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Noten n 

11 Inleiding 

ii  GAL , SAH 60, 12 okt. 1635. f. 118-119. In navolging van R. van Maanen wordt hier  de naam 
vann het bestuurscollege, bestaande uit schout, burgemeesters en schepenen, geschreven als 
'Gerecht''  en verwijs ik met 'gerecht'  naar  het rechtsprekend lichaam. Van Maanen, Stadsarchief 
«inn Leiden, LX v. 

22 GAL, SAII  4021-4022. 
33 Buitelaar, 'Widows' worlds', 4; Van Os, De vrouwen win de doden, 8. 
44 Zie hierover: Danneel, Weduwen en wezen, 18. 
cc Zie bijv. Erickson. Women and property; Hufton, The prospect before her; Wiesner, Women and gender. In 

dezee studies zijn hoofdstukken terug te vinden over  'de jongedochter', 'de echtgenote' en 
'dee weduwe'. Reeds in 1991 verscheen er  een bibliografisch overzicht van historisch onder-
zoekk naar  weduwen. Dit overzicht is vooral gericht op de achttiende tot en met de twintig -
stee eeuw. Blom, 'The history of widowhood', 191-210. 

66 Zie onder  meer: Bennett, 'Widows in the medieval English coutryside', 69; Cavallo en War-
ner,'Introduction' ,, 14; Hardwick,'Widowhoo d and patriarchy';Mirrer , 'Introduction' , 1-2; 
Rosenthal,, Patriarchy and families, 178; Vassberg, 'The status of widows'. Zie voor  de mogelijk-
hedenn van het gebruik van de zelfstandige status ook: Kalas. 'The noble widow's place'. 

77 Henderson en Wall, Poor  women and children. Hierin : Marchini , 'Poverty, the lif e cycle of house-
holdd and female life course' en Vassberg, 'The status of widows'. Zie over  de aan het weduw-
schapp verbonden armoede ook: Chabot, 'Widowhood and poverty'. 

88 Bennett, 'Widows in the medieval English countryside'; Brodsky, 'Widows in Late Elizabethan 
London';;  Chabot, 'Lineage strategies'; Diefendorf, 'Women and property' ; Diefendorf, 
'Widowhoodd and remarriage'; Erickson, Women and property; Hanawalt, 'The widows mite'; 
Holderness,, 'Widows in pre-industrial society'; Klapisch-Zuber, 'The "Crue l Mother'" ; Pa-
lazzi,, 'Female solitude and patrilineage'; Rosenthal, Patriarchy and families, 175-246. Wyntjes, 
'Survivor ss and status'. 

99 Knotter, 'Problemen van de family economy', 46-47. 
100 Het is opmerkelijk dat informati e over  de mogelijkheden van weduwen op de arbeidsmarkt 

ontbreektt  in de recent verschenen bundel van Cavallo en Warner, Widowhood in medieval and ear-
lyy modern Europe (1999)

111 Zie onder  meer  Bideau,' A demographic and social analysis of widowhood and remarriage' 
(1980);;  Diefendorf, 'Widowhood and remarriage' (1982); Todd, 'The remarryin g widow' 
(198c);;  Brodsky, 'Widowhood in late Elizabethan London', (1986); Boulton 'London wi-
dowhoodd revisited' (1990); Todd, 'Demographic determinism and female agency' (1994)

££ 2 Todd, 'Demographic determinism and female agency' (1994)  In dit artikel reageert Todd op 
Boulton,, 'London widowhood revisited' (1990). Zie ook: Warner, 'Widows, widowers and 
thee problem of "second marriages'"  (1999); Foyster, 'Marryin g the experienced widow' 
('999)--
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133 Zie o.m.Taylor, Das Bild derWitwe (1980); Diefendorf, 'Widowhood and remarriage' (1982); 
Todd,, 'The remarrying widow' (1985); Mirrer, (red.).Upon my husbands death (1992), met na-
mee 'part 4: Widows in literature'; Franits, Paragons of virtu*  (i993);Todd. 'The virtuous widow 
inn protestant England' (1999). 

144 Met als belangrijke uitzonderingen de inspirerende studie van Danneel, Weduwen en wezen over 
weduwenn in Gent in de late Middeleeuwen en de artikelen van Todd, 'The remarrying wi-
dow'' en 'Demographic determinism and female agency' die zijn voortgekomen uit onder-
zoekk dat verricht is voorde ongepubliceerde thesis "Widowhood in an Market Town: Abing-
donn 1540-1720'. 

11 s Wyntjes, 'Survivors and status'. 

166 Bremmer en Van den Bosch (red.), Between poverty and the pyre (1995). Hierin: Hempenius-van 
Dijk ,, 'Widows and the law'; Kuiper, 'Noble widows between fortune and family'; Hufton, 
'Womenn without men'. Nadien verschenen de artikelen van Anne McCants, 'The not-so-
merryy widows of Amsterdam' over hertrouwende weduwen in Amsterdam in de achttiende 
eeuww (1999) en van Linda Stone-Ferrier, 'Metsu's Justice protecting widows and orphans' (2000). 

177 Dat uiteindelijk representanten uit de (brede) middengroep van ambachtslieden, winke-
liers,, lagere ambtenaren etc, de meeste aandacht krijgen, komt niet uitsluitend door de on-
vermijdelijkee beperkingen die de bronnen opleggen of door de sociale structuur van de 
stad,, maar is, zoals zal blijken, ook tekenend voor de betekenis die het weduwschap voor 
vrouwenn uit deze sociale lagen had. 

188 Het archief van de diaconie van de gereformeerde kerk en het Huiszittenhuis in Leiden (in 
dee zeventiende eeuw gezamenlijk verantwoordelijk voor de bedeling in de stad) is voor de 
zeventiendee eeuw verloren gegaan. Dit heeft mij er uiteindelijk niet van weerhouden om 
onderzoekk naar Leiden te doen. Over andere vormen van sociale zorg voor weduwen - de 
gasthuizen,, de vele hofjes die in Leiden werden gesticht, weduwenpensioenen - is wel ar-
chiefmateriaall  aanwezig. De aanwezigheid en kwaliteit van die archieven van armenzorgin-
stellingenn die veel meer informatie bieden dan louter de constatering dat weduwen onder 
dee armste laag van de bevolking oververtegenwoodigd waren, is bovendien zo zeldzaam dat 
vrijwell  geen enkele andere stad voor onderzoek in aanmerking zou komen. Een uitzonde-
ringg hierop vormen Delft en Zwolle. Het unieke karakter van de archieven was dan ook aan-
leidingg voor onderzoek naar de armenzorg in deze steden. Voor meer informatie over be-
deeldee weduwen verwijs ik dan ook naar de studies van Van der Vlis, Leven in armoede en Van 
Wijngaarden,, Zorg voor de kost. 

199 Zie: Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad; Posthumus, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche textielnij-

verheid;; Posthumus, De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie. 

200 Voor Leiden zou dit erfrecht overigens al snel veranderen.. Zie hoofdstuk 4. 
211 Van Deursen en Groenveld, 'Cultuurgeschiedenis van de Republiek in de zeventiende eeuw'. 
222 Zie over rekesten als bron: Van Nierop, 'Popular participation in politics in the Dutch Repu-

blic',, 284-288. 
233 In de periode ic8o-1595 werden in het algemeen uitsluitend de aposülles op de rekesten in 

dee Gerechtsdagboeken geregistreerd. Ook zijn er uit deze periode enkele apostilles op niet-
gehonoreerdee rekesten opgetekend. Na 1595 werd de administratie uitgebreid en schreef 
menn behalve de beschikking ook het rekest zelf over in de Gerechtsdagboeken. Vanaf het 
eindee van de jaren tachtig van de zeventiende eeuw volstond men in een enkele gevallen 
wederomm met alleen de beschikking. 

244 Zie over het gebruik van bronnen waarin niet per definitie de waarheid wordt verteld ook: 
Vann de Pol, Het Amsterdams hoerdom, 43-48. 

i ee Historici hebben met de onderregistratie van beroepen van vrouwen niet altijd rekening ge-
houden.. Zo liet Posthumus zien dat de verhouding tussen mannenarbeid en vrouwenarbeid 
voorr het jaar IC8I , het jaar waarin een volkstelling te Leiden werd gehouden, als 1:2 vastge-
steldd kan worden. Aan de waarde van deze informatie kan getwijfeld worden. De gegevens 
overr de beroepen van gehuwde vrouwen ontbreken immers in de telling, terwijl de beroe-
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penn van gehuwde mannen wél bekend zijn. Zie: Posthumus, De geschiedenis m, 57c. 
266 Dit vermoeden wordt bevestigd wanneer het kohier met andere bronnen wordt vergeleken. 

Uitt de dienstboeken is bijvoorbeeld bekend dat er in 1622 acht weduwen binnen de saainij-
verheidd werden beëdigd. Deze weduwen staan allen zonder beroep in het kohier van 1622 
vermeld,, GAL, SAII 928, f. i$6v- iS7v. 

22 Beelden van de weduwe 

11 Kooijmans, Vriendschap, 19-21; Jongbloet-Van Houtte, Brieven en andere bescheiden, cxxiv; UBL, 
Thysiuss 274, aug. 1600; 14 aug. 1600; GAL, Van der Meulen 269, z.d. (aug. 1600). Hester del-
laa Faille bleef overigens nog lange tijd wonen in het huis aan het Rapenburg dat zij in 1593 
mett haar echtgenoot betrok. Zie Lunsingh Scheurleer, Fock, en Van Dissel, Het Rapenburg 1, 
276-283. . 

22 UBL,Thysius 274, 21 aug. 1600. 
33 UBL,Thysius 105, 3 feb. 1634. 
44 Aldus luidde het advies in het populaire modelbrievenboek van Mostart. Of dergelijke mo-

delbrievenboekenn ook binnen de families Thijs en Van der Meulen ter hand werden geno-
menn is onbekend, maar de troostmotieven die in de brieven aan weduwen naar voren wer-
denn gebracht, komen met de aangedragen voorbeelden overeen. Mostart, Nederduytse secretaris 
oftt lendtbriefischrijver, 198-199; Kaper, Liever geen bloemen, 56; Sturkenboom, '...Want ware ziele-
smartt in niet woordenrijk', 91 -94. 

55 UBL,Thysius 171, jul. i648;Thysius 171, 6 jul. i648;Thysius 171, 7 jul. i648;Thysius 171, 10 
jul.. 1648. 'Uwes verlies is mij seer leet maer mijnen thalven noch leeder, nu ben ick quijt 
tweee mijne beste vrienden op aerden' schreef een neef aan Susanna de Malapert na de dood 
vann haar man om zijn deelneming aan de rouw te onderstrepen. RAU, Van der Muelen, 14, 
222 aug. 1611. 

66 Van Rooden, Constanüjn L'Empereur (1591 -1648), 27, 37, 41, 55, 232. 
77 UBL,Thysius 171, 6 jul. 1647. 
88 UBL,Thysius 105, 3 feb. 1634. 
99 Spierenburg, De verbroken betovering, 155-156. 

100 UBL,Thysius 171, 6 jul. i648;Thysius 171, 10 jul. 1648. 
111 Ibidem, jul. i648;Thysius 171, 10 jul. i648;Thysius 276, 2 jun. 1611. 
122 Ibidem, 10 jul. 1648. 
133 Ibidem, 7 jul. 1648;Thysius 276, 1 okt. 1615. De oproep tot matiging van de rouw keert her-

haalderlijkk terug in modelbrievenboeken. Smyters, Schryf-kunst-boeck, 63, 74; Sturkenboom, 
'...Wantt ware zielesmart is niet woordenrijk', 91 

144 UBL,Thysius 171, 6 jul. 1648. 
155 UBL,Thysius 272, 7 mei 1613. 
166 RAUtVan der Muelen 14,9 mei 1611. 
177 UBL,Thysius 186, 7 aug. 1600. 
188 UBL,Thysius 274, aug. 1600. 
199 UBL,Thysius 275, 7 sep. 1600. 
200 RAU. Van der Muelen 14, 9 mei 1611. 
211 Een gedeelte van de navolgende paragrafen over beeldvorming is bewerkt tot een artikel 

overr wellust in het weduwenbeeld in de vroegmoderne periode. Zie: Schmidt, 'Van de lus-
tenn geproefd'. 

22 2 Van Os, De vrouwen van de doden, 56- 57. 
233 Buitelaar, 'Widows' worlds', 6. 
244 De selectie van de tien door mij bestudeerde toneelspelen is een willekeurige. Ik heb hierbij 

onderr meer gebruikgemaakt van WA. Ornée (red.), Mm Bredero tot Langendyk. Een bloemlezing uit de 
Nederlandsee kluchten van het begin van de zeventiende eeuw tot 1730 (Zutphen 1985). 
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2525 Zie: Erasmus, De kersten weduwe, z.p. (9-9V). Erasmus schreef zijn Vidua Christiana (1529) voor 
Mariaa van Hongarije. Ik heb van de Nederlandse uitgave De kersten weduwe (Amsterdam 1607) 
gebruikgemaakt. . 

266 Het Houwelick werd ook wel de Nederlandse huwelijksbijbel genoemd en was zeer populair. 
Naarr zeggen van de uitgever waren er dertig jaar na de uitgave van de eerste druk vijftigdui-
zendd exemplaren van verkocht. Zie: Kloek, 'De vrouw', 253. 

277 Vives, Die institutie ende leerinoe van een christelijcke vrouwe (Antwerpen 1554). 
288 Stewart, Unequal Lovers, 34; De Wildt, 'Wijckt oudt cout vel, al sijt ghij rijcke', 23. 
299 Cats,' Houwelick ',421. 
300 De Wildt, 'Wijckt oudt cout vel, al sijt ghij rijcke', 36; Spierenburg, De verbroken betovering, 44; 

Stewart,, Unequal lovers, 12. 
311 De wanhebbelyke liefde werd in 1678 in Amsterdam gedrukt en is een bewerking van het Franse 

blijspell  Les amans brouillés,ou Ia mere cocquette. In 1704 verscheen een nieuwe versie, die in 1753 
enn 1789 werd herdrukt. Ik heb gebruikgemaakt van de druk uit 1753 waarvan een exemplaar 
aanwezigg is in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Deze klucht werd talloze malen 
opgevoerdd in Amsterdam en andere plaatsen in de Republiek. Zie: Ornée, Van Bredero tot Lan-
gendyk,, 203. 

322 De wanhebbelyke liefde, 19. 
333 Charivari was in Holland nauwelijks bekend. De sociale controle uitte zich vooral doordat af-

wijkendd gedrag in opspraak raakte. Haks, Huwelijk en gezin in Holland, 69. Zie ook: Spierenburg, 
Dee verbroken betovering, 44, 80-85. 

344 Zie hierover ook: Spierenburg, De verbroken betovering, 84. 
355 De wanhebbelyke liefde, 17. 
366 De Wildt, 'Wijckt oudt cout vel, al sijt ghij rijcke', 24-25. 
377 Franits, Paragons of virtue, 163-166, 171 -172. Zie ook: Schama, The embarrasment of riches, 431. 
388 De wanhebbelyke liefde, E8. 
399 Ibidem. 
400 Franssoon, GiertjeWouters, z.p. (5). 
411 Domis, Het dronkemans testament, 11. 
422 Ibidem, 17. De klucht eindigt overigens met zang en drank, na de herrijzenis van herbergier 

Andriess uit de dood. 
433 Den Elger, Wagt me voor dat laantje. Dit kluchtspel is gebaseerd op een Frans kluchtspel en heeft 

doorr de auteur een 'Hollands kleetje' aangekregen. 
444 Het spookend weeuwtje, 2 - 3. 
455 Ibidem, 63, 76. 
466 Ibidem, 79. 
477 Ibidem, 76. 
488 Angelkot, Het vroutje van Ephesen (Amsterdam 1721).Twintig jaar later verscheen de klucht in 

eenn bewerking van F. Ryk. Het toneelstuk werd in het begin van de achttiende eeuw vaak 
opgevoerd. . 

499 De vertelling De matrone van Ephesen is door Headier Arden ook wel de basic widow tale over de 
ontrouwee weduwe genoemd. Arden, 'Grief, widowhood, and women's sexuality', 307. Zie 
ook:: Taylor, Das Bild derWitwe, 91 e.v. 

500 Oost-Indiëvaarders stonden wel bekend als hoerenlopers. Zie: Van de Pol, Het .Amsterdams hoer-
dom,, 136-145. 

511 Van Halmael, Het schynheiiige weeuwtje, 15. 
522 Ibidem, 20. 
533 Ibidem, 43. 
544 Taylor, Das Bild derWitwe, 89-90. 
555 Van Halmael, Het schynheiiige weeuwtje, 15. 

566 Taylor, Das Bild derWitwe, 90 en 97. Het thema van de ontrouwe weduwe werd verpakt in hu-
mor,, die niet alleen bestaat uit plezier maar ook uit verschrikking. Het schrikbeeld wordt 
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opgeroepenn doordat taboes worden doorbroken: de rouwperiode wordt niet in acht geno-
menn en eerbied voor de doden wordt niet getoond. In navolging van Taylor wijst ook Van Os 
eropp dat het beeld van de ontrouwe weduwe geen relatie had met de sociale werkelijkheid. 
Beidee auteurs zijn het erover eens dat de mannelijke auteurs - verantwoordelijk voor dit 
weduwenbeeldd - de (economische) omstandigheden die weduwen ertoe dwongen om te 
hertrouwenn op eigen wijze - vanuit gevoelens van angst en machteloosheid tegenover de 
doodd - hebben geïnterpreteerd. Zie: Taylor, Das Bild der Witwe, 97; Van Os, De vrouwen van de 
doden,, 49-50. 

577 Stol, De ontrouwe weduw, 4. 
588 Ibidem, 14- 15. 
599 Ibidem, 15. 
600 Ibidem, 18. 
611 Ibidem, 19. 
622 Ibidem, 5. 
633 Ibidem, 27. 
644 'Esbatement van de schuyfman', 6. Het 'Esbatement van de schuyfman' bestond al in het be-

ginn van de zestiende eeuw. Het is overgeleverd in een handschrift van ongeveer een eeuw 
later.. Het esbatement is opgenomen in F.A. Stoett, Drie kluchten uit de zestiende eeuw (Zutphen 
1932).. Zie: Pach, 'De moeder in Moorkens vel', 4c. 

6cc Stol, De ontrouwe weduw, 18. Referenties aan de zelfstandige status zijn in verschillende vormen 
terugg te vinden in andere verhalen. Zo geeft bijvoorbeeld de weduwe-moeder in het zes-
tiende-eeuwsee toneelstuk Moorkens vel, haar dochter de laad om, nu zij net is getrouwd, zich 
niett aan haar echtgenoot te onderwerpen. De 'schijnheilige' Cornelia houdt de mogelijkhe-
denn open: dat Krij n haar zojuist heeft laten weten dat hij een huwelijk tussen haar en zijn 
zoonn wenst, weerhoudt haar er niet van verheugd te zijn over het feit dat haar oude liefde 
Jann weer in de stad is. Zie: Moorkens vel, 23-24;Van Halmael,Het schynheilige weeuwtje, 23-25. 

666 Stol, De ontrouwe weduw, 15 en 21. 
677 Nadat Bredero's Claes Cloet een rouwtijd van zes weken in acht heeft genomen gaat de we-

duwnaarr op zoek naar een andere vrouw. De weduwnaar Joost uit De wonhebbelyke liefde kan 
ookk enige trouwlust niet worden ontzegd. Van Rijnbach, De kluchten van Gerbrand Adriaensz. Brede-
re,re, xxxvn en 89-90; De wonhebbelyke liefde. 

688 Wiesner, Women and gender, 46-49, 76; Laurence, Women in England, 66-67
699 Venette. Venus minsieke gasthuis, 186. De eerste Nederlandse vertaling van het Franse boek werd 

onderr pseudoniem in 1687 in Amsterdam uitgegeven. Het werk werd tussen 1687 en 1781 
tienn keer herdrukt. Ook in Duitsland en Frankrijk werd Venettes werk door een groot pu-
bliekk gelezen. Zie: Roodenburg, 'Venus minsieke gasthuis', 80-81. 

700 Heather Arden komt in haar onderzoek naar weduwenbeelden in de Franse middeleeuwse 
literatuurr tot de conclusie dat de fictieve weduwen niet als voorbeeld worden getoond van 
hett onbestendige karakter van vrouwen en hun emotionele instabiliteit - zoals de rouwen-
dee weduwe die snel getroost is doet vermoeden - , maar dat de verhalen over weduwen uit-
eindelijkk gaan over de seksualiteit van vrouwen. Zie: Arden, 'Grief, widowhood, and wo-
men'ss sexuality', 305-317. Zie ook: Van Os, De vrouwen van de doden, 28. 

711 Buitelaar, 'Widows' worlds', 8-9. 
722 De Brune, Bancket-werck van goede gedachten, 21. 
733 Stol, De ontrouwe weduw, 27; De wonhebbelyke liefde, 35- 3 6. 
744 Buitelaar, 'Widows' worlds', 8. Zie ook: Spierenburg, De verbroken betovering, 43-44- Buitenech-

telijkee seksualiteit was strafbaar in Holland. Zie: Van der Heijden, Huwelijk in Holland, 96. 
755 Zie onder meer: Buitelaar, "Widows' worlds', 11-12; Van Os, De vrouwen van de doden, 51-54; 

Pach,, 'De moeder in Moorkens vel', 47-48;Taylor, Das Bild derWitwe, 97. 

766 Zie hoofdstuk 7. 
777 Stol, De ontrouwe weduw, 18-19. 
77 8 Wiesner, Women and gender, 62. 
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799 Buitelaar maakt hier gebruik van de theorie van Mary Douglas, die naast het toekennen 
vann gevaar ook de herinterpretatie van het afwijkende, het vermijden ervan en fysieke 
controlee erover als mechanismen noemt om met het afwijkende om te gaan. Zie: Buite-
laar,, 'Widows' worlds', 12. Voor angst als verklaring voor de oude-vrouwenhaat zie: Pach, 
'Dee moeder in Moorkens vel', 47-48. 

800 Buitelaar,'Widows' worlds', ie. 
811 Cats,'Houweück', 419. 
822 Ibidem. 
833 Vives, Die institutie ende leeringe van een christelijcke vrouwe, z.p., capittel 1. 'van dye droefheyt der 

weduwen'. . 
844 Cats, 'Houwelick', 419. 
8cc Twisck, Troostbrief der weduwen, 42-43. De bijbeltekst wordt ook aangehaald door Vives, Die in-

stitutiee ende leeringe van een christelijcke vrouwe, z.p., capittel mi. 
866 Twisck, Troostbrief der weduwen, 46. Twisck citeert in zijn troostbrief regelmatig uit Erasmus' Vidua 

Christiana. . 
877 Udemans, Practijcke, 227; Cats, 'Houwelick', 419. 
888 Cats,'HouweUck', 418. 
899 Ibidem. 
900 Vives, Die institutie ende leeringe van een christelijcke vrouwe, z.p., capittel 1. 
911 Twisck, Troostbrief der weduwen, 8-16. Over matigheid in de rouw schreef Cats: 'Gy, laet noch 

evenwell  geen druck uw sinnen krencken,/ Maer wil , oock in het leet, aen goede seden 
dencken;// Daer is een seker maet, oock voor een echte vrou,/ En midden in de vreugt, en 
middenn in de rou.' Ook Cats wees de weduwe op de troostrijke gedachte dat zij haar echt-
genoott weer zou terugzien. Cats, 'Houwelick', 418; Erasmus, De kersten weduwe, z.p. (iov). 

922 De werden van Vondel 1 v, 554. 
933 Franits, Paragons of virtue, 162 en 240. 
944 Cats,'Houweück', 418. 
9cc Vives, Die institutie ende leeringe van een christelijcke vrouwe, z.p., capittel v. 
966 Dat Cats met 'vrienden' naar de schoonfamiüe van de weduwen verwees, blijkt uit de 

voorgaandee zinnen: 'Of pleeg al voren raat, oock met de naeste magen,/ Van uwen eersten 
man;; dat is een soete vond,/ Die nieuwe banden maeckt, en stijft üet oude bond.' Cats, 
'Houwelick',, 421. 

977 Vives, Die institutie ende leeringe van een christelijcke vrouwe, z.p., capittel 1. 
988 Cats, 'Houwelick', 423 en 420; Vives, Die institutie ende leerlinge van een christelijcke vrouwe, z.p., ca-

pittell  v. 
999 Erasmus, De kersten weduwe, z.p. (10). In de woorden van Vives was het 'behoorüjck dat dye 

güeüoudee Vrouwe haer gheve tot dye begheerte ende tot den will e haers Mans' ende dye 
Weduwee tot den Man der HeyligerVrouwen te weten Jesus Christus'. Vives, Die institutie ende 
leeringee van een christelijcke vrouwe, z.p., capittel mi. 

1000 Erasmus, De kersten weduwe, z.p. (4V). 
1011 Udemans, Practijcke, 227, 
1022 MuUer en Noël, 'Kunst en moraal bij humanisten', 132. 

1033 Veldman, 'Vroom en ongeschonden', co-ci; Bleyerveld, Hoe bedriechlijck dat die vrouwen zijn, 
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domsrechtt gold, lag de rechtspraak in handen van schout en schepenen. De Groot, Inleidinge 
tott de Hollandsche rechts-gdeerdheid, 132-134. 

77 Hanno Brand heeft erop gewezen dat men ook geneigd was om leengoederen, die in prin-
cipee voor de oudste mannelijke erfgenaam waren bestemd, per testament over verschillen-
dee zonen én dochters te verdelen. Brand, Over macht en overwicht, 330-331. 

