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8 8 
Besluit t 

Brachtt het weduwschap voor individuele vrouwen grote veranderingen met 
zichh mee,, op het niveau van de eenheid waarop de zeventiende-eeuwse samen-
levingg was ingericht, het gezin, zien we na de dood van een echtgenoot juist 
eenn grote mate van continuïteit. De keuzen die weduwen maakten en de moge-
lijkhedenn die hun daartoe ter beschikking werden gesteld, laten zien dat er 
groott belang werd gehecht aan het voortbestaan van het gezin, ook nadat dit 
hett mannelijk hoofd had verloren. 

Hett weduwschap zorgde voor een verandering van de sociaal-economische 
statuss van vrouwen. De belastingkohieren wijzen uit dat zowel onder de rijkste 
laagg - de tien procent van de bevolking met het meeste kapitaal - als onder de 
armstee laag van de bevolking - zij die niet in staat waren zelfstandig in het le-
vensonderhoudd te voorzien - opmerkelijk veel weduwen te vinden waren. In 
dee middengroepen daarentegen was het aandeel van vrouwen die hun man ver-
lorenn hadden relatief gering. Deze ongelijke verdeling van weduwen over de 
stedelijkee bevolking had verschillende oorzaken. 

Veell  vrouwen werden als gevolg van het weduwschap met een aanzienlijke 
verarmingg geconfronteerd. Vrouwen die samen met hun echtgenoot nog net in 
staatt waren geweest zelfstandig rond te komen, vervielen als weduwe welhaast 
onvermijdelijkk tot de armenzorg. Maar ook voor meer weigestelden bracht het 
verhess van een echtgenoot het risico van verarming en daarmee het verhes van 
reputatiee met zich mee. Voor veel vrouwen die eerder tot de respectabelen van 
dee stad hadden behoord, betekende het weduwschap een eerste kennismaking 
mett armoede. 

Haastt iedere dood had tot gevolg dat er schulden moesten worden voldaan. 
Dee aanwezigheid van (meerderjarige) kinderen of andere erfgenamen vereiste 
uidcoop,, soms de deling en in het meest vergaande geval een halvering van de 
boedell  die de weduwe ter beschikking had gestaan - al zal dat voor weduwen 
mett minderjarige kinderen eerder uitzondering dan regel zijn geweest. Toch 
ligtt hierin niet de belangrijkste oorzaak van de verarming van ook meer bemid-
deldee weduwen op langere termijn. 

Dee sociale stratificatie op basis van beroep zoals die geregeld wordt ge-
bruiktt bij de bepaling van de plaats die men inneemt in de samenleving, 

241 1 



vormtt geen indicatie voor de sociaal-economische status van weduwen. De 
statuss van de weduwe kan namelijk niet zonder meer worden afgeleid van de 
statuss die zij eerder als gehuwde vrouw had genoten - al dan niet als afgelei-
dee van het aanzien van haar echtgenoot. Niet zozeer de status van het beroep 
alss wel de organisatie van het werk van haar echtgenoot, of van het echtpaar 
gezamenlijk,, bepaalde de verandering van de economische, en daarmee ook 
dee sociale status waarmee een vrouw als gevolg van het weduwschap te ma-
kenn kreeg. 

Dee meeste weduwen konden geen rechten ontlenen aan het beroep dat door 
hunn echtgenoot was uitgevoerd. Zowel vrouwen die afhankelijk waren geweest 
vann het loon van hun echtgenoot, als vrouwen die inkomsten uit eigen (loon-
arbeidd hadden gehad, verloren met hun man geregeld meer dan de helft van het 
gezinsinkomen.. Wie zelf niet eerder had gewerkt, zocht naar een eervolle ma-
nierr om inkomsten te verwerven, dat wil zeggen zo min mogelijk verwijderd 
uitt de sociale kring waarin zij eerder had verkeerd. Vrouwen met een eigen be-
roepp trachtten hun inkomsten te verhogen door samenwerking met andere we-
duwenn of (ongehuwde) vrouwelijke verwanten, door te proberen een beter be-
taaldee functie te bemachtigen, door verschillende werkzaamheden met elkaar te 
combinerenn of door het, om welke reden dan ook, eerder neergelegde werk na 
hett verlies van een echtgenoot weer op te nemen. Dit had niet altijd evenveel 
succes.. Vrouwen wisten het inkomstenverlies lang niet altijd met inkomsten uit 
eigenn arbeid te compenseren; vooral in de slecht betaalde vrouwenberoepen 
warenn de lonen te laag voor een zelfstandig bestaan. Na korte of na langere tijd 
kloptenn veel weduwen bij een van de armenzorginstellingen voor ondersteu-
ningg aan. 

