegendeel beweerde, was zwak. De 
boedelinventariss waaruit op te maken was dat Andreas zijn zonen hun erfdeel al 
uitgekeerdd had, was niet volgens de wettelijke eisen opgemaakt.19 

Vann de saamhorigheid die Andreas voor zijn nabestaanden in gedachte had 
gehad,, bleef weinig over: het conflict resulteerde in een proces.60 De uitkomst 
ervann heeft Magdalena niet meer meegemaakt. Het waren de voogden over haar 
kleinzoonn Johannes Thysius die zich tegenover Samuel en Philips de Baccher za-
genn geplaatst en uiteindelijk in 1634, na uitspraak van de Hoge Raad van Hol-
land,, met hen een akkoord bereikten over de (nieuwe) verdeling van de goede-
renn die Andreas de Baccher achttien jaar eerder had nagelaten.61 Dat Magdalena 
Thijss in de laatste vijfjaar van haar leven honderden guldens moest 'verquisten' 
aann het proces dat zij tegen de voorzonen van haar eerste echtgenoot voerde, 
leekk niet de belangrijkste bron van ergernis te zijn. 

All  hoewel mijn lieven man [haar tweede echtgenoot] mij dickwils daer met getroost 
heeftt seggen dat sijt mij met allen dienst ende gehoorsaemheijt souden vergelden, 
maerr ter contrarij dien hebben mij alle hertleet aengedaen ende haer gedragen oft sij 
mijj  niet en kenden. De Heere sal mijne saken ten goeden laeten komen ende sij sul-
lenn haer onrecht sien en gewaer werden.61 

Magdalenaa was verbolgen over de ontwrichting van het gezin dat haar overle-
denn echtgenoot zo graag bijeengehouden had, over de opstelling van degenen 
diee zich als goede verwanten hadden dienen te gedragen en het gebrek aan res-
pectt van haar inmiddels volwassen stiefzonen die zij vanaf jonge leeftijd had 
verzorgd:: 'Godt sij het gedacht dat mijne trauwe sorge die ick in de tijt van 26 
jarenn over heun gedragen hebben soo vergolden wert,' schreef zij in haar me-
moriaal.63 3 

KEUZEN N 

Watt bracht vrouwen ertoe voor een tweede of volgende keer in het huwelijk te 
treden?? Over huwelijksmotieven en partnerkeuze is veel geschreven. Het aan-
vankelijkk door gezinshistorici beschreven beeld dat de vroegmoderne mens 
zichh door louter economische motieven het leiden, is bijgesteld. Het was zeker 
niett de bedoeling dat men van een huwelijk slechter werd, maar binnen de po-
litiekee en economische randvoorwaarden was er ook plaats voor affectieve 
overwegingen.6**  Voor weduwen en weduwnaars, met een huwelijksverleden, 
vaakk met kinderen, met een beroep of juist zónder middelen van bestaan, speel-
denn aanvullende factoren een rol. De invloed van elementen als leeftijd, sekse, 
kindertal,, beroep en welstand op het hertrouwgedrag van weduwen werd voor 
verschillendee periodes in de geschiedenis uitgebreid onderzocht. Nadat histori-
cii  zich in het onderzoek naar hertrouwende weduwen eerst lange tijd voorna-
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meiijkk op de economische en demografische factoren richtten, werd er ook 
aandachtt voor het aspect van de keuze van de weduwe gevraagd. Barbara Todd 
hett bijvoorbeeld zien dat men met de uitsluitend demografische verklaringen 
uitgaatt van de twijfelachtige vooronderstelling dat iedere weduwe wilde her-
trouwenn en dat de weduwen die tot aan hun doodd weduwen bleven, als de door 
'actieve'' mannen afgewezen 'passieve' vrouwen, mislukten op de huwelijks-
markt.61 1 

Verkozenn vrouwen het weduwschap boven de gehuwde staat vanwege hun 
zelfstandigee status? Een enkeling misschien. Weliswaar was het bewustzijn dat 
hett weduwschap vrouwen een zelfstandige status verschafte ook in de vroeg-
modernee periode aanwezig, maar deze positie werd niet zozeer aan de juridi-
schee status gerelateerd. Het bood de weduwe in de ogen van schrijvers van in-
structiewerkenn de mogelijkheid zich te richten op de op haar toegesneden ta-
kenn zoals de opvoeding van haar kinderen en godsdienst. Zij ontmoedigden 
weduwenn te hertrouwen.66 De suggestie dat vrouwen geen afstand wilden doen 
vann de met het weduwschap verworven juridische vrijheid en persoonlijke au-
tonomie,, is volgens Todd dan ook niet het enige alternatief voor het determinis-
mee van de demografische verklaring waartegen zij zich verzet.67 Weduwen voor 
wiee de huwelijkse staat zonder meer was te prefereren, bijvoorbeeld vanwege 
dee economische omstandigheden, hadden bovendien rekening te houden met 
bijvoorbeeldd hun kinderen en ook zij zochten altijd nog naar een geschikte kandi-
daat. . 