88 De Blécourt merkt op dat De Groot dit adagium toepast op het aasdomsrecht. Het is ondui-
delijkk of dit de juiste interpretatie is van De Groots woorden. Weliswaar behandelt De Groot 
dee regel bij zijn bespreking van het aasdomsrecht, maar zijn aangevoerde gezegde 'het goed 
klimtt niet graag' dient ter verklaring van het feit dat de neergaande lij n als eerste erft: 'wel-
verstaendee dat nedergaende bloed gaet voor opgaende (want zoomen van ouds hier zeit 't 
goedd klimt niet garen).' Mogelijk voert De Groot de regel aan als algemeen principe dat in beide 
erfrechtsystemenn gold, en dus óók verklaart waarom de neergaande lij n als eerste erfde. De 
regell  werd in het schependomsrecht echter strikter toegepast, omdat verwanten in de op-
gaandee üjn in het schependomsrecht pas in laatste instantie als erfgenamen in aanmerking 
kwamen.. De Blécourt, Kort begrip, 341; De Groot, Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid, 130. 

99 Meestal was het niet meer na te gaan welke goederen van welke zijde waren gekomen. Men 
gingg er in de praktijk voor het gemak vanuit dat de erflater van vaders- en moederzijde 
evenveell  had geërfd. Aangezien er volgens het huwelijksgoederenrecht bij het huwelijk ge-
meenschapp van goederen bestond, weerspiegelde deze aanname meestal ook de werkelijk-
heid.. De Groot, Inleidinge tot de Hollandsche rechts-gdeerdheid, 132; De Blécourt, Kort begrip, 341, 

100 Dit gold ook voor andere erfgenamen in opgaande lijn. De Groot, Inleidinge tot de Hollandsche 
rechts-geleerdheid,, 132; Rollin Couquerque, Het aasdoms- en schependomsrecht, (6, 

111 De Blécourt, Kort begrip. 339-340; Rollin Couquerque, Het aasdoms- en schependomsrecht, 13-14. 
122 Dit was ook mogelijk doordat het aasdomsrecht in tegenstelling tot het schependomsrecht, 

geenn onderscheid maakte tussen halve en volle broers en zusters, maar de erfenis gelijk ver-
deeldd werd over kinderen uit verschillende huwelijken. De Blécourt, Kort begrip, 339, 342. 

133 Brand, Over macht en overwicht, 312. 
144 De Blécourt, Kort begrip, 344. Rollin Couquerque, Het aasdoms- en schependomsrecht, 32-33. 
155 Gooiland werd evenals het Noorderkwartier toegestaan, waar het de erfrechtspositie van de 

langsdevendee ouder betrof, het oude gebruik te volgen. Rollin Couquerque, Het aasdoms- en 
schependomsrecht,, 37-38. 
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166 Het plakkaatrecht van 1599 gold voor Haarlem, Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, 
Edam,, Woerden, Naarden, Monnickendam, Medemblik, Muiden, Purmerend, Leiden en de 
anderee steden en dorpen in Rijnland en het land van Woerden. Waddinxveen, Boskoop, 
Reeuwijk,, Sluipwijk, Bloemendaal en Middelburg vormden een uitzondering. Deze plaatsen 
volgdenn het landrecht van 1580. De Blécourt. Kort begrip, 344-345-

177 De Groot, Inlddinge tot de Holkndsche rechts-gdeerdhdd, 140-144; De Blécourt, Kort begrip,, 345. 
188 Het bestand van de 133 bestudeerde huwelijkscontracten is als volgt tot stand gekomen: uit 

hett jaar 1622 zijn alle door notarissen opgemaakte en bewaard gebleven contracten van hu-
welijksee voorwaarden bestudeerd. Dit bestand van 33 contracten is aangevuld met een 
steekproeff  van elk tien contracten uit de jaren 1590, 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, i6co, 
1660,, 1670 en 1680. Voor de jaren 1590 en 1600 zijn wegens onvoldoende notariële contrac-
tenn enkele huwelijkscontracten opgenomen die voor de schepenen zijn gemaakt. De selectie 
vann deze contracten was willekeurig. 

199 GAL, NA 140, i6okt. 1622, nr. 125. 
200 Ibidem, nr. 122. 
211 Voor weerlegging van de veronderstelling dat huwelijkscontracten alleen door welgestelden 

werdenn gemaakt in vroegmodern Engeland zie: Erickson, 'Common law versus common 
practice',, 21-39, e" m middeleeuws Douai zie: Howell, The marriage exchange, 7$-8c. 

222 GAL, NA 1282, 8 okt. 1680, nr. 202. 
233 GAL, NA 989, 30 mrt. 1670, nr. 74; NA 217, 1 jun. 1622, f. 123-123V; NA C38, 17 mrt. 1640, 

nr.. 19. 
244 In de loop van de zeventiende eeuw werd men nauwkeuriger in de vermelding van de bur-

gerlijkee status van de aanstaande echtparen. Zo werd in geen enkele van de tien bestudeerde 
contractenn uit het jaar 1590 de burgerlijke status vermeld. Uit de periode na 1622 waren er 
slechtss vier contracten in het bestand waarin vermelding van de burgerlijke status van één 
off  beide aanstaande echtgenoten ontbrak. 

2ss Voor het aantal herhuwelijken zie hoofdstuk 7. 
266 De Groot, Inlddinge tot de HoUandsche rechts-geleerdheid, 8c. 
277 GAL, NA 453, 7 jan. 1660, nr. 10. 
288 Van Leeuwen, Het Rooms-Hollands regt, 372. 
299 GAL, NA 182, iofeb. 1622, f. 28-29. 
300 GAL, NA 91, 4 feb. iéio, nr. 20. 
311 Voor het ontstaan van de douarie zie: Lauranson-Rosaz, 'Douaire et sponsalicium', 99-105 en 

Lee Jan-Hennebicque, 'Aux origines du douaire medieval', 107-122. 
322 Erfgoederen werden in Parijs vaak buiten de gemeenschappelijke boedel gehouden. Diefen-

dorf,, 'Widowhood and remarriage', 382-383. 
333 Als alternatief voor de dower uit de common law kon via de equity law in een huwelijkscontract 

eenn jointure - in de vorm van een som geld of een rente - worden vastgesteld, ten behoeve 
vann het onderhoud van de weduwe. Van het roerend goed uit de gemeenschappelijke boe-
del,, dat volgens ecclesiastical law werd toegewezen, mocht een weduwe een derde deel, de 
thirds,, behouden. Het betrof hier overigens een wettelijk deel. Erickson, 'Common law ver-
suss common practice', 24-2c; Erickson, Women and property, 24-26, 178. 

344 Danneel, 'Weduwen en sociale mobiliteit', 14; Erickson, Women and property, 25; Diefendorf 
'Widowhoodd and remarriage', 383-384; Goody, 'Inheritance, property and women', 17; 
Goody,, The devdopment of the family, 243-244; Howell, The marriage exchange, 40-41.211. 

355 De Groot, Inlddinge tot de HoUandsche-rechtsgdeerhdd, 85. Daar waar weduwen volgens het ge-
woonterechtt een douarie genoten, konden echtgenoten hun potentiële weduwen een dou-
ariee in het huwelijkscontract schenken, maar in dat geval verviel de douarie volgens het ge-
woonterecht.. Een dubbele begunstiging van de weduwe was niet mogelijk. Diefendorf, 
'Widowhoodd and remarriage', 384; Howell, The marriage exchange, 245. 

366 Danneel suggereerde deze verklaring voor het verband tussen het gebruik van gemeenschap 
vann goederen en het ontbreken van de douarie voor Vlaamse steden. In Brugge. leper en 
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St-Omaars,, waar bij het huwelijk algehele gemeenschap van goederen ontstond, ontbrak 
hett recht van bijleving in het versterfrecht. Danneel, "Weduwen en sociale mobiliteit', 14. 

377 In de keur werden beperkingen gesteld aan het goed dat echtparen met meer dan één erfge-
naamm elkaar in eigendom mochten vermaken. Wie de lijftocht kreeg over het goed moest 
borgg stellen voor de terugkeer van dit goed aan de rechtmatige erfgenamen. Nuijten, 'Vant 
juckk des mans ontslaghen zynde'. 17-18. 

388 Cau, Groot-Plöcaetboeck i, 'eeuwich edict van Keyser Karel in date den 4 October 1540' art. vi , 
316.. Vgl. De Groot, Inleidinge tot de HoUandsche rechts-oeleerdheid, 86. 

399 Zie bijv: GAL, NA 182, i4feb. 1622, f. 109-no; NA [40, 16 aug. 1622, nr. 49. 
400 GAL, NA 19, 12 jul. 1590, nr. 171; NA 19, 3 aug. 1590, f. 183; NA 19, 10 aug. 1590, f. 186; NA 

28,, 10 feb. 1600, nr. 19; NA 136, 17 okt. 1620, nr. 130. In de meeste huwelijkscontracten 
wordtt de waarde van het ingebrachte goed overigens niet vermeld. 

411 GAL, NA 136, 17 okt. ié2o, nr. 130. Het weduwengoed wordt in de akte aangeduid als een 
morgengave,, maar had de functie van een douarie. 

422 GAL, NA 135, 6 apr. 1620, nr. 133. 
433 GAL, NA 31e, 94, 2 mei 1630, NA IOCO, 19 apr. 1670, nr. 108. 

444 GAL, NA 38, 14 apr. 1610, nr. 40. 
4cc Diefendorf ontdekte onder de Parijse elite in de zestiende eeuw een sterke voorkeur voor 

eenn vastgestelde douarie. In driekwart van de huwelijkscontracten die door echtparen uit 
dezee groep werden gemaakt, beloofden mannen hun weduwen een vastgestelde douarie in 
dee vorm van een lijfrente in plaats van het vruchtgebruik van de helft van zijn erfgoederen 
waaropp de weduwe volgens het gewoonterecht aanspraak kon maken. Diefendorf, 'Widow-
hoodd and remarriage', 384-385. 

466 Lauranson-Rosaz, 'Douaire et sponsalicium', 100; Le Jan-Hennebicque, 'Aux origines du dou-
airee medieval', 108-109. 

477 Zie GAL, NA 135, 30 jan. 1620, nr. 4; NA 136, z.d., nr. 136; NA 140, 16 okt. 1622, 122; NA 182, 
144 feb. 1622, f. 109-110; NA 217, c jan. 1622, f. 196-197; NA 316, 27a, 2 feb. 1630; NA 900, 22 
sep.. 1660, nr. 106; NA 1282, 14 nov. 1680, 221. Alleen het echtpaar Nicolaes Lambrechtsen 
enn Catrijna de Haes maakte nog het oorspronkelijke onderscheid. Naast duizend gulden 'tot 
eenn duwarij' voor de weduwe werden kleding en juwelen 'bij de bruijdegom aen haer [Cat-
rijna]]  ten huwelick gelevert ofte tot een morgengave gegeven', NA 881, n mrt. 1660, nr. 24. 

488 Bij een van deze twee akten verscheen de moeder van de bruidegom, een weduwe, even-
eenss voor de notaris. Zij beloofde de bruid alle goederen te laten volgen wanneer haar zoon 
zonderr kinderen zou sterven en verklaarde afstand te doen van alle rechten die zij ab intesta-
too op de goederen van haar zoon kon doen gelden, GAL, NA ncc, 30, 23 feb. 1680. NA 900, 
200 mei 1660, nr. 61. 

499 GAL, NA 13c, 6 apr. 1620, nr. 133; NA 91, 24 mrt. r6io, nr. 58. 
coo GAL, NA 316, 2 mei 1630, nr. 94. 
eii  De Groot, Inleidinge tot de HoUandsche rechts-geleerdheid, 89-90; SAii 9, (1583) keur 1 ie. 
C22 Ibidem, 97. Niet alle erfgenamen ab intestato hadden recht op een legitieme portie. Broers en 

zusterss die bij versterf zouden hebben geërfd, maar die in een testament waren overgesla-
gen,, hadden slechts het recht tegen de verdeling in te gaan wanneer er in hun plaats 'een 
eerlooss mensen' tot erfgenaam was gesteld. Ibidem, 100. Voor legitieme redenen om kinde-
renn te onterven zie: ibidem, 98-99. 

533 Van Leeuwen, Het Rooms-Hollands regt, 69-70; De Groot, Inleidinge tot de HoUandsche rechtsgeleerdheid, 
844 en 92. 

C44 Kinderen konden in het algemeen slechts bij hoge uitzondering worden onterfd, maar ou-
derss mochten hun dochter uit hun erfenis zetten wanneer zij jonger dan twintig jaar tegen 
dee wil van haar vader of moeder was getrouwd. Jan Mon Mael, een hertrouwde drapier, was 
zichh van dit recht bewust. Zijn voordochter was zonder zijn toestemming getrouwd. Hoe-
well  hij, zoals hij zei, dus alle reden had om zijn dochter te onterven, had hij hiervan afge-
zienn en zijn dochter zelfs van een goede uitzet voorzien. In het testament dat de drapier met 
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zijnn nieuwe echtgenote opmaakte bepaalde hij  wel dat zijn dochter  nu niets meer  van hem 
zouu krijgen . Hij  maakte aanspraak op het recht zijn dochter  te onterven om te ontkomen 
aann de regel dat een weduwnaar  zijn nieuwe echtgenote niet méér  mocht vermaken dan 
eenn kindsdeel, GAL , NA 190, 10 nov. 1630, nr. 320. 

ccc Uit de verhouding uit het jaar  1622 is gebleken dat echtparen er  de voorkeur  aan gaven ge-
zamenlijkk  over  hun goederen te beschikken. Ik heb er  daarom voor  gekozen niet alleen tes-
tamentenn van mannen te bestuderen. Het door  mij  bestudeerde bestand van 217 testamen-
tenn is als volgt opgebouwd: uit het jaar  1622 zijn alle testamenten uit het notarieel archief 
vann echtparen (99 akten) en van gehuwde mannen, voorzover  herkenbaar, (18 akten) be-
studeerd.. Deze testamenten zijn aangevuld met een steekproef van tien testamenten uit het 
notarieell  archief van echtparen of mannen uit de jaren 1C90, téoo, 1610, 1620, 1630, 1640, 
i6co,, 1660, 1670 en 1680. De selectie van deze testamenten was willekeurig. 

c66 GAL , NA 91, 11 mei 1610, nr. m. 
577 In ongeveer  de helft van de individuele testamenten van mannen worden legaten vermaakt. 

Inn de testamenten waarin echtparen gemeenschappelijk testeerde, gebeurde dat ongeveer  in 
eenn op de drie. 

588 GAL , NA io2, 10 dec. i622, nr. 173. 
599 GAL , NA 13c, 4 apr. 1620, nr. 173. 
600 GAL , NA io2,4dec. 1622, nr. 170; NA 140.21 jun. 1622, nr. 3. 
611 Voor  de bakker  Jacob de Cat en zijn vrouw Susanna Cornells Barbioen lijk t de bestemming 

vann het beste bed zelfs aanleiding geweest te zijn om te testeren: 'gestoffeert, met twee oor-
cussens,, twee paer  slaeplaeckens, vier  fluwijnen,Twee deeckens, ende een paer  Gardijnen al 
tenn keure van d'selve langstlevende' wilden zij  elkaar  hiervan in ieder  geval het eigendom 
verzekeren,, 'alles onvermindert ende sonder  prejudice van de helfte d'selve langsdevende in 
dee vordere goederen des v[oor]s[eijde] gemeenen boedels' volgens het versterfrecht toe 
zouu komen, GAL , NA 139, 24 feb. 1622, nr. 33. 

622 De Groot, Inleiding tot de Hollandsen*  rechts-gekadheid, 23. 
633 In het Romeinse recht was de benoeming van executeurs onbekend. Een testament was vol-

genss Romeins recht pas geldig wanneer  er  erfgenamen waren gesteld en deze kregen auto-
matischh de opdracht om de laatste wil uit te voeren. Pas in het middeleeuwse erfrecht, 
waarinn een erfstelling geen voorwaarde meer  was voor  rechtsgeldigheid van een testament 
omdatt  men ook slechts legaten kon verdelen, benoemde men executeurs om ervoor  te zor-
genn dat het testament ondanks het ontbreken van erfgenamen die anders met deze taak wa-
renn belast, naar  behoren zou worden uitgevoerd. Cappon, De opkomst von het testament, 110, 232-
233. . 

644 GAL , NA 102, 2 sep. 1622, nr. 116. 
66 c In slechts 6 testamenten kwam de executele of de boedeladministratie ter  spiake. 
666 GAL , SAH 9, (1583) keur  95. 
677 Wijsenb^ek-Olmuis,'Boedelinventarissen', 32-38. 
688 GAL , NA 217,6 apr. 1622, f. 160- 163V. 
699 Deze bepaling gold ook voor  grootmoeders die voogd over  hun kleinkinderen waren. GAL , 

SAiii  I2,(i6c8)keur  100,art. 13. 
700 Niclaes Jacobs van Leeuwen garandeerde zijn vrouw zeggenschap over  de kinderen wan-

neerr  zij  hertrouwde door  haar  als voogd aan te stellen onder  de voorwaarde dat 'bi j  herhu-
welickenn van d[e] v[oor]s[eijde] zijn huijsvrou in alle gevalle bij  d'andere voochden nijets 
nopendee d'selve voochdie verricht zal mogen werden dan daer  op tadvis ende goetduncken 
vann d'vs zijn huijsvrou versuen hebbende', GAL , NA 140, ie okt. 1622, nr. 132. 

711 GAL , NA 182, 19 jul . 1622, f. 201 -205. 
722 GAL, SAH 9, (1583) keur  9c. 
733 GAL , NA 139, 10 jan. 1622, nr. 3. 
744 De Blécourt, Kort begrip, 360-161; De Groot, Inleidinge tot de HoUandsche rcchts-adeadhrid, 103-104; 

GAL ,, NA 139, 10 jan. 1622, nr. 3. 
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755 GAL, NA 1050, ioapr. 1670, nr. 100. 
766 Erickson, Women and property, 166-169, 229. Vergelijk bijvoorbeeld Rosenthal over weduwen 

inn Engeland in de vijftiende eeuw. Hij stelt: 'The main avenue of social control that husbands 
soughtt to utilize concerned the remarriage of die widow.'Volgens Whittle wordt uit de be-
perkingg van beschikking (van onderdak en onderhoud) voor de duur van het weduwschap 
voorall  duidelijk dat echtgenoten de kwetsbare positie van alleenstaande vrouwen onder-
kenden.. Echtgenoten veronderstelden dat de hertrouwde weduwe door haar nieuwe echt-
genoott zou worden onderhouden. Rosendial, Patriarchy and families, 190; Whittle, 'Inheritance, 
marriage,, widowhood and remarriage', 57. 

777 GAL, NA 102, 27 dec. 1622, nr. 180. 
788 GAL, NA 96, 9 sep. 1616, nr. 283. 
799 GAL, NA 208, 6 okt. 1622, nr. 199. 
800 G A L , N A 6 4, 17 jun. 1600, f. 113-114; NA 140, 10 jul. 1622, nr. 2c; NA 316, 4 jan. 1630,^.4. 
811 Het maken van een inventaris van 'boedelen daer inne veel roerende ende onzekere goeden 

endee inschulden van neringen zijn' was voor de langstlevende ouder niet verplicht. De 
weesmeesterss konden dan '00c zonder staet ende op tgoet betrouwen vande voorschreven 
langstlevende,, tot uytcoop van goeden verstaen' waarbij de voogden assisteerden, GAL, 
SAIII  9, (1583) keur 95 en 96. 

822 GAL, SAII 9, (1583) keuren 98-102; SAII 12, (i6c8) keur 100: keuren op de weeskamer. 
833 In de 104 gevallen waarin de weduwe boedelhoudster bleef en waarbij de afkoop van kin-

derenn ter sprake werd gebracht, was de samenstelling van het goed dat de kinderen van hun 
vaderr zouden ontvangen als volgt: In 45 testamenten beloofde de ouders hun kinderen een 
vastgesteldee som geld, in 8 testamenten hun legitieme portie, in 16 testamenten geld en een 
uitzett 'naar behoren', in 9 testamenten uitsluitend uit een niet nader omschreven uitzet en 
inn 26 testamenten het men de hoogte van de afkoopsom over aan het 'goeddunken' van de 
langsdevende. . 

844 De Blécourt meent ten onrechte dat men dochters met een uitzet bij hun huwelijk of een 
uitboedelingg bij de afwikkeling van de nalatenschap van de ouders uit de ouderlijke boedel 
plachtt te zetten om op die manier het erfgoed in de mannelijke lij n te houden. Voor Leiden 
bestaann er, noch in onderzochte testamenten, noch in de huwelijkscontracten enige aanwij-
zingenn voor de veronderstelling dat men in dit opzicht dochters anders behandelde dan zo-
nen.. Prak heeft erop gewezen dat het alleen onder de adel (in de achttiende eeuw) gebrui-
kelijkk was om er door middel van fideï-commissaire beschikkingen voor te zorgen dat het 
familiekapitaall  uiteindelijk in handen van de oudste zoon of zijn nakomelingen kwam. 
Dochterss en jongste zonen genoten in dat geval wel de opbrengsten van het kapitaal, terwijl 
hett hun nakomelingen waren die van dergelijke beschikkingen het nadeel ondervonden. De 
algemenee veronderstelling dat dochters met een uitzet werden afgekocht, is eveneens on-
houdbaarr gebleken voor het zestiende-eeuwse Frankrijk. Diefendorf vond in haar onder-
zoekk naar 180 huwelijkscontracten slechts twee voorbeelden waarbij dochters hun recht op 
erfgoederenn werd ontzegd nadat zij een uitzet van hun ouders hadden gekregen. In de 
Dauphinéé werd dochters na de uitkoop weliswaar verdere rechten op de erfenis ontzegd, 
maarr uit testamenten blijkt de neiging om dochters en zonen gelijk te behandelen. Zie: De 
Blécourt,, Kort begrip, 373; Prak, Gezeten burgers, 201; Diefendorf, 'Widowhood and remarriage', 
383-384;; Diefendorf, 'Women and property', 172-173. 

855 GAL, NA 217, 6apr. 1622, f. 160-163V. 
866 GAL, NA 182, 19 jul. 1622, f. 201 -2oc.Tot en met 1630 waren er slechts vier echtparen die in 

hunn testament wel voogden aanstelden maar de weeskamer niet secludeerden. Zie: NA 69, 
222 jul. 1600, nr. 57; NA 38, 15 apr. 1610, nr. 41; NA 182, 2 feb. 1622, f. 45-46V; NA 316, 22 jul. 
1630,, nr. 153. In alle bestudeerde testamenten vanaf 1630 waarin men voogden benoemde, 
werdd de weeskamer van bemoeienis uitgesloten. 

877 GAL, NA 718, 18 aug. 1660, nr. 10c. Hempenius-van Dijk wijst erop dat de uitkoop van kin-
derenn en de mogelijkheid tot het instandhouden van het ambachtelijke bedrijf of de winkel 
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'zekerr  voor  de vader  vanuit het oogpunt van broodwinning een groot voordeel was'. Dit 
voordeell  was niet alleen voorbehouden aan vaders, ook voor  weduwen was de uitkoop 
vann kinderen een aantrekkelijk e optie uit het oogpunt de winkel of het ambacht voort te 
kunnenn zetten. Hempenius-van Dijk , De weeskamer  van de stad Groningen, 148 -156. 

888 GAL , SAii 12, (1658) Ampliati e weeskeuren art. 25, 8-5-1659. 
899 GAL , SAii 91, 9 nov. 1695, f. 171 v- 172V. 
900 Ibidem. 
911 De verkoop van het weesgoed moest in het openbaar  plaatsvinden. Was dit niet gebeurd, 

dann kon de verkoop nietig worden verklaard en waren de voogden aansprakelijk voor 
eventueell  geleden schade. De Groot, Inleidinge tot de Hollandsche rechts-gdeerdheid, 29. 

922 Ibidem. 31-32; GAL , SAII 9, (1583) keur  99. 
933 GAL, SAII  85, 7 jul . 1679, f. 202V-203V. 
944 GAL . SAII  84, 31 mei 1674, f. 47-47v-

9 55 De Groot, Inleidinge tot de Hollandsche rechts-gdeerdheid, 29. Vanaf 1598 werden onder  meer de 
'Gerechtss Resolutien aengaende vervreemdingen van onroerende goeden angaende wees-
kinderenn ende andere personen onder de weeskamer staende. Mitsgaders consenten van 
Regeerderss van arme huijsen' geregisteerd in de zogenaamde 'Wees- en armboeken'. De 
meestee rekesten zijn afkomstig van weeskinderen die hun goederen uit de weeskamer wil -
denn lichten. Zie: GAL, SAll 5938. 

966 GAL , SAII  J9JO, 5 dec- 1647.f- 25" 27-
977 GAL , SAII  85. 11 sep. 1677, f. 58V-59. 
988 Van Wijngaarden, Zonj  voor  de kost, 187. 
999 De alimentatieplicht van de langsdevende ouder  duurde bij  zonen tot hun achttiende en bij 

dochterss tot hun vijftiend e jaar. De Groot, Inleidinge tot de HoUandsche rechts geleerdheid, 31. Uit de 
testamentenn en bewijzen bij  de weeskamer blijk t dat men in het algemeen de meerderjarig-
heidsgrenss van 25 jaar  aanhield of de kinderen ten minste onderhield tot zij  trouwden. 

1000 Zie: De Groot: het oude gebruik dat de weduwe die met haar  jonge kinderen de boedel 'in 
'tt  gemeen' bezat, de kinderen van de vruchten van die boedel onderhield tot dat de oudste 
zoonn meerderjarig was, 'werd nu niet gepleegt dan by uiterste will e of by overeenkomste'. 
Dee Groot, Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid, 86. 