Hoewell  de situatie waarin de weduwe terechtkwam niet gerelateerd kan 
wordenn aan de positie die haar man binnen de stedelijke gemeenschap innam, 
wass de discrepantie tussen zijn sociale status en die van zijn weduwe uiteinde-
lij kk wel van invloed op de ontwikkeling van de specifieke weduwenzorg. De 
eeuwenoudee categorisering van weduwen als miserabele personen, die hen na de re-
organisatiee van de armenzorg aan het einde van de zestiende eeuw nog steeds 
kwalificeerdee tot gerechtigde ontvangers van de stedelijke bedeling, voldeed in 
dee loop van de zeventiende eeuw niet meer voor iedereen. Eerbesef speelde zo-
well  bij de predikantenstand als bij diverse groepen ambachtslieden een belang-
rijkee rol in de wens om voor de eigen weduwen te zorgen. Met de ondersteu-
ningg van weduwen probeerden enkele (beroepsgebonden) onderstandskassen 
inn eerste instantie de armoede van de achtergebleven vrouwen enigszins te ver-
lichten.. Met uitkeringen uit de weduwenbeurzen die in de achttiende eeuw 
werdenn opgericht, streefde men vooral naar standsbehoud. Beide vormen van 
zorgg waren echter bijzonder kostbaar en gebrek aan geld stond succes voorlo-
pigg dan ook in de weg. Vooralsnog bracht het gemeenschappelijke onvermogen 
omm het verlies aan inkomsten te compenseren vrouwen uit verschillende sociale 
lagenn van de bevolking na de dood van hun echtgenoot dichter bij elkaar. 
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Hett verlies van een echtgenoot had andere consequenties voor hen die als 
gehuwdee vrouw binnen het ambachtelijke beroep van hun echtgenoot werk-
zaamm waren geweest. Het verschil in de veranderingen waarmee weduwen wer-
denn geconfronteerd, is gedeeltelijk te verklaren door de aard van de inkomsten-
bronn van hun echtgenoot. Inkomsten werden bijvoorbeeld door geleerden en 
stadsdienarenn verworven met kennis, waarvan vrouwen in het algemeen waren 
uitgesloten.. Voor ambachtslieden bestond de inkomstenbron voor een belang-
rijkk deel uit kapitaal, dat niet alleen door mannen, maar vaak ook door vrouwen 
konn worden geëxploiteerd. 

