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Inleiding	
	
‘Ick	sluijt	ul	mijn	alder	liefste	man	well	buijten	mijn	dur	end	ghij	siet	uijt	mijn	ooghen	

gelicht	maer	nimmermer	uijt	mijn	hart	of	gedachten	of	uijt	mijn	gebeden’,	zo	schreef		

Annickje	Jans	op	12	november	1664.1	Zij	was	een	van	de	vele	zeemansvrouwen	die	

achter	bleef	in	Amsterdam,	toen	haar	man	naar	de	open	zee	was	vertrokken.	Via	brieven	

hield	Annickje	contact	met	haar	echtgenoot	op	zee.	En	zij	was	niet	de	enige	vrouw	die	

alleen	achter	bleef.	De	Hollandse	steden	gedurende	de	zeventiende	eeuw	kenden,	ten	

opzichte	van	eerdere	tijden,	veel	zelfstandige	vrouwen	binnen	de	gemeenschappen.	

Deze	opmerkelijke	meerderheid	van	vrouwelijke	bewoners	ontstond	doordat	jaarlijks	

bijna	vijftigduizend	mannelijke	zeevaarders	uit	de	havens	van	de	Republiek	vertrokken:	

het	‘Indisch	Lek’.2	Deze	mannen	waren	voor	maanden	of	zelfs	jaren	op	zee,	in	dienst	bij	

de	visserij,	koopvaardij,	walvisvaart,	marine,	VOC	of	WIC.	Zij	lieten	hiermee	vrouw	en	

kinderen	voor	een	lange	periode	alleen	achter	in	de	stad.3		

De	bloeiende	handel	en	scheepvaart	zorgden	voor	hoogtijdagen	in	Amsterdam.	

Veel	werklieden	trokken	hierop	naar	de	stad.4	De	stedelijke	elite	was	zich	bewust	van	

het	economische	belang	van	de	scheepvaart	en	alle	nieuwe	zeelieden	binnen	de	

Amsterdamse	maatschappij.	Maar	toch	was	niet	iedereen	even	blij	met	de	aanwezigheid	

van	deze	zeemansfamilies.	Contemporaine	bronnen	tonen	zelfs	veelal	negatieve	

beeldvorming	omtrent	zeemannen	en	hun	achterblijvende	vrouwen.5	Dit	laat	een	

duidelijke	discrepantie	zien	tussen	een	beeld	van	afkeer	en	de	economisch	

noodzakelijke	aanwezigheid	van	deze	laag	van	de	samenleving.		

De	verschillende	visies	binnen	de	vroegmoderne	stad	bieden	een	interessante	

invalshoek	bij	de	benadering	van	het	leven	van	zeemansvrouwen.	Hoe	kon	de	situatie	

rondom	deze	sociale	groep	aan	de	ene	kant	zeer	van	belang	zijn,	maar	aan	de	andere	

kant	als	zeer	ongewenst	worden	beschouwd	binnen	het	dynamische	Amsterdam	van	de	

Gouden	Eeuw?	Stedelingen	moesten	door	de	economische	noodzaak	leren	leven	met	de	

																																																								
1	Annickje	Jans,	‘Brief	aan	Abraham	Jellisz	12	november	1664’.			
2	Judith	Brouwer,	Levenstekens.	Gekaapte	brieven	uit	het	rampjaar	1672	(Hilversum	2014)	262;	Michel	Ketelaars,	
Compagniesdochters.	Vrouwen	en	de	VOC	(1602-1795)	(Amsterdam	2014)	23;	Danielle	van	den	Heuvel,	Bĳ	
uĳtlandigheĳt	van	haar	man:	echtgenotes	van	VOC-zeelieden,	aangemonsterd	voor	de	kamer	Enkhuizen	(1700-1750)	
(Amsterdam	2005)	9.	
3	Manon	van	der	Heijden	en	Danielle	van	den	Heuvel,	‘Sailors’	families	ad	the	urban	institutional	framework	in	early	
modern	Holland’	History	of	the	familie,	12	(2007),	296.	Manon	van	der	Heijden	bespreekt	binnen	haar	onderzoek	een	
groot	aantal	huishoudens	met	aan	het	hoofd	een	vrouw,	daadwerkelijke	cijfers	zijn	moeilijk	te	verkrijgen	stelt	Van	der	
Heijden.				
4	Gelder,	Maartje	van	en	Esther	Mijers,	‘Inleiding’	in:	Maartje	van	Gelder	en	Esther	Mijers,	Internationale	
handelsnetwerken	en	culturele	contacten	(Maastricht	2009)	3-7,	aldaar	3.	
5	Marijke	van	der	Wal,	De	voortvarende	zeemansvrouw.	Openhartige	brieven	aan	gelieden	op	zee	(Zutphen	2010)	36.	
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aanwezigheid	van	zeemansgezinnen,	maar	hoe	konden	zeemansvrouwen	overleven	in	

een	dergelijk	ingewikkelde	situatie	binnen	de	stad?	Het	roept	de	vraag	op	in	hoeverre	

stedelijke	betrekkingen	invloed	hadden	op	overlevingsstrategieën	van	zeemansvrouwen	

binnen	de	Amsterdamse	stedelijke	samenleving	van	de	zeventiende	eeuw.6			

In	de	historiografie	kent	het	begrip	zeemansvrouw	een	tweeledige	uitleg.	Aan	de	

ene	kant	zag	het	stadsbestuur	het	belang	van	zeemansgezinnen	voor	de	Republiek	als	

zeevarende	natie.	Zo	probeerde	het	stadsbestuur	om	de	zeemansvrouwen,	die	gezien	

werden	als	aparte	sociale	groep,	zelfs	meer	dan	andere	vrouwen	binnen	de	stedelijke	

samenleving	te	ondersteunen	bij	het	dagelijks	leven.7	Aan	de	andere	kant	is	bekend	dat	

zeemansvrouwen	niet	populair	waren	binnen	de	samenleving,	omdat	ze	geregeld	

betrokken	waren	bij	protesten,	op	het	verkeerde	pad	raakten	of	de	strijd	aan	gingen	met	

de	gevestigde	elite.	En	dit	gebeurde	natuurlijk	niet	zonder	reden:	alles	om	de	belangen	

van	het	gezin	te	beschermen	ten	tijde	van	voedselschaarste,	hoge	belastingdruk	of	

andere	stedelijke	problematiek.8	

Toch	heeft	lang	de	gedachte	bestaan	dat	zeelieden	vooral	ongetrouwde	mannen	

waren	zonder	gezin.9	Zeelieden	kregen	pas	betaald	als	zij	de	reis	volbrachten,	en	

daarnaast	zouden	zij	niet	genoeg	verdienen	om	een	gezin	te	onderhouden.10	Roelof	van	

Gelder	was	een	van	de	eerste	historici	die	brak	met	deze	visie	over	het	leven	van	

opvarenden.	Weinig	inkomsten	betekende	niet	per	definitie	dat	zeelieden	ongehuwd	

waren.11	Recent	hebben	ook	Marijke	van	der	Wal,	Annette	de	Wit	en	Judith	Brouwer	met	

onderzoek	naar	de	briefcultuur	ten	tijde	van	de	Gouden	Eeuw	laten	zien	dat	er	wel	

degelijk	zeemansvrouwen	aanwezig	waren	in	de	Republiek.12		

In	deze	studies	is	veel	onderzoek	gedaan	naar	de	overgeleverde	brieven	van	

zeemansvrouwen.	Zo	bespreekt	Judith	Brouwer	binnen	haar	boek	Levenstekens	wat	

achtergebleven	zeemansvrouwen	schreven	aan	hun	geliefde	op	zee.	Zij	geeft	hiermee	

inzicht	in	gedachten	van	zeemansvrouwen	over	hun	dagelijks	bestaan.13	Daarnaast	

bieden	ook	onderzoeken	van	Ariadne	Schmidt,	Manon	van	der	Heijden	en	Danielle	van	

																																																								
6	Stedelijke	betrekkingen	omvat	binnen	dit	onderzoek	een	diversiteit	aan	relaties	die	zeemansvrouwen	hadden	
binnen	vroegmodern	Amsterdam.	Zowel	op	gebied	van	sociale	verhoudingen,	als	de	relatie	met	stedelijke	autoriteiten.		
7	Brouwer,	Levenstekens,	262;	Van	de	Pol,	Het	Amsterdams	hoerdom,	145.	
8	Ketelaars,	Compagniesdochters,	26;	Brouwer,	Levenstekens,	262;	Van	de	Pol,	Het	Amsterdams	hoerdom,145.	
9	Van	der	Heijden	en	Van	den	Heuvel,	‘Sailors’	families	ad	the	urban	institutional	framework	in	early	modern	Holland’,	
296.	
10	Lotte	van	de	Pol,	Het	Amsterdams	hoerdom.	Prostitutie	in	de	zeventiende	en	achttiende	eeuw	(Amsterdam	1996)	145.		
11	Van	den	Heuvel,	Bij	uijtlandigheijt	van	haar	man,	13.	
12	Van	der	Wal,	De	voortvarende	zeemansvrouw,	31.		
13	Brouwer,	Levenstekens,	17-18.		
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den	Heuvel	inzicht	in	het	dagelijks	leven	van	zeemansvrouwen.14	Waar	deze	historici	

zich	vooral	richten	op	het	moeilijke	bestaan	van	zeemansvrouwen	binnen	steden	als	

Rotterdam	en	Enkhuizen,	en	hun	criminele	gedragingen,	is	er	weinig	bekend	over	de	

overige	overlevingsstrategieën	die	zeemansvrouwen	in	Amsterdam	hanteerden.15		

Deze	studie	richt	zich	in	navolging	van	Schmidt	en	Van	der	Heijden	‘Women	alone	

in	early	modern	Dutch	towns:	opportunities	and	strategies	to	survive’	meer	op	de	

alledaagse	zeemansvrouw.	Het	zal	niet	gaan	over	spraakmakende	verhalen,	of	vrouwen	

die	zijn	terug	te	vinden	in	confessieboeken,	maar	juist	over	de	zeemansvrouw	die	slechts	

spreekt	in	haar	eigen	correspondentie.16	Zij	moesten	door	middel	van	arbeid,	

ondersteuning,	hulp	of	noodzakelijk	kwaad	als	wetsovertredingen	het	hoofd	boven	

water	zien	te	houden	binnen	de	stad.	

Om	meer	inzicht	te	verkrijgen	in	de	verschillende	overlevingsstrategieën	die	

zeemansvrouwen	hanteerden,	de	aanpak	om	de	kans	op	overleven	zo	groot	mogelijk	te	

maken,	is	gebruik	gemaakt	van	een	tekstuele	inhoudsanalyse	van	correspondentie	van	

zeemansvrouwen	uit	de	tweede	helft	van	de	zeventiende	eeuw.17	Deze	bronnen	bieden	

toegang	tot	eigen	ideeën	van	zeemansvrouwen.	De	correspondentie	is	gevonden	via	de	

database	INL	Corpus	Search	Interface,	waar	systematisch	gezocht	is	op	zendplaats	

Amsterdam	en	vrouwelijke	afzenders.	De	ruim	honderd	brieven	bieden	een	goed	beeld	

van	het	overleven	van	zeemansvrouwen	in	Amsterdam,	hun	financiële	misère	en	de	

belangrijke	gebeurtenissen	in	het	eigen	leven	of	dat	van	de	sociale	omgeving.		

Recent	is	gebleken	dat	arme	lieden	binnen	hun	overlevingsstrategieën	vooral	

afhankelijk	waren	van	sociaal	kapitaal.	Dit	betrof	alle	relaties	die	personen	hadden	

binnen	de	samenleving	en	de	bijbehorende	zekerheden	die	zij	hiermee	wisten	te	

vergaren.	Hulp	kon	worden	verkregen	door	lid	te	zijn	van	een	bepaalde	groep	of	door	

het	aangaan	van	onderlinge	relaties.	Dit	gebeurde	vaak	binnen	genootschappen	als	

buurtgroepen,	families,	kerken	of	organisaties	als	gilden.18	Waar	sociaal	kapitaal	een	

																																																								
14	Van	der	Heijden	en	Van	den	Heuvel,	‘Sailors’	families	ad	the	urban	institutional	framework	in	early	modern	
Holland’,	296;	Ariadne	Schmidt	en	Manon	van	der	Heijden,	‘Women	alone	in	early	modern	Dutch	towns:	Opportunities	
and	strategies	to	survive’,	Journal	of	Urban	History.	Special	section:	The	lure	of	the	city.	Comparative	perspectives	on	
singles	in	towns	in	the	Low	Countries,	1600-1940	42(1)	(2016)	21-38,	aldaar	21.	
15	Overlevingsstrategieën	worden	binnen	dit	onderzoek	gedefinieerd	als	manieren	van	overleven,	zoals	ook	Schmidt	
en	Van	der	Heijden	deze	uitleg	gebruiken;	Schmidt	en	Van	der	Heijden	‘Women	alone	in	early	modern	Dutch	towns’,	
22.			
16	Confessieboeken	zijn	documenten	waarin	de	verhoren	en	vonnissen	van	gevangenen	zijn	vastgelegd;	bekentenissen	
van	voorarresten;	Van	de	Pol,	Het	Amsterdams	hoerdom,	11.				
17	Encyclo,	‘overlevingsstrategieën’,	24	juni	2016,	website	Nederlandse	Encyclopedie.	
http://www.encyclo.nl/begrip/Overlevingsstrategieën	(24	juni	2016).				
18	Ingrid	van	der	Vlis,	Leven	in	Armoede.	Delftse	bedeelden	in	de	zeventiende	eeuw	(Rotterdam	2007)	8.	
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belangrijk	onderdeel	is	van	stedelijke	betrekkingen,	zal	binnen	dit	onderzoek	ook	de	

verstandhouding	met	het	stadsbestuur	worden	bekeken.	Gezamenlijk	zullen	zowel	het	

sociale	netwerk	als	de	relatie	met	de	stedelijke	overheid	invloed	hebben	gehad	op	de	

vorming	van	de	overlevingsstrategieën	van	zeemansvrouwen.			

De	verschillende	factoren	die	invloed	hadden	op	het	overleven	van	

zeemansvrouwen	vormen	de	rode	draad	van	deze	studie.	Zeemansvrouwen	hadden	

geen	politieke	macht,	maar	moesten	toch	zorgen	dat	zij	stand	hielden	in	de	

vroegmoderne	stad.19	Stedelijke	betrekkingen	binnen	Amsterdam	waren	hierbij	

belangrijk.	Zowel	in	de	vorm	van	georganiseerde	en	gestructureerde	relaties,	als	in	het	

persoonlijke	en	intermenselijk	verkeer	binnen	de	maatschappij.	Het	doel	van	dit	

onderzoek	is	dan	ook	om	te	achterhalen	wat	het	belang	was	van	relaties	met	onder	

andere	de	stedelijke	overheid,	familie,	vrienden	en	andere	stedelingen	bij	het	overleven	

binnen	de	Amsterdamse	stedelijke	maatschappij.	

	 De	achtergebleven	vrouwen	en	kinderen	moesten	zich	vaak	voor	een	lange	

periode	redden	zonder	echtgenoot	en	vader.20	Het	gezamenlijke	gezinsleven	van	

zeemansfamilies	was	van	korte	duur,	omdat	veel	mannen	noodgedwongen	het	gezin	

verruilden	voor	werk	op	zee.	Voor	deze	vrouwen	viel	in	een	keer	de	levenspartner	weg	

uit	het	dagelijks	leven.21	Een	ingrijpende	verandering,	maar	veel	vrouwen	gedroegen	

zich	zelfredzaam	gedurende	deze	periode.	Vrouwen	onderhielden	in	afwezigheid	van	de	

echtgenoot	zelf	het	gezin.22	Dit	maakte	het	vormen	van	overlevingsstrategieën	

noodzakelijk.		