1011 Van Iterson 'Vrouwenvoogdij'  (1936), 434- Regelmatig kreeg het Gerecht rekesten waarin 
weduwenn toestemming vragen voor  de verkoop uit de gemene boedel. Zie bijv . GAL , SAII 
47,, 20 jan. 1595, f. 21-22. 

1022 Zie bijv. GAL , SAII  91, 1 dec. 1695. f. 176- 176V; 93, 15 okt. 1699, f. i6v- 17V. 

1033 Schoolhouder, Oefenschoole, 117. 
1044 UBL.Thysius 148, f. 34. 
loc.. Het geld dat door  de erfgenamen betaald moest worden ging naar  de gebuurtepot. GAL , 

SAIII  12, (1658) keuren op de gebuurten, keur  88, art. 23. 
1066 GAL , NA 55, 21 mei 1590, f. 76. De weduwe het de mondelinge afspraak na de dood van 

haarr  man door  dri e personen in een notariële attestatie bevestigen. Of zij  zou kunnen vol-
staann met de uitkerin g van honderd in plaats van 150 gulden was afhankelijk van de goed-
gezindheidd van de 'vTunden'. Een mondelinge laatste vvilstescriikkinng was slechts 
rechtsgeldigg wanneer  er  zeven getuigen bij  aanwezig waren geweest. De Groot, Inleidinge tot 
dee HoUandsche rechts-gdeerdheid, 93. 

1077 GAL , SAII  81, 6 dec. 1669, f. 266-266V. Zie ook SAII  45- 2 rnrt . 1589, f. 148; SAII  46. 26 sep. 

1591.. f. 129; 47. 8 apr. IC94. f. 39V; SAII  c2, 23 feb. 1617. f. 232; SAII  58, 3 feb. 1633. 

f.. 204V-206; SAII  61, 27 nov. 1636, f. 127V-129V; SAII 62, 8 rnrt.  1639, f. 239V-241; SAII 66, 
55 rnrt . 1646, f. 325-326; SAII  73. 16 nov. 1656. f. 198V-199; SAII  74,6 apr. 1656, f. 4-5V; SAII 

82,, 1670, f. 100-ioov; SAII  5938, 2omrt. 1598, f. 4-5-
1088 GAL, SAII  74, 6 apr. 1656, f. 4-£v. 
1099 De vergoedingen voor de begrafeniskosten die in de tweede helft van de zeventiende 

eeuww door  verschillende beroepsgebonden beurzen bij  overlijden van hun leden werden 
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uitbetaald,, lagen tussen de zes en twaalf gulden, GAL, SAII 80, IC sep. 1667, z.f. (lakenwer-
kersbeurs);; SAII 91. 26 sep. 1692, f. cv (voetvollersbeurs); SAII 91, 13 mrt. 1694, f. 88 (mo-

lenaarsknechtenbeurs);; SAII 92, 22 jan. 1699, f- 194V (lakenmengersbeurs). In de biblio-
theekk van het gemeentearchief Leiden bevindt zich een stuk getiteld 'Onkosten vallende 
opp een begraffenis van een man van fatsoen'. Helaas staat op het lijstje een aantal memo-
rieposten,, zodat de hoogte van de totale kosten onbekend blijft . Voor het luiden van de 
klok,, de beloning van de koster en de bidders, de rouwkleding, de huur en het graven van 
hett graf, het brood, de dragers en de kist - die in dit geval in Utrecht werd gekocht - werd 
inn ieder geval het bedrag van 88 gulden en 10 penningen betaald. C.W Delforterie schatte 
dee totale kosten voor de begrafenis van een 'fatsoenlijk man' op ongeveer 110 gulden. Bibl. 
Lenoo 30490 pf, z.d.; Delforterie, 'Het begrafenisritueel en de begrafeniskosten in de 17e 
enn 18e eeuw', 12c. 

1100 Voor het belang van krediet in de vroegmoderne samenleving zie: Muldrew, 'Interpreting 
thee market', 163-183. 

i nn Zie bijv. GAL, ORA 45 H, 19 nov. 1591, f. 308; ORA 4c x, 5 nov. 1621, f. 197-[97v; ORA 4 C 
Y,, 12 aug. 1622, f. 207-207V. 

1122 Zie bijv. GAL, SAII 47, 9 mrt. IC9C, f. 134-134V. 
1133 GAL, SAII 44, 3 jul. ic86,f. 436ven 12 mrt. 1587, f. 531. 
1144 Ibidem, 9 sep. 1C87, f. 621. 
nc,, GAL, SAII 45, 2c mei 1589, f. 180-180V. 

1166 Regelmatig kwamen weduwen in de problemen als gevolg van de financiële afwikkeling 
vann het werk van hun echtgenoten. Zie o.m. GAL, SAII 44, 4 jan. ic82. f. 146V, 31 jan. ic8c, 
f-- 331 v, 19 feb. 1587, f 523; SAII 4 C, 19 nov. 1C87, f. cv, ie dec. ic88, f. 123, 14 dec. 1589, 

f.. 244-244V; SAII C8, gsept. 1632. f. 122-124; SAII 63, 8 nov. 1639, f. 2iv-22v, 17 nov. 1639, 
f.. 23V-24, c. jan. 1640, f. 4*-43v; SAII 68, 28 nov. 1647, f- 18V-19V; SAII 71, 13 mrt. 1653, 
f243v-244v;SAiii  79, 3 nov. 1664, f. nv-12. 

1177 GAL, SAII 47, 29 feb. 1596, f. 36C-366V. 
1188 De Groot, Inleidinoe tot de HolJaDdsche rechts-gdeerdheid, 82. 
1199 Ibidem, 8c. 
1200 Ibidem, 82. 
1211 Ibidem, 21 en 83. 

1222 Zie o.m. Danneel, 'Weduwen en socialee mobiliteit', 11; Diefendorf, 'Women and proper-
ty'-- l77'< Howell, The marriage exchange, 216. 

1233 GAL, SAII 47, 22 sep. 159c, f. 269V-27OV. 
1244 GAL, SAII 9, (1583) keur 114. 

1255 De bepaling dat openbare koopvrouwen geen aanspraak op dit recht konden doen gelden, 
goldd voor geheel Holland. De Groot, Inleidinge tot de Hollondsche rechts-gdeerdheid, 83. 

1266 Nuijten, 'Vant juck des mans ontslaghen zynde', 18-19; Blok, Leidsche rechtsbronnen uit de Mid-
deleeuwen,, 298, 334-335-

1277 Dat de renunciatie van de boedel met bijbehorende schulden, aldians in de Middeleeu-
wen,, inderdaad op deze manier plaatsvond, blijkt uit een zaak uit de tweede helft van de 
vijftiendee eeuw tussen Haesgen en Jan Willems. Aangezien Haesgen 'zieck in kintsbedde 
lachh ende mitsdien niet naect voir die uutgaen en mochte' moesten de schepenen, die zij 
vann de boedelafstand in kennis had gesteld, eraan te pas komen om haar crediteur Jan Wil -
lemss ervan te overtuigen dat zij gevrijwaard was van alle schulden. Blok, Leidsche rechtsbron-
nenn uit de Middeleeuwen, 204-20 c. 

1288 GAL, SAII 47, 22 sep. IC95, f. 269V-270V. 
1299 Ibidem. 

1300 Het renunciatierecht was aanvankelijk zelfs voorbehouden aan adellijke vrouwen en ont-
wikkeldee zich geleidelijk tot een recht voor weduwen uit alle sociale lagen. In het vroeg-
modernee Parijs waar weduwen eveneens hun helft uit de gemeenschappelijke boedel 
kondenn weigeren, had het renunciatierecht ten doel de erfgoederen van vrouwen te be-
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schermenn tegen een slecht financieel beheer  van hun echtgenoten. Danneel, 'Weduwen 
enn sociale mobiliteit' , i2; Diefendorf, 'Women and property' , 177. 

1311 Cavallo en Warner, 'Introduction' , 14-1 c. 
1322 Dat weduwen in Leiden de mogelijkheid hadden zelfstandig hun boedel te administreren 

enn beheren maakte het weduwschap overigens nog niet de 'liberatin g fase in women's life' , 
zoalss Cavallo en Warner  suggereren. Cavallo en Warner, 'Introduction' , 14. 

1333 Het beeld dat naar  voren komt uit de testamenten van weduwen in Leiden komt dus niet 
overeenn met de bevindingen van Julia Crick die ontdekte dat weduwen in Engeland in de 
Middeleeuwenn met hun testamenten vooral de eerdere beschikkingen van hun echtge-
noott  bevestigden. Het is onder  meer  de conclusie van Crick die Cavallo en Warner  aanlei-
dingg gaf te twijfelen aan de mogelijkheden die weduwen hadden om zelfstandig hun boe-
dell  te beheren. Crick, 'Men, women and widows'. 29; Cavallo en Warner, 'Introduction' , 

1344 De (willekeurige) selectie van deze testamenten en codicillen kwam op dezelfde manier 
tott  stand als de bestudeerde testamenten van mannen en echtparen. Aangezien weduwen 
doorr  middel van een codicil een eerder  (samen met hun echtgenoot) gemaakt testament 
kondenn aanvullen, is ook een aantal codicillen opgenomen in het bestand. Uit het jaar 
16222 zijn alle testamenten (26) en 12 codicillen van weduwen uit het notarieel archief be-
studeerd.. Deze testamenten zijn aangevuld met een steekproef van tien (aanvullende) tes-
tamentenn uit het notarieel archiefvan weduwen uit de jaren 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, 
i6co,, 1660, 1670 en 1680. Het kleine aantal terug te vinden testamenten uit het steekjaar 
15900 is aangevuld met testamenten uit 1589 en 1591. De volgende inventarisnummers zijn 
gebruikt ::  GAL, NA 18, 19, 20, 28, 38, cc, 64. 77. 9'. "> 2. l 2° - !35. '36, 139. "40. 160, 182, 
190,, 206, 208, 217. 291, 306, 31e, 394.404.453.473.483. 5°*. 538, 671. 718, 806, 82c, 
881,900,, 989, IOCO, ncc, 1242, 1282, 1299. 

13cc GAL , NA 136, 10 jul . 1620, nr. 40; NA 671, 26 apr. 1650, nr. 79. 
1366 Zie bijv. GAL , NA 38. 2 jun. 1610. nr. 78; SAII  1384, f. cc (1600) en f. 96 (1601). 
1377 GAL , NA 1242, 31 okt. 1680, nr. 10c; NA 316, 6 jul . 1630, nr. 139. 
1388 Erickson wijst erop dat weduwen in Engeland hun dochters in hun testamenten bevoor-

deeldenn boven zonen omdat de laatsten doorgaans al (intestaat of per  testament) het land 
vann hun ouders erfden. Volgens Erickson was de waarde van het geld (en goed) dat doch-
terss kregen uiteindelij k gelijk aan de waarde van het erfdeel dat zonen kregen. Het onder-
zoekk van Whittl e naar  de erfxechtspositie van vrouwen in Norfolk spreekt dit tegen. Het 
landd dat zonen daar  in handen kregen was meer  waard dan het geld of goed dat men aan 
dochterss naliet. Erickson, Women and property, 217, 221; Whitde, 'Inherintance, marriage, wi-
dowhoodd and remarriage', 33-71, m.n. 6c. 

1399 Darrow, Revolution in the house, 79-80. Voor  de bespreking van de gender  of gifts in relatie tot erf-
enn huwelijksgoederenrecht zie: Howell, The marriage exchange, 152-167, m.n. 159-160. 

1400 GAL , NA 806, 16 dec. 1660, nr. 150. Zie ook: NA 136, 12 jun. 1620, nr. 10; NA 217. 14 
mrt.1622,, f. i67-i68v; NA 316, 6 mrt.1630, nr. 53; NA 538, 3 jan. 1640. nr. 3; NA 404. " 
mrt .. 1650, nr. 76. Zoals echtparen elkaar  geregeld de jaarlijks e inkomsten vermaakten van 
hett  goed dat aan het nageslacht kwam, bestemden sommige weduwen het eigendom van 
hunn goederen bij  voorbaat voor  de jongste generatie. Hun ouders werd in dat geval het 
vruchtgebruikk  vermaakt. Ten minste vij f van de tien weduwen die hun kleinkinderen als 
erfgenaamm benoemden, gingen aan hun nog levende kinderen voorbij ; andere weduwen 
hetenn neven en nichten voor  hun broers of zusters gaan. GAL , NA 77, 3 jul . 1610, nr. 10c; 
NAA 136, 10 jul . 1620, nr. 40; NA 316, 3 nov. 1630, nr. 210; NA 473. "  n o v- l 64° *.f.;NA 989. 
299 dec. 1670, nr. 70; NA 136, 29 okt. 1620, nr. 139; NA 139. 7 mrt . 1622, nr. ei; NA 1155, 

66 jun. f680, nr. 84. 
1411 Slechts dri e weduwen stipuleerden dat de legaten uitgekeerd zouden worden indien de 

erfgenamenn niet langer  in leven zouden zijn. GAL , NA 38, 28 mrt . 1610, nr. 28; NA 394, 
77 dec. 1640, nr. 222; NA 1299, 29 sep. 1680, nr. ico. 
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1422 GAL, NA io2, 19 sep. i622, nr. 127; NA SJ8, 12 nov. 1640, nr. 62. 
1433 GAL. NA 64, II sep. l600, f. 167-168V. 

1444 Zo werden onder meer 'den armen van Ijpre binnen Leiden', 'd' armen van de Gentenaers' 
enn de onvermogenden van de Waterlandse gemeente binnen de stad bedacht. Het laatst 
genoemdee legaat werd uitgekeerd wanneer de erfgenamen zouden zijn overleden, GAL, 
NAA 135, 28 apr. 1620, nr. 136; NA 206, 18 mrt. 1620, nr. 54; NA IIJC, 6 jun. 1680. nr. 84. 

1455 Zie bijv. GAL, NA 718, 9 dec. 1660, nr. 1^3. 
1466 GAL, NA 139, 3 mrt. 1622, nr. 51. 

1477 GAL, NA ss, 3 jul. 1590, f. 103V-10C; NA 19, 11 sep. 1^90, nr. 210. Zie ook: NA 182, 11 dec. 
1622,, f. 311-311V. 

1488 GAL, NA 64, u sep. 1600, f. 167-168V. 

1499 Zo zouden bijvoorbeeld de drie neven van Marijtgen Dircx van de weduwe niets krijgen 
omdatt zij meer dan hun broers en zusters uit de boedel van hun overleden ouders hadden 
gehad,, GAL, NA C38, 12 nov. 1640, nr. 62. 

i^oo Cressy, 'Kinship and kin interaction', 53; Erickson, Women and property, 213; Vann, 'Will s and 
thee family in an English town', 366. 

ij ii  Zie bijv. GAL, NA 5$, 3 jul- i£9°, f- iO£v- ioév; NA 18, $ nov. 1C98, nr. 242; NA 64, 28 mrt. 
1600,, f. 63V-64; NA 135, 18 feb. 1620, nr. 66. Ook vermaakten weduwen legaten aan kinde-
renn die naar hun echtgenoot waren vernoemd. Zie bijv. NA 718, 21 jul. 1660 nr. 91; NA 217, 
144 mrt. 1622, f. 167-168V. 

ic22 GAL, NA 190, 26 jan. 1630, nr. 33. Zie ook: NA 190, i£ sep. 1630, nr. 277. 

1533 De Leidse praktijk wijkt hiermee af van de situatie in Engeland in de vroegmoderne perio-
de,, waar vrouwen hun goed vaker aan andere vrouwen vermaakten dan aan mannen. 
Schen,, 'The uncertain hour'; Erickson, Women and property, 21c. 

1C44 Opmerkelijk is de beschikking van Jaepgen Bruijnen, de enige weduwe die zowel de na te 
latenn echtelieden van haar zoons als van haar dochters het vruchtgebruik vermaakte van 
hett kapitaal dat haar kleinkinderen in plaats van hun ouders zouden erven. De weduwen 
enn weduwnaars werden geacht de rente voor hun 'eerlic' onderhoud te gebruiken, GAL, 
NAA 136, 10 jul. 1620, nr. 40. Zie verder: NA 19, 27 jun. 1C90, nr. 53; NA SS. 3 jul. 1590, 
f.. iocv-io6v; NA 190, 26 jan. 1630, nr. 33; NA 316, 6 mrt. 1630, nr. £3; NA 989, 29 dec. 
1670,, nr. 270. 

iSSiSS GAL, NA 64. 22 mrt. 1600, f. 6o-6ov. 

SS Werk 

11 GAL, SAII SZ, 6 jun. 1619, f. 39V-40; SAII 4021 (Zevenhuizen), f. 36. 
22 Kloek, Wie hij zij, man of wijf, 9-47. 

33 Davis, 'Women in the arts mecaniqu.es', 139-167. Zie ook: Earle, 'The female labour market', 
3411 -344; Hanawalt, 'Introduction', x-xi; Kloek, Wie hij zij, man of wijf, 76-77; Prior, 'Women 
andd die urban economy', 95-96; Wiesner, Working women, 194-195. 

44 De vrouwelijke variant van deze beroepen was de meest gebruikelijke, in het geval van de 
vroedvrouww de enige voorkomende variant. 

55 Hufton, 'Women, work and marriage', 188; Davis, 'Women in the arts mecaniques', 148-150; 
Hanawalt,, 'Introduction', xii-xiii ; Wiesner, Working women, 92-93. 

66 Van Deursen, 'Werkende vrouwen in een Hollands dorp', 8; Wijsenbeek, 'Van priseersters en 
prostituees',, 185-186, 189-191; Hanawalt, 'Introduction', xi-xii ; Kowaleski, 'Women's work 
inn a market town', 147-148; Wiesner, Working women, 187-188; Schötz, 'Handelsfrauen im 
neuzeidichenn Leipzich', 160. Bij het beroep van min speelden biologische factoren een rol. 
Zie:: Otis, 'Municipal wet nurses'. 

77 Na het rampjaar 1672, waarin de Republiek van verschillende kanten werd aangevallen, 
zochtenn de Staten van Holland naar financiële middelen ter bekostiging van de verdediging 
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vann het land. Het aanvankelijke plan van de Staten in plaats van de Tweehonderdste Penning 
bijj  wijze van proef gedurende een kwartaal een Groot Familiegeld te heffen op vermogens 
vondd geen doorgang. Men besloot toch tot de heffing van de Tweehonderdste Penning, 
waarvoorr  de inmiddels ten behoeve van het Groot Familiegeld samengestelde kohieren 
werdenn gebruikt. In 1673 besloten de Staten van Holland naast vermogens ook inkomens te 
gaann belasten. Gedurende een kwartaal zou het Klein Familiegeld op inkomens worden ge-
heven.. Van Maanen. "Hollandse vermogensheffingen', 66; Oldewelt, 'De beroepsstructuur', 

80-81,86. . 
Dee belastingkohieren van de Tweehonderdste Penning en van het Klein Familiegeld uit 1674 
zijnn gedigitaliseerd. Ik heb gebruikgemaakt van de database behorend bij  Peltjes. Leid» lasten. 
twaa bdastinnkohieren uit 1674: een bonnenpuNicatie en mdtimediaprooiurnma. Daar  waar  het kohier  van 
dee Tweehonderdste Penning informati e verschafte die in het kohier  van het Klein Familie-
geldgeld ontbrak, is het eerstgenoemde kohier  ter  aanvulling gebruikt. Bij  de indeling is ge-
bruikgemaaktt  van de beroepsindeling van Roessingh. 'Beroep en bedrijf , 258-259 en Die-
deriks,, 'Beroepsstructuur  en sociale stratificatie' , 65-66. 

Weduwenn zijn bovendien in 27 verschillende beroepen te vinden; (ongehuwde) vrouwen 

inn 16 verschillende beroepen. 
Behalvee in de warenhandel werkte een groot deel van de mannelijke bevolking in de sector 
'economischee diensten' als schipper  of schippersknecht. 
Oldewelt,, 'De beroepsstructuur', 87. 
Dee volkstelling van 1581 is door  Daelemans bewerkt. In 'Leiden 1581' geeft hij  een uitgebrei-
dee soóo-demografische analyse van de Leidse bevolking aan het einde van de zestiende 
eeuw.. Op grond van deze analyse konden met betrekking tot het weduwschap relevante vra-
genn niet worden beantwoord. Ik heb daarom de volkstelling opnieuw bewerkt en geanaly-
seerd. . 
Ookk Daelemans constateert dat bij  rui m driekwar t van de vrouwelijk e hoofden van huis-
houdenss de beroepsvermelding ontbreekt. Hij  merkt hierover  onder  meer  het volgende op: 
'Algemeenn is ook bekend, dat gehuwde vrouwen niet werkten.'  Hoever  hij  met deze bewe-
rin gg naast de waarheid zit, zal in de loop van dit hoofdstuk duidelij k worden. Daelemans, 
'Leidenn 1581', 171. 

144 Van tien vrouwen die als hoofd van huishouden stonden geregistreerd, is bekend dat zij  ge-

huwdd waren. 
155 Voor  het kammen en noppen als vrouwenwerk zie: Kloek, Wie hij  aj, man of wijf , 63-66. Dat 

bovendienn het hekelen als vrouwenwerk werd beschouwd blijk t onder  meer  uit de oprich-
tingsbrieff  van het gilde van vlasverkoopsters en hekelsters. GAL , Gilden 1233, 7 apr. 1666. 

166 In de volkstelling staat een groot aantal begijnen geregistreerd. Samenwonende begijnen 
zijnn als één huishouden geteld. Zij  zijn ingedeeld in de 'beroepsgroep' gepensioneerden. 

177 GAL , Gilden 1339, (159°)-
188 GAL, SAH 71,31 okt. 1652, f. 160-162; SAH 285. 7 jan. 1676, f. 117. 
199 Voor  de bepaling van de plaats van de markten heb ik gebruikgemaakt van Oerle, Leiden binnen 

enn buiten de stadsvesten, 321-325 en Orlers, Beschrijving der  stodt Leyden, 273-276. 
200 Een steekproef onder  de verhuur  van de kramen van de oude lapverkopers op de garen-

marktt  over  de periode 1665-1672 wees uit dat 78% van de kramen door  vrouwen werd be-
zet.. SAH 1394-1396,(1665-1672). 

211 Orlers, BesehrijvinjederstodtLeyden, 276; SAII  1394, 10 jun. 1665, f. 417V. 
222 De gegevens in de tabel hebben alleen betrekking op de plaatsen die werkelij k werden be-

zet,, lege kramen zijn niet meegeteld. Een enkele keer  werd een kraam door  een echtpaar  be-
zet.. Deze zijn bij  de berekening buiten beschouwing gelaten. Gegevens over  de warmoes-
marktt  over  de jaren 1600 en 1602 ontbreken, GAL , SAII  1384-1390 (1600-1640). 

233 Orlers, Besehrijvinje der stadt Leyden, 274. 
244 RMervisverkopers die uit de dorpen Zoetermeer, Zegwaard en Hazerswoude langs de Rijn 

mett  hun waar  naar  Leiden kwamen, konden hun vis vanaf 1671 op de nieuwe vismarkt ver-
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269 9 



kopen.. De nieuwe vismarkt werd overigens twee jaar na de oprichting weer gesloten, GAL, 
SAIII  191, 3 mei 1671, f. 98; SAII 187. 30 mrt. 1673, f. 160. 

2525 Haringverkopers uit Noordwijk en Katwijk werden in 1628 van de Visbrug geweerd. Vanaf 
16611 mochten de visverkoopsters van buiten de stad slechts een beperkte hoeveelheid vis 
verkopen.. Zij mochten bovendien met niet meer dan twee gezinsleden samenwerken, 
moestenn ouder zijn dan zestien jaar en mochten na halftwaalf 's morgens niet meer met vis 
langss de straten gaan.Tien jaar later werd het de Enkhuizer 'viswijven' verboden op markt-
dagenn bokking te verkopen. Ten slotte ordonneerde het Gerecht in 1678 dat niemand meer 
mett zeevis mocht omlopen zonder voorafgaande toestemming, GAL, SAII c6, 20 jul. 1628, 
308-309;; Gilden I2 IJ, 13 jan. 1661; SAII 191, 25 dec. 1671, f. 115; SAII 8$, 30 jun. 1678, 122-

I22V. . 

266 GAL, SAII 21, 6 mrt. 1643, f. 42V-45 en 19 nov. 1648, f. 296. 

277 Het is zeer waarschijnlijk dat de vrouwen uit Katwijk, Noordwijk en Enkhuizen de vis ver-
kochtenn die door hun echtgenoten of vaders op zee was gevangen. Leidse visverko(o)p-
(st)erss konden hun waar op de visafslag in de stad inkopen, GAL, SAII 21, 27 nov. 1642, 31 v-
32v;; 6 mrt. 1643, f. 42V-4J. 

288 De afwezigheid van rekesten van vrouwelijke warmoeslieden - die op zichzelf ook opmer-
kelijkk is - laat de achtergrond van het afwijkende beeld van de taakverdeling op de war-
moesmarktt helaas eveneens duister. Naast de warmoeslieden die hun koopwaar inkochten 
warenn er ook warmoeslieden die de door hen verkochte groente zelfverbouwden, GAL, Bi-
bl.. Leno 59941 pf, 2 aug. 1C90, art. 3; SAII 85, 22cv-226v, 19 okt. 1679. 

299 GAL, SAII 2327, 31 jul. 1640. Of echtgenotes van vleeshouwers in Leiden, al dan niet werk-
zaamm in de vleeshal, net zoals in Haarlem na de dood van hun man diens werk mochten 
voortzetten,, is onbekend. Zie: Dorren, 'Want noijt gebeurt is dat een vrouw meester is ge-
worden...',, 144. 