Inn veel gevallen kon de weduwe wier man in de ambachtelijke sector werk-
zaamm was geweest, gebruikmaken van het weduwenrecht en het bedrijf van 
haarr echtgenoot continueren. Deze voortzetting vond niet altijd plaats zonder 
slagg of stoot. Het gezag op de werkvloer, die vooral door mannen werd bevolkt, 
moestt worden bevochten. De weduwe die het werk wilde voortzetten, moest 
bovendienn aan de door de gilden opgelegde voorwaarden voldoen. Doorgaans 
wass de aanwezigheid van een meesterknecht verplicht. Deze volleerde am-
bachtsmann garandeerde de kwaliteit van het geproduceerde goed in de winkel 
vann de weduwe, die zelf immers het bewijs van haar vakmanschap nooit had 
kunnenn leveren. Ook was het recht op voortzetting beperkt tot de weduwüjke 
staat.. Wanneer zij zou hertrouwen, verloor de meestersweduwe haar bevoor-
rechtee status en sloot het gilde haar weer uit van lidmaatschap. Een nieuwe 
echtgenoott nam haar plaats als hoofd van het gezin en analoog daaraan, ten 
minstee in naam, ook de bijbehorende taken van haar over. Zolang een man ont-
brak,, nam zij de taken waar. De vraag of zij het werk zelf uitvoerde of dat een 
meesterknechtt in haar naam het werk verrichtte, was afhankelijk van het am-
bacht.. Het weduwenrecht stelde de weduwe in staat inkomsten te genereren. 
Zijj  had daarmee de mogelijkheid zichzelf en haar kinderen van levensonder-
houdd te voorzien, en wist bovendien, althans binnen de beëdigde beroepen van 
dee saainijverheid, een belangrijke positie te verwerven. Zij bleef economisch 
onafhankelijkk en kon met de voortzetting van het werk van haar echtgenoot ge-
regeldd ook haar minderjarige kinderen een toekomst in het ambacht bieden. 
Binnenn de gesloten saainijverheid zorgde de weduwe er op die manier voor dat 
eenn ambacht waarmee een familie al generaties lang het brood verdiende, ook 
binnenn de familie zou bhjven. De weduwe was daarbij meer dan een weliswaar 
onmisbare,, maar verder betekenisloze schakel tussen de dood van haar echtge-
noott en de meerderjarigheid van haar zonen. De overdracht van het bedrijf 
vondd pas plaats wanneer zij allang volwassen waren. Het was geen uitzondering 
datdat de weduwe haar winkel behield tot haar dood. 

Vermoedelijkk zorgden de welstand en het aanzien die veel weduwen van am-
bachtsliedenn als 'meestersweduwen' genoten ook voor een toename van de 
kansenn op de huwelijksmarkt. Zeker is dat de achtergebleven vrouwen van am-
bachtsliedenn een gerede kans hadden opnieuw te trouwen. Hiermee verdwenen 
zijj  als belangrijke vertegenwoordigers van weduwen uit de middengroepen, 
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diee door de verarming van veel weduwen toch al waren uitgedund. 
Geenn vrouw heeft zich kunnen verrijken ten gevolge van de dood van haar 

echtgenoot.. Mogelijk verwierf zij het beheer over de boedel die eerder onder 
hett toezicht van haar echtgenoot had gestaan. Kosten voor het levensonderhoud 
daaldenn weliswaar, maar dit leidde nauwelijks tot een absolute verbetering van 
dee levensstandaard. De aanwezigheid van enig kapitaal verschafte vrouwen wel 
eenn relatief comfortabele positie. Deze conclusie lijk t wat banaal, maar het is 
belangrijkk te beklemtonen dat de inkomsten uit kapitaal, in tegenstelling tot de 
inkomstenn uit loonarbeid, nauwelijks aan sekse waren gerelateerd. De verkla-
ringg voor de oververtegenwoordiging van weduwen in de rijkste laag van de 
bevolkingg moet vooral gezocht worden in het huwelijksgedrag. Evenals hun on-
fortuinlijkee lotgenotes hertrouwden ook rijke weduwen gemiddeld minder 
vaak.. Aangezien het aannemelijk is dat juist hun kapitaal deze weduwen tot aan-
trekkelijkee partners maakte, moet dit vooral een kwestie van keuze zijn geweest. 
Hett blijf t de vraag in hoeverre dit een persoonlijke keuze was. Mogelijk speelde 
familiedwangg een grotere rol voor al dan niet hertrouwende weduwen uit de 
elite,, zoals eerder de betrokkenheid van verwanten bij de keuze van hun eerste 
huwelijkspartnerr groter dan onder andere groepen was geweest.1 