Door	de	afwezigheid	van	hun	echtgenoot	verkregen	zeemansvrouwen	

zeggenschap	over	lopende	zaken	en	gezinsuitgaven,	ondanks	de	handelingsonbekwame-	

en	juridisch	afhankelijke	positie	van	de	vrouw	binnen	het	vroegmoderne	huwelijk.23	

Daarnaast	konden	zij	zich	gedurende	de	zeventiende-	en	achttiende	eeuw	mengen	in	de	

bestaande	handelsnetwerken	of	richtten	zij	zich	op	andere	werkzaamheden	als	naaien	

en	wassen	of	werden	zij	vroedvrouw	of	kindermeid.24	Zij	waren	verantwoordelijk	voor	

de	extra	inkomsten	of	afhankelijk	van	bedeling,	armenzorg	en	onderhoud	vanuit	de	

																																																								
19	James	C.	Scott,	‘Weapons	of	the	weak’	in:		Stephen	Duncombe,	Cultural	resistance	reader	(Londen	2002)	89-96,	
aldaar	89.		
20	Van	der	Wal,	De	voortvarende	zeemansvrouw,	31.	
21	Ketelaars,	Compagniesdochters,	91.	
22	Van	der	Heijden	en	Van	den	Heuvel,	‘Sailors’	families	ad	the	urban	institutional	framework	in	early	modern	
Holland’,	296.		
23	Van	der	Wal,	De	voortvarende	zeemansvrouw,	33;	Ketelaars,	Compagniesdochters,	21.	
24	Ketelaars,	Compagniesdochters,	24.	
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compagnie,	omdat	het	salaris	wat	eenvoudige	zeemannen	als	timmerlieden,	zeilmakers	

en	chirurgijns	verkregen	niet	voldoende	bleek.25		

Als	alleenstaande	vrouwen	hadden	zij	een	andere	status	dan	het	vroegmoderne	

burgerideaal	voorschreef,	dat	door	velen	als	basis	voor	de	goedgeordende	samenleving	

werd	gezien.	Bij	dit	laatste	speelde	de	bijbel	een	belangrijke	rol.	Die	schreef	voor	dat	de	

man	als	het	hoofd	en	beschermer	fungeerde	en	dat	de	vrouw	haar	man	moest	

gehoorzamen	en	onder	toezicht	van	haar	echtgenoot	stond.	Zo	kon	men	daar	lezen	

‘vrouwen,	weest	aan	uw	man	onderdanig	als	aan	de	Here,	want	de	man	is	het	hoofd	van	

zijn	vrouw,	evenals	Christus	het	hoofd	is	zijner	gemeente;	Hij	is	het,	die	zijn	lichaam	in	

stand	houdt.	Welnu,	gelijk	de	gemeente	onderdanig	is	aan	Christus,	zo	ook	de	vrouw	aan	

haar	man,	in	alles	(Efeziërs	5:22-24:)’.26	 	 	

Onderdanigheid,	zedelijkheid	en	trouw	waren	belangrijke	deugden	binnen	het	

huwelijk	van	de	christelijke	burgergezinnen.27	Echter,	zeemansvrouwen	waren	na	

vertrek	van	hun	mannen	juist	aangewezen	op	eigen	verantwoordelijkheden	en	

zelfinitiatief.	Zo		waren	er	zelfs	enkele	zeemansvrouwen	die	op	eigen	houtje	de	

oversteek	naar	de	Oost	waagden,	om	geen	afscheid	van	hun	echtgenoot	te	hoeven	

nemen.	Vermomd	als	matroos	aan	boord	van	een	de	van	VOC	schepen	probeerde	een	

enkeling	de	lange	reis	naar	Indië	te	volbrengen.28		

Ook	de	thuisblijvende	zeemansvrouwen	in	Amsterdam	pasten	niet	binnen	het	

burgerideaal	en	zij	moesten	zelf	hard	werken	om	financieel	het	hoofd	boven	water	te	

houden.	Vaak	waren	zij	die	achterbleven	in	de	Republiek	deel	van	de	onderste	laag	van	

de	samenleving	en	hadden	dagelijks	weinig	tot	niets	te	besteden.29	De	minderbedeelde	

gezinnen	binnen	de	stad	woonden	dan	ook	vaak	in	de	smalle	dwarsstraten,	

achterstraten	en	sloppen,	of	slechts	in	een	kamer	of	kelder	van	donkere,	vochtige	

ruimtes.30	Zo	schrijft	zeemansvrouw	Annetje	Elias	in	een	brief	aan	haar	man	Jan	Heye	

dat	zij	is	verhuisd	naar	‘boven	de	bar	bier	op	de	voor	kamer’.31	Naast	de	onaangename	

																																																								
25	Brouwer,	Levenstekens,	263;	Van	de	Pol,	Het	Amsterdams	hoerdom,	145.	
26	H.	Brandt,	e.a.,	Biblia	(Amsterdam	1786)	28.				
27	Ketelaars,	Compagniesdochters,	21;	Els	Kloek,	Vrouw	des	huizes.	Een	cultuurgeschiedenis	van	de	Hollandse	huisvrouw	
(Amsterdam	2009)	77-78.	
28	Rudolf	Dekker	en	Lotte	van	de	Pol,	Vrouwen	in	mannenkleren.	De	geschiedenis	van	een	tegendraadse	traditie	Europa	
1500-1800	(Amsterdam	1989)	46;	Carla	van	Wamelen,	Family	life	onder	de	VOC.	Een	handelscompagnie	in	huwelijks-	en	
gezinszaken	(Hilversum	2014)	228-229;	Rudolf	Dekker	en	Lotte	van	de	Pol,	Daar	was	laatst	een	meisje	loos.	
Nederlandse	vrouwen	als	matrozen	en	soldaten.	Een	historisch	onderzoek	(Baarn	1981)	60.		
29	Annette	de	Wit,	Leven,	werken	en	geloven	in	zeevarende	gemeenschappen.	Schiedam,	Maassluis	en	Ter	Heijde	in	de	
zeventiende	eeuw	(Amsterdam	2008)	137.		
30	Brouwer,	Levenstekens,	149.	
31	Annetje	Elias,	‘Brief	aan	Jan	Heye	25	mei’	(Amsterdam	1672).			
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woonsituaties	kende	deze	sociale	groep	een	slechte	reputatie	in	de	stedelijke	

samenleving.	Zij	stonden	ver	af	van	de	gewaardeerde	burgergezinnen.32		

Omdat	de	maatschappelijke	status	en	een	eervol	bestaan	belangrijke	factoren	

waren	bij	het	leven	en	overleven	van	zeemansvrouwen	en	invloed	hadden	op	de	

ondersteuning	van	deze	groep,	zal	allereerst	in	hoofdstuk	een	de	vraag	worden	gesteld	

hoe	zeemansvrouwen	aan	de	slechte	status	kwamen	en	vervolgens	wat	zij	hier	zelf	over	

schreven	in	hun	correspondentie.	33	Zoals	eerder	gesteld	wordt	binnen	dit	onderzoek	de	

invloed	van	zowel	stedelijke	overheid	als	sociale	netwerken	op	de	

overlevingsstrategieën	van	zeemansvrouwen	bekeken.	Zo	worden	in	hoofdstuk	twee	de	

verhoudingen	tussen	stedelijke	autoriteiten	en	zeemansvrouwen	geanalyseerd	en	staat		

in	het	laatste	hoofdstuk	de	hulp	en	ondersteuning	van	familie,	vrienden,	buren,	

kennissen	en	overige	naaste	omgeving	centraal.	Tezamen	zullen	deze	deelvragen	

antwoord	geven	op	de	centrale	vraag,	in	hoeverre	stedelijke	betrekkingen	invloed	

hadden	op	overlevingsstrategieën	van	zeemansvrouwen	binnen	de	Amsterdamse	

stedelijke	samenleving	van	de	zeventiende	eeuw.					

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
32	Van	de	Pol,	Het	Amsterdams	hoerdom,	147.	
33	Ibidem,	68.	
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I	Ongeliefde	zeemansvrouwen	
	

Gedurende	de	zeventiende	eeuw	hadden	zowel	zeelieden	als	hun	vrouwen	een	slechte	

reputatie	binnen	de	Amsterdamse	maatschappij.	De	negatieve	associaties	die	inwoners	

van	Amsterdam	kenden	bij	zeevaarders,	kwamen	door	de	mannen	die	in	Amsterdam	

voor	de	schout	en	schepenen	moesten	verschijnen.	Toch	bestonden	er	genoeg	

deugdzame	lieden,	maar	die	kennen	vaak	veelal	geen	plaats	in	overgebleven	

beschrijvingen	binnen	het	bronnenmateriaal	uit	deze	periode.	Hetzelfde	probleem	gold	

voor	zeemansvrouwen.34	Danielle	van	den	Heuvel	stelt	dan	ook	terecht	de	vraag	in	

hoeverre	de	negatieve	contemporaine	beeldvorming	juist	is.35		

Het	is	van	belang	om	het	beeld	en	de	waardering	van	de	zeemansvrouwen	mee	te	

nemen	in	een	onderzoek	naar	overlevingsstrategieën.	Reputatie,	status	en	eer	waren	

immers	belangrijke	factoren	van	het	stedelijk	leven	in	een	vroegmoderne	stad,	en	nauw	

verbonden	aan	de	potentiële	hulp	die	werd	geboden	aan	armlastige	zeemansvrouwen.36		

In	het	eerste	deel	van	dit	hoofdstuk	staat	de	vraag	centraal	hoe	zeemansvrouwen	aan	de	

slechte	reputatie	kwamen	waarover	in	de	historiografie	wordt	gesproken.	Vervolgens	

zal	worden	bekeken	hoe	zeemansvrouwen	in	eigen	geschreven	brieven	spreken	over	

hun	maatschappelijke	status,	en	of	dit	strookt	met	het	beeld	dat	tijdgenoten	hebben	

geschetst.				

	 Het	levensverhaal	van	zeemansvrouwen	speelde	zich	grotendeels	af	in	

middelgrote	en	grote	havensteden	van	de	vroegmoderne	Nederlanden.	Aan	het	begin	

van	de	zeventiende	eeuw	had	de	Republiek	ongeveer	anderhalf	miljoen	inwoners.	Rond	

1650	was	het	inwonersaantal	al	bijna	gestegen	naar	twee	miljoen.	Veel	van	deze	

inwoners	waren	woonachtig	in	de	zeevarende	provincies	Zeeland,	Holland	en	Friesland	

en	dan	voornamelijk	in	de	havensteden	als	Amsterdam,	Middelburg,	Delft	en	

Rotterdam.37	Binnen	de	stedelijke	gemeenschappen	hadden	vrouwen	een	eigen	plek.	De	

heersende	christelijke	moraal	wees	hen	vooral	op	het	belang	van	vrouwelijke	

gehoorzaamheid	aan	haar	echtgenoot	en	vriendelijkheid,	zedigheid	en	bescheidenheid	

binnen	het	huwelijk.38		

																																																								
34	Van	de	Pol,	Het	Amsterdams	hoerdom,	147.	
35	Van	den	Heuvel,	Bij	uijtlandigheijt	van	haar	man,	43-44.	
36	Van	de	Pol,	Het	Amsterdams	hoerdom,	68.	
37	Kloek,	Vrouw	des	huizes,	89-91;	Ketelaars,	Compagniedochters,	15.	
38	Ibidem,	77,	82.	
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Maar	wat	als	de	echtgenoot	was	vertrokken,	om	misschien	nooit	meer	terug	te	

keren?	In	de	periode	1602-1795	verlieten	bijna	een	miljoen	ambacht-	en	zeelieden	de	

Republiek,	van	wie	meer	dan	tweederde	nooit	meer	terugkeerde	naar	huis.	De	meeste	

van	deze	lieden	waren	afkomstig	uit	de	eerdergenoemde	grote	havensteden	van	de	

Republiek.	Een	belangrijk	gevolg	hiervan	was	de	aanwezigheid	van	veel	alleenstaande	

vrouwen	en	gezinnen	met	alleen	een	moeder	aan	het	hoofd.39	Zij	werden	hiermee	in	een	

keer	verantwoordelijk	voor	een	eigen	overlevingsstrategie.			

Ariadne	Schmidt	en	Manon	van	der	Heijden	stellen	dat	deze	categorie	‘getrouwde	

vrouwen	alleen	wonend’	in	de	Republiek,	die	veelal	bestond	uit	zeemansvrouwen,	vaak	

een	weinig	positieve	beschrijving	kende.40	Het	is	opvallend	dat	zeemansvrouwen	als	

aparte	sociale	groep	worden	gezien.	Natalie	Zemon	Davis	stelt	hierover	dat	vaak	alleen	

mannen	binnen	de	vroegmoderne	stad	in	verschillende	categorieën	met	bijbehorende	

rechten	en	plichten	werden	verdeeld.41		

Zeemansvrouwen	kenden	geen	politieke	rechten,	maar	hadden	wel	een	

uitzonderingspositie	ten	opzichte	van	andere	vrouwen	binnen	de	stad.	Zij	hadden	een	

eigen	sociale	identiteit		en	-status	binnen	de	stad,	waardoor	zij	bepaalde	privileges	

kregen	en	een	aparte	groep	vormden.42	In	contemporaine	literaire	werken	als	

zeemansliederen,	persoonlijke	getuigenissen	en	prenten	wordt	zelfs	specifiek	aandacht	

besteed	aan	karakteriserende	eigenschappen	van	de	zeemansvrouwen.	Echter,	deze	

bronnen	schetsen	een	negatief	beeld	over	de	betreffende	groep,	wat	veelal	leidde	tot	een	

negatieve	beoordeling	van	de	sociale	groep.43		

Dit	was	ongewenst	voor	zeemansvrouwen,	want	het	was	in	de	vroegmoderne	

Republiek	van	belang	om	een	goede	naam	te	hebben	en	te	behouden.	Eer	en	status	

waren	binnen	de	stad	bepalende	factoren	voor	de	reputatie,	en	een	goede	naam	kon	

gemakkelijk	verloren	gaan	door	de	ongewenste	gedragingen	van	een	individu	of	leden	

die	gerekend	werden	tot	eenzelfde	sociale	groep.	44	Doordat	zeemansvrouwen	als	

sociale	groep	werden	gezien,	had	ieder	lid	van	deze	groep	waarschijnlijk	te	maken	met	

de	beoordelingen	van	de	minder	wenselijke	eigenschappen	of	gedragingen	van	

individuen	die	gerekend	werden	tot	dezelfde	categorie.		

																																																								
39	Schmidt	en	Van	der	Heijden,	‘Women	alone	in	early	modern	Dutch	towns’,	24.			
40	Ibidem,	30.	
41	Natalie	Zemon	Davis,	‘	Vrouwen	en	politiek’	in:	Georges	Duby	en	Michelle	Perrot,	Geschiedenis	van	de	vrouw.	Van	
Renaissance	tot	de	moderne	tijd	(Amsterdam	1992)	157-170,	aldaar	159.				
42	Van	de	Pol,	Het	Amsterdams	hoerdom,145-147.	
43	Van	den	Heuvel,	Bij	uijtlandigheijt	van	haar	man,	43.	
44	Van	de	Pol,	Het	Amsterdams	hoerdom,	68.	
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Werkzaamheden	en	beroepen	blijken	belangrijke	factoren	bij	de	beoordeling	van	

de	sociale	identiteit.45	Zo	worden	zeemansvrouwen	door	de	anonieme	auteur	van	het	

boek	’t	Amsterdamsche	hoerdom	(1681)	duidelijk	niet	omschreven	als	eerlijke	lieden	

binnen	de	samenleving,	maar	geassocieerd	met	prostitutie	en	beschreven	als	onzedelijk	

en	onbetrouwbaar.46	

‘Gy	kunt	wel	denken,	vervolgde	hy,	dat	de	Vroului	Hoeren	sijn;	maar	't	sou	u	kunst	sijn	te	raaden,	

dat	'er	onder	deese	vier	twee	sijn,	die	Mannen	hebben,	welke	voor	arme	Soldaaten	in	Oost-Indien	

omswerven,	terwyl	deese	beesten	sig	van	een	ieder	gebruiken	laaten.	Maar	den	bommel	zal	wel	

uitbreeken,	voegde	hy	daar	by,	want	die	dicke,	die	daar	by	die	Vent	met	dat	blond	gekruld	hair	sit,	

heeft	al	een	kind	overgewonnen,	terwyl	haar	Man	uyt	geweest	is,	en	tegenwoordig	gaat	se	

swanger	van	het	tweede.’47		

Om	de	minimale	inkomsten	uit	het	zeemanssalaris	aan	te	vullen,	hadden	sommige	

zeemansvrouwen	overlevingsstrategieën	die	niet	bevorderlijk	waren	voor	de	sociale	

status.48	Volgens	de	auteur	zouden	zeemansvrouwen	zich	losbandig,	onzedelijk,	

onbetrouwbaar	en	ontuchtig	gedragen.49	Desondanks	hadden	zeemansvrouwen	soms	

geen	andere	keus	en	was	het	noodzakelijk	kwaad	om	op	deze	manier	de	nodige	extra	

inkomsten	te	vergaren.50	Het	belang	van	inkomsten,	en	daarmee	het	belang	van	

overleven,	stond	boven	het	belang	van	een	gewenste	status.		

