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I NN DE Z E V E N T I E N D E EEUW L E I D D E N G O E D E W E D U W E N EEN

vroomm leven, teruggetrokken en contemplatief. Slechte weduwenn verleidden, misleidden, misbruikten hun macht en kapitaal,, en brachten met hun ongetemperde wellust de successie
inn gevaar, zo wilden schrijvers van kluchten doen geloven. In
werkelijkheidd was deze beeldvorming natuurlijk veel te zwartwit.. De dood van een echtgenoot bezorgde vrouwen in de
Goudenn Eeuw een zelfstandige positie, maar betekende ook
hett einde van het volledige gezin, waarop de samenleving was
ingericht. .
OverlevenOverleven na de dood gaat over de gevolgen van het weduwschapp voor vrouwen in Leiden in de zeventiende eeuw. Wat
wass het antwoord van weduwen op de veranderingen waarmeee zij werden geconfronteerd? Er wordt aandacht besteed
aann de macht vanuit het graf, de opmerkelijke gevolgen van
hett Hollandse erfrecht, de rol van familieleden, de bijzonderee positie van weduwen binnen de armenzorg, hun keuzes
opp de arbeidsmarkt en kansen op de huwelijksmarkt. Ook
dee situatie van weduwen in andere Europese landen komt
aann bod.
OverlevenOverleven na de dood beschrijft uitvoerig op welke manier
weduwenn in de zeventiende eeuw hun 'nieuwe' bestaan enn dat van hun gebroken gezin - vormgaven en laat zien dat
zijj de breuk met hun gehuwde bestaan
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redelijkk wisten te beperken.

Ariadnee Schmidt (1972) is historica.
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