Afhankelijkk van haar beroep, de organisatie van het werk van haar echtgenoot, 
dee aard van de inkomstenbron, de beschikbaarheid van kapitaal en de sociale 
voorzieningenn die individuele weduwen ter beschikking stonden, veranderde de 
sociaal-economischee status van vrouwen na de dood van een echtgenoot in 
meerr of mindere mate. Maar voor alle vrouwen bracht het weduwschap een ver-
anderingg van hun juridische status met zich mee. Deze verandering werd in de 
inleidingg de meest in het oog springende verandering in het bestaan van wedu-
wenn genoemd. Nu de betekenis van deze nieuwe juridische status is beschreven 
enn afgezet tegen de status van gehuwde vrouwen, moet deze stelling toch enigs-
zinss worden genuanceerd. Inderdaad, weduwen waren handelingsbekwaam. Zij 
hadden,, evenals meerderjarige ongehuwde vrouwen, het beheer over hun goe-
deren,, zij mochten contracten sluiten en in rechte verschijnen. In het laatste ge-
vall  deden zij dat in de regel in het bijzijn van een voogd. Deze tijdelijke voogdij 
wass niet vergelijkbaar met de vaste voogdij waaronder zij als gehuwde vrouwen 
haddenn gestaan. De taak van de gekoren voogd die de weduwe vergezelde bij bij-
voorbeeldd het voeren van processen, was beperkt tot zijn fysieke aanwezigheid -
enn zelfs daarvan werd de noodzaak door zeventiende-eeuwse rechtsgeleerden 
ontkend.. In het individuele leven van vrouwen verschafte de nieuwe juridische 
statuss weliswaar mogelijkheden die zij eerder als gehuwden niet hadden gekend. 
Maarr beschouwd uit het oogpunt van het gezin, dat met de dood van een echt-
genoott het hoofd verloor, was de verandering van de juridische status - beter als 
aanpassingg te interpreteren - vooral gericht op continuïteit. 

Hoewell  gehuwde vrouwen op basis van hun geestelijke onvermogen het be-
stuurr van het gezin werd ontzegd, werd bij gebrek aan een man een vrouw toch 
inn staat geacht zelfstandig het gebroken gezin te bestieren. Haar plaats in het ge-
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zinn en in de samenleving werd aan die van de man in haar leven gerelateerd, tot 
opp het moment dat een man ontbrak. Zeventiende-eeuwse rechtsgeleerden mo-
tiveerdenn de zelfstandige status van weduwen liever met de oude vaderlandse 
deugdd - gemeenplaats in beeld en zelfbeeld - van de typisch Hollandse vrij -
heidszin.. Het zou niet in de vrijheidslievende aard van het Hollandse volk pas-
senn meerderjarige niet-gehuwde vrouwen onder voogdij te plaatsen. 

Vrouwenn werden als weduwe in staat gesteld het gezin te continueren. Daar-
toee kregen zij niet alleen de juridische mogelijkheden maar, indien aanwezig, 
doorgaanss ook de materiële middelen in handen. De manier waarop weduwen 
hunn bestaan vorm gaven en vorm kónden geven na de dood van hun echtge-
noott onderstreept het belang van het kerngezin en de ondergeschikte betekenis 
vann het bredere familieverband. 

Historicii  hebben geconstateerd dat het kerngezin als de dominante huis-
houdvormm aanwezig was in Holland in de zeventiende eeuw. Huishoudens wa-
renn in het algemeen klein, inwonende verwanten en inwonend personeel ont-
brakenn doorgaans. Naast deze demografische karakteristieken kenmerkte het 
kerngezinn zich door elementen als een vrije partnerkeuze, waarbij er ruimte 
wass voor affectie, een zekere mate van gelijkheid tussen echtgenoten, relatief 
weinig,, of in elk geval weirug dwingende banden met verdere verwanten en de 
afwezigheidd van sterk patriarchaal gezag. Hoewel een aantal van deze kenmer-
kenn ook elders in de Republiek te vinden waren, manifesteerde dit relatief mo-
dernn aandoende gezin zich het sterkst in de sterk geürbaniseerde noordweste-
lijk ee provincies. Het voorkomen van het kerngezin wordt dan ook met de 
markteconomiee in de verstedelijkte gebieden in verband gebracht. De vergaan-
dee specialisatie van de markteconomie zorgde ervoor dat men niet sterk afhan-
kelijkk was van collectieve verbanden, zoals de familie. Samen met de bijbeho-
rendee individualistische mentaliteit droeg dit bij aan de redelijk onafhankelijke 
positiee van het gezin.3 De conclusies die getrokken kunnen worden uit onder-
zoekk naar het gebroken gezin moeten tegen de achtergrond van deze verstede-
lijkt ee en gezinsgerichte samenleving worden geplaatst. Er werd belang gehecht 
aann het voortbestaan van het gezin, ook als dat gebroken was. 