Een	van	de	beroepen	waarin	zeemansvrouwen	actief	waren	en	waarover	met	

minachting	werd	gesproken	was	die	van	zielverkoopster.	Door	de	risico’s	van	de	reizen	

en	de	lage	lonen	konden	de	compagnieën	van	de	VOC	en	WIC	niet	zo	makkelijk	aan	goed	

personeel	komen.	Om	toch	aan	voldoende	mankracht	te	komen	gingen	zogenoemde	

zielverkoopsters	op	zoek	naar	mannen	die	in	dienst	konden	treden.	Zij	namen	

nieuwelingen	een	tijdje	onder	hun	hoede,	onder	meer	door	ze	onderdak,	eten	en	vertier	

te	verschaffen.	Als	het	geld	eenmaal	op	was,	werden	de	werklieden	doorverwezen	naar	

een	van	de	compagnieën	om	in	dienst	te	treden	als	zeeman.	Zo	schreef	een	Duitse	

zeeman	dat	hij	na	aankomst	in	Vlissingen	werd	belaagd	door	vrouwen	die	uit	waren	op	

‘unsere	so	schwer	und	blutsauer	verdienten	Gage’.51	Als	het	geld	eenmaal	op	was,	

																																																								
45	Erving	Goffman,	Stigma.	Aantekeningen	over	het	omgaan	met	een	geschonden	identiteit	(Utrecht	1963)	10.	
46	Van	den	Heuvel,	Bij	uijtlandigheijt	van	haar	man,	41.	
47	Van	de	Pol,	‘t	Amsterdamsch	Hoerdom,	92-93.	
48	Ketelaars,	Compagniesdochters,	74-75.	
49	Van	den	Heuvel,	Bij	uijtlandigheijt	van	haar	man,	41.		
50	Ketelaars,	Compagniesdochters,	62.	
51	Van	den	Heuvel,	Bij	uijtlandigheijt	van	haar	man,	43.	
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werden	de	werklieden	doorverwezen	naar	een	van	de	compagnieën	om	in	dienst	te	

treden	als	zeeman.52		 	 	

Het	was	voor	zeemansvrouwen	tamelijk	eenvoudig	om	te	gaan	werken	als	

zielverkoopster.	Ze	waren	immers	bekend	in	de	zeemanswereld	en	vaak	woonachtig	in	

het	havenkwartier.	Hier	legden	zij	de	contacten	met	de	nieuwe	werkzoekenden	en	

betrokken	deze	bij	de	zeemanswereld.53	Voor	de	compagnieën	was	dit	een	handige	

manier	om	gebruik	te	maken	van	het	bestaande	stedelijke	netwerk.	Deze	contacten	

waren	belangrijk	bij	de	werving	van	nieuw	personeel	voor	de	VOC	tot	aan	de	tweede	

helft	van	de	achttiende	eeuw.54	Voor	de	zielverkoopsters	was	het	bittere	noodzaak	dat	

de	geronselde	mannen	aan	boord	gingen	van	de	vertrekkende	schepen,		waardoor	zij	

extra	inkomsten	wisten	te	verdienen.55		

Naast	werken	als	zielverkoopster	waren	zeemansvrouwen	ook	actief	in	het	

criminele	circuit.56	Indien	zeemansvrouwen	geen	werk	vonden	of	aanspraak	maakten	op	

ondersteuning,	lag	vaak	de	enige	uitkomst	in	criminele	activiteiten.	Ongewenst	en	

crimineel	gedrag	werd	deel	van	het	overleven	in	de	vroegmoderne	stad.57	De	

onderwereld	concentreerde	zich	in	vroegmodern	Amsterdam	voornamelijk	in	wijken	

rond	de	Zeedijk	en	de	Jordaan,	plekken	waar	veel	zeemansfamilies	en	andere	arbeiders	

woonden.58	Criminaliteit	onder	vrouwen	betekende	meestal	prostitutie,	diefstal,	heling,	

geweldpleging,	belastingontduiking,	verkoop	zonder	vergunning,	verzet	tegen	

ordehouders,	negeren	van	verbanning	of	bedelarij.59			

Ook	kwamen	er	zeemansvrouwen	in	de	prostitutie	terecht.	Over	hoeveel	

vrouwen	dit	ging,	bestaat	echter	een	discussie.	Michiel	Ketelaars	betoogt	dat	slechts	

weinig	prostituees	getrouwde	vrouwen	waren,	omdat	straf	bij	de	veroordeling	zwaarder	

was	bij	een	gehuwde	vrouw.60	Lotte	van	de	Pol	geeft	ook	aan	dat	nog	geen	drie	procent	

van	de	vrouwen	die	voor	de	rechtbank	moesten	verschijnen	door	prostitutie	aangaf	

																																																								
52	Ketelaars,	Compagniesdochters,	66-67.	
53	Ibidem,	74-75.	
54	Van	de	Pol,	Het	Amsterdams	hoerdom,	139.	
55	Ketelaars,	Compagniesdochters,	68.	
56	De	Wit,	Leven,	werken	en	geloven	in	zeevarende	gemeenschappen,	137;	Manon	van	der	Heijden,	Misdadige	vrouwen.	
Criminaliteit	en	rechtspraak	in	Holland	1600-1800	(Amsterdam	2014)	42.		
57	Van	der	Heijden,	Misdadige	vrouwen,	221.	
58	Prak,	Maarten	en	Lidewij	Hesselink,	‘Stad	van	gevestigden	1650-1730’	in:	Willem	Frijhoff	en	Maarten	Prak,	
Geschiedenis	van	Amsterdam,	Zelfbewuste	stadstaat	1650-1813	(Amsterdam	2004)	89-149,	aldaar	286.	
59	Hester	Lunsingh	Scheurleer,	Vrouwencriminaliteit	in	Amsterdam	in	de	periodes	1701-1791:	een	vergelijking	aan	de	
hand	van	Confessieboeken	(Amsterdam	1983)	12.	
60	Ketelaars,	Compagniesdochters,	106.	
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getrouwd	te	zijn.	Maar	stelt	hierbij	dat	dit	voornamelijk	zal	komen	doordat	vrouwen	bij	

arrestatie	onder	hoge	straf	uit	wilde	komen,	en	ontkenden	een	echtgenoot	te	hebben.61		

Ondanks	deze	bevindingen	van	Van	de	Pol	en	Ketelaars,	waren	prostituees	en	

zeelieden	gedurende	de	zeventiende	eeuw	vaak	nauw	aan	elkaar	verbonden.62	Dit	idee	

wordt	onder	meer	gevormd	door	contemporaine	zeemansliederen;				
‘Zy	ganen	Lief	kosen, 	
En	dat	over	al:		
By	nagten	en	Dagen,	
En	's	morgens	vroeg,	
Komt	men	na	hare	vragen,		
Zy	zijn	in	de	kroeg.’63	

Het	creëert	een	beeld	dat	zeemannen	die	terugkeerden	naar	de	Republiek	zich	uitbundig	

gedroegen	en	veelal	in	gezelschap	waren	van	drank	en	prostituees.64	Dit	beeld	werd	niet	

alleen	gevormd	in	deze	zeemansliederen,	ook	contemporaine	drukwerken	bevestigen	

dit	beeld.	‘Gelijk	van	aart	is	wel	gepaart’	vertelt	het	onderschrift	van	afbeelding	1		en	

slaat	op	het	ongewenste	gedrag	van	zowel	de	zeeman	als	de	vrouw	aan	zijn	arm.

	 Volgens	deze	beeldvorming	zouden	zeemannen	als	zij	eenmaal	veilig	

teruggekeerd	waren	naar	de	havens	van	de	Republiek	het	verdiende	geld	binnen	enkele	

weken	weer	uitgeven.	Uit	deze	contemporaine	bronnen	blijkt	het	ongenoegen	van	de	

gevestigde	burgerij	van	de	stad,	omdat	dit	gedrag	in	strijd	was	met	belangrijke	

burgerdeugden	als	spaarzaamheid.	De	zogenoemde	‘Heren	voor	zes	weken’	zouden	

beter	dankbaar	kunnen	zijn	voor	de	behouden	vaart	en	een	veilige	thuiskomst.	Uit	

beschrijvingen	van	zeelieden	in	het	‘Oostindischvaarders	lied’,	blijkt	dan	ook	dat	burgers	

liever	niet	te	maken	wilden	krijgen	met	deze	aparte	sociale	groep	en	subcultuur	van	lage	

en	onbeschaafde	lieden.65		

‘In	plaets	men	God	sou	danen,	
	 Voor	een	behouden	reys,	
	 Zo	gaen	zy	(wat	te	ranken)	
	 By	Hoere,	vuyl	van	vleys,	
	 Haer	schoon	en	zuur	verdiende	geld,	
	 Verteeren	en	versmeeren,	
	

																																																								
61	Van	de	Pol,	Het	Amsterdams	hoerdom,	139.	
62	Ibidem,	137.	
63	‘Een	Nieuw	Lied,	van	de	Oost-Indische	Schepen,	en	het	zwieren	van	de	Matroosen’,	in:	Het	vernieuwde	Liedeboek	
vande	Hondt	in	de	Pot	(vierde	druk,	Amsterdam	1783);	Roelof	van	Gelder,	Het	Oost-Indisch	avontuur.	Duitsers	in	dienst	
van	de	VOC	1600-1800	(Nijmegen	1997)	215.							
64	Van	den	Heuvel,	Bij	uijtlandigheijt	van	haar	man,	43.	
65	Van	de	Pol,	Het	Amsterdams	hoerdom,	151.	
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Afb.	1	 Cornelis	Dusart,	De	uit	Indië	teruggekeerde	soldaat	(mezzotint)	1680-1704.	Museum	Boijmans	
van	Beuningen	
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Tot	d’alderlaeste	spelt’.66		

De	ongeliefde	hoerhuizen	waren	dan	ook	voornamelijk	te	vinden	in	het	

havengebied	en	werden	gezien	als	tegenhanger	van	het	christelijke-	en	burgerlijke	

huishouden	van	de	gewaardeerde	stadsbewoners.67	Het	‘hoerhuis’	zou	een	vorm	zijn	

van	antimoeders	en	antigezin,	een	plek	waar	zich	diefstal,	bedrog	en	dronkenschap	

voordeed.	Praktijken	die	deugdelijke	burgergezinnen	verafschuwden	en	die	ingingen	

tegen	huiselijke	normen	als	geborgenheid	en	gematigdheid.68			 	

	 Ondanks	dat	niet	elke	zeeman	zich	onzedelijk	gedroeg	en	niet	elke	

zeemansvrouw	actief	was	binnen	de	prostitutie,	waren	degene	die	dat	wel	deden	

bepalend	voor	de	waardering	van	de	hele	sociale	groep	in	de	stedelijke	samenleving.	

Naast	de	beschuldiging	van	prostitutie	en	criminaliteit,	werden	zeemansvrouwen	nogal	

eens	overspelig,	onbetrouwbaar	en	onzedig	genoemd.	Binnen	de	zeventiende-eeuwse	

maatschappij	was	het	huwelijk	een	onherroepelijke	keus.69	Ondanks	het	feit	dat	

overspel	niet	werd	getolereerd	en	zwaar	werd	bestraft	gedurende	de	zeventiende	eeuw,	

was	het	een	voorkomend	verschijnsel	in	deze	tijd.70		 	 	 	 	

	 Toch	waren	er	ook	tijdgenoten	die	meer	medeleven	toonden	met	alleenstaande	

vrouwen	en	overspel	verklaarden	vanuit	het	probleem	van	de	vele	vertrekkende	

echtgenoten.71	Zo	schreef	Jacob	Cats	in	zijn	bekende	werk	Houwelick	uit	1625	over	de	

moeilijkheden	van	alleenstaande	vrouwen;	 	 	

‘Geen	vrouw	en	dient	alleen.	siet	Eva	vander	slangen	
Met	listen	omgevoert,	en	inder	haest	gevangen;	
Sy	eenich	bracht,	eylaes!	de	weerelt	inde	pijn,	
Een	vrouw,	een	jonge	vrou,	en	mach	niet	eenich	sijn.	
Ghy	die	een	jonge	vrou	laet	eenich	sitten	treuren,	
Denckt	hoe	de	weerelt	gaet,	en	watter	kan	gebeuren[…]	
Maer	om	aen	uwen	man	sijn	huys	te	doen	behagen,	
Soo	wil	ick,	jonge	vrou,	een	nieuwen	raet	gewagen’.72		
	

																																																								
66	A.N.	Paasman,	Wie	wil	d’r	mee	naar	Oost-Indië	varen.	Liedjes	uit	de	compagnietijd	(Amsterdam	1991)	149;	Lotte	van	
de	Pol,	De	burger	en	de	hoer.	Prostitutie	in	Amsterdam	(Amsterdam	2003)	142.	
67	Ketelaars,	Compagniesdochters,	104;	Van	de	Pol,	De	burger	en	de	hoer,	148.	
68	Simon	Schama,	Overvloed	en	onbehagen.	De	Nederlandse	cultuur	in	de	Gouden	Eeuw	(Amsterdam	2012),	389-390,	
466-467.	
69	A.	Th.	van	Deursen,	Het	kopergeld	van	de	Gouden	Eeuw.	Volkscultuur	(Amsterdam	1978),	22.		
70	Judith	Brouwer,	‘Jij	hoeve	mij	soo	niet	weer	tuijs	te	koomen’	in:	Buitgemaakt	en	teruggevonden.	Nederlandse	brieven	
en	scheepspapieren	in	een	Engels	archief	(Zutphen	2013),	95-100,	aldaar	95;	Ketelaars,	Compagniedochters,	107.					
71	Ketelaars,	Compagniesdochters,	107.	
72	Jacob	Cats,	Houwelick.	Dat	is	het	gansche	legenheyt	des	echten-staets	(Middelburg	1625)	110V;	A.	Th.	van	Deursen,	
‘Jacob	Cats	and	the	married	woman’	in:	Kloek,	Els,	Nicole	Teeuwen	en	Marijke	Huisman	ed.,	Women	in	the	Golden	Age.	
A	international	debate	on	women	in	seventeenth-century	Holland,	England	and	Italy	(Hilversum	1994)	35-38,	aldaar	36.				
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De	mildere	woorden	van	Cats	geven	een	genuanceerder	beeld	van	de	situatie	van	

alleenstaande	zeemansvrouwen,	en	voor	het	eerst	een	minder	veroordelende	

beschrijving.		