Dee vraag welke factoren er dan in de overweging om te hertrouwen een rol 
hebbenn gespeeld, blijf t niettemin moeilijk te beantwoorden. Weduwen laten 
zichh nauwelijks over hun beweegredenen uit. De weduwen die het stadsbestuur 
dispensatiee vroegen van de stedelijke keuren waren 'wel genegen' om te trou-
wen.. Mogelijk hadden sommigen dezelfde reden als de weduwnaar Theunis 
vann der Beeck uit het gasthuis, die Vermits sijn eensaemheijt' was hertrouwd. 
Hett lijk t de motivatie voor Magdalena Thijs te zijn geweest. 'Hier door ist ge-
schiet,'' concludeerde zij in haar memoriaal, na de uiteenzetting van het conflict 
waarinn zij met haar stiefzonen was geraakt, 'dat ick mij weder verandert heb wt 
denn houelijken staet, dewijl ick geen hulp van nijmant en hadde, maer van alle 
dee frinden van mijns mans wegen verlaten.'68 Willem Jans, weduwnaar van Jan-
netgenn Pieters, en de voormalige dienstmeid van zijn vrouw, de soldatenwedu-
wee Luwijntgen Floris, hadden hun motief beter voor zich kunnen houden. De-
zee geliefden beloofden elkaar nog tijdens het leven van Willems eerste echtge-
notee om na haar dood met elkaar te trouwen. Hun werd het huwelijk op grond 
vann overspel en de wat al te voorbarige verloving verboden.69 En had de wedu-
wee Marijtgen Dircx, die haar verloofde wegens het verbreken van de trouwbe-
loftee voor de schepenen daagde, in Dirck Claes aanvankelijk een nieuwe kost-
winnerr gezien? Het is goed mogelijk. De verontwaardiging over de ondcenning 
vann de trouwbelofte was in elk geval groot, omdat zelfs de 'neeringe ende han-
delingee daer mede zijluijden hem naer 't voorseijde huwelic zouden behelpen 
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endee generen' al was vastgesteld. Eenmaal voor het gerecht zocht Marijtgen, 
'tsijnenn will e gebracht [...] tot vleijselicke conversatie', in Dirck Claes vooral 
eenn vader voor haar kind.70 

Wee horen in de bronnen vooral wat de algemeen geaccepteerde beweegre-
denenn waren, maar dat sluit de waarde ervan niet uit. Donald Haks onderzocht 
dee motieven die weduwen en weduwnaars naar voren brachten in de verzoeken 
aann de Staten om dispensatie van verboden graden. Mannen wezen op de nood-
zaakk een vrouw in huis te hebben om voor kinderen uit het eerste huwelijk te 
zorgenn of ter assistentie bij de uitoefening van het beroep. Maar paren spraken 
ookk over de affectie en genegenheid die zij elkaar toedroegen.71 Hoewel liefde 
enn geluk pas in de tweede helft van de achttiende eeuw in toenemende mate 
werdenn genoemd, waren een eeuw eerder andere dan economische motieven 
allerrninstt uitgesloten. In de beslissing over het huwelijk tussen de Haarlemse 
Annaa de Bree en Pieter Verhamme bleek al dat men veel waarde hechtte aan de 
welstandd van de bruidegom. Maar een van de redenen waarom de Haarlemse 
burgemeesterss bij de Staten voor toestemming voor de verbintenis van de we-
duwee met de weduwnaar van haar stiefdochter pleitten, was de band die tussen 
beidenn bestond. De burgemeesters 'conden sien, dat dese personen sodanig den 
anderenn hadden besind en 't engagement reets soo verre gedaan was, dat seker-
lijckk in cas men het huijwelijck quam te weeren, sij den anderen niet souden 
verlaten'.. De onvermijdelijke samenwoning zou tot grotere oneerbaarheid lei-
denn dan een huwelijk tussen de aanverwanten.72 Dat een echtverbintenis aan ze-
kerekere sociaal-economische verwachtingen moest voldoen, wil ook waar het 
tweedee of volgende huwelijken betrof niet zeggen dat men geen oog voor af-
fectiee had. 

KANSEN N 

Welkee factoren waren van invloed op de kans dat weduwen zouden hertrou-
wen?? Een goede manier om deze vraag te beantwoorden is door middel van ge-
zinsreconstructie,, die dan ook door veel historici is toegepast. Aan het gebruik 
vann deze memodee voor de Hollandse demografie in de vroegmoderne periode 
kleeftt echter een aantal bezwaren, zoals A.M. van der Woude heeft laten zien.7ï 

Hett belangrijkste probleem wordt gevormd door de grootschalige migratie in 
Hollandd in de zeventiende eeuw, een factor die ook voor andere periodes en an-
deree gebieden als bezwaar tegen de methode wordt aangevoerd. Vrouwen die 
naa de dood van hun man de stad verheten, verdwijnen uit het onderzoeksbe-
stand.. Over hun levensloop kunnen geen uitspraken worden gedaan. Bovendien 
blijf tt de invloed van dit dark number op het algehele beeld onbekend. De benodig-
dee bronnen, de doop-, trouw- en begraafregisters, zijn in Leiden voor het 
grootstee gedeelte van de zeventiende eeuw bewaard gebleven en deze retroacta 
zijnn zelfs geïndiceerd. Maar de kwaliteit van vooral de begraafregisters laat te 
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wensenn over: in de registratie van overledenen is men niet altijd even nauwkeu-
rigg geweest.74 De veronderstelling dat weduwen die niet in de trouw- of be-
graafboekenn worden vermeld, de stad hebben verlaten, is daarom niet terecht. 
Gezinsreconstructiee is niet alleen vanwege het bijzonder tijdrovende karakter 
achterwegee gelaten. De kans is te klein dat de levensloop van de vrouwen die 
hunn man verloren, is te achterhalen. 