Naa de dood van een echtgenoot viel het bestaande gezin niet uiteen. Wedu-
wenn werden niet opgenomen in de bredere familieband: zij keerden niet terug 
naarr hun ouderlijk huis en trokken evenmin bij hun gehuwde kinderen in. De 
meestee vrouwen voerden na de dood van hun man een zelfstandig huishouden, 
vaakk met hun minderjarige kinderen in huis. Zo weduwen al kost en inwoning 
mett anderen deelden - als keuze of uit financiële nood -, dan gebeurde dat va-
kerr met ongehuwde vrouwelijke bekenden of verwanten dan met gehuwde 
kinderen.. Weduwen richtten zich vaak tot lotgenoten, met wie zij soms (kleine) 
huishoudenss vormden. Meer-generatiehuishoudens waren ook onder verwe-
duwden,, zowel verarmden als welgestelden, eerder uitzondering dan regel. 

Hiermeee is niet gezegd dat weduwen in tijden van nood niet op de assisten-
tiee van verwanten konden rekenen. Integendeel, men was zelfs verplicht een 
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verarmdee moeder, dochter of zuster bij te staan. Verwantschap lag aan de basis 
vann de sociale netwerken waarop men terugviel wanneer het tegenzat. Vrouwen 
werdenn na de dood van hun man geregeld door familieleden geholpen met 
raadd en daad, financiële en materiële steun. Maar ondanks de wettelijke zorg-
plicht,, die zich overigens niet verder uitstrekte dan tot de tweede graad, trok 
tochh ook de verarmde weduwe in de praktijk niet vanzelfsprekend bij meer be-
middeldee verwanten in. De familiale hulp gebruikte men ter voorkoming van, 
off  als aanvulling op een breder scala van geïnstitutionaliseerde armenzorg, 
waaruitt ook de gasthuizen en de hofjes als vorm van opvang voor vrouwen die 
niett langer op eigen benen konden staan niet meer weg te denken waren. De 
hulpp van verwanten kende bovendien duidelijke grenzen. De steun van familie-
ledenn werd lang niet altijd onvoorwaardelijk geboden en was, zeker wanneer 
dezee structurele vormen aannam, vaak zakelijk van aard. De last van een oude, 
verarmdee moeder mocht geen bedreiging vormen voor het voortbestaan van 
hett zelfstandige gezin dat inmiddels door haar kinderen was gesticht. 

Dee weduwe leefde redelijk onafhankelijk van haar volwassen kinderen en an-
dere,, verdere verwanten. Dit bracht tegelijkertijd met zich mee dat ook de we-
duwee zo lang mogelijk, vaak tot op hoge leeftijd, als hoofd van een zelfstandig 
opererendd huishouden werd erkend. Zij behield de bijbehorende autoriteit. 
Haarr individuele belangen waren niet zonder meer ondergeschikt aan het gro-
teree familieverband of die van de volgende generatie. De weduwe trok zich bij 
dee meerderjarigheid van haar kinderen niet terug uit het maatschappelijke le-
ven,, ten behoeve van het nageslacht. Dit verwachtte ook niemand van haar. 