De	stigmatisering	van	zeemansvrouwen	als	sociale	groep	is	slechts	een	kant	van	

het	verhaal,	vooral	gebaseerd	op	contemporaine	literaire	werken,	liederen,	

getuigenissen	en	prenten.	Deze	verschillende	vormen	van	overlevering	die	hier	worden	

besproken	zijn	vooral	gebaseerd	op	verhalen	van	anderen.	Een	belangrijk	punt	hierbij	is	

dat	binnen	deze	bronnen	zeemansvrouwen	zelf	niet	aan	het	woord	komen	en	er	geen	

beroep	gedaan	kan	worden	op	de	perspectieven	van	leden	van	de	groep.	De	vraag	rijst	

daardoor,	in	hoeverre	klopt	dit	eenzijdige	beeld	en	zal	dit	veranderen	als	individuen	zelf	

aan	het	woord	zijn?73	

Ook	de	bekende	boekillustrator	Casper	Luyken	toont	een	positiever	beeld	van	

actieve	vrouwen	binnen	de	stad.	De	tekening	Appels	en	peren	verkoopster	uit	de	serie		

van	straatvensters	(afbeelding	2)	verbeeldt	de	vrouw	werkend	als	verkoopster.74		

Zeemansvrouwen	waren	immers	niet	alleen	actief	in	oneerbare	beroepen	en	

criminaliteit,	maar	kenden	meer	manieren	om	staande	te	houden	in	de	stad.	Zo	is	er	ook	

al	eerder	gesproken	over	de	reizigers	die	zich	verbaasden	over	de	actieve	rol	die	

zeemansvrouwen	speelden	binnen	de	zeventiende-	en	achttiende-eeuwse	samenleving.		

Werkzaamheden	als	verkopen,	spinnen,	naaien,	wassen	of	waren	actief	als	vroedvrouw	

of	kindermeid	behoorden	ook	tot	de	overlevingsstrategieën	van	zeemansvrouwen.75		

Ook	de	brieven	van	zeemansvrouwen	tonen	een	ander	beeld	van	hun	bestaan	in	

de	Amsterdamse	stedelijke	maatschappij	dan	reeds	beschreven.	Briefschrijven	werd	

gedurende	de	zeventiende	eeuw	immers	gedaan	binnen	alle	lagen	van	de	bevolking.76	Zij	

spreken	zelf	niet	over	criminaliteit,	prostitutie	of	andere	ongewenste	bijbanen,	wat	niet	

betekent	dat	hier	helemaal	geen	sprake	van	was.	Wel	zorgen	de	brieven	voor	een	

verdieping	van	het	inzicht	in	de	problemen	met	het	armoedige	bestaan,	overleven	en	de	

maatschappelijke	status.	Armoede	was	bepalend	voor	de	kwaliteit	van	leven	van		

																																																								
73	Van	den	Heuvel,	Bij	uijtlandigheijt	van	haar	man,	43-44.	
74	Erika	Kuijpers,	Migrantenstad.	Immigratie	en	sociale	verhoudingen	in	17e-eeuws	Amsterdam	(Hilversum	2005)	253.	
75	Schmidt	en	Van	der	Heijden,	‘Women	alone	in	early	modern	Dutch	towns’,	31;	Ketelaars,	Compagniesdochters,	24.	
76	Roelof	van	Gelder,	Zeepost.	Nooit	bezorgde	brieven	uit	de	17de	en	18de	eeuw	(Amsterdam	2008)	44;	A.	Armbrust,	
e.a.,	Dat	gy	mij	niet	vergeet.	Correspondentie	van	vrouwen	in	de	zeventiende	en	achttiende	eeuw	(Amsterdam	2006)	8-9.	
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Afb.	2	 Casper	Luyken,	Appels	en	peren	verkoopster	(tekening)	1708.	Amsterdam	Museum	
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zeemansvrouwen.77	Het	is	dan	ook	niet	verrassend	dat	zij	hier	in	brieven	veel	over	

schrijven,	en	dit	zelf	zagen	als	een	bepalende	factor	voor	eer,	status	en	reputatie.	

	 In	de	meeste	brieven	is	te	lezen	dat	zeemansvrouwen	geen	gemakkelijk	leven	

kenden	in	Amsterdam	gedurende	de	zeventiende	eeuw.78	Zij	waren	zich	bewust	van	de	

zware	omstandigheden	aan	boord,	maar	schrijven	zelf	ook	over	de	moeilijke	tijden	die	

zij	doormaakten.	Uit	veel	brieven	blijkt	dat	financiële	tekorten	een	groot	probleem	

waren.79	Zeemansvrouwen	schrijven	veel	over	gebrek	aan	werk	binnen	de	stad,	en	de	

invloed	die	dit	vervolgens	had	op	hun	kansen	van	overleven,	maar	ook	op	hun	

maatschappelijke	reputatie.	

Zo	liet	Hillegonda	Vrienk	haar	man	Cornelis	Bartrink	in	Batavia	weten	dat	het	

leven	in	Amsterdam	zwaar	was.	Zij	schrijft	dat	zij	niet	gewaardeerd	wordt	door	haar	

omgeving,	en	ondervond	problemen	met	haar	sociale	omgeving	door	status	en	reputatie.	

‘Mij	gaet	hier	ock	wel	een	ongewonte	aen.	IJck	weet	hier	mij	kost	niet	te	winnen	en	elck	

siet	een	met	de	neck	aen’.	Hillegonda	had	voorheen	werk	in	de	textielindustrie	als	

strijkster	van	weefsel,	maar	‘het	nu	soo	slechten	tijt	is	en	met	het	gommen	is	hier	niet	te	

doen	voor	ons	want	wij	en	hebben	geen	klanten	en	dat	is	allemael	door	dat	gedoe	van	de	

seijie	stoffen	gecommen’.80	Uit	de	brief	van	Hillegonda	blijkt	dat	zij,	naast	de	

werkloosheid,	ook	haar	reputatie	als	belemmering	ziet	bij	het	overleven	in	de	stad.			

Het	voorkomen	van	schande	en	het	behouden	van	een	goede	reputatie	blijkt	ook	

voor	zeemansvrouw	Neeltje	van	belang.	Ze	heeft	van	haar	man	Gerrit	Claesz	Visser	

gehoord	dat	hij	misschien	van	boord	wil.	‘Maer	min	lieve	man	Gerret	Klaesen,	ick	loof	

niet	dat	u	het	meent	want	wat	soude	dat	wesen,	waer	souden	wij	heen.	Want	wij	sitten	

daer	soo	diep	in	gelick	u	wel	weet,	al	soo	wel	als	ick	het	weet.	Ende	lieve	man	hier	is	

niets	te	doen.	Hier	is	niet	te	wercken	noch	hier	is	te	varen	[…]	Daer	om	mijn	seer	

beminde	man	moet	u	dencken	dat	wij	tesamen	op	een	suren	appel	bitten	moetten’.81	

Neeltje	schreef	in	haar	brief	dat	zij	van	boord	gaan	niet	als	de	juiste	beslissing	zag.	

“Denckt	eens	wat	een	schande	dat	het	wesen	soude	voor	ons	op	het	hoof	ende	bij	alle	

mensen”.82	Ondanks	het	slechte	bestaan	aan	boord	en	aan	wal,	bleef	de	

maatschappelijke	status	iets	om	steeds	rekening	mee	te	houden.		 	 	
																																																								
77	Anita	Boele,	Leden	van	een	lichaam.	Denkbeelden	over	armen,	armenzorg	en	liefdadigheid	in	de	Noordelijke	
Nederlanden	1300-1650	(Hilversum	2013)	250-251.	
78	Schmidt	en	Van	der	Heijden,	‘Women	alone	in	early	modern	Dutch	towns’,	30.		
79	Brouwer,	Levenstekens,	270.	
80	Hillegonda	Vrienk,	‘Brief	aan	Cornelis	Bartink	6	november’	(Amsterdam	1673);	Judith	Brouwer,	Levenstekens,	271.			
81	Neetje	Jans.	‘Brief	aan	Gerrit	Klaasz	15	november’	(Amsterdam	1664).			
82	Jans.	‘Brief	aan	Gerrit	Klaasz	15	november’.	
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	 Zo	schrijft	Aafje	Boot	aan	haar	echtgenoot	Pieter	Christiaansen	‘ick	weet	nit	hoe	

dat	ick	het	maken	sael	met	de	kinderre.	Ick	weet	wel	dat	godt	mijen	wel	helpen	kaen	alst	

hem	belift	en	daer	uertrou	ick	op’.	Ze	verkeert	samen	met	haar	kinderen	in	armoede	en	

heeft	problemen	met	lieden	die	het	gezin	nog	geld	schuldig	is.	‘Niet	alleen	dat	ick	in	

sulken	armoet	siet,	maer	di	smaet	di	ick	verdragen	moet	vaen	de	luijde	di	aen	ons	te	kort	

komen	dat	is	voor	mijen	nit	om	te	verdraghen’.	Ze	heeft	klaarblijkelijk	geen	goede	naam	

meer	binnen	de	stedelijke	samenleving	en	zou	willen	dat	‘onse	kinderren	haer	ooghen	

nit	hoeven	neder	te	slaen	om	haer	ouders’.83	Het	schrijven	van	Aafje	laat	zien	dat	

geldgebrek	en	schulden	een	duidelijke	invloed	hadden	op	de	positie	binnen	de	stad.	

	 Het	leven	van	een	achtergebleven	vrouw	was	geen	pretje.	Zeemansvrouwen	

schrijven	geregeld	over	werkloosheid,	geldnood	en		schulden:	allemaal	zaken	die	het	

leven	als	achtergebleven	vrouw	bemoeilijkten.	Naast	de	directe	moeilijkheden	die	deze	

problemen	veroorzaakten,	had	armoede	ook	nog	eens	invloed	op	de	sociale	positie	

binnen	de	stad.	Het	resultaat	was	een	vicieuze	cirkel	waar	zeemansvrouwen	moeilijk	uit	

konden	stappen:	armoede	zorgde	voor	een	slechte	reputatie,	en	door	deze	slechte	

reputatie	verkregen	zij	alleen	maar	meer	problemen.		 	 			 	 	

	 In	de	stad	zullen	vooral	de	criminele	en	wet-overtredende	zeemansvrouwen	de	

beeldvorming	rondom	de	sociale	groep	binnen	de	maatschappij	negatief	hebben	

beïnvloed.	Door	de	associatie	met	prostitutie	en	andere	eerloze	werkzaamheden	als	

zielverkoopster	ontstond	veelal	een	negatief	beeld	in	bijvoorbeeld	zeemansliederen,	

literatuur,	reisverslagen,	afbeeldingen	en	persoonlijke	getuigenissen.	Al	deze	factoren	

samen	zorgden	er	voor	dat	zeemansvrouwen	een	ongewenste	sociale	status	kenden,	

weinig	kans	op	succes	hadden	en	vaak	niet	in	de	smaak	vielen.	Dit	was	zeer	ongunstig	

voor	hun	overlevingskansen.	Slechts	het	behoren	tot	de	sociale	groep	zeemansvrouwen	

zal	voor	vele	andere	lieden	uit	de	stedelijke	maatschappij	vaak	genoeg	zijn	geweest	een	

oordeel	te	vellen	over	een	vrouw	met	een	man	op	zee,	en	hiermee	van	invloed	op	de	

hulpbehoevendheid	aan	deze	groep.						

	

	

	

																																																								
83	Aafje	Boot,	‘Brief	aan	Pieter	Christiaansen	4	oktober’	(Amsterdam	1664).		
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II	Zeemansvrouwen	en	de	stedelijke	machthebbers	
	

Het	leven	in	de	vroegmoderne	steden	van	de	Republiek	werd	gekenmerkt	door	idealen	

als	veiligheid,	bescherming	en	vrijheden.	Zeker	in	Amsterdam,	de	stad	die	gedurende	de	

zeventiende	eeuw	als	zeer	welvarend	werd	beschouwd.	Het	moest	een	plaats	zijn	waar	

burgers	een	gegoed	leven	konden	leiden.	Een	prettige	leefomgeving	zou	immers	

aantrekkingskracht	hebben	op	rijke	kooplieden	en	meer	kapitaal	naar	Amsterdam	

brengen.	Het	stadsbestuur	wilde	dan	ook	graag	een	dergelijke	omgeving	creëren.	

Armoede	paste	niet	binnen	dit	plaatje	en	daarom	zorgde	het	stadsbestuur	voor	sociale	

voorzieningen	voor	minderbedeelden.	Bestuurders	van	de	stad	zetten	zich	hiermee	

actief	in	voor	anderen	en	het	algemene	stedelijk	belang.84	

‘Toch	wij	moeten	godt	bijdden	dat	hij	ons	wijl	genadijch	sijn	en	ons	wijl	helpen	

uijt	alle	noot	en	swarijcheijt’,	schreef	Liesbet	Ariaans	haar	echtgenoot	Matthijs	Karels	op	

26	mei	1672.	Dit	is	slechts	een	van	de	vele	voorbeelden	dat	lang	niet	iedereen	

gedurende	de	Gouden	Eeuw	kon	genieten	van	de	bloeitijd	en	bijbehorende	

rijkdommen.85	De	grote	hoeveelheden	werklieden	in	loondienst,	zeelieden,	knechten	en	

hun	vrouwen	behoorden	vaak	tot	de	lagere	sociale	klassen	binnen	de	stedelijke	

samenleving.	Desondanks	waren	zij	van	economisch	belang	voor	de	regende	elite	en	de	

stedelijke	gemeenschap.86	Het	was	aan	de	machthebbers	om	soms	tegengestelde	

belangen	op	elkaar	af	te	stemmen	en	te	zorgen	voor	orde	binnen	de	stad.87	Wederzijdse	

rechten	en	plichten	tussen	de	achtergebleven	zeemansvrouwen	en	de	stedelijke	

machthebbers	waren	van	invloed	op	de	overlevingsstrategieën	van	zeemansvrouwen	in	

de	stad,	en	staan	centraal	in	dit	tweede	hoofdstuk.			

In	het	Amsterdam	van	de	Gouden	Eeuw	bood	de	groeiende	economie	kansen	om	

de	eigen	positie	binnen	de	stedelijke	samenleving	te	verbeteren,	maar	een	sterk	

groeiende	bevolking	zorgde	ook	voor	een	drukke	arbeidsmarkt	en	een	grote	kans	op	

																																																								
84	Marjolein	‘t	Hart	en	Manon	van	der	Heijden,	‘Stadslucht	maakt	mij	vrij’	in:	Leo	Lucassen	en	Wim	Willen	ed.,	Waarom	
mensen	in	de	stad	willen	wonen	(Amsterdam	2009)	79-102,	aldaar	94-95.		
85	Maarten	Prak,	Gouden	Eeuw.	Het	raadsel	van	de	Republiek	(Amsterdam	2012)	157.	
86	Lotte	van	de	Pol,	‘The	lure	of	the	big	city.	Female	migration	to	Amsterdam’	in:	Kloek,	Els,	Nicole	Teeuwen	en	Marijke	
Huisman	ed.,	Women	in	the	Golden	Age.	A	international	debate	on	women	in	seventeenth-century	Holland,	England	and	
Italy	(Hilversum	1994)	73-81,	aldaar	74;	Jan	Lucassen,	‘Female	migrations	to	Amsterdam’,	in:	Kloek,	Els,	Nicole	
Teeuwen	en	Marijke	Huisman	ed.,	Women	in	the	Golden	Age.	A	international	debate	on	women	in	seventeenth-century	
Holland,	England	and	Italy	(Hilversum	1994)	84-86.	
87	Michiel	van	Groessen	en	Judith	Pollmann,	‘Inleiding’	in:	Michiel	van	Groessen,	Judith	Pollmann	en	Hans	Cools	ed.,	
Het	gelijk	van	deGouden	Eeuw.	Recht,	onrecht	en	reputatie	in	de	vroegmoderne	Nederlanden	(Hilversum	2014)	7-13,	
aldaar	8-9.		
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gelijk	blijven	of	zelfs	een	daling	op	de	sociale	ladder.88	Scheepvaart	en	de	overtocht	naar	

de	Oost	of	West	bleek	slechts	voor	een	enkeling	een	succesvolle	onderneming.89	De	

meeste	zeelieden	hadden	geen	indrukwekkend	levensverhaal	of	erger,	de	reis	aan	boord	

kende	een	fatale	afloop.	Het	leven	aan	boord	was	zwaar,	zeelieden	hadden	weinig	

leefruimte,	kregen	slecht	voedsel	en	kenden	geen	bescherming	tegen	hitte	en	kou.	