300 GAL, SAII 73, 30 mrt. 1656, f. 297-299V. 

311 GAL, SAII 191, 24 nov. 1670. 

322 GAL, SAII 4021 en 4022; SAII 1387, 23 mrt. 1622, f. 3C6V-357. 

333 GAL, SAII 1394- 1386 (166c- 1672). 
344 GAL, SAII 191, 8 sep. 1670, f. 74. 

1515 GAL, SAII 68, 1 sep. 1648, 2IOV-2I I ;NA 38, 2 jun. i6io,nr. 78. 

366 GAL, SAII C9, 6 apr. 1635, f. 270-271. 

377 Deze tabel is gebaseerd op de verlotingen van de plaatsen op de vismarkt, de warmoes-
markt,, de penshal en aan de beulingen en gezouten-vleesverkoopsters over de periode 
1600-1640.. Van 428 vrouwen is bekend hoelang zij op de markt hebben gestaan. Deze ar-
beidsduurr was vaak niet ononderbroken. Aangezien gegevens over de verhuur van de stallen 
opp de warmoesmarkt over de jaren 1600 en 1602 ontbreken, is voor de warmoesmarkt de 
periodee 1603-1640 bestudeerd. In de tabel zijn uitsluitend de vrouwen opgenomen die 
zonderr echtgenoot op de markt stonden en van wie de gehele loopbaan bekend is. Gezien 
dee aard van het werk en het feit dat verkoopsters van vleesproducten soms bij de 'beulin-
gen-- en gezouten-vleesverkoopsters' en in andere jaren bij de verloting van de kramen in de 
penshall  staan vermeld, zijn de gegevens over'beulingen- en gezouten-vleesverkoopsters' en 
dee verkoopsters in de penshal bijeen gevoegd, GAL, SAII 1384-1390 (1600-1640). 

388 GAL, SAII SS. 4 apr. 1624, f. 85-8SY 

399 Zie ondermeer: GAL, SAII 60, 31 jan. 1636, 22ov-22iv; SAII 66, 9 nov. 1645, 267-268; SAII 

68,, 17 okt. 1648, 239-240V; SAII 69, 14 jul. 1650, 218-219; SAII 75. 16 mei i6c8,f. 164-16c. 
400 GAL, SAII 1388 i6iv-162; SAII 61,25 sep. 1627. 

411 In de verhuring- en bestedingboeken werd de burgerlijke staat van de vrouwen meestal niet 
vermeld.. Wel zijn er enkele rekesten bewaard gebleven van weduwen, GAL, SAII c6, 29 jul. 
1627,, f. 194-194V; c8, 17 mrt. 1633, f. 231V-232V; 78, 19 mrt. 1663, f. io6-io6v. 

422 GAL, SAII ss, 9 nov. 1623, f. 26-26V. Het is overigens onduidelijk of poorters bevoordeeld 
werdenn boven ingezetenen. 
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433 GAL, SAii 73, 20 jan. 1656. Zie ook: SAII 70, 23 feb. 1651, 14-15; SAII 74, 22 mrt. 1657, f. 218-

2i8v;; SAH 82, 7 nov. 1669, f. 3V-4. 
444 De plaats op de markt werd uiteindelijk pas na de dood van Grietgen Jeroens overgedragen 

opp Grietgen Jans. GAL, SAII 72.9 jan. 1653, f. 215V-216. 
455 GAL. SAII 66, 27 feb. 1645, f. 66-67 en SAII 66,9 nov. 1645. f- 267-268. 

466 GAL, SAII 72, 10 dec. 1654, f. 2l8-2l8v. 

477 De administratie in de Gerechtsdagboeken is verre van volledig. Hoewel nieuwe gildenleden 
volgenss het eerste artikel van de gildenbrief van de herbergiers, taveniers en brandewijnver-
koperss verplicht waren om zich bij het Gerecht te melden, is geen van de tapsters die in de 
periodee 1662-1678 hun jaarlijkse eed kwamen afleggen terug te vinden in de Gerechtsdag-
boeken.. Op grond van de informatie uit de Gerechtsdagboeken zijn dus geen kwantitatieve 
uitsprakenn te doen. GAL. Bibl. Leno 59574 p; SAII 983, f. 7-8v, f. 13V-14V, f. 24-25, f. 33-34. 
f-- 37-38. f. 43-45, f. 49V-50V, f. 60-61. f. 70, f. 77-77V. f. 82-82V, f. 90-90V, f. 94-94V, f. 96-
96V.. f. 102- io2v. f. 104- 104V. De verplichting om eerst bij het Gerecht toesteniming te vra-
genn voordat men mocht tappen gold overigens ook al voor 1652. Zie: ORA, 41,9 nov. 1590, 
f.. 146V. 

488 Dit betreft het gemiddelde over de jaren 1662-1678. GAL, SAII 983. 
499 GAL,ORA 3.dl. 1,31 okt. 1580,f. 547-548;dl. 3. n jan. i6i2,f. 327v-329;dly i i . 6 jan. 1627, 

f.. I6OV-I6IV ; dl. 11, 19 apr. 1628, f. 247V-248 (drie weduwen); dl. 13, 4 jan. 1640, f. 122-

I22V. . 
500 GAL, ORA 3. dl. 13, 4 jan- 1640, f. I22-I22V. 

511 GAL, SAII 54, 27 apr. 1623, f. 295V-296; SAII 56, 6 jan. 1628, f. 241-241 v. 

522 De periode tussen de dood van een echtgenoot en het verzoek van een weduwe om te mo-
genn tappen is wegens identificatieproblemen lastig te achterhalen. Van slechts zestien over-
ledenn echtgenoten van de vele tapsters of herberghoudsters uit de Gerechtsdagboeken, kon-
denn de begraafdata worden achterhaald. 

533 GAL, SAII  55, II  nov. 1623, f. 25-26; SAII  58, 9 Sep. 1632, f. I20V-I22. 

544 GAL, SAII  74, 9 feb. 1657, f. 177V-178. 

555 Dit was overigens niet overal in de Republiek het geval. Zo lag de handel in tweedehands-
goederenn in Den Bosch in handen van mannen. Panhuysen, Maatwerk, 244. 

566 GAL, SAII 985, Z.d-, f. 173-174. 
577 GAL, SAII 20, 23 aug. 1636, f. 6iv; SAII 79. 11 okt. 1664, f. 8-8v; SAII 985. 28 jan. 1636, 

f.. 203-214. Pestjaren in de onderzoeksperiode 1580-1700 in Leiden waren: 1599,1602-1605, 
1617,, 1624, 1634-1636, 1652-1655, 1664 en 1666. NoordegraafenValk, De Govt Gods, 231. 

588 GAL, SAII 60, 2 feb. 1636, f. 223-223V. 

599 GAL, SAII 53, 13 aug. 1629, f. 216-217V. Na een contrarekest van andere uitdraagsters die een 
terugvall  in hun inkomsten voorzagen, besloot het Gerecht dat verkopers naast een van de 
beëdigdee priseersters gebruik mochten maken van andere uitdraagsters. Oudkleerkoopsters 
enn uitdraagsters mochten bovendien hun eigen handelswaar zonder het toezicht van de 
beëdigdee priseersters blijven verhandelen. Laatstgenoemden werd het ten slotte verboden 
omm de goederen die zij taxeerden zelf te kopen, SAII 53. 30 nov. 1620, f. 253V. 

600 GAL, SAII 53, 13 aug. 1629, f. 216-217V. 

611 Het priseren werd aanvankelijk per toerbeurt en later door de priseersters twee aan twee 
waargenomen.. Werden de beëdigde priseersters bijgestaan door uitdraagsters of noodhul-
pen,, dan moesten de verdiensten worden verdeeld, GAL, SAII 54. 30 nov. 1621, f. 28-28V; 
SAIII  75. 7 mrt. 1659,f- 309V-310V; SAII 60, 13 apr. 1636, 260V-262; SAII 287, 11 feb. 1672, nr. 

87;; SAII 75, 7 mrt. 1659, f. 309V-310V; SAII 985, 8 nov. 1659. f. 200-202. 

622 GAL, SAII 59. 21 nov. 1633, f. 37-39: SAII 53. *5 nov. 1620, f. 258-259. Of er ook vrouwen 

mett een andere achtergrond dan die van uitdraagster of oudkleerkoopster als priseerster 
werdenn aangenomen, is uit de rekesten niet op te maken. Gezien de gespecialiseerde kennis 
waaroverr zij moesten beschikken, is het aannemelijk dat uitsluitend uitdraagsters of oud-
kleerkoopsterss direct tot priseersters werden benoemd. Ook in de stad Amsterdam waren de 
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schalsterss - zoals de taxatrices daar werden genoemd - voor hun aanstelling als uitdraagster 
werkzaamm geweest. Zie: Van Wijngaarden, 'Barber Jacobs en andere uitdraagsters'. 64-65. 

633 GAL, SAH 78, 2 okt. 1659, f- 148- 148V en SAII 57, 9 jan. 1631. f. 207-208. Zie ook: SAII 56, 31 

dec.. r626, f. 109-no; SAII 60, 2 feb. 1636, 233-224; SAII 74, 5 mei 1655, f. 12V-13; SAII 76, 
24JUI.. 1659. f. 95^-96;$All 82, a d e c. 1669, 19-19V. 

644 Op de verkoop van goederen die uit verschillende boedels waren verzameld en vanuit de 
woonplaatsenn van uitdragers en uitdraagsters werden verkocht, kwam in 1636 een tijdelijk 
verbod,, SAII 98c, 28 jan. 1636, f. 203-214. 

6cc GAL, SAII 60, 13 apr. 1634, f. 260V-262; SAII 61, 22 jan. 1638, f. 358-359; SAII 985, 26 sep. 

1646,, f. 192-194. 

666 Peltjes, Leidse Jasten (Database kohier Klein familiegeld). Dit inkomen is slechts een zeer grove 
schatting.. Zie over de omrekening van de aanslag naar het inkomen: Oldewelt, 'Beroeps-
structuur'' 81 en 90. 

677 GAL. SAII 57, 9 jan. 1631. f. 207-208. De enige andere vrouw van wie bekend was dat zij zelf 
ontslagg nam, de weduwe Hester van der Werve, hertrouwde na drie jaar als priseerster te 
hebbenn gewerkt en verliet gehuwd de stad Leiden, SAII 61, 22 jan. 1638, f. 358-359. 

688 Dit geldt voor de reguliere bevallingen. In geval van complicaties of wanneer medisch in-
grijpenn noodzakelijk was, waren vroedvrouwen verplicht de hulp van een medicus in te 
roepen.. In de achttiende eeuw werd er in Leiden ook een vroedmeester aangesteld. Van der 
Borg.. Vroedvrouwen, 32. 

699 GAL. Gilden 404, 6 okt. 1696. De opleiding van vroedvrouwen werd uiteindelijk in 1719 ge-
reglementeerd.. Zie: Van der Borg, Vroedvrouwen, 57-60. 

700 Wie zich als vroedvrouw wilde vestigen, moest poorter zijn en toestemming hebben van 
hett Gerecht. In het reglement voor vroedvrouwen uit 1719 stond bovendien als voorwaarde 
datt vroedvrouwen gehuwd moeten zijn of gehuwd moesten zijn geweest. De burgerlijke 
staatt van de vroedvrouwen in de bronnen die ik bestudeerde - zij waren allen gehuwd of 
weduwee - doet vermoeden dat deze voorwaarde ook in de zeventiende eeuw werd gesteld. 
Vann der Borg, Vroedvrouwen, 55. 

711 GAL, SAII 58, 21 okt. 1632, f. 138-139. 

722 GAL, SAII 49, 21 aug. 1599, f. 81 -82. In tegenstelling tot ordinaris vroedvrouwen, die de medi-
schee zorg aan kraamvrouwen was verboden, verleenden pestvroedvrouwen voor deze wed-
dee ook enige medische hulp aan hun klanten, SAII 186, 30 dec. 1620, f, gv; SAII 50, 22 feb. 
1607,, f. 227V-228; SAII 9731, 1630, f. 88. 

733 Noordegraaf en Valk, De Gave Gods, 210. 

744 GAL, SAII ss. 11 nov. 1625. f. 343V-345; SAII 58. 21 okt. 1632, f. 138-139V; SAII 59, 26 jul. 

163s.ff  355-356. 
755 GAL, SAII 9745. (1637) f. 89V. 

766 De rekesten van vroedvrouwen laten overigens een grote verscheidenheid in werkzaamhe-
denn van de echtgenoten zien. De vroedvrouwen waren gehuwd met onder meer school-
meesters,, timmerlieden, schuitvoerders, schoenmakers, schilders en predikanten. 

777 Zie o.m. GAL, SAII 54, 14 jan. 1622,46V-47V; SAII 56,4 feb. 1627, f. 124-125, SAII 58,4mrt. 

1632,, f. 34V-36; SAII 59, 24 mei 1635, f. 309-310V; SAII 59, 26 jul. 1635, f. 356V-357; SAII 

68,, 31 okt. 1648, f. 260V-261 v; SAII 84, 25 jun. 1674, f. 49V. 

788 GAL, NA 160, 7 okt. 1622, nr. 147. 

799 GAL, SAII 53, 7 nov. 1619, f. 84V-85V; SAH 53, i nov. 1619, f. 87V-88V; SAII ss, 21 nov. 1625, 

f-- 347-348; SAII 68, 4 dec. 1648, f. 276V-278. Zie ook: SAII 58, 2i aug. 1633, f. 360V-362; 
SAIII  59, 26 jul. 1635, f. 355-356; SAII 72, 8 okt. 1654, f. 187V-188; SAII 74, 8 jun. 1656, 36-

37;; SAII 76, 9 okt. 1659, f. 151-151 v; SAII 84, 25 jun. 1674, f. 49V. 

800 GAL, SAII 926, 24 mei 1612, z.f. 

811 GAL, SAII 52, 19 jan. 1617, f. 227-227V; SAII 52, 10 jan. 1619, f. 368V-369. Ook nadat zij her-
trouwdd was, ontving zij de jaarlijkse toelage. Zie: SAII 53, 18 jun. 1620, f. 182V-183V; SAII 
53.. 4 feb. 1621, f. 283V-284; SAII 54, 30 dec. 1622, f. 235-235V; SAII SS. 2 nov. 1623, 

272 2 



f.. 23-23V; SAii 55, 6 feb. 1625, 234V-235V.; sAii SS- 15 jan- 1626, f. 369-370; SAII 56, 24 
dec.. 1626, f. 107-107V; SAii 56. 30 dec. 1627, f. 239-239V; SAII 56, 11 jan. 1629, f. 351 v-
352;;  SAII  S7, 3 jan. 1630, f. 67-67V; SAII  S7. 9 jan. 1631, f. 209V-210; SAII  S7> 8 ja»- 1632, 

f.. 368-369; SAII  58, 25 mrt . 1632, f. 46V-48V; SAII  $8, 6 jan. 1633, f. 186V-187V; SAII 59, 

55 jan. 1634. f. 50-51; SAII  59, 28 dec. 1634, f. 206. 

822 GAL , SAII  SS. *S jan. 1624, f. 6ov-6iv en 10 okt. 1624, f. 179V-180; SAII  9731, (1630), f. 81 -
88;;  SAII  58, 21 okt. 1632, f. 136V-138; SAII 68, i9apr. 1649. f- 344-34J-Stone-Ferrier, 'Met-
su'ss Justice protecting widows and orphans', 249-253. Jacquemijntgen Garniers bleef tot in 1651 
werkzaamm als vroedvrouw, SAII  934, (1651) f. 362. Stone-Ferrier, 'Metsu's Justice protecting wi-
dowss and orphans', 249. 

833 GAL , SAII  74, 31 aug. 1656, f. 97, f. 97V. 

844 GAL, SAII  61, 16 okt. 1636, f. 65-67. 
855 GAL, SAII  68, 31 okt. 1648, f. 26ov-26iv. 
866 Ibidem, 22 jan. 1649, f. 298-298V. 

877 GAL . Gilden 1233, 7 apr. 1666; Bibl. Leno 59300/71 pf, 3 dec. 1609; Bibl. Leno 59^44 pf. 

44 jul . 1594. 
888 Meer dan tweederde van de turftonner s die in de periode 1664-1667 jaarlijk s hun be-

roepseedd kwamen afleggen was vrouw, GAL , SAII 983, 17 aug. 1664, f. 17-18, sep. 1665, 
f.. 26V-27V, 1666, f. 34V-35V, 1667, f. 41V-43. Het turfdragen werd niet door  vrouwen uit-
gevoerd,, GAL , SAII  983, jun. 1665-aug. 1667, f. 26; Bibl.Leno 593°2 pf, 1616. 

899 GAL , SAI 60, f. 39-40 (z.d.); Hallen 755, 9 aug. 157>. z-*"
900 GAL , SAII  75, 22 nov. 1657, f- 69V-70. 

911 GAL , Gilden 11, 30 apr. 1718, art. 2. p. 1. 
922 GAL , ORA 41,5 mei 1582, f. 88V-89V; ORA 4 L, 15 okt. 1637, f- '41- «42v; ORA 4 o, 25 jun. 

1671,, f. 62-63V. 
933 Zie onder  meer: GAL , NA 135, 24 mrt . 1620, nr. 108 (wijnkoper ) NA 139, 22 apr. 1622, nr. 

i nn (vettewarier);NA 160, 15okt. 1622,nr. 151 (koekenbakker). 
944 Zie voor  een overzicht Kloek, Wie hij  rij.nwn  of wijf , 9-47. 
955 Howell, Women, production and patriarchy, 24, 94. 
966 Kloek, Wie hij  zij, man of wijf , 74-77. 
977 Howell, Women, production and patriarchy, 72. Howell ziet het verband tussen de high labor  status 

enn de burgerlijk e staat (gehuwd of weduwe) als een bewijs voor  haar  stelling dat de family 
productionn unit vrouwen toegang tot de high-status jobs verschafte. 

988 Danneel, Weduwen en wezen, 359. 
999 Van Deursen, 'Werkende vrouwen in een Hollands dorp' , 7. 

1000 Davis, 'Women in the arts mecaniques', 145. 
1011 GAL , Gilden 985, 21 nov. 1641. 
1022 GAL , Bibl. Leno 59300/12 pi, z.j. (1659). 
1033 GAL , SAII  71, 21 jun. 1652, f. 75-76V. 

1044 Zie voor  de taken van de meestersvrouw: Hufton, The prospect before her, 91; Wiesner, Working 
women,, 152-157; Davis, 'Women in die arts mecaniques 144-148; Quast, 'Vrouwenarbeid om-
streekss 1500', 61. 

1055 GAL , ORA 41,5 mei 1582, f. 88V-98V. 
1066 GAL , ORA 4 o, 28 jun. 1669, f. 34-36; ORA 4 o, 2 jun. 1671, f. 69-74- Zie ook: ORA 4 O, 

99 sep. 1667, f. 17-17V. 
1077 Zie o.m. GAL , ORA 4 1, 29 mrt . 1596, f. 167V; ORA 4 K. 2 mei 1611, f. 54; ORA 4 L, 15 okt. 

1637,, f- 142-14IV; ORA 4 N, (z.d.) f. 8; ORA 4 N, 13 sep. 1653, f- 47v-49= O R A 4 o, 2 jun. 
1671,, f. 69-74; ORA 4 o, 26 feb. 1671, f. 60-61; NA 140, 14 jul . 1622, nr. 26; NA 161, 18 aug. 
1623,, nr. 110. De rol van de echtgenotes in het onderhoud van contacten met personeel, 
blijk tt  eveneens uit de leerjongensaanneemboeken van de lakenhal en de kwestieboeken 
waarinn geschillen tussen leden van de nering werden geadministreerd. Gehuwde vrou-
wenn verschijnen regelmatig als de aannemende parti j  in contracten met zowel dienst-
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maagdenn als knechten en worden bij contractbreuk ter verantwoording geroepen, GAL, 
Hallenn 216-219; Hallen 127 k-q; NA 208, 16 apr. 1622, nr. 60; NA 208, 16 dec. 1622, nr. 
246. . 

1088 GAL, SAii 78, 21 sep. 1662, 39-40. 
1099 GAL, Bibl. Leno 59835 pf, 25-9-1590. 

1100 Het bestaan van het weduwenrecht kon worden vastgesteld voor de volgende beroepen: 
dee apothekers, bakkers, bezemmakers, boekverkopers, chirurgijns, droogscheerders, glas-
makers,, grutters, hoedenmakers, kaardenmakers, kladschilders, kleermakers, knoopma-
kers,, kuipers, linnenwevers, mandenmakers, mantelverhuurders, molenaars, scheepstim-
merlieden,, schoenmakers, oudeschoen- en klompmakers, schoolmeesters, schrijnwerkers 
enn stoeldraaiers. slotenmakers, smeden en koperslagers, timmerlieden en metselaars, tin-
negieters.. Daarnaast konden weduwen het werk in verschillende beroepen binnen de tex-
tielnijverheidd continueren, GAL, SAII -J-J, 22 dec. 1661, f. 203-206; SAII 72, 1 apr. 1655, 

f.. 275V-277V; SAII 61, 18 dec. 1636, f. 120V-121V; Gilden 62, 10 aug. 1653; Gilden 308, (be-
ginn 17e eeuw); Gilden 422, (1583); Gilden 527, 9 nov. 1679; Bibl. Leno 5954c pi, 15 jan. 
1666;; SAII 76, 12 feb. 1660, f. 207-207V; Bibl. Leno 59616 pi, 20 jan. 1667; SAII 76, 3 apr. 
1659,, f. 9v-n; Bibl. Leno 59622 pf, 21 aug. 1597; Bibl. Leno 59635 pi, 23 apr. 1653; Bibl. 
Lenoo 59650 p, 1586; Bibl. Leno 254 f, 27 feb. 1577; Gilden 809, 1 okt. 1615; Gilden 812, 27 
nov.. 1670; SAII 84, 12 sep. 1673, f. 16V-17; SAII 83, n aug. 1672, f. 85V-86; SAII 84, 2 nov. 

1676,, f. 251 v; SAII 90, 16 okt. 1690, f. 85-85V; SAII 87, 20 jan. 1683, z.f.; SAII 98, 20 dec. 

1687,, f. 172; SAII 82, 11 mrt. 1670, f. 62V-63; Bibl. Leno 59835 pf, 25 sep. 1590; SAII 74, 15 
mrt.. 1657, f- 211-212; SAII 62, 31 mrt. 1639, f- 159V-160; Bibl. Leno 59896 p, 9 feb. 1651. 
Vermoedelijkk was het aantal ambachten met weduwenrecht groter. Van niet ieder ambacht 
iss een ambacht- of gildenbrief (uit de zeventiende eeuw) bewaard gebleven. Inn een aantal 
gevallenn kon het bestaan van het weduwenrecht slechts indirect worden vastgesteld. De 
voorwaardenn waaronder weduwen het werk mochten continueren blijven daardoor in 
eenn aantal gevallen onbekend. 

1111 GAL, Bibl. Leno 59616 pi, 20 jan. 1667; SAII 76, 12 feb. 1660, f. 207-207V; 73, 11 nov. 1655, 
f.. 203-204. De regel dat de weduwe voor continuering van het ambacht na de termijn van 
eenn jaar en zes weken een knecht in dienst moest hebben die zijn proef had gedaan, is in 
hett smidsgilde een korte periode van kracht geweest. In het bezemmakersgilde lag deze 
termijnn op een jaar, in het mandenmakersgilde op zes maanden, SAII 82, 11 mrt. 1670, 
f.. 62V-63; SAII 83, 19 nov. 1671, f. 33V-34; Gilden 809, 1 okt. 1615. 

1122 GAL. Gilden 11, art. 23., 1718, z.f. 
1133 GAL, SAII 72, 1 apr. 1655, f. 275V-277V; Gilden 422, 1583; Bibl. Leno 59650 p, 18 jun. 1587. 
1144 Bos, 'Uyt liefde tot mdcander', 60. 

1155 GAL, Bibl. Leno 59421 p, 31 jul. 1681. Of de knecht nog steeds verpücht was om binnen 
eenn jaar zijn proef te doen, een bepaling die voor het eerst in de gildenbrief uit 1637 stond 
beschreven,, wordt in de gildenbrief uit 1681 niet vermeld. Zie: Gilden 307, (1589); Gilden 
308,, (z.j. begin 17e eeuw); Bibl. Leno 59420 p, (1637). 

1166 De gildenbrief van de mantelverhuurders is de enige waarin in geval van continuering 
doorr weduwen geen beperking met betrekking tot de huwelijkse staat is opgenomen. Het 
zevendee artikel stelt: 'Soo dat gebuerden datter een van de gildebroeders quam te sterven, 
dee weeduw, ofte kinder, die int voors gilde blijven wilde so sal 't selve vrijstaen off soo 
niett porsie uijt trecken as daer in gebracht is.' GAL, Gilden 813, 27 nov. 1670. 

1177 GAL, Bibl. Leno 59420p, (1637); S A I i 82, 11 mrt. 1670, f. 62V-63. 
1188 Bos, 'Uvt liefde tot malcander', 3 7. 

1199 Zij moest, net als andere gildenlieden van buiten de stad, het poorterschap kopen, GAL, 
SAIII  76, 28 jun. 1660, f. 255-255V. 

1200 Zie o.m. GAL, Gilden 15 (apodiekers); Gilden 83 (boekverkopers); Gilden 351 (chirur-
gijns);; Gilden 524 (glazenmakers); Hallen 127 (lakenbereiders); Hallen 834 (ververs). 

1211 De gildenbrief van de linnenwevers is de enige waarin een voorwaarde aan de aanstelling 
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vann teerknechten werd gesteld: de meesterknecht van een weduwe had eerst blij k van ei-
genn kunnen moeten geven door  middel van de proef alvorens hij  andere knechten het 
ambachtt  zou mogen leren. GAL . Bibl. Leno 254 f, 27 feb. 1577. 