Dee sterke en onafhankelijke positie van het gezin kwam tot uitdrukking in 
hett erf- en huwelijksgoederenrecht dat in Leiden gold. Zo had het huwelijk ver-
strekkendee gevolgen voor de overdracht van bezit. In Holland vond als gevolg 
vann het huwelijk volledige boedelmenging plaats. Na de dood van een van bei-
dee echtgenoten werd het goed half om half ook weer gedeeld, zonder dat men 
achtt sloeg op de vraag wie welk goed had ingebracht. Deze situatie wijkt af van 
diee gebieden in Europa waar ongemeenschap van goederen de regel was: al 
trouwdenn man en vrouw, hun bezittingen bleven gescheiden, opdat deze na 
verloopp van tijd op de respectievelijke bloedverwanten konden overgaan. In Lei-
denn werd deze scheiding zelden zo strikt doorgevoerd. Uiteraard was het mo-
gelijkk in een huwelijkscontract gemeenschap van goederen uit te sluiten. Maar 
zelfss de echtparen die hiervoor kozen, hielden doorgaans wel de winst en het 
verliess die tijdens het huwelijk zouden vallen voor gemeenschappelijk bezit. 

Hett erfrecht in Leiden, het plakkaatrecht van 15-99, w as sterker gericht op het 
gezinn dan het gemene landrecht dat was vastgesteld in de Politieke Ordonnantie 
vann 1580 en dat in grote delen van Holland en West-Friesland gold. Men hechtte 
relatieff  weinig waarde aan het behoud van de bezittingen binnen het geslacht. 
Zoo sloeg men bij de verdeling van een nalatenschap geen acht op de herkomst 
vann het goed en ook na de aanpassing van het oude aasdomsrecht in het plak-
kaatrechtt van 1599 erfde het naaste bloed nog goed. Anders dan het gemene 
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landrechtt bevoordeelde het versterfrecht in Leiden de verwanten die het dichtst 
bijj  de erflater stonden boven verdere nakomelingen binnen de familie in zij-
gaandee lijn. Men behield de goederen zolang mogelijk binnen het gezin. 

Dee gezinsgerichte neiging uit het versterf- en huwelijksgoederenrecht werd 
mett de beschikkingen in testamenten nog eens versterkt. Echtgenoten erfden 
volgenss het versterfrecht niet van elkaar. Maar de meeste mannen benoemden in 
dee doorgaans mutuele testamenten hun weduwen tot erfgenaam. De erfrechte-
lijk ee belangen van kinderen, nauwlettend bewaakt door middel van stedelijke 
keuren,, stonden ook voor testerende ouders altijd voorop. Maar zolang deze ge-
waarborgdd waren, probeerde men toch vooral de toekomst van de weduwe op 
materieell  gebied zeker te stellen. Hiermee stelde men de belangen van de wedu-
wee en haar gezin boven die van de eigen bloedverwanten, die immers volgens 
hett versterfrecht de erfgenamen zouden zijn geweest. Door recluhebbenden, 
meestall  de kinderen, hun erfdeel in geld te beloven en de weduwe tot erfgenaam 
tee benoemen, werd de laatste in staat gesteld de boedel te behouden. 

Niett alleen op materieel gebied schiepen echtgenoten de juiste omstandig-
hedenn voor het voortbestaan van het gezin. Uit de benoeming van hun vrouw 
tott voogd, de bestraffing van oppositie tegen de weduwe en vooral uit het feit 
datdat echtgenoten zich niet tot in detail uitlieten over het bestaan dat zij zou lei-
denn na zijn dood, spreekt het vertrouwen in het vermogen van zijn weduwe om 
hett gezin na zijn dood te bestieren. 

Terloopss kwam de situatie van weduwen uit enkele andere landen van Euro-
paa ter sprake. De vele nuances in het recht en de veelheid aan factoren die de si-
tuatiee van weduwen steeds weer anders beïnvloedden, staan een systematische 
vergelijkingg in de weg. Maar wel kan worden gesteld dat Holland zich van ver-
schillendee gebieden elders in Europa onderscheidde in de manier waarop er 
overr de overdracht van bezittingen werd gedacht. Dit had onmiskenbaar in-
vloedd op de situatie van weduwen, dat wil zeggen op de situatie van vrouwen 
zonderr man uit de bezittende klasse. Bezit werd in Holland sterk geassocieerd 
mett het echtelijke paar en in mindere mate met de geslachtslijn. In vergelijking 
tott die gebieden waar het behoud van het bezit binnen de familie voorop 
stond,, waar men ten behoeve van dit ideaal één (mannelijke) erfgenaam be-
voordeeldee boven de anderen, waar vrouwen vooral roerende goederen in han-
denn kregen of waar zij voornamelijk de passieve dragers waren van bezit, was 
hett erfrecht in Holland opmerkelijk egalitair. 