Daarnaast	konden	ze	vaak	niet	rondkomen	van	het	scheepssalaris	en	raakten	ze	in	de	

schulden.90		

Voor	de	vele	achtergebleven	echtgenotes	in	Amsterdam	was	het	leven	ook	niet	

gemakkelijk.91	Hierdoor	moest	vanuit	de	stedelijke	autoriteiten	de	nodige	zorg		worden	

geboden	aan	de	vrouwen	die	achterbleven	in	de	Republiek,	om	hen	enigszins	te	

ondersteunen	bij	het	dagelijks	leven.	Verschillende,	door	de	overheid	geïnitieerde,	

maatregelen	binnen	de	stad	hadden	hiermee	invloed	op	de	overlevingsstrategieën	van	

zeemansvrouwen.	Zo	kon	een	zeeman	als	hij	in	dienst	ging	bij	een	van	de	compagnieën,	

voor	het	onderhoud	van	het	achtergebleven	gezin	een	betalingsregeling	treffen,	

bijvoorbeeld	door	het	opstellen	van	een	maandbrief.92		

Het	opstellen	van	zo’n	maandbrief	betekende	dat	een	zeeman	officieel	liet	

registreren	dat	het	achterbleven	gezin	de	mogelijkheid	had	om	maandelijks	een	deel	van	

het	zeemanssalaris	te	ontvangen.	Zo	schreef	Jannetje	Eijlerts	Vos	in	een	brief	aan	haar	

man	Popke	Dies	de	Haan	‘so laedt ijck min alderlijste man weten als dat ijck dat gheldt 
al heb ontfanghen te weten dat ul noch te goede hadde op het osstijnies huis’.	Ook	
vraagt	zij	in	dezelfde	brief	‘min	lijeue	man	laedt	het	mi	doch	weten	als	ghij	van	eene	

schijep	op	het	ander	gaedt	wat	ghij	te	goede	hebt	en	ghij	moet	daer	en	volmacht	bij	

stuierren	anders	can	ijck	hijer	niet	te	rechte	komen.	Als	ul	mi	schrijft	hoefel	dat	ghij	op	

elck	schijep	te	goede	hebt	so	kant	sij	ons	nijet	te	kordt	doen	maer	ul	moet	daer	en	

volmacht	bij	doen	en	rekenij	van	alses	ul	belijeft’.	93		

	 Het	was	kennelijk	een	zeemansvrouw	zeer	van	belang	te	weten	op	welk	schip	

haar	man	verbleef,	omdat	zij	dan	nog	geld	konden	ontvangen	van	een	van	de	

compagnieën.	Later	in	de	brief	verzoekt	Jannetje	namelijk	nogmaals	‘min	lijeue	man	

schrijft	doch	mi	als	ghij	van	het	eene	schijep	op	het	andere	aedt,	wat	ghij	op	eelck	schyep	

																																																								
88	A.	Th.	van	Deursen,	Het	kopergeld	van	de	Gouden	Eeuw.	Het	dagelijks	brood	(Amsterdam	1978)	11.	
89	Van	Gelder,	Zeepost,	44.		
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te	goede	hebt	en	houde’.94	Naast	deze	betalingen	konden	werknemers	tevens	eenmalig	

een	bedrag	tot	maximaal	300	gulden	lenen	van	de	compagnie,	door	middel	van	een	

schuld-	of	transportbrief.	Een	zeevaarder	kon	er	ook	voor	kiezen	om	een	deel	van	zijn	

gage	te	vergeven	aan	een	derde,	die	op	zijn	manier	weer	zorg	zou	dragen	voor	het	

achtergebleven	gezin.	Deze	regeling	troffen	zeemannen	vaak	met	bakkers	uit	de	stad,	

aangezien	brood	een	van	de	belangrijke	basisbehoefte	was	voor	gezinnen	gedurende	de	

vroegmoderne	tijd.95	

De	bestuurders	van	de	VOC,	ofwel	belangrijke	leden	van	de	elite	in	Amsterdam,	

vonden	het	klaarblijkelijk	belangrijk	dat	achterblijvers	een	deel	van	de	verdiensten	

verkregen.96	Het	stedelijk	leven	in	de	plaatsen	waar	de	VOC	kantoren	hield	moest	

immers	niet	te	veel	verstoord	worden.	De	VOC-steden	moesten	een	stabiele	basis	bieden	

voor	de	scheepvaart	en	overzeese	handel.	Daarnaast	zou	een	goede	verzorging	van	de	

achterblijvende	gezinnen	een	extra	motivatie	zijn	voor	mannen	om	in	dienst	te	treden	

van	de	VOC.	Als	mannen	geen	baan	in	de	stad	konden	vinden	en	toch	geld	moesten	

verdienen	voor	het	gezin,	moest	de	scheepvaart	een	aantrekkelijk	alternatief	bieden.97		

Al	deze	mogelijkheden	klinken	als	passende	maatregelen,		maar	de	geldelijke	

middelen	van	zeelieden	waren	vaak	niet	toereikend	om	vrouw	en	kinderen	zelfredzaam	

in	Amsterdam	achter	te	laten.98	Daarnaast	zorgden	gemis,	onzekerheid,	ziekte	en	de	

dood	dat	zeemansvrouwen	meer	dan	eens	een	somber	bestaan	kenden.	Zo	schreef	

Dorothee	Pieters	‘dat	het	hier	een	slecht	en	een	bedroefde	tijt	is	soo	dat	daer	schrijven	

niet	op	en	past’.	Daarnaast	schrijft	zij	haar	echtgenoot	op	zee	Hans	Hendriksz	dat	‘voor	

mijn	oock	geen	plaijsier	nochten	is	hier	met	mijn	niet	altijt	voor	de	wint	dat	hooft	ghij	

oock	nit	inte	beelden	noch	ten	is	oock	geen	tijcken	van	liefden	dat	ghij	niet	eens	van	mijn	

en	schrijft	hoe	het	met	mijn	gelegenthijt	is’.99	Ook	Aafje	Boot	schrijft	haar	echtgenoot	

Pieter	Christiaansen	‘ick ben uaen droefheijt niet wel’.100		
De	‘gebroken	gezinnen’	met	een	zeemansvrouw	aan	het	hoofd	waren	vaak	uiterst	

kwetsbaar.	Aan	het	begin	van	de	achttiende	eeuw	behoorde	bijna	de	helft	van	deze	
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gezinnen	tot	de	allerarmsten	binnen	de	stedelijke	maatschappij.101	Er	zal	geen	sprake	

zijn	geweest	van	constante	hongersnood,	maar	wel	een	blijvend	tekort	aan	geldelijke	

middelen.102	Slechts	dienstnemers	uit	de	hogere	functies	aan	boord	verdienden	genoeg	

om	het	gezin	te	kunnen	onderhouden	met	de	gages.	Hierdoor	moesten	veel	

zeemansgezinnen,	naast	de	maandelijkse	betaling	uit	een	van	de	compagnieën,	zorgen	

voor	bijverdiensten	of	een	beroep	doen	op	de	armenzorg.103	Overheid,	kerkelijke	

organisaties	en	gilden	waren	hierbij	verantwoordelijk	voor	een	lappendeken	van	sociale	

voorzieningen	om	zeemansgezinnen	en	andere	armlastigen	te	ondersteunen	in	eerste	

levensbehoeften.104		

Direct	of	indirect	zagen	stedelijke	machthebbers	het	als	plicht	om	iets	te	

ondernemen	voor	minderbedeelden	uit	de	samenleving.	De	Amsterdamse	armenzorg	

was	zelfs	zo	bekend	dat	reizigers	van	ver	kwamen	om	deze	organisaties	binnen	de	stad	

te	bekijken.105	De	Engelse	diplomaat	Sir	William	Temple	spreekt	in	zijn	verslaglegging	

over	de	Republiek	met	verbazing	over	de	bestedingen	aan	armoedebestrijding	en	

liefdadigheid:	‘I	have	heard	it	affirmed	that	what	is	paid	of	all	kinds	to	public	uses	of	the	

States-	General,	the	Province,	and	the	city,	in	Amsterdam,	amounts	to	above	sixteen	

hundred	thousand	pounds	Sterling	a-year’.106	De	sociale	zorg	werd	gezien	als	belangrijk	

onderdeel	van	de	grotere	welvarende	samenleving,	maar	toch	werd	niet	zomaar	aan	

iedere	arme	ziel	ondersteuning	verleend.107	Armen	werden	namelijk	niet	automatisch	

als	slachtoffer	gezien.108		

Arme	lieden	kenden	gedurende	de	vroegmoderne	tijd	niet	allemaal	dezelfde	

behandeling.	Er	bestond	een	belangrijke	scheiding	tussen	eerlijke-	en	oneerlijke	armen.	

Zo	werd	aan	de	een	christelijke	naastenliefde	getoond,	terwijl	een	ander	werd	gezien	als	

ondeugdelijk	uitschot.109	Belangrijke	aspecten	bij	de	beoordeling	van	armen	waren	de	

oorzaken	van	armoede,	deugdelijkheid,	zelfreflectie	op	de		eigen	positie	en	de	
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verhouding	met	eventuele	weldoeners.110	Slechts	lieden	die	door	de	kerkelijke	

aalmoezeniers	werden	verklaard	tot	eerlijke	armen,	hadden	recht	op	ondersteuning	of	

bedeling.111	Zo	blijkt	ook	bij	armoedebestrijding	de	sociale	status	die	reeds	in	het	eerste	

hoofdstuk	is	beschreven	van	belang.	Zeemansvrouwen	konden	op	armenzorg	en	

bedeling	rekenen	binnen	hun	overlevingsstrategie,	mits	zij	zich	als	eerlijke	lieden	

gedroegen.112	Zeemansvrouwen	die	de	gedragsnormen	overtraden,	verspeelden	

hiermee	de	kans	op	ondersteuning.113		

	Als	eerlijke	lieden	konden	zeemansgezinnen	zelfs	aanspraak	maken	op	een	

speciale	regeling.	Indien	een	vrouw	een	echtgenoot	op	zee	had,	verkreeg	zij	de	positie	

als	‘miserabele	persoon’	en	hiermee	een	status	gelijk	aan	die	van	weduwen.114	Dit	was	

een	bijzondere	gunst	die	de	stedelijke	overheid	hen	verleende,	omdat	gehuwde	vrouwen	

uitgesloten	waren	van	de	‘vanzelfsprekende	ontvangstens’	en	de	speciale	bescherming	

die	de	stad	bood	aan	weduwen.115	Deze	gunst	van	‘onbestorven	weduwe’	werd	niet	

alleen	vergeven	in	de	Amsterdamse	stedelijke	samenleving,	ook	elders	verkregen	

zeemansvrouwen	dit	voorrecht.116		

De	specifieke	rechten	waar	zeemansvrouwen	aanspraak	op	konden	maken,	laat	

zien	dat	de	regerende	elite	geen	problemen	zag	in	de	ondersteuning	van	

zeemansvrouwen.	Daar	stond	wel	de	plicht	tegenover	om	zich	als	eerlijke	armen	te	

gedragen.117	Bij	deze	afweging	van	de	geboden	ondersteuning	aan	zeemansvrouwen	

speelde	het	belang	van	handel	voor	de	Amsterdamse	maatschappij	een	invloedrijke	rol.	

De	aanwezigheid	van	zeemansvrouwen,	en	hiermee	de	bijbehorende	plichten	voor	de	

stedelijke	overheid,	wogen	op	tegen	alle	voordelen	en	rijkdommen	die	scheepvaart	met	

zich	meebracht	voor	Amsterdam.118		

Ondanks	deze	uitgebreide	bevindingen	in	de	historiografie	over	armenzorg	en	

bedeling,	vertellen	de	zeemansvrouwen	zelf	weinig	over	deze	verkregen	rechten	als	

overlevingsstrategie.	Uit	de	studie	van	Ingrid	van	der	Vlis	blijkt	dat	armen	vaak	zo	lang	
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mogelijk	wachtten	met	het	aanvragen	van	hulp,	dus	vermoedelijk	maakte	niet	iedere	

zeemansvrouw	gebruik	van	de	hulp.	Toch	stelt	Judith	Brouwer	dat	het	vertrek	van	het	

hoofd	van	het	gezin	richting	de	Oost	of	de	West	voor	een	deel	van	de	zeemansvrouwen	

zal	hebben	geleid	tot	maatschappelijke	ondersteuning.119	Het	uitblijven	van	vermelding	

over	armenzorg	en	bedeling	in	brieven	is	opmerkelijk.	Vermoedelijk	bestond	er	vanuit	

de	stedelijke	overheid	wel	enige	hulp	aan	zeemansvrouwen,	maar	was	het	leven	van	een	

vrouw	met	een	man	op	zee	zwaar.	Zowel	met,	als	zonder	ondersteuning	vanuit	de	

overheid.	

Toch	kende	de	regerende	elite	haar	plichten	tegenover	zeemansvrouwen,	

voornamelijk	door	de	risico’s	en	gevolgen	die	de	scheepvaart	meebracht	voor	het	

maatschappelijke	leven	in	Amsterdam.120	Er	waren	immers	veel	mannen	die	door	het	

werk	in	de	scheepvaart	niet	meer	terugkeerde	naar	de	Republiek.	De	VOC	en	WIC	waren	

belangrijke	werkverschaffers	gedurende	de	zeventiende-	en	achttiende	eeuw.	Maar	deze	

onderneming	was	ook	bekend	met	zeer	slechte	en	risicovolle	werkomstandigheden.	

Verondersteld	wordt	dat	de	overheid	dit	niet	per	definitief	als	een	probleem	zag:	het	

waren	immers	voornamelijk	arme,	onbelangrijke	of	zelfs	criminele	lieden	die	aan	boord	

gingen	van	de	vertrekkende	schepen.121	De	VOC	veegde	als	het	ware	de	Amsterdamse	

straten	schoon	en	verloste	de	stad	van	bedelaars	en	werkelozen.122	De	stedelijke	

overheid	had	slechts	verantwoording	voor	de	verzorging	van	de	vrouwen	die	

achterbleven.				

De	grote	risico’s	van	werken	in	de	scheepvaart	en	bijbehorende	sterftecijfers	

waren	voor	de	stedelijke	overheid	kennelijk	ingecalculeerd.		Daarentegen	waren	deze	

risico’s	voor	de	overlevingsstrategieën	van	zeemansvrouwen	van	levensbelang.	De	vaste	

momenten	van	uitvaren	van	de	compagnieën	waren	zeer	van	invloed	op	het	bestaan	van	

achterblijvers.123	Mannen	verlieten	hun	thuis	voor	een	reis	naar	verre	bestemmingen	in	

dienst	van	een	van	de	compagnieën	en	zouden	een	lange	tijd	weg	zijn	van	vrouw	en	

kinderen.	Het	probleem	lag	vooral	bij	het	feit	dat	voor	het	merendeel	dit	afscheid	zelfs	

definitief	zou	blijken,	want	veel	echtgenoten	keerden	helemaal	niet	meer	terug	naar	de	

Republiek.	Dit	had	zowel	belangrijke	emotionele,	sociale,	demografische,	economische	
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als	juridische	gevolgen	voor	de	achterblijvende	zeemansvrouwen	en	invloed	op	hun	

strategie	van	overleven.124		

	‘Vord	laet	ick	u	mijn	alderlijefste	weten	dat	ick	noch	geen	brijef	kregen	heb	maer	

de	andere	weijven	hebben	alle	gaer	al	een	brijef	kregen	maer	ick	nijet’,	aldus	Iemten	

Leender.125	Onzekerheid	over	het	leven	van	de	echtgenoot	blijkt	uit	veel	brieven.	Als	

gevolg	van	de	vele	niet	terugkerende	mannen,	zagen	zeemansvrouwen	soms	geen	

andere	mogelijkheid	dan	te	kiezen	voor	een	nieuwe	levenspartner.	Het	kwam	dan	ook	

meer	dan	eens	voor	dat	zeemansvrouwen	de	stedelijke	autoriteiten	toestemming	

vroegen	voor	een	tweede	huwelijk,	zonder	eerst	officieel	te	scheiden	van	de	eerste	

‘ontbrekende’	echtgenoot.		