Hett huwelijksgedrag van weduwen kan ook op een andere manier worden 
bestudeerd.. Door niet de gebroken huwelijken, maar de hertrouwende wedu-
wenn als uitgangspunt te nemen, worden de bovengenoemde problemen ge-
deeltelijkk ondervangen. Toch zullen de resultaten niet helemaal bevredigend 
zijn.. De meest prangende vraag - hoe groot was het aantal weduwen dat her-
trouwde?? - blijf t onbeantwoord. Gegevens over enkele belangrijke factoren die 
vann invloed zullen zijn geweest op de mogelijkheden voor weduwen om nog-
maalss te trouwen, ontbreken bovendien. Behalve de indicatie van de sociale sta-
tuss op basis van de beroepen van de bruidegoms, is er geen informatie over de 
vermogenspositiee van hertrouwenden. Ook de leeftijd van hertrouwende we-
duwenn is onbekend. Doopregisters van de gereformeerde kerk zijn er in Leiden 
vanaff  1620. Gezien de grote immigratie en godsdienstige diversiteit vermelden 
dezee registers slechts een deel van de bruiden en de bruidegoms. Identificatie-
problemenn maken het bovendien lastig de gereformeerde, geboren Leidenaren 
hierinn terug te vinden. Om dezelfde reden zijn er geen uitspraken te doen over 
dee invloed van de kinderlast op de kans om te hertrouwen. Hertrouwde de we-
duwee met veel kinderen eerder dan een weduwe zonder kroost? De noodzaak 
omm haar gezin van een kostwinner (en opvoeder) te voorzien was enerzijds 
groott voor de weduwe met kleine kinderen en nam af wanneer het nageslacht 
inn staat was een bijdrage aan het gezinsinkomen te leveren. Anderzijds is geble-
kenn dat weduwen met afhankelijke kinderen minder vaak hertrouwden. Anne 
McCants,, die op basis van boedelinventarissen onderzoek deed naar hertrou-
wendee weduwen en weduwnaars in het achttiende-eeuwse Amsterdam, consta-
teerdee dat voor een weduwe elk bijkomend kind zorgde voor een afname van 
haarr huwelijkskansen met twaalf procent, vermoedelijk maakten de vele te voe-
denn monden haar tot een minder aantrekkelijke huwelijkskandidaat. Opmerke-
lij kk genoeg vormden de kinderen nauwelijks een belemmering voor hertrou-
wendee weduwnaars.75 Wanneer hertrouwende weduwen als uitgangspunt voor 
hett onderzoek worden gebruikt, blijven er hiaten in het beeld bestaan. Maar de-
zee hiaten komen voort uit de onvolledigheid en soms het gebrek aan bronnen 
enn zullen dus op een andere manier evenmin in te vullen zijn. 

Wiee in Leiden wilde trouwen, liet eerst de huwelijkse geboden aantekenen 
doorr de commissarissen van huwelijkse zaken. De afkondiging van de geboden 
vondd in de regel plaats in de kerk; de proclamaties van degenen die voor de 
schepenenn trouwden, werden vanaf het stadhuis gedaan.76 De registers van ker-
kelijkee ondertrouw en de ondertrouw voor de schepenen zijn rijk aan informa-
tie.. Zij vermelden behalve de datum van ondertrouw en de naam van de bruid 

228 8 



enn de bruidegom vrijwel altijd de burgerlijke staat, de geboorteplaats, de woon-
plaats,, de namen van eventuele vorige echtgenoten of echtgenotes en de namen 
enn de status van de wederzijdse getuigen. In de meeste gevallen wordt ook het 
beroepp van de bruidegom genoemd. De informatie over alle huwelijken die ge-
slotenn werden in de jaren 1620, 1630, 1640, 1650 en 1660 is overgenomen en 
diendee als uitgangspunt voor het onderzoek naar hertrouwende weduwen in 
Leiden.. Van alle weduwen die in deze jaren in ondertrouw gingen, zijn zo veel 
mogelijkk gegevens teruggezocht. In de verzameling van de gegevens over de 
hertrouwendee weduwnaars voor een vergelijking heb ik mij tot het zoeken naar 
dee sterfdatum van hun echtgenote beperkt.77 

Inn West-Europa in de vroegmoderne periode, waarin de sterftecijfers grote 
piekenn konden vertonen en de levensverwachting laag was, trouwde een groot 
aantall  mensen meer dan eens.78 Leiden vormde daarop geen uitzondering. Van 
elkee drie huwelijken die werden gesloten, was er één dat voor een of voor beide 
partnerss niet het eerste huwelijk was.79 Het lijk t alsof vrouwen en mannen on-
geveerr even vaak hertrouwden. Het verschil tussen de 676 weduwen en 705 
weduwnaarss in het bestand van 2956 huwelijken is niet zo groot. Dit is opmer-
kelijk.. Onderzoek elders heeft uitgewezen dat weduwnaars door de eeuwen 
heenn veel vaker een tweede of volgend huwelijk sloten dan weduwen. De mo-
gelijkee verklaringen die hiervoor worden aangedragen zijn divers. Was bijvoor-
beeldd de katholieke kerk, geen voorstander van het tweede huwelijk, feller te-
genn hertrouwende weduwen gekant dan tegen hertrouwende weduwnaars? Dit 
zouu in strijd zijn met de overeenkomsten van het sekseverschil in de hertrouw-
cijferss tussen het katholieke zuiden van Europa en de protestantse gebieden in 
hett noorden. Maar ook meer in het algemeen lijk t de oppositie tegen hertrou-
wenn vooral op de weduwe gericht. Zij werd erom bespot en ervoor gewaar-
schuwdd in de literatuur; haar mannelijke tegenhanger ging vrijuit . De weduw-
naarr werd bij een volgend huwelijk minder restricties opgelegd en het huwelijk 
hadd voor hem geen juridische consequenties. Enkele weduwen prefereerden 
wellichtt het weduwschap boven de gehuwde staat. Mogelijk speelde ook de 
herverdelingg van de seksespecifieke taken binnen het gezin na de dood van een 
vann de echtgenoten een rol. De weduwe werd het door middel van verscheide-
nee regels mogelijk gemaakt de taken van haar overleden echtgenoot over te ne-
men.. Zij was handelingsbekwaam en kon bijvoorbeeld in verschillende am-
bachtenn het werk van haar overleden echtgenoot continueren. De uitvoering 
vann de vrouwentaken door een man zou minder geaccepteerd zijn geweest. Een 
vrouww werd door de weduwnaar node gemist. 