1222 De verplichting aanwezig te zijn bij  een begrafenis gold overigens niet alleen bij  het over-
lijdenn van een gildenbroeder (of -weduwe), maar  vaak ook bij  de begrafenis van zijn 
vrouw.. Zie bijv. GAL , SAII 77, 22 dec. 1661, f. 203-206. 

1233 GAL , SAII  78, 17 aug. 1662, f. 26V-27. 

1244 GAL , Gilden 308 z.d. (begin 17e eeuw) (chirurgijnsgilde) ; SAII 87, 20 jan. 1683, z.f 
(schoolmeestersgilde).. Een droogscheerdersweduwe mocht het werk met een meester-
knechtt  die zijn proef had gedaan, continueren 'in allen schijn of haer  man noch in 't leven 
waer'.. Gilden 422, 10 jun. 1583. In overige gildenbrieven ontbreekt een dergelijke toevoe-
ging,, maar  worden evenmin andere, beperkende voorwaarden genoemd. 

i2ss Wiesner, Waking women, 157- ic8; Davis, 'Women in die arts mecaniques', 156; Danneel, Wedu-
wenn en wezen, 363-365; Barron, 'Introduction' , XXiv . In Oxford konden weduwen wel leer-
jongenss en knechten aannemen. Prior, 'Women and die urban economy', 105. 

1266 GAL , SAII  71, 23 mei 1652, f. 35V e.v. 

1277 GAL , Gilden 308, z.d. (begin 17e eeuw); Bibl. Leno 59420 p, 1637; SAII 82, 11 mrt . 1670, 
f.. 62V-63. Dertien jaar  eerder  had het smidsgilde het weduwenrecht van de ijzerverkoop-
sterss nog aangescherpt door  het hun evenals de smidsweduwen te verbieden het werk lan-
gerr  dan een jaar  en zes weken zonder  meesterknecht te continueren, SAII  74, is mrt . 1657, 
f.. 211-212. 

1288 GAL , SAII  73, 1 jul . 1655, f. 27-28; 73, 11 nov. idss, f- 203- 203V. 
1299 Het wthuren van Leiden, 110. 
1300 In Het wdvaren van Leiden behandelt de auteur  de nadelige gevolgen van monopolie aan de 

handd van onder  meer de ambachtsgilden. Lucassen, 'Het welvaren van Leiden (1659-
1662)',, 13. 

1311 GAL , SAII  63, 24 jan. 1641, f. 183-184V. 

1322 GAL , SAII  82, 14 feb. 1670, f. 115-116. 

1333 GAL , SAII  61, 18 dec. 1636, f. i2ov-i2iv; SAII  73, 1 jul . 1655, f. 27-28; SAII  75, 17 jan- l 6Sg. 

f.. 118-119; SAII 92, 15 apr. 1697, f. 61V-62; Gilden 527, 9 sep. 1679 en 8 jul . 1700. 
1344 GAL , SAII  82, 11 mrt . 1670, f. 62V-63. 

1355 GAL, SAII  80, 30 Sep. 1666, f. 2S-26V. 
1366 GAL , SAII 83, 11 aug. 1672, f. 85V-86. Soms vormde juist het reeds afgesloten contract met 

eenn knecht die zijn proef nog moest doen de belemmering. De aanstelling van een tweede 
knechtt  die wel aan de eisen voldeed was in dat geval te duur. SAII  82, 6 mrt . 1670, f. 57V-
j8v. . 

1377 GAL , SAII  72, 1 apr. 1655, f. 275V-277V. 

1388 GAL , NA 404, 14 sep. 1650, nr. 252. 
1399 GAL, SAII  84, 12 sep. 1673, f. 16V-17. 
1400 GAL , SAII 89, 20 dec. 1687, f. 172. In enkele gildenbrieven waren bepalingen opgenomen 

diee dergelijke conflicten voorkwamen. De schoenmakersknecht die in dienst van een we-
duwee trad, hoefde voor de proef niets te betalen. Een meesterknecht van een apothekers-
weduwee mocht geen eigen winkel opzetten tenzij  hij  twee jaar  achtereen bij  dezelfde we-
duwee had gediend, SAII  84, 2 nov. 1676, f. 251 v; Gilden 11, 1718. 

1411 GAL , SAII  78, 21 sep. 1662, f. 39-40. 

1422 Bos, 'Uyt liefde tot makander', 61. 
1433 Een tweede rekest aan het Gerecht leverde haar  een verlenging van de vrijstellin g voor  de 

periodee van nog eens anderhalfjaar  op. GAL , SAII  79,9 okt. 1664, f. 7-8. 
1444 GAL , SAII  77, 9 mrt . 1662, f. 260-261. Zie ook: SAII  78, 30 aug. 1663, f. 175V-176. 

1455 Ibidem, f. 258V-259. 
1466 Danneel wijst in haar  studie op het grote belang van een goede reputatie van de ambachts-

weduwe.. Beschuldiging van oneerbaar  gedrag kon ertoe leiden dat haar  de uitvoering van 
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hett werk werd verboden. Danneel, Weduwen en wam, 365. 
1477 Het consent aan de gezusters De Hoest leidde tot grote verontwaardiging van het gilden-

bestuurr van de apodiekers. Deken en hoofdlieden hadden twaalf jaar later ontdekt dat de 
oudstee zuster, op wier naam de winkel in het gildenboek stond, was getrouwd en ver-
zochtenn het Gerecht dringend de winkel 'te vernietigen ende te doen abandoneren'. Het 
rekestt is terug te vinden tussen de afgeslagen en nader te onderzoeken rekesten, GAL, SAII 
287,, 10 mei 1674. 

1488 Zie: Diederiks, 'Beroepsstructuur en sociale stratificatie', 49; Moes, 'Stof uit het Leidse ver-
leden',, 14-20; Noordegraaf, 'Nijverheid in de Noordelijke Nederlanden'. 68-73; Posthu-
mus,, De geschiedenis 11, 1-18 en ui, 924-929; De Vries, 'De Leidse textielnijverheid in de ze-
ventiendee en achttiende eeuw', 78-87. 

1499 De grondslag van deze organisatie bracht met zich mee dat er binnen de verschillende ne-
ringenn dezelfde deelbewerkingen werden verricht. De neringen waren echter van elkaar 
gescheiden.. Posdiumus, De geschiedenis 11, 344-345. 

icoo Posthumus, De geschiedenis n, 340. 

11 ei Deze looihallen onderscheidden zich van de hallen die dienst deden als verkoopplaats. Da-
vids,, 'Neringen, hallen en gilden', 101. 

1522 Posdiumus, De geschiedenis ut, 443-444. 
1533 Posthumus, De geschiedenis n, 352-253; Kloek, Wie hij aj.man of wijf, 59-60. 
1544 Posdiumus, De geschiedenis 11, 354. 

1555 Deze deelbewerkingen kwamen niet in alle neringen voor. Ook de volgorde van de ver-
schillendee bewerkingen verschilde per nering. Zie voor een overzicht van de opeenvolgen-
dee deelbewerkingen in de verschillende neringen: Posdiumus, De geschiedenis 111, 226-282. 

1566 De stof werd hiertoe in een kuip met volaarde, zeep of urine met de voeten gekneed. Later 
gebruiktee men in verschillende neringen voor deze behandeling volmolens. De lichtere 
stoffen,, zoals saaien die minder mochten vervilten werden door de vollers met zeep be-
werkt.. Posdiumus, De geschiedenis 11, 259; Posdiumus, De geschiedenis m, 660-674. 

1577 Het verven was een bewerking die soms op de wol, maar meestal op de reeds geweven 
stoffenn werd uitgevoerd. Moes, 'Stof uit het Leidse verleden', 9-11. 

1588 De Baan, Goed goren, 15, 60. In de lakennering en de fusteinnering ging aan het persen de 
belangrijkee deelbewerking van het droogscheren of lakenbewerken vooraf. De droog-
scheerders,, die in loonarbeid werkten, egaliseerden de stoffen die zij van de drapiers kre-
genn aangeleverd. De lakenbereiders bewerkten hun eigen lakens. Het droogscheren of la-
kenbereidenn was een van de weinige ambachten binnen de textiel dat in een gilde was 
verenigd.. Posthumus, De geschiedenis m, 698. 

1599 Posthumus, De geschiedenis 11, 355. 
1600 Niet alle rekesten zijn bewaard. 

1611 Vanwege identificatieproblemen kon het aantal mannen dat in de periode 1590-1700 als 
verver,, voller, conrooier of perser werd beëdigd niet exact worden vastgesteld. Het aantal 
weduwenn dat het werk van hun echtgenoot voortzetten is aanzienlijk. Lang niet alle circa 
3900 mannen waren gehuwd of werkten tot aan hun dood. Sommigen werden slechts en-
kelee jaren beëdigd om in het bedrijf van hun vader of moeder mee te werken, anderen 
verhetenn het werk voortijdig. 

1622 GAL, SAII 64, 13 nov. 1642, f. 176V- 177V; SAII 55, 6 nov. 1625, f. 338V-339V. 

1633 GAL, SAII 62, 31 dec. 1638, f. 204v-205. Haar moeder, de verversdochter Hester de Block, 
werdd in 1610 als weduwe van de verver Joost de Neut beëdigd en in 1634 als weduwe van 
haarr tweede man Jan Ongena. SAII 926, 15 nov. 1610, f. 52; 59, 9 nov. 1634, f. 174V-175V. 

1644 GAL, SAII 61, 13 nov. 1637, f- 324-3*j ; SAII 69, 20 aug. 1650, f. 239V-241; SAII 73, 24 jun. 

1655,, f. 24-25; SAII 73, 24feb. 1656, f. 259-260V. 
1655 In haar artikel 'Women's work in die new and light draperies in die Low Countries' stelt 

Marthaa Howell ten onrechte dat weliswaar veel vrouwelijke drapiers en kooplieden in de 
bronnenn als weduwen worden aangeduid, maar dat (on)gehuwde vrouwen nog wel toe-

27e e 



gangg hadden tot de ververij : 'But even women who were apparently not widows took on 
certainn entrepeneurial positions. The dyeing business was one enterprise making places 
forfor  such women, and a series of documents from the mid-seventeenth century suggests 
thatt  women dien constituted the majorit y of Leiden's blue-dyers in the sayetterie and were 
alsoo well represented in other  dyeing specialities.'  In een noot verwijst Howell vervolgens 
naarr  Posthumus, Bronnen m, nrs. 207 en 261 en Bronnen iv. nrs. 147, 148, ICI en 179. Der-
tienn van de vijftie n vrouwen die voorkomen in de documenten waar  zij  naar  verwijst wa-
renn weduwe. Van twee vrouwen is de burgerlijk e staat onbekend. Het ontbreken van de 
vermeldingg van de burgerlijk e staat sluit overigens niet uit dat de betreffende vrouwen 
tochh weduwen waren. Toen een van de vrouwen naar  wie Howell verwijst, als blauwverf-
sterr  een rekest van de saaiblauwververs als 'Susanna Hoijel '  ondertekende, was haar  man, 
dee verver  Jan Andries, reeds dri e jaar  dood. Dat de moeder  van Jacques Geschier, eveneens 
doorr  Howell aangehaald, een weduwe was, blijk t uit een rekest van een van haar  collega's. 
Ziee resp. Posthumus,Bronneniv,nr. IJI  ennr. 179; SAII 60, 20 mrt . 1639, f- 250-251v en 62, 
111 sep. 1639, f. 35F-3j6v. Er  waren weliswaar  vier  'jongedochters' die als verfster  werden 
beëdigdd (de eerder  genoemde Judith Huijgen was overigens het enige zeventiende-eeuw-
sese voorbeeld van een ongehuwde verfster  in de saainijverheid) maar zij  kunnen worden 
beschouwdd als uitzonderingen en rechtvaardigen de stelling niet dat vrouwen als 'appa-
rentlyy not widows' in het zeventiende-eeuwse Leiden volop verfden. Howell. 'Vfomen's 
workk in the new and light draperies'. 197-216, m.n. 199-200, 214. 

1666 Indirect worden de weduwen wel in de keuren genoemd, zoals in een ordonnantie op het 
vervenn uit 1670. GAL , Bibl. Leno 59926 pi. 

1677 Behalve de namen van de personen die jaarlijk s hun eed kwamen vernieuwen, werden in 
dee dienstboeken ook de ververs met hun knechten geregistreerd, GAL , SAII  923-947-

1688 GAL , SAII  62, 3 dec. 1638, f. 204V-205; SAII  82, 26 mei 1670, f. 90-91. 

1699 GAL, SAII 60, 8 jun. 1636, f. 320V-322; SAH 69, 2o aug. i6co, f. 239V-241; SAII 89, 28 nov. 
1686,, f. Jjv-c6v. 

1700 Zie o.m. GAL , SAII  58, 5 feb. 1632, f. 11-12; SAII  59 20 apr. 1634, f. 87-88; SAII  60, 12 okt. 

1635,, f. 107-108; SAH 60, 12 okt. 1635, f. 118-119; SAII 60, 20 mrt . 1636, f. 2so-2jiv; SAII 
60,, 12 mei 1636, f. 289V-291; SAII  61, 14 aug- "636, f. 25-27V; SAII  62, 16 apr. 1638, f. 20-

21;;  SAII  63, 7 feb. 1641, f. 199-200; SAII  69, 7 jan. 1650, f. 105- IOCV; SAII  70, 20 nov. I6CI , 

f.. 192V-193V; SAII  71, 26 sep. i6j2. f. 139-140; SAII  71, 20 okt. I6C2, f. 154- 155; SAH 82, 26 

meii  1670. f. 90-91; SAII  82, 2 jul . 1671, f. 197- 187V; SAII  89, 28 nov. 1686, f. S£v-s6v. 

1711 GAL , SAII  60, 6 dec. 163s, f. 169V-170; SAII  62,16 apr. 1638, f. 20-21; SAII  65. 29 sep. 1644. 

f.. 318-319 SAII  68, 28 aug. 1648, f. 201V-202; SAII  84, 12 sep. 167s, f. 146V; SAII  85, 15 apr. 

i677.f.. 32V-33. 
1722 GAL, SAH 81, 12 Sep. 1669, f. 227V-228. 
1733 GAL , SAII  S5> '8 nov. 1624, f. 204V-20CV. 
1744 Zie bijv. GAL , SAII  57, 23 dec. 1631, f. 366-367V; SAII  59, 8 jan. 1635, f. 214V-216V; SAII  62, 

111 sep. 1639, f. 3Cj-3S6v. 
1755 De baljuw van de nering hield toezicht op de naleving van de keuren en had ook de be-

voegdheidd om huiszoekingen te doen. Posdiumus, De geschiedenis 11,447. 
1766 GAL, ORA 4 N, 21 okt. l6jS, f. IOO- 102. 
1777 Ook zegt het bevestigende antwoord op deze vraag niets over  de toegang van vrouwen tot 

dee beëdigde beroepen binnen de saainering aangezien alleen weduwen werd toegestaan 
tee vollen, te verven, te conrooien of te persen. 

1788 GAL . SAII  73, 11 nov. 1655, f. 193V-194; SAII  63, 7 feb. 1641, f. 199-200; SAII  71, 26 sep. 

1652,, f. 139-140. 
1799 GAL, SAII  60, 12 okt. 1635, f. 118-119. 
1800 GAL , Hallen 830, z.d. 
1811 Knechten die wilden lakenbereiden moesten het ambacht twinti g stuivers betalen, mees-

terskinderenn betaalden de helft. Posdiumus, Bronnen 111, nr. 284, 10 jun. 1583. Zie ook: GAL , 
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Gildenn i i , 6 nov. 1603, an vu (chirurgijns); Bibl. Leno 59621 pf, 26 mrt. 1585, art 14 
(kleermakers);; Bibl. Leno 59801 pf, 31 jul. 1608, art. 3 (oudschoenmakers); Bibl. Leno 
S9&ZSS9&ZS pf. *S sep-1590, art. 6 (smeden). De keuren op de saainering bepaalden dat een 
meesterr maximaal twee leerlingen mocht hebben, 'boven zijn eygen of behuwelicte kin-
deren'.. Posdiumus, Bronnen iv, nr. 63, 6 nov. 1612. 

1822 GAL, SAii 69, 20 aug. 1650, f. 239V-241. Zie ook SAII 55, 28 nov. 1624, f. 204V-205V; SAII 
57,57, 23 dec. 1631, f. 366-367V; SAII 59, 20 apr. 1634, f. 87-88; SAII 60, 16 nov. 1635, f. 163-

163V;; SAII 71, 20 okt. 1652, 154- 155V; SAII 71. 28 nov. 1652, f. 185V- i86v; SAII 73, 24 jun. 

1655,, f. 24-25. 

1833 GAL, SAII 59, 20 apr. 1634, f. 87-88; SAII 81, 6 dec. 1669, f. 266-266V; SAII 84, 18 mei 

i676,f.2i9-220. . 

1844 Posdiumus, De geschiedenis m. 680, 734; Noordegraaf, 'The new draperies in me northern 
Netherlands,, 1500-1800', 176. De ambachtswinkels waren niet altijd eigendom van dege-
nenn die er gebruik van maakten. De stedelijke overheid bezat een aantal werkplaatsen en 
verhuurdee deze aan de 'dienaren van de nering'. Dat deze bedrijven niettemin investerin-
genn van de huurders vereisten, blijkt uit het rekest van Cornelia Rovers weduwe van Jacob 
vann der Liph. Bij de inrichting van de gehuurde ververij had haar echtgenoot grote schul-
denn gemaakt. Zij wenste de ververij te continueren om 'de gedane oncosten alsnu eenich-
sintss te cunnen repeteren de welcke andersints vruchteloos soude sijn'. GAL, SAII 61, 29 
aug.. 1636, f. 40V-42; Posthumus, De geschiedenis II , 360. 

1855 GAL, NA 602, 30 dec. 1637, f. 6i; SAII 62, 31 dec. 1638, f. 204V-205; Posthumus, Bronnen iv, 
nr.. 131, 20 aug. 1633. 

1866 Posthumus, Bronnen IV, nr. 144 (persers); nr. 162 (zijdeververs); Posdiumus, Bronnen v, nr. 
85,, nr. 120 (blauwververs). Zie ook: Posdiumus, De geschiedenis II, 357-359; Posthumus, De 
geschiedensm,, 739. 

1877 Dat de belangen van de andere kinderen als erfgenamen niet mochten worden geschaad 
mett de overname ondervond bijvoorbeeld Adriaen Frans Wenijten. Hij was getrouwd 
mett Maeijcken Batemans, de weduwe van Elias Bouden. Elias had in 1635 voor de som 
vann vierhonderd gulden de vollersgereedschappen van zijn moeder, de weduwe Jannet-
genn Rijkaerts overgenomen. Elias Bouden had het bedrag niet volledig afgelost en liet 
zijnn weduwe de schuld na. De andere erfgenamen van Jannetgen Rijkaerts eisten in 1646 
datt Adriaen Frans als getrouwd met de weduwe van Elias Bouden het bedrag alsnog aan 
henn zou voldoen, GAL, NA 298, 26 mrt. 1646, nr. 45; WK 212, A2-3,4mei 1646. 

1888 Dergelijke constructies voor de overdracht waren uiteraard ook buiten de saainijverheid te 
vinden,, GAL, NA 140, 10 jul. 1620, nr. 40; NA 671, 24 apr. 1650, f. 79; NA 1155, 15 okt. 1680, 
nr.. 138. 

1899 GAL, NA 135, 18 feb. 1620, nr. 66; NA 140, 14 dec. 1622, nr. 169. 
1900 GAL, SAII 65, 29 sep. 1644, f. 318-319. 

1911 GAL, SAII 62, 21 apr. 1639, f- 277V-278. Aanvankelijk was Jan Andries de zoon die de ver-
verijj  van zijn vader zou overnemen. Maar Jan Andries, inmiddels beëdigd verver, stierf 
tweee jaar voor zijn vader overleed. Abraham Andries kwam toen in aanmerking voor de 
overname,, SAII 56, 31 dec. 1626, f. ii3v-ii4v;WK 113 L, 10 mrt. 1638, f. 47-48V. 

1922 GAL, SAII 69, 12 jan. 1651, f. 326V-327; SAII 70, 9 nov. 1651, f. 193V-194; SAII 72, 18 feb. 

1655,, f. 248V-249V; SAII 76, 18 dec. 1659, f. 177-178. 
1933 GAL, SAII ss, 6 nov. 1625, f. 338V-339V. 

1944 Pieter de Vinck werd als saaiperser beëdigd 'mits doende sijn moeder assistentie', GAL, 
SAIII  Dienstboek 930, (1630), f. 46-49V. Salomon de Machele werd als perser beëdigd 'in 
plaetsee van sijn vader omme het voorseijde ampt tot gemeen proffijte van sijn vader ende 
hem,, ende naer sijn overlijden van sijne wedue ende hem te bedijenen'. SAII Dienstboek 
930,, (1630), f. 46-49V. Zie ook: NA 796 20 mei 1650, nr. 61. 

1955 Het gemiddelde aantal dienstjaren lag op zeven, maar ongeveer de helft van de weduwen 
zettee het werk voor een periode van vier jaar of korter voort. De zeven weduwen die het 
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beroepp twinti g jaar  of langer  beoefenden zijn verantwoordelijk voor  het hoge gemiddel-

de,, GAL , SAH 923-947. 
1966 GAL , SAH 61, 13 nov. 1637, f- 322V-323V; SAH 68. 28 aug. 1648, f- 201V-202; SAH 68, 29 

jan.. 1649, f. 301 v-302. 
1977 GAL , SAH 69, 12 jan. 1651, f. 326V-327. 
1988 GAL, SAH 55, 6 nov. 1625, f. 338V- 339V; SAH 65. 29 sep. 1644, f. 318-319; SAH 71, 28 nov. 

1652,, f. I8SV-I86V;N A 989, 18 jul . 1670, nr. 150. 

1999 GAL , SAH 57, 23 dec. 1631, f. 366-367V; SAH 58, is nov. 1632, f. 169-170; SAH 59, ro nov. 
1633,, f. 34V-3S; SAH 930, 15 nov. 1632, f. 207. 

2000 GAL , SAH 73, 6 jun. 1655, f. 24-25; SAH 79, 21 jan. 165s, f. 229-229V. Hester  Ongena 
trouwdee met een te Amsterdam wonende notaris, ORA 89 N, 18 mei 164$. 

2011 GAL , SAH 56, 8 okt. 1626, f. 70-71. 
2022 GAL , SAH 930, 18 nov. 1619 f. 293. 
2033 GAL, SAH SS. 6 nov- l é 25. f- 338V-339V. 
2044 GAL , SAH 67, 26 sep. 1647, f. 327V-328V. Het beroep van de zwartsaaiververs was in 1644 

gesloten.. Posthumus, Bronnen iv , 162. 
2055 Posthumus constateerde verwantschappen in alle lagen en alle neringen van de textielnij -

verheidd op basis van onderzoek naar  de voogdijboeken waarin zowel het beroep van de 
vaderr  als van de voogden wordt vermeld. Hij  wijst erop dat in zeer  veel gevallen naaste 
bloedverwantenn tot dezelfde branche behoorden. Posthumus, De geschiedenis m, 524-525. 

2066 Desreuirmux, Lodens weg op. 43, 118, 173, 333.4i8,43«-
2077 Uit de berekening van Posthumus van de gemiddelde jaarlonen van spinners en spinsters 

omstreekss 1663 blijk t het verschil tussen de lonen die voor  mannen- en vrouwenwerk 
werdenn betaald. Het gemiddelde inkomen van spinsters lag tussen de 47 gulden (quinet-
tespinsters)) en 125 gulden (kettingspinsters in de dekennering). Mannen konden met het 
spinnenn tussen de 120 gulden (in de warpnering) en 156 gulden (inslagspinners in de la-
kennering)) verdienen. Het spinnen werd in de zeventiende eeuw overigens vaak uitbe-
steedd aan vrouwen op het platteland, terwij l binnen de stad kinderen vaak als goedkopere 
arbeidskrachtenn het spinwerk verrichtten. Posdiumus, De geschiedenis m, 626-627, 632. 

2088 GAL , SAH 926, 26 apr. 1612, f. 149V. 
2099 GAL . SAH 924,4 jan. 1601, f. 42-42V. 
2100 Ibidem; SAH 926, 16 jun. 1614, f. 286v. 
2111 GAL , SAII  51, 24 apr. 1612, f. 309V-310V. 

2122 Ibidem, 2 feb. 1612, f. 284. 
2133 De bode met de roede betaalde ƒ 17,50. de boekhandelaar  gemiddeld ƒ 14,28. Peltjes. Leid-

see lasten. 13,65, 102. 

66 Armoede 

11 GAL,OR A 3, dl. 6, z.d. (sep. 1608), f. 128-128V. 
22 Waarschijnlij k werd bedelarij, net als in de achttiende eeuw overigens wel gedoogd. Pot, 

Annn Leiden, 236. 
33 Pot, Arm Leiden, 164. 
44 Orlers, Beschrijving*  derstadt Leyden, 214-215. 
55 Zie voor  de betekenis van onderlinge hulp: Van Wijngaarden, Zonj  voor  de kost, 209- 247. 
66 Orlers, Beschiijvinge der  stadt Leyden, 140. 
77 In 1585 had het Gerecht besloten alleen wezen op te nemen van poorters of inwoners die 

langerr  dan een jaar  in Leiden woonden. Ligtenberg, De armezDig te Leiden, 199. 
88 Van Mieris, Beschrynng der  stad Leyden 11, 200-202. Wie ondanks het verbod onderdak verleende 

aann een onvermogende zwangere vrouw moest zelf de eventuele onderhoudskosten beta-
len,, SAH 9, (1583), keur  145b. In een concept verordening op de armenzorg uit 1582 was er 
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all  op gewezen dat de steun vanuit het Huiszittenhuis uitsluitend bestemd was voor 'borge-
ren,, poorters ende Innewoonders deser Stede die alhier met behoorlicke bewillinge vaste 
woonplaetsee hebben', net zoals het weeshuis alleen voor de ouderloze kinderen van burgers 
off  inwoners van de stad was bedoeld, GAL, SAII 6053, z.d. (1582); Orlers, Beschrijvinge derstadt 
Leydm,, 13e. 