Ondanks	de	bestaande	regelgeving	rondom	het	vroegmoderne	huwelijk	gaven	de	

stedelijke	autoriteiten	zeemansvrouwen	door	middel	van	huwelijksdispensatie	de	

mogelijkheid	tot	het	aangaan	van	een	nieuw	huwelijk.	Hierbij	moest	een	zeemansvrouw	

voor	een	periode	van	vijf	jaar	niets	van	haar	echtgenoot	hebben	vernomen.126	De	

autoriteiten	verleenden	deze	gunsten	omdat	daadwerkelijk	een	groot	deel	van	de	

mannen	aan	boord	van	de	schepen	nooit	terugkeerden	naar	Amsterdam.	Een	bijkomend	

motief	voor	de	dispensatie	was	het	feit	dat	een	nieuwe	levenspartner	vaak	een	

verbetering	van	de	financiële	positie	betekende	voor	zeemansgezinnen.	Een	nieuwe	

broodwinner	zorgde	voor	extra	inkomsten,	waardoor	zeemansvrouwen	minder	

afhankelijk	waren	van	stedelijke	ondersteuning.127		

Zeemansvrouwen	leefden	continu	in	onzekerheid,	want	wanneer	een	echtgenoot	

overleed	kon	het	maanden	of	zelfs	jaren	duren	voordat	dit	bericht	Amsterdam	

bereikte.128	Alleen	een	doodbrief	opgesteld	door	de	compagnie	gold	voor	de	stedelijke	

overheid	als	officieel	bewijs	van	overlijden.129	Zo	verkreeg	Geertje	Jacobs	geen	officiële	

doodsverklaring	van	haar	man,	omdat	er	in	de	boekhouding	van	de	VOC	niets	over	

bekend	was.	Via	officieuze	kanalen	had	Geertje	wel	anders	gehoord,	maar	dit	werd	niet	

als	voldoende	gezien.130	Eerder	dan	de	VOC	officieel	had	geregistreerd	dat	een	

echtgenoot	was	overleden,	mocht	Geertje	geen	nieuwe	partner	kiezen	van	de	stedelijke	
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bestuurders.	Ondanks	de	onzekerheid	en	het	uitblijven	van	berichtgeving	van	de	

echtgenoot	was	het	bij	wet	verboden	om	een	verhouding	met	een	andere	man	te	

beginnen,	behalve	als	dispensatie	was	verkregen.	

Toch	zagen	sommige	achtergebleven	zeemansvrouwen	bij	jarenlange	

afwezigheid	van	de	echtgenoot	geen	andere	mogelijkheid	dan	te	kiezen	voor	een	nieuwe	

levenspartner.	Onwetendheid	en	gebrek	aan	financiële	middelen	waren	belangrijke	

motieven	voor	de	keuze	voor	een	tweede	man.	Formeel	was	hertrouwen	alleen	mogelijk	

in	het	geval	van	een	weduwe,	na	een	officiële	scheiding	van	de	eerste	partner	of	door	

huwelijksdispensatie.131	Met	de	keuze	voor	een	nieuwe	partner,	zonder	officiële	

scheiding,	konden	zeemansvrouwen	zich	schuldig	maken	aan	zowel	bigamie	als	

overspel.	Zonder	officiële	registratie	van	het	tweede	huwelijk	zou	er	sprake	zijn	van	

overspel,	met	officiële	registratie	sprake	van	bigamie.	Bij	terugkomst	van	de	echtgenoot	

naar	Amsterdam	was	de	vrouw	in	beide	gevallen	in	overtreding.132			

Aangezien	veel	zeemansvrouwen	weinig	tot	niets	vernamen	van	hun	man	op	zee,	

zullen	zij	zeker	niet	allemaal	de	periode	van	vijf	jaar	hebben	afgewacht.	Door	de	

onzekerheid,	eenzaamheid	en	zeer	geringe	betrouwbare	informatie	kozen	veel	vrouwen	

voor	een	andere	strategie.	De	kans	op	verbetering	van	levensomstandigheden	zal	veel	

zeemansvrouwen	tot	deze	keuze	hebben	gedreven.		

Het	verbeteren	van	levensomstandigheden	woog	waarschijnlijk	zwaarder	dan	het	risico	

om	gestraft	te	worden.	Het	aantal	overspelige	zeemansvrouwen	met	een	echtgenoot	in	

de	Oost	liep	gedurende	de	zeventiende	eeuw	dan	ook	snel	op.133		

Waar	vrouwen	zich	zeker	niet	als	enige	schuldig	maakten	aan	overspel,	was	het	

voor	hen	wel	vaak	moeilijker	te	verbergen.	Een	plotselinge	zwangerschap	gedurende	de	

afwezigheid	van	de	man	moest	niet	alleen	worden	verantwoord	worden	binnen	de	

directe	sociale	omgeving,	maar	ook	tegenover	de	kerkenraad	en	de	schout	en	

schepenen.134	Overspel	werd	niet	geaccepteerd	en	zwaar	bestraft	met	boetes,	

gevangenschap	of	verbanning.135		

In	contrast	met	het	gemis	zijn	er	ook	voorbeelden	bekend	van	vrouwen	die	hun	

echtgenoot	liever	zagen	vertrekken	op	een	van	de	schepen,	dan	bij	hen	te	blijven	in	

																																																								
131	Van	der	Heijden	en	Van	den	Heuvel,	‘Sailors’	families	and	the	urbaninstitutional	framework	in	early	modern	
Europe’,	305.	
132	Dini	Helmers,	Gescheurde	bedden.	Oplossingen	voor	gestrande	huwelijken,	Amsterdam	1753-1810	(Amsterdam	
2002);	100-103;	Van	der	Heijden,	Huwelijk	in	Holland,	237-238,	246-247.	
133	Ketelaars,	Compagniesdochters,	110.	
134	Van	den	Heuvel,	Bĳ	uĳtlandigheĳt	van	haar	man,	83;	Van	der	Heijden,	Misdadige	vrouwen,	158-159.		
135	Brouwer,	Levenstekens,	251.	
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Amsterdam.	Danielle	van	der	Heuvel	spreekt	in	Bij	uijtlandigheijt	van	haar	man	over	

vrouwen	die	hun	tranen	bij	het	afscheid	acteerden,	en	waren	blij	met	de	verlossing	van	

‘optrekkers,	dronckaerts,	speelders	en	diergelijcke’.136	Hierbij	kwam	het	constante	

personeelsgebrek	van	de	VOC	of	WIC	dan	soms		goed	van	pas.	Door	de	altijd	grote	vraag	

naar	werkende	lieden	konden	mannen	uit	de	lagere	klassen	door	de	stedelijke	overheid	

gestraft	worden	met	een	gedwongen	dienstverband,	als	zij	terecht	stonden	voor	

mishandeling	van	de	vrouw.137	Alleen	bij	herhaaldelijke	mishandeling	of	ernstige	

verwonding	van	de	echtgenoot	kon	een	man	door	de	stedelijke	autoriteiten	worden	

veroordeeld	tot	werken	op	een	schip	dat	naar	Indië	vertrok.138	

	Deze	mannen	waren	geen	lieverdjes,	maar	de	zeemansvrouwen	kwamen	zelf	ook	

nog	wel	eens	in	conflict	met	de	stedelijke	autoriteiten.	Zoals	al	eerder	besproken	

behoorde	criminaliteit	als	noodzakelijk	kwaad	voor	sommigen	tot	de	enige	

overlevingsstrategie.	Kwetsbaarheid,	maar	ook	een	strijdlustige	houding	is	te	ontdekken	

in	de	delicten	als	diefstal,	prostitutie	en	overspel	en	in	de	bijbehorende	verhoren	en	

veroordelingen.	Ook	verzet	tegen	de	heersende	wet-	en	regelgeving	behoorden	tot	de	

dagelijkse	overlevingsstrategieën.139		

Zeemansvrouwen	toonden	zich	strijdvaardig	tijdens	protesten	in	de	publieke	

ruimte	om	het	gezin	te	beschermen	tegen	hoge	voedselprijzen,	belastingdruk	of	de	

slechte	omstandigheden	van	de	echtgenoot	aan	boord,	en	kwamen	hierdoor	nog	wel	

eens	in	conflict	met	de	stedelijke	overheid.140	Vooral	aan	het	einde	van	de	zeventiende	

eeuw	vonden	een	paar	grote	protestacties	plaats	in	Holland.	Op	30	en	31	januari	en	1	

februari	in	het	jaar	1696	ging	een	deel	van	de	Amsterdamse	stadsbevolking	uit	onvrede	

over	belastingen	de	straten	op.141	‘Ondertusschen	was	een	seer	grote	menigte	van	

wijven	en	jongens	samengerodt	die	op	klijne	vaatjens	en	blicke	emmers	begonden	te	

trommelen	en	bonden	haar	schortekleeden	aan	een	stok,	dat	was	haar	vaandel,	en	

hadden	tot	haar	geweer	beusemen,	stocken,	luijwagens	ofte	schrobbers,	puthaacken	en	

talhouten	en	andere	geringe	dingen	meer.	Deeze	trocken	zo	met	een	zeer	groot	gedruijs	

																																																								
136	Van	den	Heuvel,	Bĳ	uĳtlandigheĳt	van	haar	man,	77.	
137	Ibidem,	76-77.	
138	Van	der	Heijden,	Misdadige	vrouwen,	214.	
139	Ibidem,	221-222.	
140	Ketelaars,	Compagniesdochters,	26;	Van	der	Heijden,	Misdadige	vrouwen,	223.	
141	Rudolf	Dekker,	Holland	in	Beroering.	Oproeren	in	de	17de	en	de	18de	eeuw	(Baarn	1982)	32-34.	
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door	veele	straaten	en	langs	burgwallen’,	aldus	een	getuigen	van	het	Aansprekersoproer	

van	1696.142			

Het	Aansprekersoproer	werd	voor	een	groot	deel	georganiseerd	door	vrouwen,	

het	zware	werk	zoals	gooien	met	stenen	lieten	zij	over	aan	de	mannen.	‘De	wijven	

maakten	dat	zij	hele	voorschoten	met	stenen	hadden	die	zij	aanbrachten	en	moedigden	

de	matrozen	en	jongens	aan	[…]	jongens	gooi	maar	lustig	aan’143	De	opstanden	die	

passen	binnen	de	overlevingsstrategieën,	waren	voor	zeemansvrouwen	als	

ondergeschikte	groep	vaak	de	enige	manier	om	druk	uit	te	oefenen	op	de	stedelijke	

overheid.	Ondanks	deze	pogingen	tot	inspraak,	die	James	C.	Scott	benoemt	als	‘weapons	

of	the	weak’,	lieten	regenten	zich	de	wet	niet	voorschrijven	door	de	zogenoemde		

‘hoeren,	dieveggen	en	viswijven’.144	

Zo	waren	de	overlevingsstrategieën	van	zeemansvrouwen	binnen	vroegmodern	

Amsterdam	voor	een	gedeelte	afhankelijk	van	de	verstandhouding	met	de	stedelijke	

autoriteiten.	Toch	waren	het	niet	alleen	de	zeemansvrouwen	die	onderworpen	waren	

aan	de	gestelde	regelgeving	van	de	overheid.	Andersom	had	de	stedelijke	elite	namelijk	

ook	veel	belang	bij	een	goed	functionerende	en	welvarende	havenstad,	waar	

zeemansvrouwen	onderdeel	van	waren.	Hierdoor	ontstond	er	tussen	beiden	een	

verhouding	van	wederzijdse	rechten	en	plichten.	Waar	de	stedelijke	overheid	vooral	

genoot	van	de	grote	bijdrage	aan	de	welvaart	die	scheepvaart	met	zich	meebracht,	

hadden	zij	ook	te	maken	met	de	opvang	van	de	achtergebleven	gezinnen.		

	 Wat	betreft	overlevingsstrategieën	waren	zeemansvrouwen	door	de	financieel	

slechte	positie,	in	moeilijke	tijden	afhankelijk	van	extra	inkomsten	uit	armenzorg	en	

bedeling.	De	stedelijke	overheid	bood	zeemansvrouwen	als	‘onbestorven	weduwen’	

meer	ondersteuning	dan	andere	kwetsbaren	in	de	samenleving.	Daarnaast	werd	door	

middel	van	huwelijksdispensatie	zeemansvrouwen	de	mogelijkheid	geboden	om	een	

tweede	huwelijk	aan	te	gaan	als	zij	voor	minimaal	vijf	jaar	niets	van	de	echtgenoot	

hadden	vernomen.	Echter,	overspel	accepteerden	zowel	de	stedelijke-	als	de	kerkelijke	

autoriteiten	van	niemand.		

De	verschillende	maatregelingen	klinken	enigszins	hoopgevend,	maar	komen	

weinig	terug	in	het	schrijven	van	zeemansvrouwen.	Het	is	moeilijk	vast	te	stellen	van	

																																																								
142	Rudolf	Dekker,	Oproeren	in	Holland	gezien	door	tijdgenoten.	Ooggetuigenverslagen	van	oproeren	in	de	provincie	
Holland	ten	tijde	van	de	Republiek	(1690-1750)	(Gorkum,	1979)	48.		
143	Dekker,	Holland	in	Beroering,	54.		
144	Ketelaars,	Compagniesdochters,	26.	
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welke	invloed	de	hulp	van	de	overheid	is	geweest	binnen	de	overlevingsstrategieën.		

Zeemansvrouwen	schrijven	immers	zelf	veelal	over	de	moeilijkheden,	het	verdriet	en	de	

onzekere	tijd	die	zij	kennen	bij	afwezigheid	van	de	echtgenoot.	In	brieven	is	geen	plaats	

voor	berichtgeving	over	armenzorg	of	ondersteuning.	Meer	dan	van	de	stedelijke	

overheid,	maakten	zeemansvrouwen	gebruik	van	de	steun	en	sociale	verstandhouding	

met	de	directe	omgeving.						
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III	Zeemansvrouwen	in	de	samenleving	
	

Niet	alleen	rijkere	lieden	zagen	hun	kans	schoon	op	een	gegoed	leven	in	Amsterdam.	

Ook	kwamen	zoals	eerder	gesteld	veel	arme	arbeidskrachten	gedurende	de	zeventiende	

eeuw	naar	Amsterdam.	De	stad	zou	een	ieder	kansen	kunnen	bieden,	maar	toch	is	

gebleken	uit	de	eerdere	hoofdstukken	dat	zeemannen	en	hun	zeemansvrouwen	een	

moeilijke	financiële	positie	hadden,	slecht	betaalde	arbeid	kenden	en	vooral	in	de	lagere	

sociale	klassen	actief	bleven.145	Daarnaast	zorgden	omstandigheden	als	oorlog,	ziekten,	

prijsstijgingen,	belastingdruk	en	koude	winters	ervoor	dat	veel	zeemansvrouwen	in	

problemen	verkeerden.146		In	dit	hoofdstuk	zal	blijken	dat,	naast	de	stedelijke	

ondersteuning,	sociale	relaties	zeer	van	belang	waren	in	leven	en	overleven	van	

zeemansvrouwen.	Er	zal	worden	bekeken	hoe	familiebanden,	de	naaste	omgeving	en	

onderlinge	hulp	belangrijke	factoren	waren	bij	hun	overlevingsstrategieën	in	de	

stedelijke	maatschappij.	