Vormtt Leiden, waar slechts een fractie meer weduwnaars dan weduwen voor 
dee commissarissen van huwelijkse zaken verschenen, wellicht een uitzonde-
ring?? Zeker is dat niet. De aantallen weduwen en weduwnaars in de ondertrouw-
registerss krijgen immers pas betekenis wanneer deze vergeleken worden met de 
sekseverhoudingg onder het totaal aantal verweduwden in de stad. Posthumus 
bestudeerdee de samenstelling van de Leidse bevolking in 1622 en noemde het 
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grotee aantal weduwen treffend. In de volkstelling van 1581 is het aantal wedu-
wenhuishoudenss vele malen groter dan het aantal huishoudens met een we-
duwnaarr aan het hoofd. Dit verschil is slechts gedeeltelijk te wijten aan de lasti-
gee identificatie van weduwnaars, die wordt veroorzaakt doordat bij mannen de 
vermeldingg van de burgerlijke staat ontbreekt. Wanneer namelijk alle huishou-
denss van niet-gehuwde mannen (6 procent in IC8I) en niet-gehuwde vrouwen 
(322 procent) worden vergeleken, blijven de huishoudens met een vrouw aan 
hett hoofd in de meerderheid.81 De volkstellingen wijzen er voorts op dat er in 
Leidenn meer vrouwen dan mannen woonden; een fenomeen dat in veel steden 
inn de vroegmoderne periode voorkwam.82 

Mogelijkk hadden gehuwde vrouwen in Leiden ook een hogere levensver-
wachtingg dan mannen, net zoals in bijvoorbeeld Genève het geval was. Gecom-
bineerdd met de gemiddeld iets lagere huwelijksleeftijd, vergrootte dit daar in 
iederr geval hun kans op het weduwschap.8j Maar wanneer hun huwelijksgedrag 
wordtt bekeken, is het van belang om rekening te houden met de leeftijd waar-
opp men een echtgenoot verloor. Vrouwen hepen namelijk het gevaar om te 
overlijdenn in het kraambed. Zij lieten daarmee vaak jonge weduwnaars van 
huwbaree leeftijd na.84 De volkstellingen geven de indruk dat er meer weduwen 
dann weduwnaars onder de Leidse bevolking waren. Demografische verklarin-
genn wijzen erop dat hun gemiddelde leeftijd hoger moet zijn geweest dan de 
gemiddeldee leeftijd van weduwnaars. De kans dat zij zouden hertrouwen nam 
daarmeee af. Het is dus goed mogelijk dat ook in Leiden (de vaak jongere) we-
duwnaarss relatief vaker hertrouwden. Harde uitspraken over het verschil in hu-
welijkskansenn kunnen er niet worden gedaan. Wel is zeker dat weduwen met 
hunn gedrag op de huwelijksmarkt zelf geen aanleiding hebben gegeven voor 
hoonn en spot die hun in de kluchten ten deel viel en waaraan weduwnaars ont-
snapten. . 

Tabell 7.1 Eerste of volgende huwelijken verdeeld naar type huwelijk85 

Typee huwelijk 

Jongedochterr x jongeman 

Jongedochterr x weduwnaar 

Weduwee x jongeman 

Weduwee x weduwnaar 

Jongedochterr x onbekend 

Weduwee x onbekend 

Onbekendd x jongeman 

Onbekendd x weduwnaar 

Beidenn onbekend 

Totaal l 

Aantal l 

1883 3 

332 2 

301 1 

363 3 
28 8 

12 2 

13 3 

10 0 

M M 

2956 6 

Percentage e 

63,7% % 

11.2% % 

10,2% % 

12,3% % 

0,9% % 

0,4% % 

0 4 % % 

0.3% % 

o,s% % 

(99-9%) ) 

Bronnen:: GAL, ORA 88B-88D; ORA 89G-88Q. 
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Dee bekritisering van het ongelijke huwelijk van zowel de weduwe als de we-
duwnaarr op toneel en in de schilderkunst kan evenmin naar de dagelijkse prak-
tijkk worden herleid. De kans op een aanzienlijk leeftijdsverschil was groot bij 
verbintenissenn tussen jongelieden of jongedochters met een parmer die eerder 
gehuwdd was geweest. Tabel 7.1 geeft de voorkeur van de hertrouwenden voor 
dee status van hun huwelijkspartner weer. De meeste weduwen (363 van de in 
totaall  676) trouwden met een bruidegom die ook al eerder gehuwd was ge-
weest.. De weduwnaar koos iets vaker een jongedochter dan de weduwe een 
jongeman. . 

Err deden zich geen grote veranderingen voor in het huwelijkspatroon van 
weduwenn en weduwnaars over de periode tussen 1620 en 1660. Het aantal hu-
welijkenn dat werd gesloten nam toe, maar zowel het percentage hertrouwende 
weduwenn onder de bruiden, als de burgerlijke status van hun bruidegoms bleef 
grotendeelss gelijk. Een uitzondering op deze stabiliteit vormt 1640. In dat jaar 
wass het aantal hertrouwende weduwen en weduwnaars met een percentage van 
respectievelijkk 29,2 en 28,5 in vergelijking tot de andere jaren opmerkelijk 
groot.. Vreemd is dat niet. Rond het jaar 1636 had de pest in de stad gewoed en 
dee ziekte had aan vele duizenden Leidenaars het leven gekost.86 Net als elders in 
Europaa in de vroegmoderne periode het geval was geweest, werd ook in Leiden 
grotee sterfte beantwoord met een toename van het aantal tweede en volgende 
huwelijken.877 Leiden kende aan het einde van de jaren dertig een relatief groot 
aantall  weduwen en weduwnaars. Zij vonden vooral elkaar voor de kansel of 
voorr de magistraat (tabel 7.4). 

Tabell 7.2 Aandeel weduwen onder bruiden 

Bruidenn 1620 1630 1640 1650 1660 

Jongedochterss 425(77.4%) 367(76.5%) 400(69,9%) 524(76.3*) 527(78.9%) 
Weduwenn 119(21,7%) 101(21%) 167(29,2%) 151(22,0%) 138(20,7%) 

Onbekendd 5(0,9%) «(2.5%) S(o.9%) 12(1.7%) 3(0.4%) 
Totaall 549(100%) 480(100%) 572(100%) 687(100%) 668(100%) 

Bronnen:: GAL, ORA 88*-88D; ORA 89G-88Q. 