99 Ook soldaten, bootgezellen, zwervende bedelaars, gevangenen en vreemdelingen zonder 
domiciliee in de stad waren vrijgesteld van de belasting.Van Dillen. 'Summiere staat', 169. 

100 De cijfers die de stadshistoricus Orlers in zijn Beschrijvinge der stodt Leyden uit 1641 over de arme 
bevolkingg in Leiden geeft, zijn wel opmerkelijk hoog. Hij meende dat zo'n vijftienduizend 
mensenn door de Huiszittenmeesters 'bedient ende onderhouden' werden. Wanneer ook de 
Walen,, de Engelsen, Mennonieten en Lutheranen die uit hun eigen gemeente steun ontvin-
genn bij dit aantal werden opgeteld, dan, zo meende Orlers, 'suit [ghy] bevinden dat by na 
hett vierde gedeelte vande inwoonderen deser Stede arme ende behoeftige persoonen zijn' 
Orlers,, Beschrijvinge der stadt Leyden, 139-140. 

111 Contemporain commentaar op de gang van zaken bij de telling geeft blijk van enig wan-
trouwenn ten aanzien van de betrouwbaarheid van de bron. Volgens Pieter de la Court kon de 
tellingg niet waarheidsgetrouw zijn, omdat het hier een voorbereiding op een belasting be-
trof.. Van Dillen, die over het kohier van 1622 publiceerde, is minder sceptisch. Van tevoren 
wass immers al bekend dat de allerarmsten geen geld hoefden af te dragen. Voor hen had op-
namee in het register geen consequenties en dat gegeven moet ook toen al bekend zijn ge-
weest.. Toch verwacht ook hij dat de telling beneden de werkelijkheid ligt. Posmumus ten 
slotte,, bewerkte de bron, wat dit aangaat, zonder commentaar. Van Dillen, 'Summiere staat', 
170;; Posmumus, Degesduedoiis 11, icc-157. 

122 Het Havenbon dat in 1749 eveneens behoorde tot de bonnen met de hoogste concentratie 
vann arme huishoudens werd in 16C9 gebouwd. Tjalsma, 'Een karakterisering van Leiden in 
1749'.. 32. 

133 Henderson en Wall,'Introduction', 14-16. 
144 Van Wijngaarden maakt geen onderscheid naar burgerlijke staat, maar onderscheidt onder 

meerr vrouwen met kinderen (3c,9% van het aantal bedeelde gezinnen), alleenstaande 
vrouwenn (27,2%) en vrouwen met of zonder kinderen (3,6%). Van Wijngaarden, Zorg voorde 
kost,, 88; Van derVlis berekende, ervan uitgaande dat vrouwen van wie geen burgerlijke staat 
vermeldd werd, verweduwd waren, dat weduwen 34% van de bedeeldenpopulatie uitmaak-
ten.. Van derVlis, Leven in armoede, 77. 

iee Het betreft hier uitsluitend de hoofden van huishoudens. De personen die als arm werden 
beschrevenn en bij niet-armen inwoonden zijn niet opgenomen. Het ging om één man, één 
echtpaar,, tien vrouwen van wie de burgerlijke staat onbekend is, vier weduwen, twee wees-
kinderenn en vier personen over wie nadere gegevens ontbreken. De Leidenaren die buiten 
dee Wittenpoort woonden, zijn meegeteld in de berekeningen. 

166 Deze groep wordt gevormd door samengestelde gezinnen waarvan niet kon worden opge-
maaktt wie het hoofd van huishouden was. 

177 Henderson en Wall, 'Introduction', 4-8, 12-16; Prak, 'Armenzorg icoo-1800', 76-77. 
188 Chabot, 'Widowhood and poverty', 296-301; Klapisch-Zuber, 'The "Cruel Mother'", 

1211 -122. Marchini, 'Poverty, the lif e cycle of the household and the female lif e course in 
eighteenthh century Corsica', 23c. Zie ook: Hardwick, 'Widowhood and partriarchy', 
13c;; Hanawalt, 'The widow's might', 26-35. 

1919 GAL, SAII 66, c okt. 164c, f. 233-233V. Het stadsbstuur hield overigens bij de vaststelling van 
dergelijkee traktementen rekening met de zorg voor vrouw en kinderen. Een voorganger van 
dee organist die in 1606 werd aangenomen, ontving een wedde driehonderd gulden per jaar, 
'zolangee hij jongman ende ongehuwelicht' was. Toen hij trouwde werd de wedde, zoals bij 
dee aanstelling was toegezegd, met vijfti g gulden per jaar verhoogd, GAL, SAII 924, 1 jan. 16-
6,, f. 264a; SAII 924, 12 apr. 1607, f. 264av. 

200 GAL, SAII c8, 6 jan. 1633, f. 184V-185V. 

28o o 



2ii  GAL , SAii 53, i nov. 1619, f. 85V; SAii 61, 27 nov. 1636, f. 127V-129V; SAH 66, 5 mrt . 1646, 
f.. 325-326; SAH 69, 16 sep. 1649, f. 63-63V. 

222 De Tweehonderste Penning belastte heerlijkheden, tienden, visserijen, huizen, landerijen, 
molens,, veren, gorsen, los- en lijfrenten , hypotheekleningen, schepen, handelsvoorraden, 
meubels,, vaatwerk, juwelen, geldbedragen en gekapitaliseerde renten. Feitjes, Leidse kisten, 8. 

233 Ook een eeuw eerder, in 1584 bij  de registratie van het kapitaalkrachtige deel van de Leidse 
bevolkingg ten behoeve van een gedwongen lening, was het aandeel weduwen onder  de rijk-
stee laag van de bevolking opvallend groot. Woltjer . 'De 'alderijcste' te Leiden in 1584'. 23- *4-

244 Peltjes, Leidse kisten, 9; Oldewelt, 'De beroepsstructuur', 81. De verdeling van weduwenhuis-
houdenss onder  de verschillende sociale lagen van de Leidse bevolking komt grotendeels 
overeenn met de cijfers die Van der  Woude berekende voor  het Noorderkwartier . Het aantal 
weduwenhuishoudenss onder  de vermogenden (14.5%) lag iets hoger  dan het percentage 
weduwenhuishoudenss op de gehele bevolking (13.3%)- Het aantal weduwenhuishoudens 
onderr  de bedeelden was opmerkelijk groot (31,3%). Van derWoude, Het Noordeikwartier, 248. 

255 In haar  rekest uit 1603 spreekt de weduwe ook van het feit dat een deel van haar  geld 'deur 
vreemdee ende viantlicke handen geoccupueert'  was. Het is onduidelijk op welke manier  dit 
iss gebeurd, GAL , NA 19, 31 mrt . 1590, nr. 69 en 5 apr. 1590. ^ 7'; SAII  49. lS aug. «6oo, 
f.. 174V-175V; SAH 49, 26 jun. 1603, f. 314V-315. 

266 GAL, SAH 73, 20 aug. 1655, f. 104V-105V; SAH 73. 10 nov. 1656, f. 197V-198; SAII  83, 19 nov. 
1671,, f. 33V-34; SAH 83, 26 jan. 1673, f. 136-136V; SAH 84, 30 nov. 1673, f- 17V; SAH 85, 6 
nov.. 1677, f. io6v- 107b; SAH 86, tii  jul . 1680, f. 78-78V; SAII  87. 28 mei 1682, f. 33-33 ;̂ SAII 
89,, 13 jan. 1687, f. 70-71; SAII  90, 26 jun. 1692, f30v-231; SAII  91, 9 nov. 1695, f. 171V-172V; 
SAIII  286, 29 mrt . 1674, f. 36. 

277 GAL, SAH 5950, 22 jul . 1649, f. 81-82V. 
288 Ibidem, 16 jan. 1648, f. 37"38v. 
299 Ibidem, 22 jul . 1649, f. 81 -82v. 
300 Ibidem, 22 jul . 1649, f. 81 -82v. 
311 In het derde rekest dat Adriana Hoochcamer in 1652 indiende, veronderstelde de weduwe 

haarr  situatie bij  het stadsbestuur  bekend en refereerde zij  'om cordieijdt wille'  aan haar  eer-
deree uitleg. Na dit derde verzoek volgden nog ten minste vij f rekesten. Zie GAL , SAII  5950, 
166 jan. 1648. f. 37-38V, 22 jul . 1649, f. 8i-82v, 25 apr. 1652, f. 268-269 (met in de kantlij n 
eenn referentie aan een rekest uit 1659); SAII  5952,8 jun. 1658, f. 56V-58 (met referenties aan 
rekestenn uit 1655 en 1656), 23 mei 1661, f. 269-270. 

322 GAL , SAII  5950, 16 jan. 1648, f. 37*38v. 
333 GAL , SAII  45, 23 feb. 1589, f. 164V-147; SAII  45, 25 jan. 1590, f. 255; SAII  46. 7 feb. 1591, 

f.. 58-59V; SAII  46, 30 jan. 1592, f. 173V; SAII 46, 19 sep. 15:91, f. 127-127V; SAII 46, 15 apr. 

1593,, f. 302-302V; SAII  46, 15 apr. 1593. f- 308; SAII  48, 8 aug. 1596. f- 3<>-

344 GAL , SAII  46, 15 apr. 1593, f. 302-302V. 

355 Hierop wordt ook door  Erasmus gewezen in zijn adviezen aan weduwen. Erasmus, De kersten 

weduwe,, z.p. (6v-8). 
366 Brundage,'Widows as disadvantaged persons', 194-195. 
377 Ibidem, 196. 
388 Niet iedere weduwe genoot deze speciale bescherming van de kerkelijk e gerechtshoven. Of 

dee weduwe kon rekenen op juridische ondersteuning van de geestelijkheid was afhankelijk 
vann haar  sociaal-economische status en van de ontberingen die zij  had geleden. Brundage, 
'Widow ss as disadvantaged persons', 193; 197-198. 

399 De Monté Verloren, Historische ontwikkeling wn de begrippen bezit en eigendom, 141, 144-145. 
400 Van Leeuwen, Het Rooms-Hollands regt, 480. Ook in andere provincies van de Republiek waar 

gelijkee gerechtshoven voor  1581 waren opgericht, genoten weduwen het recht om in eerste 
aanlegg te dagen. Weduwen in Groningen en Drenthe hadden dit recht niet. Hempenius-van 
Dijk ,, 'Widows and die law', 91. 

411 Van Leeuwen, Het Rooms-Hollands regt, 480. 
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422 Ibidem, 481. In hoeverre weduwen van dit privilege gebruik hebben gemaakt, zal moeten 
wordenn onderzocht. 

433 Zie bijv. GAL, SAII 53,6 jun. 1619, f. 39v-4°; SAII 53, 27 jun. 1619, f. 52V-53V; SAII 53, 1 nov. 

1619,, f. 85V-87V; SAII 5j, 17 dec. 1620, f. 270V; SAII 58, 6 jan. 1633, f. 184V-185V; SAII 58, 21 

mrt.. 1633, f. 241-242V; SAII éo, 12 okt. 1635, f. 107-108V; SAII 71, 20 okt. 1652, f. 154-155; 
SAIII  79, 9 nov. 1665, f. 207V-209V; SAII 82, 6 mrt. 1670, f. 57V-58V. 

444 Sharpe, 'Survival strategies and stories', 221, 227. Zo verzocht de Leidse lakenwerker en we-
duwnaarr Johannes Velthuizen het sudsbestuur om de uitkering van het vruchtgebruik dat 
zijnn drie kleine kinderen van hun grootmoeder hadden geërfd. Na de dood van zijn vrouw 
wass hij werkloos geworden, waardoor 'twee van sijn voorseijde kinderen (vermits het derde 
iss comen te overlijden) bij nae geene clederen, geen verschooningh van linnen ende geen 
kousenn off schoenen aent lichaem hebben ende deselve daer door, ende door verdere ar-
moedee sodanigh vervallen dat sij luijden van ongemack staen te sullen vergaen'. Het rekest 
werdd niet gehonoreerd. Van andere aard waren de problemen waarmee Willem Sijmon Ha-
siuss als weduwnaar te maken kreeg. 'Blijvende sitten met acht kleijne kinderen', was hij 'on-
bequaem'' om 'sijn swaer ampt' uit te voeren. De kerkenraad gaf de diaken daarom enige tijd 
vrijaf,, GAL, SAII 286, 23 nov. 1673. 51; NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, 29 dec. 1642. 

455 Vassberg, 'Widows in 16th century Castile', 185. Zie ook: Chabot, 'Widowhood and poverty 
inn late medieval Florence', 291-292. 

466 Henderson en Wall, 'Introduction', 15-16; Erickson, Women and property, 203. Overigens ont-
brakk het niet alleen weduwnaars, maar ook ongehuwde vrouwen aan de kwalificatie van 
vanzelfsprekendee ontvangers van de armenzorg. Amy Froide wijst erop dat ongehuwde 
vrouwenn in het vroegmoderne Engeland in tegenstelling tot weduwen, niet tot de 'deser-
vingg poor' werden gerekend. Waar sekse het verschil tussen weduwe en weduwnaar bepaal-
de,, was het onderscheidende principe tussen de weduwe en de ongehuwde vrouw het ge-
ledenn verhes. Froide, 'Marital status as a category in early modern England', 252-258. 

477 Groenveld, 'Van late Middeleeuwen tot omstreeks 1572', 21-24. Koppenol, Leids Heeld, 47-52; 
Ligtenberg,, De armezorg te Leiden, 15-18; Spaans, .Armenzorg in Friesland, 40-43. 

488 Prinsen,'Armenzorg teteidenin 1577'. 113-120; Koppenol, LeidsHedal, 52. 
499 Prinsen, 'Armenzorg te Leiden in 1577', 131 -133, 137-139. i£2; Ligtenberg, De armezorg te Lei-

den,, 229. 
500 Van Hout volgt daarmee de indeling die Vives in zijn De subventione Fauperum maakte. Tukker, De 

classisclassis van Dordrecht, 72. 
511 Prinsen, 'Armenzorg te Leiden in 1577', 154-155. 

522 Alleen de in het rapport voorgestelde werkverschaffing aan armen is nooit gerealiseerd. Lig-
tenberg,, De armezorg te Leiden, 304. 

533 Ligtenberg, De armezorg te Leiden, 229-230. 
544 Pot, Arm in Leiden, 263. 
5555 Chabot,'Widowhood and poverty', 292. 
566 Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 50, 67; Spaans, Armenzorg in Friesland. 102. 
5757 Prinsen, 'Armenzorg te Leiden in 1577', 145-149. 

588 Ligtenberg, De armezoig te Leiden, 304-305; Blok, Geschiedenis 111, 324-326; Oerle, Leiden binnen en 
buitenn de stadsvesten, 416-417; Orlers, Beschrijvinge der stadt Leyden, 128. 

599 Hoewel in de conceptverordening op de armenzorg uit 1582 arme vreemdelingen werden 
verwezenn naar de baaierd in het gasthuis, blijkt dit onderkomen in de zeventiende eeuw 
niett altijd beschikbaar te zijn geweest. De baaierd werd in 1627 door het stadsbestuur open 
gesteldd als onderkomen voor één nacht. Vier maanden later sloot het stadsbestuur de baai-
erdd weer. GAL. SAII 6053 z.d. (1582); SAII 187, 4 nov. 1627 en 13 mrt. 1628, f. 105. 

600 Orlers, Beschrijvinge der stadt Leyden, 134. 

611 Dat men ook kostkoopsters op de zalen ondergebracht, blijkt uit de contracten die bij de 
opnamee werden opgesteld, GAL, Gasthuizen 1071, 8 mei 1667, f. 1; 12 mrt. 1669. f. 3 en 16 
feb.. 1696, f. 32v. Het is onbekend hoeveel proveniershuisjes het gasthuis telde. Leverland, 
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'Hett  Sint Elisabethgasthuis in de kamp', 57. 
622 De gegevens over  de vrouwen die werden verzorgd in het Elisabethgasthuis zijn verzameld 

uitt  de memorieboeken (1608-1676), waarin de verzoeken tot opname werden geregis-
treerdd en het memoriaal van bedsteden, waarin de verdeling van de plaatsen over  de perio-
dee 1616-1654 werd bijgehouden. Zie GAL , Gasthuizen 1064, 1065 en 1066. 

633 GAL , Gasthuizen 1064 en 1066. 
644 GAL , Gasthuizen 1064, 20 mei 1612, f. 14V. 
655 Omsteeks 1610 lieten de regenten weten niet in de gelegenheid te zijn proveniers op te ne-

menn teneinde de bedden vri j  te houden voor  armlastigen en zieken. Ook het Catherinagast-
huiss en het Ceciliagasthuis hadden in deze periode met ruimtegebrek te kampen. In deze 
tweee gasthuizen werden in 1610 meer  dan driehonderd mensen verzorgd. Soms werden de 
beddenn onder  de armen verloot, GAL , Gasthuizen 1064, z.d. f. 123V; SAII  5941, 22 okt. 1610, 
f.. I-IV ; Gasthuizen, 106c, (z.d.) f. 39. 

666 GAL , Gasthuizen 1064, 6 feb. 1611, f. 13. 
677 Ibidem, 18 mei 1614, f. i6v. 
688 Ibidem, 19 feb. 1612, f. 14. 1 feb. 1615. f. 18, 13 mrt . 1617, f. 41V, 9 okt. 1617, f. 42, 17 apr. 1628, 

f.. 77-
699 Zie bijv. GAL , Gasthuizen 1064, 30 nov. 1614, f. 17V en 1 mei 1617, f. 41V; Gasthuizen 1065, 

f.45,f.. 103,f. nc.f. 153,f- 'S9 (z d-)-
700 GAL , Gasthuizen 1065, f. 123. 
711 Zo kan het verschil tussen de leeftijd zoals die bij  het verzoek tot opname werd gegeven en 

dee leeftijd die in het memoriaalboek van de bedsteden bij  inname werd geregistreerd, niet 
altij dd verklaard worden aan de hand van de wachttijd , GAL , Gasdiuizen 1064, 1065 en 1066. 

722 GAL , Gasthuizen 1065, f. 145. 
733 De vermelding van de geboorteplaats van de vrouwen die een plaats verzochten en van de 

verpleegdenn in het gasthuis was. evenals de vermelding van de leeftijd en de burgerlijk e 
staatt  afhankelijk van de nauwkeurigheid van de verschillende regenten die elkaar  opvolg-
denn en is willekeurig. 

744 Deze vergelijking geeft slechts een algemene indruk . De ondertrouwakten geven immers 
geenn informati e over  de immigrati e van ongehuwden, die bijvoorbeeld in het gasthuis wel 
onderdakk vonden. Zie voor  de voor- en nadelen van het gebruik van ondertrouwakten voor 
eenn analyse van immigrati e Lucassen en De Vries, 'Leiden als middelpunt van eenWfesteuro-
peess textiel-migratie-systeem', 141-142, 148; Van de Pol, Het Anstadoms hoerdom, 110-111. 

755 GAL, Gasthuizen 1071, 3 mei 1689, f. 26. Grietgen Harmens, weduwe van Willem Pieters 
Verburch,, betaalde het bedrag 1600 gulden, maar  daarmee werd ook de kost gekocht voor 
haarr  persoonlijke verzorgster, een 'seecker  bequaem vroupersoon, die volcomendijck te 
dienstee van de voornomde Grietie Harmens wesen sal ende haer  in alles de behulpsaeme 
handtt  biedende'. Gasdiuizen 1071, 8 okt. 1671, f. 11. 

766 GAL , ORA 76D, 6 sep. IC98 f. 70V-71. 

777 GAL , Gasdiuizen 1071, 3 nov. 1670. f. 9. Zie ook: Gasthuizen 1071, 8 mei 1667, f. 1; 12 

mrt .. 1669, f. 3; 3 mei 1698, f. 26. 
788 GAL, Bibl. Leno 28670 pi, (1673). 
799 GAL,Gasdiuizen 1065, f. i2ivenf. 113. 
800 Ibidem, 13 apr. 1624, f. 63. Zie ook: Gasdiuizen 106c, (z.d.) f. 83. 
811 GAL, SAII  3419a. 11 Mig- i£97-
822 GAL, SAII  48, IO Okt. 1^87, f. 234V. 
833 GAL , Gasdiuizen 106c, f. 37V, f. 61. 
844 GAL , SAII  49, 8 jun. 1600, f. 14£-

8cc GAL , ORA, 76 D, 9 sep. 1598, f. 69V-71V. 
866 SAII  C938, 17 jan. 1602, f. 149-149V. 
877 GAL , Gasthuizen 1071, 26 aug. 1674. f. 17. Zie ook: Gasdiuizen 1071, 3 nov. 1670, f. 9-9V. 

888 GAL , Gasdiuizen 106c. 
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899 De Baar, 'Inleiding', 10. Zie ook:Turck, Die LridmcrWrfinstiftungai, 122-128. 
900 Wanneer er geen weduwen waren, nam men in het Cathrijn Jacobshofje ook wel echtpa-

renn of ongehuwde vrouwen op. GAL, SAH 6177, 27 okt. 1598. 
911 GAL, Hofjes 185, IJ okt. 1C63, (Bethaniënhofje) SAII 6177. 7 aug. 1645 (Pieter Gerrits 

Speckhofje),SAHH 6177, 24aug. 1655 (Tevelingshofje). 
922 De regel dat weduwen het hof moesten verlaten werd aanvankelijk niet gesteld, maar vijf 

jaarr na de stichting alsnog door Cadirijn Maartens toegevoegd, GAL. NHD 1159, 19 sep. 
1608;; NHD 1161, i okt. 1613. 

933 Leermakers en Welling, Door gangen en poorten, 112. 
944 GAL, SAII S9S°, '6 feb. 1649, f. 70. 

9cc GAL, Hofjes 6, (1640), f. 24. 

966 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de bewaard gebleven inventarissen van de ingebrachte boedels 
vann bewoonsters van het Sint Anna Aalmoeshuis. De inventarissen zijn gepubliceerd als 
bijlagee bij Van Dissel, 'Van wege den hoogdringenden noot en uyt sonderlinge gratie', 7c-
90. . 

977 Zie o.m. GAL, SAII 6177, 27 okt. 1598 (Cathrijn Jacobshofje); Sint Maarten, 1472, z.d., z.f., 
(Sintt Salvatorshofje); Hofjes 6, f. 24-2SV (1641) (Klein Sionshofje); Hofjes 185, 15 okt. 
IC633 (Bethaniënhofje), Hofjes 237, f. 22 (z.d.) (Jan de Laterehofje). 

988 GAL. Hofjes 6, (1640) f. 25. 

999 GAL, Hofjes 18c, ie okt. 1563 (Bethaniënhofje). Zie ook: SAII 6177, 27 okt. 1598 (Cathrijn 
Jacobshofje). . 

1000 GAL, Hofjes 237, 17 mei 1689, f. 37V. 

1011 De Baar (e.a.), Sint Annahofje 14, 91 -96; De gemiddelde leeftijd van de vrouwen die in de pe-
riodee 1665-1682 met hun echtgenoot in het Jan de Laterehofje kwamen wonen was 60 
jaar.. GAL. Hofjes 237, f. 4c. 

1022 De Baar (e.a.), Sint Arawhofje, 94. De regent Pauwels vanThoornvliet heeft een register ge-
maaktt van de vrouwen die in de eerste helft van de zeventiende eeuw in het Sint Anna Aal-
moeshuiss woonden. De afloop van de geschiedenis van de vrouwen die er nog woonden 
toenn de administratie werd beëindigd, is onbekend. Van de overige 32 vrouwen overleden 
err dertien in het hof, zeven vrouwen vertrokken met onbekende bestemming en twaalf 
vrouwenn gingen naar een van de gasthuizen in de stad. De Baar (e.a.), Sint Annahofje, 91 -96; 
Ookk verschillende bewoonsters van het Jan de Laterehofje werden in het gasthuis opgeno-
men,, GAL, Hofjes 237, f. 28 (z.d.); üornrt. 1638, f. 34. 

1033 GAL, SAII 4021-4022. Olwen Hufton constateerde dat 'spinster clustering", de samenwo-
ningg van twee, drie of vier vrouwen, zeer gebruikelijk was in Frankrijk en Engeland in de 
achttiendee eeuw. Hufton, 'Women without men', 129-132. 