Hett Hollandse erfrecht maakte ten slotte geen onderscheid naar sekse. Vol-
genss het versterfrecht hadden zonen en dochters recht op een gelijk deel in de 
nalatenschapp van hun ouders. Ook in de beschikkingen in testamenten werden 
allee kinderen gelijk bedeeld, niet alleen wat betreft de grootte van de erfportie, 
maarr meestal ook in de aard van het goed. Roerende en onroerende goederen 
vererfdenn in mannelijke én in vrouwelijke lijn. Dit had belangrijke gevolgen 
voorr vrouwen uit de bevolkingslaag met enig bezit. De gelijke bedeling had tot 
gevolgg dat jongens en meisjes dezelfde kansen kregen een zelfstandig huishou-
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denn te stichten. Het betekende voorts dat een vrouw met datzelfde bezit, zoals 
historicii  eerder hebben laten zien, een fundamentele bijdrage leverde aan de 
economischee basis van het gezin. Haar echtgenoot had immers ook het goed 
vann zijn ouders met broers én zusters moeten delen.4 De gelijke bedeling bete-
kendee ten slotte dat een weduwe die weer de beschikking kreeg over haar eigen 
bezittingenn - in de vorm van haar huweUjksinbreng, aangevuld met de op-
brengstenn van het huwelijk of vertegenwoordigd door de helft van de gemeen-
schappelijkee boedel - achterbleef met een substantieel deel van het goed dat 
haarr eerder samen met haar echtgenoot ter beschikking had gestaan. In dat op-
zicht,, en dat is belangrijk te vermelden, verkeerde de weduwnaar in dezelfde 
positiee wanneer hij als eerste zijn vrouw verloor. 

Hebbenn de opmerkelijk egalitaire bezitsverhoudingen tussen mannen en 
vrouwenn hun doorwerking gehad in de verhouding tussen de seksen en daar-
meee bijgedragen aan de karakterisering van Hollandse vrouwen door buiten-
landsee waarnemers als 'vrij'? Het is niet uit te sluiten. Dat Hollandse vrouwen -
inn verschillende opzichten - hun eigen bijdrage leverden aan het onderhoud 
vann het gezin is in elk geval Fynes Moryson niet ontgaan. De Engelsman legde 
zijnn lezers uit op welke manier men in Holland de goederen verdeelde nadat 
eenn van de echtgenoten gestorven was, om vervolgens te besluiten: 'and if shee 
broughtt no dowry, yet shee hath the same right to dispose of halfe her hus-
bandss goods gotten in mariage, and - as is supposed - by their mutuall labour'.5 

Dee niet onbelangrijke betekenis van de bijdrage die zij, in verschillende opzich-
ten,, leverden aan het onderhoud van het gezin, heeft vrouwen mogelijk zelfbe-
wusterr gemaakt. In elk geval werd hun inbreng erkend. Het goed waarover 
vrouwenn met enig bezit als weduwe de beschikking kregen, droeg bij aan de 
materiëlee basis voor het voortbestaan van het gezin na de dood van een echtge-
noot. . 

Hett gezin bleef het kader van waaruit weduwen het 'nieuwe' bestaan inricht-
ten,, waarbinnen zij de veranderingen die het weduwschap met zich meebracht, 
trachttenn op te vangen en waarop de keuzen die zij maakten, werden aangepast. 
Weduwenn wisten op verschillende fronten de breuk met hun gehuwde bestaan 
redelijkk te beperken, niet ondanks maar omdat de zeventiende-eeuwse samen-
levingg was ingericht op het gezin. 
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