Tabell 7.3 Aandeel weduwnaars onder bruidegoms 

Bruidegomss 1620 1630 1640 1650 1660 

Jongemannenn 417 (76%) 362 (75.4%) 4 0 1 1%) 49  (71.3%) 5*7 (78,9%) 

Weduwnaarss 115(20,9%) 107(22,3%) 163(28,5%) 186(27.1%) 134(20,1%) 

Onbekendd 17(3,1%) 11(2.3%) 8(1,4%) 11(1,6%) 7(1.0%) 

Totaall 549(100%) 480(100%) 572(100%) 687(100%) 668(100%) 

Bronnen:: GAL, ORA 88B-88D; OM 89G-88Q. 

231 1 



Tabell 7.4 Huwelijken naar type huwelijk 

Typee huwelijk 1620 1630 1640 1650 1660 

Jongemann x 

jongedochterr 350(63.8%) 310(64,6%) 334(58,4%) 428(62,3%) 461(69,0%) 

Weduwnaarr x 

jongedochterr 68(12,4%) 50(10,4%) 61(10,7%) 91(13.2%) 62(9,3%) 

Jongemann x 

weduwee 66(12,0%) 47(9,8%) 65(11,4%) 58(8,4%) 65(9,7%) 

Weduwee x 

weduwnaarr 47 (8,6%) 53 (11,0%) 101 (17,7%) 91 (13,2%) 71 (10,6%) 

Burgerlijkee staat van 

(eenn van) beiden 

onbekendd 18(3,3%) 20(4,2%) 11(1,9%) 19(2,8%) 9(1,3%) 

Totaall 549(100%) 480(100%) 572(100,1%) 687(99,9%) 668(99,9%) 

Bronnen:Bronnen: GAL, ORA 88&-88D; ORA 8OG-88Q. 

Tabell 7.5 Rangorde huwelijk hertrouwende weduwen 

Huwelijkk in steekjaar Aantal weduwen 

2dee huwelijk 223 

2dee of meer 386 

33 de huwelijk 22 

33 de of meer 39 

4dee huwelijk 1 

4dee of meer 4 

jdee of meer 1 

Totaall 676 

Bronnen:Bronnen: GAL, ORA 88 b-88o; ORA 8OG-88Q, Wappers op kerkelijke ondertrouw, klappers op ondertrouw voor 
schepenen. schepenen. 

Eenn aantal Leidse vrouwen past in het doorVivien Brodsky voor het zestiende-
enn zeventiende-eeuwse Londen geconstateerde patroon van 'seriële monoga-
mie'.888 Ten minste tien procent van de 676 hertrouwende weduwen in Leiden 
hadd voor zij hertrouwden al twee of meer echtgenoten verloren. De weduwe 
Francijntgenn Minne, die in het voorjaar van 1640 haar jawoord aan de weduw-
naarr Frans Packet gaf, spande de kroon. Deze saaivoller was haar vijfde man. De 
laatstee twee huwelijken die ze sloot voor ze in 1640 met Frans Packet trouwde, 
haddenn niet lang geduurd. Met de timmerman Aelbert Jacobs van Couwenho-
venn was zij vier jaar gehuwd geweest, Reijnier Hendricx Dou stierf tweeënhalf 
jaarr nadat hij met Francijntgen was getrouwd. Deze huwelijken hadden geen 
(levende)) kinderen voortgebracht. Twee maanden voor ze met Frans Packet 
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trouwde,, benoemde Francijntgen haar enige, gehuwde dochter Susanna, gebo-
renn uit het huwelijk met vermoedelijk haar eerste man Louis van Meerhout, tot 
haarr universeel erfgenaam. Van de vijfde man van haar moeder had Susanna 
nietss te vrezen. De ingebrachte goederen behielden de echtgenoten 'in vollen 
vrijenn eigendom ende blijven soo tot iders particulieren behoerï als van haere 
erfgenamen'.899 Francijntgen, die eerder al haar schoonzoon had uitgesloten van 
iederee bemoeienis met de erfenis die haar dochter zou krijgen, bedong in haar 
huwelijkscontractt dat zij het beschikkingsrecht over haar goed zou behouden. 
Naa ten minste viermaal eerder weduwe te zijn geweest, zorgde zij bovendien 
voorr goede voorzieningen voor een eventueel vijfde periode van weduwschap. 
Wanneerr zij ook dit huwelijk zou overleven, mocht zij tot aan haar dood, of tot 
eenn volgend huwelijk, de vollerij van haar echtgenoot blijven gebruiken. Hier-
vann heeft Francijntgen nooit gebruikgemaakt: vermoedelijk stierf zij eerder en 
wass Frans Packet haar laatste man.90 

Francijntgenn Minne was drie jaar en zeven maanden getrouwd geweest toen 
haarr derde man, Aelbert Jacobs van Couwenhoven, in 1633 stierf. Zij bleef drie 
jaarr en een maand weduwe voor zij in 1636 met Reijnier Hendricx Dou in het 
huwelijkk trad. Na twee jaar en acht maanden overleed Reijnier, in februari 1639. 
Ditmaall  wachtte Francijntgen minder lang. Na dertien maanden weduwe te zijn 
geweest,, hertrouwde zij met Frans Packet. Lang huwelijksgeluk was Francijnt-
genn niet gegund. Van 104 hertrouwende weduwen kon de duur van het vorige 
huwelijkk worden achterhaald. Zij waren gemiddeld tien jaar en vier maanden 
getrouwdd geweest. De duur van dit huwelijk was nauwelijks van invloed op de 
duurr van het weduwschap dat daarop volgde voordat er opnieuw werd ge-
trouwd.. De vrouwen die bovengemiddeld lang gehuwd waren geweest, her-
trouwdenn in het algemeen slechts vijf maanden eerder dan weduwen die een 
korterr huwelijk achter de rug hadden. Voor een aantal lang-gehuwden, zoals 
Francijntgenn Steeck, die na een huwelijk van 47 jaar binnen negen maanden na 
dee dood van haar man nog eens trouwde, zal een snelle beslissing voor een vol-
gendd huweüjk simpelweg noodzaak zijn geweest. 