Voor	velen	was	het	leven	in	Amsterdam	gedurende	de	zeventiende	eeuw	niet	

idyllisch	te	noemen.	‘Want alsoo ick nu wel wilde dat u reij	se met liefde en behouwen 
al voleijndight waer, door	dien het nu overal soo vol prijkel van vijanden is. Maer nu 
wat sal ick segghen, ick hoop dat godt de heer ul in alles voor alle prijkel van vijanden 
op u weghen behoeden’,	aldus	de	achtergebleven	Iemten	Leender.147	Zonder	echtgenoot	
thuis	waren	zeemansvrouwen	in	het	dagelijks	leven	voor	een	groot	deel	afhankelijk	van	

sociale	relaties.148		

	 	Zo	schreef	ook	de	in	het	vorige	hoofdstuk	reeds	genoemde	Hillegonda	Vrienk,	

een	Amsterdamse	zeemansvrouw	uit	de	lagere	sociale	klasse.149	‘IJck	weet	hier	mij	kost	

niet	te	winnen	en	[…]	worde	hier	ock	seer	geplacht	van	de	schulden.’	Zoals	al	eerder	

gebleken	was	het	niet	bezitten	van	geld	in	vroegmodern	Amsterdam	een	groot	

probleem.		Uit	de	brief	van	Hillegonda	blijkt	dat	zij	poogde	haar	problemen	op	te	lossen	

door	een	beroep	te	doen	op	vrienden	en	familie	uit	de	directe	omgeving.	Toch	heeft	dit	

haar	niet	kunnen	helpen,	zoals	zij	vertelde	aan	haar	man	Cornelis	Bartrink.	‘Niemant	van	

																																																								
145	Elise	van	Nederveen	Meerkerk,	‘Werkgelegenheid,	opleiding	en	onderstand.	De	economische	aantrekkingskracht	
van	vroegmoderne	steden’	in	Leo	Lucassen	en	Wim	Willen	ed.,	Waarom	mensen	in	de	stad	willen	wonen	(Amsterdam	
2009)	103-123,	aldaar	103.		
146	Brouwer,	Levenstekens,	270.	
147	Iemten	Leender,	‘Brief	aan	Jan	Sijckes	van	Stavoren	23	mei’	(Amsterdam	1672).			
148	Brouwer,	Levenstekens,	266.	
149	Hillegonda	Vrienk,	‘Brief	aan	Cornelis	Bartink	6	november’	(Amsterdam	1673);	Brouwer,	Levenstekens,	271.			
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ul	vrinden	sijn	nae	mij	om	en	nu	sit	ijck	hier	en	weet	niet	wat	ijck	beginnen	sal	om	en	dat	

mackt	mij	soo	bedroeft	dat	ijck	niet	veel	lust	en	hebben	nu	hebt	ghij	gemackt	dat	wij	

allebeij	in	verdriet	sijtten’.150	Geen	beroep	kunnen	doen	op	vrienden	was	voor	

Hillegonda	een	groot	probleem.					

Waar	veel	zeemansgezinnen	verschillende	moeilijkheden	ondervonden	bij	het	

leven	en	overleven	in	Amsterdam,	was	het	wat	betreft	overlevingsstrategieën	vooral	

noodzaak	om	te	investeren	in	sociaal	kapitaal.	Sociaal	kapitaal	bestond	uit	alle	

verschillende	vormen	van	hulp	die	verkregen	kon	worden	uit	sociale	relaties.151	Vooral	

nieuwkomers	in	de	stad	ondervonden	moeilijkheden	door	het	simpele	feit	dat	zij	weinig	

contacten	hadden.	Sociale	contacten	konden	helpen	bij	het	opbouwen	van	een	nieuw	

bestaan	en	waren	bepalend	voor	de	integratie	van	nieuwkomers	in	de	stad.152		

Lang	niet	alle	zeemansgezinnen	kwamen	namelijk	oorspronkelijk	uit	

Amsterdam.153	Immigranten	kenden	veelal	een	moeilijk	bestaan	en	een	uiterst	

kwetsbare	positie	binnen	de	stad,	simpelweg	omdat	zij	geen	aanspraak	konden	maken	

op	anderen.	Zonder	sociale	relaties	kenden	de	nieuwe	stedelingen	immers	minder	

controle,	ondersteuning	en	bescherming	van	familieleden	dan	reeds	langer	in	

Amsterdam	wonende	gezinnen.	Een	sociaaleconomisch	netwerk	opbouwen	was	dan	ook	

zeer	van	belang	voor	zowel	nieuwkomers	als	reeds	in	de	stad	wonende	

zeemansgezinnen.154		

Niemand	kon	in	de	vroegmoderne	stad	overleven	zonder	relaties	met	anderen	

aan	te	gaan,	en	dit	blijkt	dan	ook	een	belangrijk	onderdeel	van	overlevingsstrategieën	

van	zeemansvrouwen.	Een	ondersteunend	netwerk	hoefde	niet	perse	te	bestaan	uit	

familieleden,	ook	sociale	relaties	met	buren,	vrienden,	kennissen	en	andere	

stadsgenoten	maakten	het	leven	vaak	gemakkelijker.	Naast	de	sociale	relaties	waren	ook	

religieuze	connecties	of	beroepsorganisaties	belangrijke	steunpunten	waarop	

armlastige	lieden	terugvielen	in	moeilijke	tijden.155	Toch	blijkt	uit	verschillende	brieven	

dat	sociaal	kapitaal	niet	zo	eenvoudig	op	te	bouwen	was.	Zo	konden	zeemansvrouwen	

door	bijvoorbeeld	schulden	ook	juist	problemen	krijgen	met	familie	of	kennissen	uit	de	

directe	omgeving.		

																																																								
150	Hillegonda	Vrienk,	‘Brief	aan	Cornelis	Bartink	6	november’	(Amsterdam	1673).	
151	Van	der	Vlis,	Leven	in	Armoede,	9.	
152	Kuijpers,	Migrantenstad,	178-179.		
153	Brouwer,	Levenstekens,	143-144.		
154	Van	der	Heijden,	Misdadige	vrouwen,	221.	
155	Van	der	Vlis,	Leven	in	Armoede,	231.		
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Trijntje	Hendricks-Batens	schreef	haar	man	Hendrick	Batens	op	10	november	

1664	over	financiële	problemen	binnen	de	familie.	‘Duijfjen	en	tot	u	susters	rockenen	

neeltie	op	en	seggen	dat	het	mij	schult	is	dat	ick	het	heb	helpen	verteren’.156	Zij	heeft	

problemen	binnen	haar	familie-	en	kennissenkring,	omdat	zij	en	haar	man	schulden	

hebben	gemaakt.	‘Sij	geven	nu	mij	al	de	schult	en	verachten	mij	nu	tegen	elck’.	Ze	vraagt	

haar	man	dan	ook	‘leent	togh	niet	weer	gelt,	want	ick	hebber	alte	groote	ongerustheijt	

om	gehadt.	Ick	en	dujfjen	hebben	tsamen	woorden	gehadt	[…]seij	wouden	niet	dat	ick	

tegen	haer	weer	sprack	ick	en	hoef	mij	van	haer	niet	onder	de	voet	te	laten	drucken	

want	sij	doene	mij	geen	goet’.157			

	 Ook	Gertrui	Jans	kende	problemen	binnen	de	familie.	Het	is	niet	duidelijk	of	het	

om	schulden	of	geldproblemen	gaat,	maar	de	zus	van	haar	echtgenoot	spreekt	kwaad	

over	Gertrui.	‘Nu heeft hier u suster uitgestroeijt dat ghij van meeningh bent om u leve 
niet weeder bij mijn te kome het twelck mijn leet is sulcks te moeten hore’.	Ze	schrijft	
haar	man	Reinier	Jansz	Witte	over	de	problemen	binnen	de	familie.	Gertrui	is	niet	

gelukkig	in	Amsterdam,	omdat	familie	en	vrienden	met	ongenoegen	over	haar	spreken.	

‘Voor logenaers en laster tonge kan ick mijn niet voor hoede.	Ick soude wel genege 
weesen uit de stat te gaen woone als ick wist dat het u mijn engel sijn sin waer. Ick 
soude wel te leije gaen woone maer ick sal eerst antwoort hier op verwaghte en aght 
geen mensche haer segge ofte sij mijn wat verwijten’.158	

Indien	zeemansgezinnen	moeilijkheden	hadden	binnen	hun	sociale	netwerk,	kon	

dit	tamelijk	problematisch	zijn	voor	het	dagelijks	leven	in	Amsterdam.	Zo	schrijft	Aafje	

Boot	haar	echtgenoot	over	de	moeilijkheden	die	zij	kent.	Ze	verkeert	samen	met	haar	

kinderen	in	armoede	en	heeft	problemen	met	lieden	die	het	gezin	nog	geld	schuldig	is.	

‘Niet	alleen	dat	ick	in	sulken	armoet	siet,	maer	di	smaet	di	ick	verdragen	moet	vaen	de	

luijde	di	aen	ons	te	kort	komen	dat	is	voor	mijen	nit	om	te	verdraghen’.	Ze	heeft	

klaarblijkelijk	geen	goede	naam	meer	binnen	de	stedelijke	samenleving	en	zou	willen	

dat	‘onse	kinderren	haer	ooghen	nit	hoeven	neder	te	slaen	om	haer	ouders’.159	

Een	goede	status,	reputatie	en	eer	waren	daarom	ook	zeer	van	belang	bij	

persoonlijke	relaties	met	vrienden,	kennissen	en	andere	bekenden.	Een	slechte	naam	

kon	beter	worden	vermeden,	want	dit	zorgde	voor	problemen	binnen	het	sociale	
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netwerk	en	hiermee	indirect	ook	voor	problemen	met	overleven.160	Dit	is	goed	terug	te	

zien	in	de	brieven	van	bijvoorbeeld	Trijntje	Hendricks-Batens,	Gertrui	Jans	en	Aafje	

Boot.	Als	lid	van	de	samenleving	was	het	zeer	ongunstig	om	problemen	te	hebben	

binnen	het	sociale	netwerk	of	erger,	om	nergens	bij	te	horen.	Dit	betekende	immers	dat	

er	ook	geen	beroep	kon	worden	gedaan	op	dit	netwerk	in	moeilijke	tijden.161		

Het	was	in	vroegmodern	Amsterdam	dan	ook	belangrijk	om	als	hulpbehoevende	

zelf	actief	te	zijn	in	het	vergaren	van	sociale	relaties.	Het	wederzijds	geven	en	nemen	

speelde,	bij	deze	al	dan	niet	bewuste	overlevingsstrategie,	een	belangrijke	rol.162	Het	

karakter	van	de	ondersteuning	maakt	het	echter	moeilijk	terug	te	vinden	in	de	

archieven.	De	enige	manier	om	aan	deze	informatie	te	komen	is	door	brieven	die	

zeemansvrouwen	zelf	hebben	geschreven.	Enkele	zeemansvrouwen	hebben	dan	ook	

vermelding	gemaakt	van	de	hulp	door	familie,	vrienden,	kennissen,	buren	of	anderen	uit	

de	maatschappij.				

Zo	konden	financiële	problemen	tijdelijk	worden	opgelost	door	onderling	geld	te	

lenen.	Zowel	mannen	op	zee,	als	achtergebleven	gezinnen	in	Amsterdam,	maakten	

gebruik	van	leningen.	Grietje	Matijs	vernam	via	kennissen	dat	haar	man	Erasmus	

Dircksen	geld	had	geleend,	zonder	dit	aan	haar	te	schrijven.	Zij	was	alleen	niet	gelukkig	

met	het	feit	dat	haar	man	geld	leende,	aangezien	zij	de	rekening	thuis	aan	de	deur	kreeg.	

‘Zoo	laet	ick	ul	weten	als	dat	schipper	Jan	zijn	huijs	vrouw	bij	mijn	geweest	is	en	brenght	

myn	een	reeckeninghie	van	2	rijckxdaelders	hetwelck	hij	ul	verschooten	zoude	hebbe	

want	ick	grootelijckx	verwondert	ben	dat	gij	mijn	een	weijnigh	daar	van	hebt	laten	

weten	mijn	zeer	beminde	man’.163				

Toch	kenden	zeemansvrouwen	ook	de	breekbaarheid	van	een	sociaal	netwerk	en	

hiermee	de	kwetsbaarheid	van	onderlinge	hulp	in	de	vroegmoderne	tijd.	Naast	de	

gewenste	steun	die	zeemansvrouwen	verkregen	vanuit	het	netwerk,	moesten	zij	ook	

vaak	genoeg	afscheid	nemen	van	familieleden,	buren,	vrienden	en	kennissen.	Veel	

zeemansvrouwen	schrijven	over	ziekten	en	dood	binnen	hun	directe	kennissenkring.	In	

buurten	binnen	de	stad	waar	veel	zeemansfamilies	woonachtig	waren,	leefden	veel	

families	dicht	bij	elkaar.	De	grote	aantallen	ongewassen	mannen,	vrouwen	en	kinderen	

in	kleine,	slecht	geventileerde	woningen	zonder	enige	sanitaire	voorzieningen	zorgde	

																																																								
160	Brouwer,	Levenstekens,	267.	
161	Spaans,	‘Sociale	zorg	en	tolerantie’,	155.		
162	Van	der	Vlis,	Leven	in	Armoede,	9.	
163	Grietje	Matijs,	‘Brief	aan	Cornelis	Jansen	30	september’	(Amsterdam	1664).			
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voor	een	gemakkelijke	verspreiding	van	ziekten.164	Zo	schrijft	Aaltje	Jans	haar	man	

Pieter	Jakobsen	Bruin	over	deze	slechte	omstandigheden	in	de	stad.	‘Het js hier oock 
slecht ende de menschen die sterfven haestich jn een dach oft 2. Gesont en doodt godt 
wil ons arrenmen sondaers genaedich sijn en geefven ons dat nut en saelich js. Enden 
mijn beminde maetie gelieft godt den heer voor mijn te bidden en jck sal van gelijcken 
voor u l doen’.	

Ziekte	en	dood	hadden	een	duidelijke	impact	op	het	stedelijk	leven	in	

vroegmodern	Amsterdam,	en	zo	ook	op	de	sociale	netwerken	van	zeemansvrouwen.	Via	

de	overzeese	communicatie	probeerden	zeemansvrouwen	hun	echtgenoot	op	de	hoogte	

te	houden	van	deze	gebeurtenissen.	‘So laet ijck min lijeue man weten dat sterman 
pijtter sijn wijf ijs overleden lijef	[…]de menschen sterven hastijc wech maer beter te 
vallen ijn de handt des heren dan ijnde handen daer bose menschen,	want sij rusten 
van haer arbijdt en haer wercken’,	schrijft	Jannetje	Eijlerts	Vos	aan	haar	man	Popke	
Dies	de	Haan.	Ook	Hilletje	Sanders	laat	haar	man	Karsten	Jansen	weten	dat	het	met	haar	

buren	slecht	gaat.	‘Naest mijn duer tot annetin buer haer soon en haer dochter 
gestorven is aen die pest’.	Daarnaast	heeft	een	andere	buurtgenoot	Grietje	‘wel 5 weken 
te bedde legen en is noch niet wel’.165	Er	stierven	veel	mensen	in	de	stad,	en	hier	hield	
men	elkaar	klaarblijkelijk	van	op	de	hoogte.					

Zo	heeft	Annickje	Jans	vernomen	dat	hun	kennis	Benedictus	gestorven	was	

tijdens	zijn	werk	in	de	scheepvaart	in	Groenland.	Door	middel	van	een	brief	bracht	zij	

haar	man	Abraham	Jellisz	op	de	hoogte	van	de	dood	van	Benedictus.	‘Den	5	maij	is	hij	

ouerbort	gevaellen	maer	sijn	vrou	is	noch	gesont	end	wont	beij	mijn’.166	Na	de	dood	van	

Benedictus	trok	zijn	vrouw	kennelijk	in	bij	Annickje	Jans.	Kennissen	die	in	dezelfde	

situatie	verkeerden	waren	waarschijnlijk	eerder	bereid	om	elkaar	waar	nodig	te	

ondersteunen	in	moeilijke	tijden.	Dit	is	een	goed	voorbeeld	van	de	werking	van	sociaal	

kapitaal	binnen	de	stad.			 	 	 	 	 	 	 	

Annickje	had	zelf	een	man	op	zee	en	kon	zich	vermoedelijk	verplaatsen	in	de	

moeilijke	situatie	waarin	de	vrouw	van	de	verongelukte	Benedictus	zich	bevonden.	