1044 Van Leeuwen, Het Rooms-Hollands regt, 54. Onderzoek naar bedeelden in Zwolle wees echter 
uitt dat familieleden niet aansprakelijk werden gesteld voor de zorg van verarmde familie-
leden.. In dit geval moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat armen aan-
spraakk maakten op bedeling omdat zij niet op familieleden terug konden vallen. Van Wijn-
gaarden,, Zorg voor de kost, 210-216. In Engeland, waar de Poor Law Act uit 1601 kinderen ver-
plichttee hun verarmde ouders te ondersteunen, konden arme ouderen rekenen op (stede-
lijke)) armenzorg, ook wanneer zij kinderen hadden die in de gelegenheid waren om voor 
hunn ouders te zorgen. De hulp die ouders van hun kinderen ontvingen, werd beschouwd 
alss supplementair. Smith, 'Ageing and well-being in early modern England', 64-65,82-83. 

iocc Van Wijngaarden, Zorg voor de kost, 211. De zakelijk opstelling tussen nabije verwanten kwam 
niett uitsluitend voor onder de armere bevolking voor wie de terugbetaling van de ver-
leendee steun wegens het gebrek aan middelen mogelijk noodzakelijk was. Toen de rijke 
Hesterr della Faille haar kinderen wegens besmettingsgevaar van de pest naar Sara van der 
Meulenn in Utrecht had gestuurd, verzocht zij haar schoonzuster haar kinderen goed te 
voedenn en in de 'wtersten noot geen geit te sparen tot mijn kinders gesontheijt'. Over de 
tee maken kosten schreef de weduwe: 'stellet alle op mijne rekeninge van briefloon ende 
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watt  oncost die UL doet veel oft luttel, groot oft cleijn, ick salt UL deugdlijck tot den lesten 
stuijverr  toe wederomme geven'. Die garantie werd ook geboden wanneer  Hester  onver-
hooptt  zelf zou bezwijken onder  de pest: 'al come ick oock te sterven ons broeder  Andries 
saltt  UL al van mijnent wegen betaelle.'  UBL.Thysius 274, aug. 1600; 21 aug. 1600; 14 aug. 
1600. . 

1066 GAL , NA 102, 7 jan. 1622, nr. 5. 
1077 GAL , ORA 76D, 6 mrt . 1590, f. 29-31. 
1088 Wengler, 'Widows before die consistory in Reformation Geneva'; Kooijmans, Vriaidschap, 

$6;;  Klassen, 'Old and cared for' , 36. 
1099 GAL , ORA 76 D, 20 dec. 1695, f. 52-54V. 
1100 Ibidem, 2s Jan. 1617, f. 117-119. 
1111 Zie bijv. GAL , ORA 76 D, 6 mrt . 1690, f. 29-31 en 29 dec. 1595, f. 52-54V. 
1122 GAL , NA 140. 17 nov. 1622, nr. 152; NA 64, 23 sep. 1600, f. 174- 175V. 
1133 GAL . NA 473, 3 jun. 1640, z.f.; NA 102, 25 jun. 1622, nr. 90. 
1144 GAL , NA 139, 3 apr. 1622, nr. 107. 
111 j  GAL , NA 208. 19 aug. 1622, nr. 163. 
1166 GAL , SAH 1220; Pieck. 'Jan van Hout en de Leidse buurten' , 3c-ci; Roodenburg, 'Naar  een 

etnografiee van de vroegmoderne stad', 219-243; Pot, Arm Laden, 223-226. 
1177 GAL, SAII  I220, (1593). 
1188 GAL , SAH 6959, o.m. 15 nov. 1648, 13 aug. 1655, z.f. Van derVli s en Van Wijngaarden heb-

benn erop gewezen dat in Delft en Zwolle de gereglementeerde gebuurten van weinig bete-
keniss waren voor  de ondersteuning van bedeelden. De burenhulp vond veeleer  plaats 
langss informele kanalen. Het is onbekend of de steun die Hill e Jans kreeg, betaald werd uit 
dee gebuurtekas of dat deze deel uitmaakte van de 'informel e burenhulp' die Van derVli s en 
Vann Wijngaarden van de gereglementeerde hulp van de gebuurten onderscheiden. Van der 
Vlis,, Leven in armoede, 228; Van Wijngaarden, Zonj  voor  de kost, 223-230. 

1199 GAL , SAii 3358, 18 okt. 1607, f. 34-34V- Een gedeelte van deze paragraaf over  predikants-
weduwenn verscheen eerder  als artikel . Zie Schmidt: 'Dat oock de weduwen ende weesen 
derr  Dienaren niet vergethen werden'. 

1200 In de huizen op het Falide Begijn woonden lidmaten van de universiteit en mensen die 
daartoee speciale toesternming hadden verkregen van het Gerecht. De begijnen die er  na de 
Reformatiee nog woonden, mochten blijven tot aan hun dood. Witkam, De financial van de 
Leidsee universiteit iv, 256. 

1211 Een predikant die eerder  notaris was geweest mocht huwelijkse voorwaarden en testa-
mentenn blijven opmaken, maar  alleen wanneer  er  geen andere notarissen beschikbaar  wa-
renn en hij  'onstichtelijke' plaatsen als herbergen zou mijden. De vraag of een predikant 
personeell  mocht aannemen om zich in zijn winkel te laten assisteren, beantwoorde de sy-
nodee ontkennend. Reitsma en Van Veen, Acta ia ia provinciale en particuliere synoden 11. 146, (1574); 
3277 (1588). Zie voor  nevenactiviteiten van predikanten ook Van Deursen, Bavianen en slijkaeu-
zen,, 74-76. 

1222 Reitsma enVanVeen, Acta der provinciale en particuliere synoden 11, 146(1574). 
1233 Reitsman en Van Veen, Acta der provinciale en particuliere synoden m, 11, (1593). 
1244 Ibidem. 
i2jj  VanDeursen, Bavianen en slijkgeuzen, 72; Groenhuis, De predikanten, 134, 137-141. 
1266 Met kleine vermogens worden vermogens tussen de duizend en tienduizend gulden be-

doeld.. Besparingen op het traktement waren volgens Groenhuis mogelijk door  de 'sobere 
levenswijze''  van predikanten en het feit dat zij  geregeld konden terugvallen op giften van 
gemeenteleden.. Wegens het gebrek aan bronnen is het niet mogelijk zicht te krijgen op de 
socialee achtergrond van de predikantsvrouwen zelf. Groenhuis, De predikanten, 149-150. Vgl. 
Vann Lieburg, Profeten en hun vaderland, 97-107. 

1277 GAL , SAII  3358, 1 nov. 1607, f. 34V-3SJ SAII  3358, 1 jul . 1610, f. 47v"48; SAII  70, 19 okt. 
I6CII  , f. 180- i8ov. 
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1288 GAL, SAii 67, 13 jun. 1647, f- 26o-26ov; SAH 68, c dec. 1647, f. 21-22. Nadat het Gerecht 
inn een ordonnantie voorafgaande toestemming voor een openbare auctie verplicht had 
gesteld,, ontving het met grote regelmaat rekesten waarin weduwen verzochten de biblio-
theekk van hun echtgenoot te mogen verkopen. De apostilles op deze rekesten werden vaak 
inn lijstjes achterin de Gerechtsdagboeken geregistreerd. Gilden 61,9 jun. 1639, f- 4-

1299 GAL, SAII 48, 28-aug. IC97, f. 2i8v; SAH si, 6 jun. 1619, f. 39V-40; SAH 50, 29 jan. 1605, 
f-- 42-43; SAH 61, 13 nov. 1636, f. 98-99V; NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, 7 nov. 1636. 
Mogelijkk ook bleven enkele weduwen hand- en spandiensten verrichten voor de kerk. Zo 
wass de weduwe van Egbertus Aemilius gastvrouw voor de predikanten van de classis die 
dee dienst overnamen toen hun Leidse collega's vanwege de nationale synode naar Dor-
drechtt waren afgereisd, GAL, SAII 3359, 2c okt. 1619, f. 24V-25-. 

1300 Rutgers, Acta van de Nederiandschesynoden, 380. 
1311 Ibidem, 636-636. Op de nationale synode te Den Haag in 1586 besloot men dat de predi-

kantsweduwenn onderhouden moesten worden door de kerk waar hun echtgenoot had ge-
diend.. Op welke manier dat zou moeten gebeuren, vermelden de acta niet. Rutgers, Acta 
vann de Nederlandsche synoden, 490. 

1322 Reitsma enVanVeen, Acta der provinciale en particuliere synoden II , ico-rcr (1574), 174(1579). 
1333 Van dergelijke fondsen konden weduwen overigens niet leven. Zie Van Deursen, Bavianen en 

slijkgeuzen,, 72. 
1344 Tukker, De classis van Dordrecht, 104. 

1355 Roelevink oppert de mogelijkheid dat de plannen voor een weduwenbeurs niet tot uit-
voeringg zijn gebracht vanwege de algemene financiële situatie of vanwege bezwaren van 
dee zijde van de stad. Roelevink, Classicale acta, XLVI-XLVI I en 22c, (2c nov. 1608), 223 (6 
jul.. 1609), 235-236 (3 nov. 1609). De kerkenraadsacta ontbreken over deze periode, maar 
inn andere bronnen waren geen aanwijzingen te vinden voor het bestaan van een dergelij-
kee beurs. 

1366 Reitsma en Van Veen, Acta der provinciale en particuliere synoden 111, 217 (1604). 
1377 Resolutièn Staten van Holland, 4 mei 1594 en 27 jun. 1594. Zie ook: Resolutièn Staten van Holland, 

222 nov. 1580; 11 nov. 1581; 16 jul. 1582; 29 nov. 1582; 19 sep. 1589; 23 mrt. 1590.Vgl. Abels, 
Nieuww en Ongezien 1, 106. Groenhuis spreekt van een regeling voor weduwen die in 1579 zou 
zijnn ingesteld, volgens welke weduwen jaarlijks veertig karolusguldens zouden krijgen. 
Vermoedelijkk doelt hij hierbij op het fonds dat door de classis van Dordrecht was ingesteld 
enn waarvan alleen weduwen in deze classis gebruik konden maken. Groenhuis, De predikan-
ten,, 139-140. Weduwen van predikanten van de Waalse gemeente kregen overigens een ge-
lij kk pensioen. Van Beuningen, Het geestelijk kantoor, 189. 

1388 Abels, Nieuw en ongezien, 101. 

1399 Reitsma en Van Veen, Acta der provinciale en particuliere synoden in, 397 (1619), Knuttel, Acta der par-
ticulieree synoden I, 149 (1625), 170 (1626), 192 (1626), 206 (1627), 224 (1627), 275 (1628). 
Hett verzoek voor de verhoging van de traktementen van de predikanten op het platteland 
werdd door de synode uitgesteld om een gunstige beslissing over het verzoek van de ver-
hogingg van de weduwentraktementen niet in gevaar te brengen. Knuttel, Acta der particuliere 
synodenn 1,34c (1630)421 (1631). 

1400 Particuliere notulen V. nr. 503, (1631); Knuttel, Acta der particuliere synoden n, 394 (1631). 
1411 Particulierenotulenv.nr. 503 (1631) ennr. 944, (1632); Knuttel, Acta der particuliere synoden 11, ei 

(1635),, 158(1638). 
1422 Knuttel, Acta der particuliere synoden II , 200-202 (1639). 
1433 Ibidem, 427 (1640). 
1444 Van Beuningen, Het geestelijk kantoor, 46-48; Beeck Calkoen, Onderzoek naar den rechtstoestand, 59-

60,, iEc-116. 

14cc Van Mieris, Beschryvinfl der stad Leyden I, 647. Zie ook: Van Beuningen, Het geestelijk kantoor, 179. 
1466 GAL, SAII 45, 19 jul. 1590, f. 30C-30CV. 
1477 SAII 336c, 24 apr. 1670, f. 79-80. 
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1488 GAL , SAii 3358, 1 nov. 1607, f. 34V-3S! SAii 3358, 31 mrt . 1608, f. 27-27V; SAII  3358, 18 
okt.. 1607, f. 34-34V;SAH 3358, 1 jul . iéio, f. 47V-48; Roelevink, Classicale acta, 26sep. léoo, 
66 nov. 1601, 2 jul . 1602,4 mrt . 1614, 1 jul . 1614, 10 mrt . 1620. 

1499 GAL , SAII  66, 24 mei 1645, f. 132V-133; SAII  3361, 19 mei 1636, f. 3. 

1500 GAL , NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, 2 jan. 1656. 
1511 Ibidem, 4 jan. 1656. 
1522 Ibidem, 7 jan. 1656. 
1533 Ibidem, 30 apr. 1656, 
i£44 Deze bedragen werden genoemd door de weduwe van Ardinoi s toen de kerkenraad voor 

haarr  bij  het stadsbestuur  om ondersteuning verzocht, NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, 22 
okt.. 1666. 

iccc De magistraat had de kerkenraad laten weten de zaak niet tegen te willen werken. In mei 
16566 stemde de classis van Zutphen in met het vertrek van Abraham de Matter, NH Kerken-
raad,, kerkenraadsacta, 14 mei i6c6 en 28 mei i6c6. 

ic66 GAL , SAII  336c, 24 apr. 1670, f. 78-79. Zie ook NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, 1 nov. 
1669. . 

IJ77 GAL, SAII  3363, 18 jul . l6c6, f. 169-169V. 
1588 SAII  336c, 29 mei 1671, f. 112V-113; NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, 18 mrt . 1663 en 14 

jun.. 1661. 
1599 GAL , SAII  336c, 9 nov. 1671, f. 98V-99. Ook Susanna de Mattre, weduwe van Pierre Cor-

dier,, wees in baar  rekest om steun op de goede voorzieningen die zij  was misgelopen. 
Haarr  echtgenoot, een predikant van de Waalse Gemeente, had het beroep uit Hamburg, 
waarr  men zijn weduwe een gratis huisje beloofde en een een levenslang traktement van 
honderdd rijksdaalders per  jaar, 'tegens Raet ende advijs van sijne vrunden uij t peure lief-
denn tot sijn gemeijnte' afgewezen, SAII  3363, 17 feb. i6c2, f. i iv-av . 

1600 GAL , SAII  3366, 14 okt. 1675, f. 37V en 29 jul . 1678, f. 102V. 

1611 GAL, SAII  336c 24 apr. 1670, f. 78-79; Zie ook: SAII  3360, 16 jan. 163c, f. I I2-II2V ; SAII 

3361,, 18 jun. 1637, f. 26V-27; v; SAII  336c, 9 nov. 1676, f. 66-66v. NH Kerkenraad, kerken-
raadsacta,, c okt. 1676. 

1622 NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, c sep. 1636. 
1633 Ibidem, 4 mrt . 1661, 7 jul . 1664 en c sep. 1664. De kerkenraadsacta van dee gereformeerde 

kerkk te Leiden over  de periode 1590 tot 1620 zijn verloren gegaan. Niet alle verwijzingen 
vann de kerkenraad uit 1661 en 1664 konden worden nagezocht. 

1644 De weduwe voor  wie de kerkenraad in 1661 de geschiedenis van de zorg voor  weduwen 
hadd onderzocht om het stadsbestuur  ervan te overtuigen dat ook zij  recht op een gratie-
jaarr  had, kreeg in plaats hiervan een som van 600 gulden uitgekeerd. Na de weigering van 
eenn gratiejaar  voor  de weduwe van predikant fialbiaen besloot men wederom de acta uit 
hett  verleden door  te nemen en deze als bewijs van de traditi e aan het stadsbestuur  te over-
leggen,, GAL , NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, 18 mrt . 1661, 7 jul . 1664, 2c jul . 1664, c 
sep.. 1664, 12 sep. 1664. 

J6CC GAL , NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, 4 mrt . 1661 en 7 jul . 1664. 
1666 Ibidem, 3 jul . 1670. 
1677 Ibidem, 4 jul . 1670; SAII  191, 3 jul . 1670, f. 64. 

1688 Ibidem, 9 okt. 1676, 13 okt. 1679, 18 okt. 1679, 31 okt. 1679. 
1699 Ibidem, 31 okt. 1679. 
1700 GAL , SAII  8C, 10 nov. 1679, f. 240-241. 

1711 Ibidem, f. 241-242V (annex). 
1722 GAL , NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, 10 nov. 1679; SAII 85, 10 nov. 1679, f. 240*241. Zie 

ook::  Kerkenraadsacta, 17 nov. 1679, 24 nov. 1679. 
1733 Cuperus, Kerkdij k lwea, 232. In 1C98 werd het gratiejaar  voor  predikantsweduwen in Fries-

landd ingesteld. De weduwenbeurs voor  predikantsweduwen die in 1632 was opgericht, 
kamptee al snel met financiële problemen zodat de uitkeringen niet konden worden uitbe-
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taald.. In 1661 voorzagen de Staten van Friesland de predikantsweduwen van een jaarlijks 
stipendium.. Cupenis, Kerkdijklevxn, 107, 232-233. 

1744 Tukker, De classis ran Dordrecht, 72. 
1755 Lieburg, Profeten ca bun vaderland, 103. Van Iieburg onderscheidt de culturele positie - het 

aanzienn dat de predikanten onder de bevolking genoten - van de sociale positie. De socia-
lee positie van predikanten kon onderling nogal verschillen. De 'statusdiscrepantie', in dit 
gevall  de discrepantie tussen de salariëring en het prestige van het beroep die David Bos in 
zijnn onderzoek voor de negentiende-eeuwse predikanten constateerde, moet voor de be-
roepsgroepp in de zeventiende eeuw ook de voelbaar zijn geweest. Bos, In dienst van het konink-
rijk,, 22. 

1766 GAL, SAii 3361, 2 mrt. 1643, f. 119-120. Cadierina Bogaerts woonde bij de dood van haar 
echtgenoott zelf overigens al vijfentwintig jaar in Leiden. Jannetgen Cornelis, de weduwe 
vann Petrus Starremont die als predikant in Gouda werkzaam was geweest, wilde zich na de 
doodd van haar man wederom in Leiden vestigen 'alsoo sij supliante alhier van geboorte is 
gelijckk mede hare vrunden ende magen alhier woonachtich sijn'. SAII 61, 16 okt. 1636, 
f.. 65-67. 

1777 Kooijmans, 'Vriendschap als verzekering', 223-233. 
1788 Henrike Clotz wijst erop dat de verdiensten van professoren in de eerste decennia van het 

bestaann van de universtiteit te laag waren om een kapitaal op te bouwen waarvan de we-
duwee met haar kinderen zou kunnen leven. Dit was ook het argument dat de senaat ge-
bruiktee in het rekest waarmee in 1601 de Staten van Holland om de instelling van een we-
duwenpensioenn werd gevraagd. Nadat het verzoek was afgewezen verzocht de senaat in 
16077 de curatoren van de universtiteit om weduwen ten minste een gratiejaar te vergun-
nen.. De curatoren weigerden echter hierover een algemeen besluit te nemen. Evenals het 
gevall  was geweest bij de predikantsweduwen, werd op ieder verzoek om ondersteuning 
vann weduwen van hoogleraren individueel beschikt. Clotz, Hochschule für Holland; 104-105; 
Schotel,, De academie te Leiden, 257-258; Molhuysen, Bronnen 1,403*. 

1799 GAL, SAII 49, 1 jan. 1604, f. 338V-339V. 
1800 GAL, SAII 57, 26 apr. 1629, f. 4v. 

1811 GAL, SAII ss, 4 jul. 1624, f. 132- 133V. 

1822 GAL, SAII 72, 14 sep. 1658, f. 215-216; SAII 76, 1 apr. 1660, f. 226-227; S A I 1 78 27 mrt. 

1664.. f. 262V-263V; SAII 79, 5 aug. 1666, f. 323V-324V; SAII 83, 26 jan. 1673, f. 145-147. 
1833 Bos, 'Uyt liefde tot nwlauider', 239. Zie voor de ontwikkeling van de onderlinge hulpverlening 

inn Leiden ibidem, 199-241. 
1844 GAL, SAII 90, 17 aug. 1691, f. 155-156. Zie ook SAII 55, 4 jul. 1624, f. 132- 133V. Verscheide-

nee beurzen keerden eveneens een vergoeding uit voor de begrafenis van de echtgenotes 
vann de leden, SAII 80, 15 sep. 1667, z.f. (beurs van de gereformeerde lakenwerkers); SAII 
91,, 26 sep. 1692, f. 4V-5V (voetvoldersbeurs); SAII 91, 13 mrt. 1694, f. 87-88 (beurs van de 
molenaarsknechten);; SAII 92, 22 jan. 1699, f. 194-196 (beurs van de lakenmengers). De 
bierdragersbeurss en de timmergastenbeurs betaalden ook de begrafenis van de weduwen 
vann hun leden, mits de weduwen niet waren hertrouwd, SAII 89, 17 jul. 1687, f. i2ov-
1211 v; SAII 92, 11 dec. 1698, f. 183V-188. 

1855 GAL, Gilden 1398 (z.d.); SAII 79, 20 nov. 1664, f. 34V-35V. 
1866 Bos, 'Uyt liefde tot malcander', 120,226. 
1877 Posthumus, Bronnnen iv, nr. 198. 
1888 GAL, SAII 73, 19 aug. 1655, f. 83-83V. 

1899 GAL, Gilden 1386; Bibl. Leno 29670 p; Leno 29673 p. 
1900 Aan de eerste honderd leden werden geen leeftijdseisen gesteld. Zij betaalden bovendien, 

evenalss de mensen die in de eerste jaren na de oprichting lid werden, minder ingangs-
geld.. Zie GAL, Gilden 1738; Bibl. Leno 29670 p; Leno 29673 p. 

1911 GAL, Gilden 1738, 20. 
1922 Zie voor een discussie over het mannelijk kostwinnerschap Janssens, 'De mannelijke kost-
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winner::  mythe of historische werkelijkheid' . 
1933 GAL , SA.H 79, 5 aug. 1666, f. 3*3v-3l4v. 
1944 Spaans, Dearmenzoijj, 228-329, vooral 228-229. 
1955 Pot, Arm Leiden, 207. 
1966 Bos noemt de acten van cautie een verdere aanzet tot de oprichtin g van organisaties voor 

zelfhulp.. Bos, 'Uyt liefde tot nwlcander', 209. Zie ook: Pot, Ann Leiden, 175-176. 
1977 Van Mieris, Besdiryving der  stad Leydeni, 210. 
1988 Prak,'Armenzorg 1500-1800', 83. 
1999 De stigmatisering waarmee de bedeelden werden geconfronteerd wordt eveneens duide-

lij kk  uit het bestaan van de 'Pauvres Honteux'. Deze armen die er  waarschijnlij k ook in de 
zeventiendee eeuw zijn geweest schaamden zich voor  de ontvangst van steun en werden 
doorr  de Huiszittenmeesters in het geheim bedeeld. Pot, Arm Leiden, 178. Vgl. Van der  Vlis, 
Levenn in armoede, 277-279. 

2000 GAL , SAii 90, 16 okt. 1690, f. 8$-8jv.Vgl. Bos.'Beroepsgebonden onderlinges', 99. 
2011 Vgl. Spaans, Armenzonj  in Friesland, 298- 299. 
2022 GAL , SAH 79, 21 feb. 1666, f. 254-256; Gilden 1398, (1670). 
2033 GAL, SAII  C7, 26 apr. 1629, f. 4V-£v; SAH 73, 4 okt. 1655, f. i49-'5°;  SAI 1 75, «4 sep. 1758, 

f.. 215-216. 
2044 Bos en Stamhuis, 'Begrafenis- en weduwenfondsen, en prebende sociëteiten', 181-182. 

Ookk in andere steden in de Republiek, en in Duitsland - waar  de weduwenzorg een zelfde 
ontwikkelin gg als in de Republiek doorliep - bleken de weduwenbeurzen uit de achttiende 
eeuww niet allemaal even succesrijk. Riley, 'That your  widows may be rich' , 72; Von Bernd 
Wunder,, 'Pfarrwitwenkassen und Beamtenwitwen-anstalten vom 16. - 19. Jahrhundert' , 
72. . 

2055 Bos, 'Uyt liefde tot mokonder', 120. 

77 Hertrouwen 

11 Cats, 'Houwelick' , 42 2. 
22 De Groot, Inlriding e tot de Hollandsche rechts-gdeerdhrid, 19. 
33 Politieke Ordonnantie, art. in. Zie voor  een uitgebreide bespreking van de huwelijkswetge-

vingg in de Politieke Ordonnantie Van der  Heijden, Huwelijk in Holland, 45-50. 
44 Politieke Ordonnantie, art. v-xm. In het licht van de verboden graden is het opmerkelijk 

datt  er  onder  de elite vaak huwelijken werden gesloten tussen neven en nichten. Rooden-
burgg constateerde dat de Amsterdamse regenten een 'ruimer  standpunt*  innamen ten aan-
zienn van deze kwestie en dat zij  'met de toenemende endogamie in de tweede helft van de 
zeventiendee eeuw, meer  en meer  geneigd waren een aantal verboden graden, althans waar 
hett  henzelf betrof, over  het hoofd te zien'. Roodenburg, Onder  censuur, 212. 

55 Particuliere notulen, m, nr. 3352. 
66 Particuliere notulen, 1, nr. 1268. 
77 Haks, Huwelijk en aezin in Holland, 41,43. 
88 Politieke Ordonnantie, art. 12. Zie ook: Resolutièn Staten van Holland, 22 sep. 1640, 17 jun. 1678, 

188 okt. 1696. 
99 Particuliere notulen, 11, nr. 283; Haks, Huwelijk en gezin in Holland, 41; Politieke Ordonnantie, art. 

mi . . 
100 GAL , SAH 48, 15 jun. 1598, f. 252-252V. Hoewel bloedschande als de meest ernstige overtre-

dingg van de huwelijkswetgeving werd beschouwd, waren rechtsgeleerden het er  niet over 
eenss of de overtreders de doodstraf verdienden. Zie: Van der  Heijden, Huwelijk in Holland, 163. 

111 Het huwelijk werd door  het gerecht ongeldig verklaard, de gedaagden mochten niet langer 
samenwonenn en kregen ieder  een boete van 100 gulden opgelegd, GAL , OR A 4M, z.d., f. 56-
c6v;;  ORA 4M, 13 apr. 1645, f. 57-59. 
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111 Van der Heijden, Huwelijk in Holland, 50-51; Haks, Huwelijk en gezin in Holland, 115. 
133 GAL, SAii 18, 21 apr. 1626, f2o7-2o8; SAII 186, 5 dec. 1624, f. i9iv-i9ib. 
144 Van Leeuwen geeft in zijn bespreking van de periode die weduwen geacht werden te wach-

tenn voordat zij mochten hertrouwen de Leidse keur als voorbeeld. Regels over de wachttijd 
vann weduwen werden in steden als Delft en Amsterdam pas veel later, in navolging het Echt-
reglementt uit 1656 vastgesteld. Van Leeuwen, Het Rooms-Hollands regt, 69;Van der Heijden, Hu-
welijkk in Holland, 53. 