Vann 144 van de 676 hertrouwende weduwen kon de sterfdatum van hun vo-
rigee echtgenoot worden achterhaald. Zij waren gemiddeld drie jaar en zes 
maandenn weduwe geweest voordat zij voor de tweede of volgende keer trouw-
den.. Negen vrouwen hertrouwden binnen zes maanden na de dood van hun 
vorigee echtgenoot. Zeven van hen deden dat na 1626 en overtraden daarmee de 
stedelijkee keur. De controle van de commissarissen van huwelijkse zaken was 
ookk waar het de wachttijd van de weduwen betrof, niet waterdicht. Maar de 
meestee weduwen die voor hen verschenen, hadden dan ook veel langer dan zes 
maandenn gewacht. Het was zeer gebruikelijk om na vier tot vijfjaar na de dood 
vann de vorige echtgenoot opnieuw in het huwelijk te treden. Vijfti g procent van 
dee weduwen die hertrouwden, deed dat binnen 35 maanden. 

Mannenn traden veel sneller na de dood van hun echtgenote voor een tweede 
off  volgende keer in het huwelijk. De 173 weduwnaars van wie de sterfdatum 
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vann de vorige echtgenote bekend is, hertrouwden gemiddeld na 24 maanden. 
Ookk onder mannen varieerde de duur van het weduwschap sterk. Vier mannen 
verschenenn binnen vier weken na de begrafenis al voor de commissarissen van 
huwelijksee zaken om hun ondertrouw te laten registreren. Maar liefst zestien 
procentt van de weduwnaars was drie maanden na de dood van hun echtgenote 
wederomm gehuwd. De helft hertrouwde binnen een jaar, terwijl slechts een 
kwartt van de weduwen na twaalf maanden was hertrouwd. 

Leidsee weduwen en weduwnaars vertoonden hetzelfde gedrag als hun tijd-
genotenn elders in Europa. Met uitzondering van Londen, waar de duur van het 
weduwschapp van zowel hertrouwende weduwnaars als weduwen van am-
bachtsliedenn gemiddeld negen maanden was, hertrouwden mannen doorgaans 
veell  sneller dan vrouwen.92 Lieten weduwen zich veel gelegen liggen aan de 
voorgeschrevenn periode van rouw? De verplichting om minimaal een halfjaar 
tee wachten heeft de snelheid waarmee Leidse weduwen een volgend huwelijk 
sloten,, vertraagd. Maar na zes maanden is er geen opmerkelijke toename van 
hett aantal hertrouwende weduwen te constateren en zelfs na zeven jaar was de 
inhaalslagg op weduwnaars nog niet voltooid. Waarschijnlijk moedigden de be-
lemmerendee factoren voor weduwen - zoals de kinderlast - de weduwnaars 
juistt snel tot een volgend huwelijk aan.93 

Dee herkomst van de vrouwen speelde nauwelijks een rol in de kans op een 
tweedee of volgend huwelijk. Zowel onder de bruiden die voor de eerste keer 
trouwdenn als onder de hertrouwende weduwen was het aantal vrouwen dat 
niett in Leiden of omstreken geboren was, met respectievelijk 52 en 56 procent 
behoorlijkk groot.94 De (geringe) neiging tot (geografische) endogamie die on-
derr Leidse jongedochters bestond, werd door weduwen gevolgd: vrouwen die 
inn Leiden of omgeving geboren waren, trouwden iets vaker dan vrouwelijke 
immigrantenn met een man uit de stad. Dat neemt niet weg dat veel vrouwen 
mannelijkee immigranten door middel van een huwelijk van het Leids burger-
schapp voorzagen, voorzover zij dit niet op een andere manier verworven had-
den.. De helft van de jongedochters die in Leiden waren geboren en 59 procent 
vann de weduwen uit de stad trouwde met een man die van elders kwam. Beide 
groepenn leverden daarmee een bijdrage aan de integratie van de mannelijke im-
migrantenn uit de Zuidelijke Nederlanden. 

Inn hoofdstuk vijf werd gesproken over de zwakke beroepsidentiteit van 
vrouwenn in de vroegmoderne periode. De inzet van hun arbeid was vaak flexi-
bel,, moest het gezinsinkomen aanvullen en varieerde, evenals de aard van het 
werk,, bovendien naargelang het beroep dat door hun vader of echtgenoot werd 
uitgevoerd.. De vrouwen uit de saainijverheid lieten een ander beeld zien. De 
kenniss die een aantal van hen als jong meisje opdeed, kon door sommigen tot 
opp hoge leeftijd goed worden gebruikt. De weduwen die vervolgens ook na een 
tweedee of volgend huwelijk werkzaam bleven binnen de saainijverheid verkeer-
denn in een bijzondere positie. 

Vann 232 weduwen uit de steekjaren kan het beroep van de bruidegom wor-
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duu rr  van het weduwscha p in maanden 

Grafiekk 7.1 Interval tussen dood vorige echtgeno(o)t(e) en herhuwelijk in maanden 

Bronnen:: GAL, ORA 88B-88D; ORA 8oG-88Q,k/appers op de begraafboeken van de gereformeerde kerken. 

denn vergeleken met het beroep van hun vorige echtgenoot. Voor nog eens der-
tigg weduwen is het beroep van zowel de laatstoverleden echtgenoot als diens 
voorgangerr bekend. Van deze 262 weduwen trouwden er 80 (30, c procent) 
binnenn het beroep waarin ook hun vorige echtgenoot werkzaam was ge-
weest.955 Maar wanneer de beroepsindeling wat ruimer wordt genomen - een 
blekersweduwee die een voller trouwde, een chirurgijnsweduwe die haar ja-
woordd aan een apotheker gaf - blijkt dat de opeenvolgende echtgenoten van 
nogg eens zestig weduwen (22,9 procent) werkzaam waren in een gerelateerd 
beroep.. Ruim de helft van de weduwen koos dus voor een man binnen hetzelf-
dee of een verwant beroep. 

Omm de invloed van het beroep van haar overleden echtgenoot op de huwe-
lijkskansenn voor de weduwe te achterhalen, is hett niet zinvol gebruik te maken 
vann de gebruikelijke indeling van beroepen naar beroepsgroep en beroepssec-
tor,, zoals dat eerder is gedaan. De verver en de spinner waren weliswaar beiden 
werkzaamm in de textiel, maar hun echtgenotes werden na hun dood met andere 
veranderingenn geconfronteerd. De mogelijkheden die de echtgenote van de 
ververr als weduwe had, kwamen veeleer met die van de bakkersvrouw overeen. 
Bijj  de indeling van de beroepen is het van belang om rekening te houden met 
hett verschil in de consequenties van het weduwschap binnen de diverse beroe-
pen.. Daarom zijn de ambachten met en zonder weduwenrecht onderscheiden. 
Hett grote leger van de vaak arme werkers in de Leidse textiel, zoals saaiwerkers, 
fusteinwerkerss of spinners, is terug te vinden in de categorie textielarbeiders.96 
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Dee mogelijkheden voor de weduwen wier echtgenoot in de (klein) handel 
werkzaamm was geweest, varieerden. Deze weduwen hadden niet het 'weduwen-
recht',, maar konden eventueel naar eigen goeddunken het kleine winkeltje of 
hett grote handelsbedrijf van hun overleden echtgenoot, al dan niet met assis-
tentie,, continueren. Het lijk t alsof zij de zelfstandige voortzetting van het be-
drijff  boven een volgend huwelijk prefereerden. 

Omm te bepalen binnen welke beroepssectoren de kans het grootst was dat 
eenn weduwe zou hertrouwen, zijn de beroepen die door de bruidegoms van 
jongedochterss werden uitgevoerd, vergeleken met de achtergrond van de we-
duwenn (tabel 7.6). In een aantal categorieën zijn de aantallen wel erg klein. Of 
dee achtergebleven echtgenotes van de mannen die in dienst van stad of land 
warenn geweest inderdaad vaak voor een volgend huwelijk kozen, valt te bezien. 
Dee kans dat weduwen van schippers of varensgezellen een tweede huwelijk 
zoudenn sluiten was klein. De indruk dat weduwen van geleerden en regenten 
alss vertegenwoordigers van de sociaal beter gesitueerden onder de bevolking 
weinigg animo toonden om te hertrouwen, sluit aan bij het door Dirk Jaap 
Noordamm bestudeerde huwelijksgedrag van het Leidse patriciaat in de zeven-
tiendee eeuw. Er waren maar weinig veertigraden die meer dan eens in het hu-
welijkk traden.97 

Dee meest opvallende cijfers hebben betrekking op de weduwen van textielar-

Corneliss Gerrits Decker (voor 1623-1678), Het wevershuis, 1653. 

Stedelijkk museum De Lakenhal, Leiden. 
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Tabell 7.6 Percentages hertrouwende weduwen en jongedochters naar beroepsgroep' 

Typee beroep 
echtgenoot t 

(Ambachten) ) 

(Ambachtenn met 

weduwenrecht) ) 

Allee ambachten 

Verkeer r 

Textielarbeiders s 

Handel l 

Inn dienst (van stad of land) 

Geleerdenn en regenten 

Overig g 

Totaal l 

Beroepp van 
bruidegomss van 

jongedochters s 

(114(5.9*)) ) 

(598(30.9%)) ) 

== 712 

62 2 

801 1 

277 7 

M M 

48 8 

M M 
1938 8 

Beroep p van n 

vorigee echtgenoot 
vann hertrouwde weduwen 

(36,7%) ) 

(3.2%) ) 

(4L3%) ) 

(M.3%) ) 
(0,7%) ) 

(2.5%) ) 

(1,2%) ) 

(100%) ) 

(30(9.6%)) ) 

(1099 (34,7%)) 

== 139 

9 9 
119 9 

37 7 

4 4 

4 4 
2 2 

3H H 

(44.3%) ) 

(2.9%) ) 

(37.9%) ) 
(11,8%) ) 

(1.3%) ) 

0.3%) ) 
(0,6%) ) 

(100,1%) ) 

Bronnen:: ORA 886-88D; OM 89G-88Q; klappen op kerkelijke ondertrouw; klappers op ondertrouw voor sche-

penen. penen. 

beiderss en de weduwen van ambachtslieden. Weduwen van textielarbeiders 
hertrouwdenn weinig. Het waren deze vrouwen van de loonafhankehjken die 
mett de dood van hun man vaak meer dan de helft van het gezinsinkomen wa-
renn kwijtgeraakt, terwijl zij het verlies niet met inkomsten uit eigen arbeid kon-
denn compenseren. De beurzen van textielarbeiders die er in deze periode wa-
ren,, hadden voor de ondersteuning van weduwen geen betekenis. Een nieuwe 
kostwinnerr moet een aantrekkelijk alternatief zijn geweest. Hoe belangrijk was 
dee factor van de individuele keuze voor de weduwe die het ontbrak aan de mid-
delenn om zichzelf en haar gezin te onderhouden? De weduwen van textielar-
beiderss waren weinig aantrekkelijke huwelijkskandidaten, in tegenstelling tot 
dee weduwen van ambachtslieden. Van de vrouwen die voor de eerste keer in het 
huwelijkk traden, trouwde 36,7 procent een man met een ambachtelijk beroep. 
Hett aandeel van de ambachtslieden onder de vorige echtgenoten van de her-
trouwendee weduwen was groter en lag op 44,3 procent. Misschien kozen we-
duwenn van ambachtslieden vaker voor een volgend huwelijk dan lotgenoten 
mett een andere achtergrond. Maar in die keuze was er gerede kans op succes. 
Hett maakte daarbij overigens weinig uit of de weduwe van de ambachtsman 
hett werkk van haar overleden echtgenoot kon voortzetten. De indruk ontstaat dat 
weduwenn van ambachtslieden zonder meer aantrekkelijke huwelijkspartners 
waren,, en dat de voortzetting van het bedrijf door de nieuwe echtgenoot van 
ondergeschiktt belang is geweest. 