155 Echt-Reglement, art. LU. 
166 GAL, SAII 92, 11 jun. 1699, f. 224-22CV. 

177 GAL, SAII 90, 2j aug. 1692, f. 2C3V-2C4. 
188 GAL, SAII 92, 14 jun. 1697, f. 69-69V. 
199 GAL, ORA 4 N, 28 jan. 1653, f. 37-38V. 
200 De overtreding van de keur werd nog al eens in combinatie met andere overtredingen be-

straft.. GAL, ORA 4 K, iojul. 1626, f. 179V-180; ORA 4N, 29 jan. 1656, f. I2O-I2OV;ORA 4M, 
z.d.,, f, c6-c6v; ORA 4 M, 13 apr. 164c, f. 57-59. 

211 GAL, NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, 6 jan. 164c. 
222 Van der Heijden, Huwelijk in Holland, 161 .Voor de mogelijkheden voor onbestorven weduwen 

omm na verloop van tijd te hertrouwen zie hoofdstuk 3. 
233 Danneel, Weduwen en wezen, 303-306; Burguière, 'Reticences théoriques et integration pratique 

duu remariage', 43-44; Zie voor een bespreking van de ontwikkeling in de opvattingen over 
hett doel van het huwelijk volgens het katholieke geloof Haks, Huwelijk en gezin in Holland, 9-12. 

244 Haks, Huwelijk en gezin in Holland ,11. 
255 Rutgers, Acta van de Nederiandsche synoden, 253-256. Zie voor een uitgebreide bespreking van de 

bepalingenn van de gereformeerde kerk ten aanzien van het huwelijk Van der Heijden, Huwe-
lijkk in Holland, 56-76. 

266 De naleving van de regels werd afgedwongen met de kerkelijke tucht. Zie: Van der Heijden, 
Huwelijkk in Holland. 

277 Reitsma en Van Veen, -Acta der provinciale en particuliere synoden m, 24 (1594). 
288 Ibidem, 332 (1619). 
299 Knuttel, Acta der particuliere synoden 1,40-41 (1622). 
300 Reitsma en Van Veen, Ata der provinciale en particuliere synoden in, 176-177 (1601). 
311 Van der Heijden, Huwelijk in Holland, 71. 
322 Zie bijv. GAL, NH Kerkenraad, Kerkenraadsacta, 6 jun. 1631. 
333 Knuttel, Acta der particuliere synoden I, 41, (1622); Particuliere notulen 1, nr. 2373; Knuttel, Acta der par-

ticulieree synoden II , 332 (1641). 
344 Knuttel, Acta der particuliere synoden 1, 124 (1624). Zie ook: ibidem, I, 316 (1629),488 (1632); Ibi-

dem,, lil , 470-471 (1655). Hoewel een huwelijk tussen averspeligen voor 1674 niet was ver-
boden,, hielden in Amsterdam de commissarissen van huwelijkse zaken deze huwelijken 
somss tegen. Roodenburg, Onder censuur, 287. 

355 GAL, NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, 19 sep. 1625, 26 sep. 162c. 
366 Van der Heijden, Huwelijk in Holland, 73. Het besluit tot uitvaardiging van dit plakkaat werd in 

16666 genomen. Knuttel, Acta der particuliere synoden iv, 385-386 (1666). 
377 Van der Heijden, Huwelijk in Holland, 71. Op de synode van 1648 meldden de gedeputeerden 

datt de Staten hadden laten weten het bij de Politieke Ordonnantie te zullen laten. De synode 
zagg in dat er geen hoop meer was op verbetering van de plakkaten en besloot daarop de 
aandachtt te richten op de strikte naleving van Politieke Ordonnantie. Niettemin was er na 
dee afkondiging van het Echtreglement voor de generaliteitslanden weer even de - achteraf 
vergeefsee - hoop dat een dergelijk reglement ook voor Holland zou kunnen worden ge-
bruikt.. Knuttel, Acta der provinciale en particuliere synoden m, 93 (1648); Knuttel, Acta der provinciale en 
particulieree synoden iv , 192(1660). 

388 De Groot, Inleidinge tot de Hollansche rechtsgeleerdheid, 84, 92; Van Leeuwen, Het Rooms-Hollands regt, 
69-70,, 201. In het Franse edict werd het alleen hertrouwde weduwen verboden hun nieuwe 

290 0 



echtgenoott  meer  te vermaken dan een kindsdeel. Pas achttien jaar  later, na een rechtszaak 
vann de voorkinderen van een weduwnaar  tegen hun stiefmoeder  over  de giften die hun va-
derr  haar  tijdens zijn tweede huwelijk had geschonken, werd verklaard dat de restrictie uit 
hett  edict ook op hertrouwende weduwnaars met kinderen van toepassing was. Warner, 'Wi -
dows,, widowers and the problem of "second marriages", 84-107. De expliciete veronder-
stellingg in het edict dat weduwen eerder  dan weduwnaars geneigd zouden zijn de kinderen 
uitt  hun eerste huwelijk , te vergeten, bleek overigens niet ver  naast de waarheid te liggen. 
Onderzoekk van Barbara Diefendorf naar  58 huwelijkscontracten die voor  IJ6O werden ge-
sloten,, wees uit dat een derde van de weduwen hun kinderen benadeelde ten gunste van de 
nieuwee echtgenoot, terwij l slechts in vij f van de c8 contracten weduwnaars hun nieuwe 
echtgenotee erfgoed beloofden dat volgens het gewoonterecht voor  de kinderen was be-
stemd.. Diefendorf, 'Widowhood and remarriage', 391 - 392. 

399 De Groot, Inlddinge tot de HoUandsche rechts-gdeerdheid, 99. Hieri n volgde het Rooms-Hollands 
rechtt  het Romeinse recht, waarin het zowel weduwen als weduwnaars met kinderen werd 
verbodenn om hun nieuwe echtgenoot meer  dan een kindsdeel te vermaken, maar  waarin 
hett  verbod op overdracht van de goederen van de eerste op de tweede echtgenoot alleen 
voorr  weduwen gold. Warner, 'The problem of "second marriages'" , 86. 

400 GAL , sAH 9, (1583) keur  91; De Groot, Inleidinge tot de Hollandsche ndits-gdcerdheid, 26. 
411 Zie hoofdstuk 4. 
422 Van Leeuwen, Het Rooms-Hollands regt, 64. Dit was overigens niet overal in de Republiek het ge-

val.. Zo hadden weduwen onder  vijfentwinti g jaar  in Friesland wel toestemming van hun 
vaderr  nodig om te hertrouwen. Hempenius-van Dijk , 'Widows and die law', 97. 

433 Het is niet mogelijk om exacte cijfers te geven omdat de relatie tussen de hertrouwende we-
duwee en haar  getuige in de bestudeerde huwelijkscontracten niet altij d door  de notaris 
werdd vermeld. 

444 Marianne Danneel constateerde in haar  studie over  weduwen in het laat-middeleeuwse 
Gentt  dat de houding die verwanten innamen ten aanzien van het huwelijk van weduwen 
gevoedd werd door  dezelfde motieven als de houding tegenover  het huwelijk van vrouwen 
diee voor  de eerste maal trouwden. In beide gevallen hielden familieleden vooral de erfrech-
terhjk ee consequenties van het huwelijk nauwlettend in de gaten. Danneel, Weduwen en wezen, 
321. . 

4cc ARA, SvH 1879, 17 dec. 1698; SvH 5130, 17 dec. 1698. Minderjarige n hadden toestemming 
vann hun ouders nodig om te trouwen. Meerderjarigen die niet eerder  gehuwd waren ge-
weest,, konden tegen de weigering van het consent van hun ouders in beroep gaan. De on-
gelijkheidd in sociale status was een argument waarmee ouders in een rechtzaak het huwelijk 
Arann hun kinderen konden voorkomen. Haks, Huwelijk en gezin in Holland, 117-118. 

466 Dit is ook de verklarin g die Haks geeft voor  het feit dat er, onder  meer  in Leiden, weinig 
werdd geprocedeerd tussen ouders die hun meerderjarige kinderen geen toestemming voor 
hett  huwelijk wilden geven. Haks, Huwelijk en gezin in Holland, 118. 

477 GAL,SAI l 82,4 apr. 1670, f. 68-68v. 
488 RAU.Van der  Muelen, 47, 3 jan. 1628; Kooijmans, Vriendschap, 61; Louis de Malapert was be-

halvee een achterneef van moederskant van Andries van der  Meulen, door  zijn huwelijk met 
Andries''  nicht Anna de Vivien, ook een aangetrouwde neef. Jongbloet-van Houtte, Brieven en 
anderee bescheiden, cxxvni. 

499 Van der  Heijden,Huwelijk in Holland, 231-235. Zie over  de implicaties van volgende huwelijken 
voorr  de verhoudingen binnen het nieuwe gezin Perrier, 'The blended family' , 459-471. 

500 Zie bijv. GAL , SAII  64, 26 feb. 1642, f. nv-13. 
511 Zie bijv. GAL , ORA 78, 16 jun. 1687, f. 4V-5; ORA 78, 16 jan. 1691, f. 52. 
522 De Blécourt, Kort begrip, 79. 
533 Zie hoofdstuk 4. 
544 Dat (minderjarige) kinderen moesten worden uitgekocht uit de gemeenschappelijke boe-

dell  wanneer  de langsdevende ouder  zou hertrouwen, was een voorwaarde waartoe teste-
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rendee echtparen elkaar vaak wederzijds verplichtten, 
ccc Van der Heijden, Huwelijk in Hollond, 233; Van Foppel, Trouwen in Nederland, 327. 
566 GAL, 76, 18 dec. 1659, f. 177-178. 
C77 Cats, 'Houwehck', 421. 
c88 UBL.Thysius 106, F, 6mrt. 1634. 

5959 UBL.Thysius 149, f. 13V. 
600 Uit het vonnis van het Hof van Holland uit 1624 wordt duidelijk dat Samuel en Philips de 

Baccherr de boedelscheiding niet alleen weigerden te voltrekken omdat zij nog aanspraak 
maaktenn op deling in de winsten van het kapitaal dat zij nog met hun vader in gemeenschap 
hadd bezeten. Een van de vele bezwaren die zij aanvoerden tegen hun vaders beschikking 
wass dat Magdalena méér dan een kindsdeel uit goederen van haar echtgenoot zou krijgen. 
Perr testament had Andreas zijn echtgenote een kindsdeel vermaakt, maar daarnaast had 
Magdalenaa voor en tijdens haar huwelijk juwelen, zilverwerk en andere kostbaarheden van 
haarr man gehad. De voorzonen eisten dat hun stiefmoeder de waarde hiervan in geld in de 
boedell  zou brengen alvorens deze gescheiden zou worden. Het Hof van Holland stelde Sa-
muell  en Philips de Baccher in de uitspraak in 1624 op dit punt in het gelijk, ARA, HvH 66C, 
cc nov. 1624. nr. 168. Zie ook: HvH 66c, 31 jul. 1624, nr. 122. 

611 UBL.Thysius 106, D (z.d.). 
622 UBL, Thysius 149, f. 14 De uitgaven ten behoeve van het proces werden door Magdalena 

nauwkeurigg bijgehouden. Zie:Thysius 149, 15-18. 
633 UBL.Thysius 149, f. 14. 
644 Haks, Huwdijk en gezin in Holland, ic-17, 136-140. 
655 Todd, 'Demographic determinism and female agency', 421-4C0, m.n. 422. Zie ook: Pelling, 

'Menn widiout women', 46. 
666 Todd, 'Demographic determinism and female agency', 429-431. Zie ook: Hardwick, 'Wi-

dowhoodd and patriarchy', 133-148. Of de mogelijkheid hun bestaan aan godsdienst te wij -
denn weduwen ervan weerhield te kiezen voor een gehuwd bestaan is, evenals de betekenis 
vann godsdienst in het leven van weduwen in het algemeen, lastig te achterhalen. In rouw-
brievenn wezen weduwen elkaar op de troost die het geloof zou bieden. Maar welke rol 
speeldee het geloof in het dagelijks leven van vrouwen zonder man? Verscheidene malen 
keerdenn vrouwen zich tot de Leidse kerkenraad met het verzoek (wederom) tot het avond-
maall  toegelaten te worden, nu hun echtgenoot - aangewezen als oorzaak van hun (tijdelij -
ke)) afvalligheid - was overleden. Maar het blijf t onduidelijk hoe dergelijke verzoeken moe-
tenn worden geïnterpreteerd. Zie bijv. NH Kerkenraad, kerkenraadsacta, 26 mrt. 1627, 18 jun. 
1627,, 13 okt. 1628, 12 sep. 1636, 7 mrt. 1636, 20 jun. 1636, ie nov. 1644. 21 nov. 1660. 

677 Todds artikel 'Demographic determinism and female agency' is een reactie op Jeremy Boul-
ton'ss 'London widowhood revisited'. Boulton kan zich duidelijk niet vinden in de 'libera-
tionn ideology' die in verschillende studies over het weduwschap in de Middeleeuwen wordt 
gebruikt,, waarbij de 'liberating effects of widowhood' als verklaring voor de voorkeur voor 
hett weduwschap boven de gehuwde staat worden aangevoerd. Boulton, 'London widow-
hoodd revisited', 326. 

688 GAL, SAII 76, c feb. 1660, f. 2o2-2o2v; SAII 84, 18 nov. 1673, f. 8-8v; SAH 92, 16 jun. 1697, 
f.. 69-69V; SAII 92, 11 jun. 1699, f. 224-22CV; Gasmuizen 1071, 26 aug. 1674, f. 17; UBL.Thy-
sius,, 149, f. 4v. 

699 GAL, SAII  CO, 13 okt. l60C, f. IOOV-IOIV . 

700 GAL, ORA 45 H, Z.d. 314V-317V. 

711 Haks, Huwdijk en gezin in Holland, 138-140. 
722 ARA, SvH, 1879, 17 dec. 1698. 
733 Een aantal van de door Van der Woude en Slicher van Bath genoemde problemen bij gezins-

reconstructiee hebben betrekking op demografisch onderzoek naar Hollandse dorpen. Zij 
noemenn ook bezwaren tegen de methode die gelden voor onderzoek naar steden als Lei-
den.. De betrouwbaarheid van de gezinsreconstructie staat overigens wel ter discussie. Van 
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derWoude,, Het Noorderkwartier, 68-69. Zie ook: Van Poppel, Trouwen in Nederland, 337. 
744 Niet altijd worden de namen van de overledenen in de begraafboeken vermeld. 'Een vrou-

persoonn comende uyt het Catharijnen Gasthuys' staat bijvoorbeeld aangetekend op 18 fe-
bruarii  1601.GAL,SAii 1313, i8feb. i6oi,f. iv. 

755 McCants, 'The not-so-merry widows of Amsterdam, 1740-1782', 451. Zie ook: Bideau, 'A 
demographicc and social analysis of widowhood', 36-37; Corsini, 'Why is remarriage a male 
affair',, 390; Danneel, Weduwen en wean, 310-311. 

766 82 procent van de aanstaande paren die in de door mij bestudeerde steekjaren in onder-
trouww gingen, trouwde in de kerk, achttien procent van de echtparen trouwde voor de 
schepenen.. Het huwelijk werd in de regel binnen een maand na de laatste van de drie pro-
clamatiess door de predikant of schepenen voltrokkken. GAL, SAII 12, (1658) keuren op de 
huwelijksee zaken art. 16. 

777 Van alle hertrouwende weduwen heb ik in indices op de begraafboeken naar de datum van 
dee begrafenis (het overlijden) van hun vorige echtgenoot gezocht. Uit de indices op de ker-
kelijkee ondertrouw en de ondertrouw voor de schepenen haalde ik informatie over het vo-
rigerige huwelijk (de ondertrouwdatum, de naam van de bruidegom, het beroep van de brui-
degomm en de burgerlijke staat van beiden). Wanneer dit huwelijk voor de vrouwen niet het 
eerstee huwelijk was, werd de procedure herhaald. Van alle hertrouwende weduwnaars is ge-
zochtt naar de begraafdatum van hun overleden echtgenote. De ondertrouwregisters ver-
meldenn niet of het vorige huwelijk van de hertrouwenden door een echtscheiding was 
beëindigd.. Gezien het kleine aantal echtscheidingen in Leiden de zeventiende eeuw, is de 
invloedd ervan op het beeld over hertrouwen te verwaarlozen. Haks, Huwelijk en gezin in Holland, 
202. . 

788 Sogner en Dupiquier,'Introduction', i -u. 
799 Daarmee ligt de verhouding tussen hertrouwenden en mensen die voor het eerst huwden 

inn Leiden even hoog als het door Wrigley en Schofield geschatte percentage in het zestien-
de-eeuwsee Engeland. Schofield en Wrigley, 'Remarriage intervals', 212. 

800 Corsini, 'Why is remarriage a male affair', 385-395; Cavallo en Warner, 'Introduction', 10-
11;; Gaunt en Löfgren, 'Remarriage in die Nordic Countries', 51; McCants, 'The not-so-mer-
ryy widows of Amsterdam, 1740-1782', 448; Segalen. 'Mentalité populaire et remariage en 
Europee occidentale', 69. 

811 In mijn eigen bewerking van de kohieren onderscheid ik geen weduwnaars omdat de bur-
gerlijkee staat van mannen te vaak ontbreekt. Volgens Posthumus, die waarschijnlijk vrouwen 
mett kinderen zonder man als weduwen heeft geteld, stonden er in 1622 tegenover 733 we-
duwenn slechts 143 weduwnaars geregistreerd. Uit de grafiek die Daelemans maakte, valt af 
tee lezen dat in Leiden in 1581 tegenover de 22% van de huishoudens met een weduwe aan 
hett hoofd slechts circa 3% met een weduwnaar aan het hoofd stond. Hij berekende boven-
dienn dat op iedere 100 mannen 128 vrouwen in de stad te vinden waren. Posdiumus, De ge-
schiedeniss 11, 156-is7; Daelemans,'Leiden 1581', 147. 1 cc.Vgl.Van derWoude, Het NooiderJtwor-
tier,, 248. 

822 Van de Pol, Het .Amsterdams hoerdom, 106- in. 
833 Zo constateerde Henry dat de meeste huwelijken die in het zeventiende-eeuwse Genève 

werdenn gesloten, eindigden met de dood van de man. Over het verschil in de levensver-
wachtingg tussen mannen en vrouwen bestaat nog veel onduidelijkheid. De gegevens die be-
kendd zijn, betreffen vooral het platteland. Verschillende historici hebben erop gewezen dat 
vrouwenn een hogere levensverwachting hadden dan mannen. David Kertzer daarentegen 
noemtt het overweldigende overwicht van vrouwen onder ouderen een recent fenomeen en 
verwijstt daarbij naar het onderzoek van Andorka. die een constateerde dat oude mannen in 
dee meerderheid waren in Hongaarse dorpen in de achttiende en negentiende eeuw en het 
onderzoekk van Wall die wees op de enorme stijging van de levensverwachting van vrouwen 
inn Europa in de laatste decennia. Mogelijk was de hogere sterfte onder vrouwen die aan de 
grotee stijging van de levensverwachting voorafging ook weer betrekkelijk nieuw. Zo wijzen 
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dee berekeningen van Arthur Imhof uit dat de sterfte onder vrouwen in Duitsland op het 
plattelandd toenam in de negentiende eeuw, nadat aanvankelijk — in de zeventiende en acht-
tiendee eeuw - hun levensverwachting hoger was geweest. Henry, .Anciennes familie Genevoü, ycj; 
Marshall,, The Dutch gentry, $6; Pelling, 'Men without women', 44; Kertzer, 'Toward a historical 
demographyy of aging', 374. Andorka, 'Household systems and the lives of the old in eight-
eenth-- and nineteenth-century Hungary', 131; Wall, 'Elderly persons and members of their 
householdd in Enland and Wales from predindustrial times to the present', 101; Imhof, LeJxns-
ervrartungenn in Deutschknd, 42-44. 

844 Dat zelfs het risico van het overlijden in het kraambed niet noodzakelijkerwijs voor meer 
weduwnaarss dan weduwen op huwbare leeftijd zorgde, blijkt uit het onderzoek van Sherrin 
Marhalll  naar de Utrechtse adel. De meerderheid van de vrouwen, gehuwd tusen 1C30 en 
16499 stierf pas nadat zij ten minste twintig jaar gehuwd waren geweest. De gemiddelde hu-
welijksduurr van ruim 25 jaar geeft aan dat het kraambed niet de oorzaak van overlijden was. 
Dee cijfers die Marshall geeft, zijn overigens niet in overeenstemming met de onderzoeksre-
sultatenn van Van Nierop, die laat zien dat de beëindiging van de huwelijken van de Holland-
see adel in de periode 1500-1650 binnen de eerste twintig huwelijksjaren, meestal veroor-
zaaktt werd door de dood van de vrouw. Yme Kuiper stelde vast dat onder de Friese adel in 
dee achttiende en negentiende eeuw, waar het aantal weduwen het aantal weduwnaars ruim 
overschreed,, de levensverwachting van mannen alleen tijdens de eerste jaren van het huwe-
lij kk door de gevaren van het kraambed hoger was dan van vrouwen Marshall, The Dutch gentry, 
54.. Van Nierop, Von ridders tot regenten, 68-70; Kuiper, 'Noble widows between fortune and fa-
mily' ,, icé. 

8cc Hoewel de meeste mannen en vrouwen die voor de eerste keer in het huweüjk traden vol-
wassenn waren, gebruik ik bij gebrek aan een goed hedendaags Nederlands equivalent de ze-
ventiende-eeuwsee terminologie van jongedochter en jongeman. 

866 Noordegraaf en Valk schatten het sterftecijfer in Leiden in het pestjaar 163c tussen de 258 en 
3C77 promille. Het sterftecijfer onder normale omstandigheden lag in de zeventiende eeuw 
rondd de 35 promille. De geschatte sterftecijfers die Noordegraaf en Valk voor de andere pest-
jarenn in Leiden geven, zijn minder hoog. Noordegraaf en Valk, Gave Gods, C4, 233-235. 

877 Sogner en Dupaquier, 'Introduction', 3; Brodsky, 'Widows in Late Elizabedian London', 129. 
Vgl.. Noordam, 'Marriage patterns of patricians in Leiden', 30. De oorzaak van het grote aan-
tall  hertrouwende weduwnaars in 16 co is onbekend. 

888 Brodsky, 'Widows in Late Elizabethan London', 135. 
899 GAL, NA 538, 3 jan. 1640 nr. 3; NA 538, 2 mrt. 1640, nr. 20. 
900 Francijntgen Minne is althans niet terug te vinden onder de weduwen die als saaivolster 

werdenn beëdigd. GAL, SAii, 932-946. 
911 De gemiddelde duur van het weduwschap van de 104 weduwen van wie zowel de duur van 

hett weduwschap als van het huwelijk dat daaraan voorafging bekend is, bedroeg 38 maan-
den.. Dit was drie maanden korter dan het weduwschap van de 144 weduwen van wie alleen 
dee duur van het weduwschap bekend is. De weduwen die minder lang dan de gemiddelde 
tienn jaar en vier maanden gehuwd waren geweest, hertrouwden gemiddeld 40 maanden na 
dee dood van hun man. Voor de weduwen wier huwelijk langer dan gemiddeld duurde, lag 
ditt gemiddelde op 3c maanden. 

922 Gezien het grote aantal weduwen dat binnen enkele maanden na de dood van hun echtgenoot 
hertrouwde,, is hett niet waarschijnlijk dat weduwen daar verplicht waren enkele maanden te 
wachtenn voor zij opnieuw mochten trouwen. Brodsky, 'Widows in late Elizabedian London', 
133-- i34.Ter vergelijking geef ik enige cijfers over de interval tussen het overlijden van de vori-
gee huwelijkspartner en het volgende huwelijk in andere gebieden van Europa: in de door Bi-
deauu bestudeerde Franse Castelleny van Thoissey-en-Dombes hertrouwden mannen na ge-
middeldd 13 maanden en vrouwen na 30 maanden. In Crulai was dit respectievelijk 2c maan-
denn en 66 maanden. In de kleine Duitse stad Philippsburg hertrouwen mannen na 7 en en 
vrouwenn na 2c maanden, inToscaanse dorpen was dat respectievelijk na 22 en 43 maanden. 
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Schofieldd en Wrigley noemen het verschil in de duur  van het weduwschap in de door  hun 
onderzochtee Engelse steden en dorpen, tussen bijna 13 maanden voor  mannen en rui m 19 
maandenn voor  vrouwen, klein. Bideau, 'Demographic and social analysis of widowhood', 
40;;  Imhof, 'Remarriage in rural populations and in urban middle and upper  strata in Germa-
nyy from the sixteendi to die twentiedi century', 340; Corsini, 'Why is remarriage a male af-
fair' ,, 391; Scholfield en Wrigley, 'Remarriage intervals', 214-215. 

933 Het vermoeden dat er  een relatie bestond tussen een grote kinderlast en het snelle her-
trouwenn kon voor  weduwnaars uit Engelse dorpen en steden overigens niet worden be-
vestigd.. Schofield en Wrigley, 'Remarriage intervals', 218. 

944 Van de 2083 jongedochters van wie de geboorteplaats bekend is, waren er  915 afkomstig 
uitt  Leiden, 88 uit de omgeving van Leiden. Van de 289 weduwen waren er  118 geboren in 
Leidenn en 9 in de omgeving van Leiden. 
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