Hett beroep was voor mannen van minder grote invloed. Ambachtslieden 
warenn beter vertegenwoordigd onder de bruidegoms die voor de eerste keer in 
hett huwelijk traden (37,5 procent) dan onder hertrouwende weduwnaars 
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Jann Steen, De Leidse bakker Arend Oostwaert en zijn echtgenote Catharina Keizerswaert. 

Catherinaa Keizerswaert stierf eerder dan haar echtgenoot. Veel van haar collega's die weduwen wer-

den,, trouwden wederom een bakker. 

Rijksmuseum,, Amsterdam. 

(34,33 procent). Maar daar waar de achtergrond in de textielarbeid de kans voor 
weduwenn op een volgend huwelijk bijvoorbeeld verkleinde, was het percentage 
textielarbeiderss onder jongemannen en weduwnaars nagenoeg gelijk (respec-
tievelijkk 42,3 en 43,2 procent).99 

Ruimm de helft van de weduwen trouwde mannen met eenzelfde achter-
grond,, zoals eerder werd geconstateerd, maar in hoeverre lieten bruid en brui-
degomm zich bij hun keuze leiden door de overeenkomst in ervaring binnen een 
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bepaaldd beroep? In tabel 7.7 is de 'beroepscontinuïteit' per categorie weergege-
ven.. De zes overleden echtgenoten van de weduwen van handelslieden die 
trouwdenn binnen hetzelfde beroep, waren allen drapier geweest. Vrouwen wier 
eerstee echtgenoot in de kleinhandel werkzaam was geweest, bijvoorbeeld als 
kramerr of kruidenier, hertrouwden niet met mannen in hetzelfde beroep. Als zij 
dee winkel al hadden aangehouden, oefende hun ervaring of de mogelijkheid 
tott samenwerking geen grote aantrekkingskracht op potentiële echtgenoten uit. 
Eenn winkeltje kon men met een klein kapitaal zelf vrij gemakkelijk openen, daar 
wass geen weduwe voor nodig. Bovendien kon de weduwe de handel ook na het 
huwelijkk zelfstandig voortzetten. Van de - welgeteld - twee weduwen van ge-
leerdenn en regenten trouwde er één binnen haar stand: de nieuwe echtgenoot 
vann de weduwe van de advocaat voor het Hof van Holland had hetzelfde be-
roep.. De ander, de weduwe van de baljuw van de heerlijkheid van Oegstgeest, 
trouwdee een boekverkoper. 

Nogg geen kwart van de weduwen afkomstig uit de ambachten met wedu-
wenrechtt trouwde met een man die hetzelfde beroep uitoefende als haar over-
ledenn echtgenoot had gedaan. Alleen onder de bakkersweduwen bestond een 
sterkee endogamie: de helft van de bakkersweduwen trouwde nogmaals met een 
bakker.. Het is uiteraard mogelijk dat de varensgezel die de schoenmakerswedu-
wee trouwde alsnog schoenmaker werd, maar daarvoor was wel enige (omscho-
lingg nodig. Men verwierf niet automatisch het gildenrecht door een weduwe 
mett winkel te trouwen. Wanneer de cijfers worden vergeleken met de weduwen 
vann textielarbeiders, waar bijna de helft binnen het beroep van de overleden 
echtgenoott hertrouwde, wordt duidelijk hoe ongebruikelijk het was voor de 
weduwee van een ambachtsman om zich bij de keuze van haar echtgenoot uit-
sluitendd te laten leiden door het werk. 

Dee Leidse economie was eenzijdig. Een Leidse weduwe uit de zeventiende 
eeuww kwam nogal snel tegenover een bruidegom uit de textiel te staan. Het zou 
interessantt zijn te weten of de weduwen van ambachtslieden in Hollandse ste-
denn met een wat meer gedifferentieerde economie vaker binnen het beroep van 
hunn echtgenoot hertrouwden. In het Engelse Abingdon was dit niet het geval. 
Dee achtenveertig weduwen over wie Barbara Todd beroepsgegevens had, weer-
sprekenn het algemene idee dat er een echtgenoot binnen hetzelfde beroep werd 
gezocht.. Zij onderschrijven daarmee het door Natalie Zemon Davis geschetste 
beeldd van de geringe beroepscontinuïteit van vrouwen in Lyon, waar niet meer 
dann 27 procent van de weduwen van ambachtslieden binnen hetzelfde beroep 
hertrouwde.1000 De gegevens over Leiden sluiten hierop aan. Weduwen van am-
bachtsliedenn waren weliswaar aantrekkelijke huwelijkskandidaten, maar men 
trouwdee de weduwe van de ambachtsman vermoedelijk om haar geld en niet 
uitsluitendd om haar winkel. De veronderstelling dat weduwen van ambachtslie-
denn trouwden met hun knechten is een cliché dat weinig overeenstemming 
vertoontt met de werkelijkheid. 
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Tabell 7.7 Aantal weduwen dat binnen beroep of binnen gerelateerd beroep van vorige echt-

genoott hertrouwde 

Typee beroep 
vorigee echtgenoot 

Ambachten n 

Totaalaantal l 
weduwen n 

27 7 

Ambachtenn met weduwenrecht 91 

Verkeer r 

Textielarbeiders s 

Handel l 

Inn dienst 

Geleerdenn en regenten 

Overig g 

Totaal l 

8 8 

101 1 

28 8 

4 4 
2 2 

1 1 

262 2 

Hertrouwen n 
binnen n beroep p 

4 4 
2 0 0 

1 1 

47 7 
6 6 

1 1 

1 1 

--
80 0 

Hertrouwenn binnen 
verwantt beroep 

3 3 
12 2 

. . 

32 2 

13 3 

--
. . 

60 0 

Bron:Bron: ORA 88B-88D; ORA 89G-88Q; klappers op kerkelijke ondertrouw; klappers op ondertrouw voor schepenen. 
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