Onderdak	verzorgen	zoals	Annickje	deed	bij	de	vrouw	Benedictus	kon	een	gebaar	van	

naastenliefde	zijn.	Maar	onderdak	bieden	aan	hulpbehoevenden	had	soms	ook	

economische	motieven.	Door	kostgangers	of	naaste	verwanten	uit	de	stad	een	bed	te	
																																																								
164	Phillips,	Well-Being	in	Amsterdam’s	Golden	Age,	72-73.	
165	Hilletje	Sanders,	‘Brief	aan	Karsten	Jansen	30	oktober,	(Amsterdam	1664).	
166	Annickje	Jans,	‘Brief	aan	Abraham	Jellisz	12	november’	(Amsterdam	1664).	
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bieden,	vulden	zeemansgezinnen	de	minimale	inkomsten	uit	arbeid	of	ondersteuning	

aan.167	Ook	Belijtje	Jans	woonde	eerst	samen	met	een	andere	vrouw,	maar	ze	schrijft	

haar	man	Jan	Jansen	dat	‘dee	vrouw	dij	bij	mijn	vonden	alle	van	nijn	of	ees	dog	tegen	

mijn	danck	dog	dar	es	vanijg	an	gelegen	een	Jck	ben	nu	alle	een	laet	Jck	Vl	vetten’.168 	
Toch	blijkt	juist	informele	hulp	van	familie,	kennissen,	buren	of	vrienden	zonder	

directe	economische	waarde	ook	van	belang	bij	het	overleven	binnen	de	stad.169	Zo	

schreef		Jannetje	Eijlerts	Vos	haar	man	over	de	dankbaarheid	voor	de	hulp	van	‘moeder’.	

‘Min lijeue maedt moeder ijs so goedt teghen mij als sij van haer leuen nijet gewest ijs.	
Ijck heb ock en qua kraem gehadt ijck heb grodt pryckel vijt gestaen, maer de grote 
godt sij van harten gedanckt en onse lijeue moeder heft mi gtroulijck bijgestaen’.170	
Ondanks	de	hulp	van	‘moeder’	moest	Jannetje	haar	echtgenoot	Popke	toch	vertellen	dat	

het	kindje	is	overleden,	‘het soude en soon gewest	hebben’.171		
Vrienden,	buren	en	kennissen	waren	daarnaast	onmisbaar	voor	het	verkrijgen	

van	informatie.	Een	groter	sociaal	netwerk	betekende	dat	men	via	meer	mensen	nieuws	

van	bijvoorbeeld	overzee	kon	verkrijgen.	Zeemansvrouwen	hoorden	soms	tijden	niets	

van	hun	echtgenoot,	waardoor	het	vermoedelijk	zeer	gewenst	was	als	zij	informatie	via	

het	sociale	netwerk	konden	verkrijgen.	Zoals	eerder	vermeld	probeerden	

zeemansvrouwen	zelf	ook	via	brieven	hun	echtgenoot	op	de	hoogte	te	houden	van	alle	

ontwikkelingen	in	de	stad.	Maar	naast	alle	vervelende	berichten	en	informatie	over	

schulden,	ziekten	en	dood	die	per	post	overzee	gingen,	was	er	soms	ook	ruimte	voor	

meer	positief	nieuws.		

Zo	schrijft	Teunisje	Joppen	aan	haar	man	Hendrik	Gerritsen	‘voors	soo	is	u	suster	

gette	Getrut	die	wont	nu	bij	Mijders	en	seg	Jop	Aelbertse	dat	sijn	boer	getout	is	en	sijn	

moete	en	suster	noch	gesont	syn’.172	Annetje	Elias	laat	haar	echtgenoot	weten	dat	‘ick	

noch	oick	ende	gesont	met	vader	ben	ende	suste	ende	swager’.	Daarnaast	vertelt	zij	‘ick	

ijn	kram	moet	01	of	02	weeken	na	maey	[…]godt	wil	ul	bewaeren	voor	on	geluck		

ende	ons	weder	te	saemen	bij	mal	kandere	laete	kome	als	het	hem	belieft’.173	Door	de	

brieven	die	zeemansvrouwen	vanuit	Amsterdam	aan	hun	echtgenoot	op	zee	stuurden,	

waren	zij	zelf	ook	een	belangrijk	onderdeel	van	het	informatienetwerk	dat	ontstond.		
																																																								
167	De	Wit,	‘Zeemansvrouwen	aan	het	werk’,	77;	Schmidt,	‘Ontbloot	van	alle	winsten?’,	128.	
168	Belijtje	Jans,	‘Brief	aan	Jan	Jansen	20	november’	(Amsterdam	1664).				
169	Van	der	Vlis,	Leven	in	Armoede,	227.	
170	Jannetje	Eijlerts	Vos,	‘Brief	aan	Popke	Dies	de	Haan	3	november’	(Amsterdam	1668);	Pryckel	=	perikel,	gevaar		
171	Jannetje	Eijlerts	Vos,	‘Brief	aan	Popke	Dies	de	Haan	3	november’	(Amsterdam	1668).	
172	Teunisje	Joppen,	‘Brief	aan	Hendrik	Gerritsen	26	mei’	(Amsterdam	1672).		
173	Annetje	Elias,	‘Brief	aan	Jan	Heye	25	mei’	(Amsterdam	1672).			
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Naast	de	informatievoorzieningen	bestonden	er	binnen	de	sociale	kringen	van	

zeemansvrouwen	allerlei	vormen	van	onderlinge	hulp.	Zo	was	de	familie	van	zeeman	Jan	

Karstensz	gedurende	zijn	tijd	op	zee	klaarblijkelijk	vertrokken	uit	Amsterdam.	Echter,	

de	spullen	van	Jan	waren	achtergebleven	bij	helpende	kennissen	of	buurtgenoten	op	de	

Rapenburg	schrijft	zijn	vriendin	Jaapje	Koerten.	‘Voort laet ick v l weeten dat	u vader en 
u suster nae noorweegen gevaren sijn om daer te woonen en u vader heeft u kleeren 
bij angeniet op rapen burch laten leggen’.174	Naast	deze	informatie	die	zij	richt	aan	Jan,	
schrijft	zij	ook	over	haar	broer	Sander.	Waarschijnlijk	kennen	Jan	en	Sander	elkaar	uit	

de	scheepvaart	of	werkten	zij	op	hetzelfde	schip.	‘Nu heb ick noch 2 brieven van v l 
ontfangen en daer uut verstaen dat ghij veel bij mijn broeder sander koerten hebt 
geweest en dat hij noch kloeck en gesont waer dat ons van harten lief is om te hooren 
en soo ghij weeder bij hem komt soo secht hem veel 100 duijsent goede nacht van 
mijn en van mijn moeder en van ons allen’.		

Het	netwerk	van	brieven	biedt	inzicht	in	kleine	lichtpuntjes	uit	het	stedelijk	leven	

als	geboortes	en	huwelijken,	maar	veel	zeemansvrouwen	kenden	slechts	moeilijke	

tijden.	Toch	blijkt	dat	wat	de	situatie	ook	was,	zeemansvrouwen	steeds	opnieuw	

probeerden	om	het	voortbestaan,	en	dat	van	hun	geliefden,	te	waarborgen.175	Uit	veel	

brieven	is	gebleken	dat	familie,	vrienden,	buren	en	andere	kennissen	hierbij	een	

belangrijke	rol	speelden.	Juist	het	ontbreken	van	de	echtgenoot	maakte	

zeemansvrouwen	zeer	kwetsbaar	binnen	de	samenleving.	Zij	moesten	noodgedwongen	

bescherming,	ondersteuning	en	hulp	bij	anderen	te	zoeken.		

	
	
	

	
	
	
	
	
	

																																																								
174	Jaapje	Koeten,	‘Brief	aan	Jan	Karstensz	19	november’	(Amsterdam	1664).	
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Conclusie	
	

Waar	contemporaine	bronnen	als	literaire	werken,	liederen,	getuigenissen	en	prenten	

zeemansvrouwen	vooral	negatief	omschrijven,	bieden	eigen	geschreven	

correspondentie	over	het	algemeen	een	andere	visie	op	het	leven	van	deze	sociale	groep	

in	het	Amsterdam	van	de	Gouden	Eeuw.	Ondanks	het	stigmatiserende	beeld	van	

ongewenst	vrouwvolk	dat	klinkt	uit	literatuur,	prenten	en	liederen,	blijkt	dat	de	sociale	

positie	van	zeemansvrouwen	meer	inhield	dan	de	afgunst	en	ongewenstheid		die	deze	

bronnen	verbeelden.	Als	een	zeemansvrouw	zich	hield	aan	gedragsnormen	en	kon	

beschikken	over	diverse	stedelijke	betrekkingen,	bood	dit	hen	hulp	en	ondersteuning	bij	

het	overleven	in	de	stad.				

Zeemansvrouwen	waren	door	het	feit	dat	zij	allemaal	een	echtgenoot	op	zee	

hadden	deel	van	een	sociale	groep	binnen	maatschappij.	Het	ontbreken	van	de	

echtgenoot	was	immers	zeer	van	invloed	op	het	leven	en	overleven	van	deze	groep.	

Zeemansvrouwen	kenden	daarnaast	veelal	dezelfde	levensomstandigheden,	woonden	in	

dezelfde	wijken,	en	werden	klaarblijkelijk	ook	als	een	groep	beoordeeld.	Toch	werd	de	

negatieve	beeldvorming	veelal	door	individuen	veroorzaakt,	maar	had	deze	invloed	op	

de	opinie	over	de	gehele	sociale	groep.								

	 Sommige	zeemansvrouwen	hadden	immers	werkzaamheden	of	gedragingen	die	

belangrijk	waren	bij	de	negatieve	beoordeling	van	de	reputatie	of	status.	Ondanks	dat	

dit	zeker	niet	voor	alle	zeemansvrouwen	gold,	had	de	beeldvorming	vaak	wel	betrekking	

op	de	overlevingsstrategieën.	Zeemansvrouwen	schrijven	zelf	veelal	over	werkloosheid,	

armoede	en	schulden	als	belangrijke	factoren	voor	een	slechte	reputatie.	In	combinatie	

met	de	beeldvorming	was	het	gemakkelijk	om	stigmatiserend	te	denken,	schrijven,	

verbeelden	en	oordelen	over	vrouwen	met	een	man	op	zee.		

	 Ondanks	het	negatieve	beeld	van	zeemansvrouwen	konden	zij	binnen	hun	

overlevingsstrategieën	gebruik	maken	van	bepaalde	privileges	die	specifiek	gericht	

waren	op	deze	sociale	groep.	De	stedelijke	overheid	zag	er	onder	bepaalde	

omstandigheden	op	toe	dat	zeemansvrouwen,	mits	zij	zich	als	eerlijke	lieden	gedroegen	

binnen	de	stad,	ondersteuning	verkregen	door	middel	van	armenzorg	en	bedeling.	Zo	

hadden	zeemansvrouwen	steeds	rekening	te	houden	met	hun	eigen	maatschappelijke	
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status.	Met	de	overstap	naar	ongewenste	gedragingen	verspeelden	zij	een	goede	

verstandhouding	met	de	stedelijke	overheid	en	de	bijbehorende	rechten	en	privileges.						

		 Als	de	zogenaamde	‘onbestorven’	weduwen	konden	zeemansvrouwen	zelfs	meer	

ondersteuning	verkrijgen	dan	andere	armlastigen	in	de	samenleving.	Daarnaast	

verkregen	sommige	zeemansvrouwen	huwelijksdispensatie,	omdat	veel	echtgenoten	

daadwerkelijk	nooit	meer	terugkeerden	van	werk	in	de	scheepvaart.	De	schepen	namen	

veel	mannen	mee,	maar	brachten	veelal	alleen	rijkdommen	terug	naar	Amsterdam.	Dit	

was	een	belangrijke	reden	voor	de	stedelijke	autoriteiten	om	zeemansvrouwen	te	

gedogen	binnen	de	stad,	en	voor	een	deel	te	ondersteunen	bij	hun	

overlevingsstrategieën.					

	 Toch	is	gebleken	dat	zeemansvrouwen	zich	niet	altijd	konden	houden	aan	de	

gestelde	rechten	en	plichten	binnen	de	stad.	Zo	waren	zij	in	hun	dagelijks	leven	en	

overleven	soms	betrokken	bij	stedelijke	protesten	om	te	strijden	voor	lagere	

voedselprijzen	of	betere	werkomstandigheden	voor	zeemannen	in	de	scheepvaart.	Ook	

bestond	er	ook	een	groep	die	het	criminele	pad	slechts	nog	als	enige	

overlevingsstrategie	zag.	Wetsovertredingen	waren	vaak	een	uiterst	redmiddel	voor	

vrouwen	die	geen	andere	mogelijkheden	meer	zagen.		

Dit	blijkt	ook	uit	de	vergrijpen	als	diefstal,	prostitutie	en	overspel,	waar	

zeemansvrouwen	voornamelijk	voor	bestraft	werden.	Veelal	noodzakelijk	kwaad,	omdat	

de	rechten	die	zeemansvrouwen	kenden	binnen	de	stad	niet	toereikend	waren	om	

voortbestaan	voor	het	gezin	te	garanderen.	Zij	moesten	op	zoek	gaan	naar	alternatieve	

manieren	van	overleven,	wat	hen	vervolgens	weer	ongeliefd	maakte.	Een	

gecompliceerde	situatie,	waarbij	de	maatschappelijke	status	en	overlevingsstrategieën	

van	zeemansvrouwen	nauw	met	elkaar	in	verband	stonden.						

	 Naast	deze	ingewikkelde	verhouding	met	de	stedelijke	overheid,	kenden	

zeemansvrouwen	het	belang	van	ondersteuning	uit	het	sociale	netwerk.	Familie,	

vrienden,	buren,	kennissen	en	andere	bekenden	uit	de	stad	waren	hoofdzakelijk	

belangrijk	voor	verschillende	soorten	hulp.	Zo	konden	zeemansvrouwen	in	tijden	van	

financiële	problemen	geld	lenen,	maar	is	gebleken	dat	hulp	bijvoorbeeld	ook	kon	

bestaan	uit	morele	steun,	het	passen	op	elkaars	eigendommen	en	elkaar	onderdak	

bieden	in	tijden	van	nood.	Toch	hebben	verschillende	bronnen	laten	zien	dat	niet	iedere	

zeemansvrouw	de	toegang	had	tot	ondersteuning	vanuit	het	sociale	netwerk.	Als	zij	hier	
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anderzijds	wel	gebruik	van	konden	maken	was	dit	van	grote	invloed	op	hun	

overlevingsstrategieën.				

Tot	slot	kan	het	informatienetwerk	waar	zeemansvrouwen	onderdeel	van	waren	

ook	worden	gerekend	tot	de	overlevingsstrategieën.	Zij	wisselden	door	middel	van	

zowel	brieven	als	onderlinge	conversaties	met	andere	stedelingen	belangrijke	

informatie	uit.	Hierbij	betekende	een	groter	netwerk	immers	meer	mogelijkheden	tot	

het	verkrijgen	van	informatie	over	de	echtgenoot,	ergens	werkend	aan	boord	op	een	

schip	van	een	van	de	compagnieën.	Het	verkrijgen	van	deze	informatie	was	voor	

zeemansvrouwen	zeer	belangrijk,	omdat	zij	financieel	voor	een	groot	gedeelte	

afhankelijk	waren	van	de	inkomsten	van	hun	echtgenoot	op	zee.													

Bij	de	overlevingsstrategieën	van	zeemansvrouwen	binnen	de	Amsterdamse	

stedelijke	samenleving	van	de	zeventiende	eeuw	was	het	hebben	van	de	juiste	stedelijke	

betrekkingen	dus	zeer	van	belang.	Zeemansvrouwen	bonden	zich	door	middel	van	

wederzijdse	rechten	en	plichten	aan	de	stedelijke	overheid,	maar	deze	blijken	niet	direct	

de	meeste	hulp	te	hebben	geboden	bij	het	leven	binnen	de	stad.	Het	sociale	kapitaal	

vergaard	uit	de	directe	omgeving	was	vooral	een	belangrijk	vangnet	en	het	meest	

bruikbaar	bij	het	oplossen	van	de	dagelijkse	problematiek	van	zeemansvrouwen.	

Daarbij	moesten	zij	bij	hun	overlevingsstrategieën	ook	steeds	rekening	houden	

met	hun	maatschappelijke	status.	Hoewel	zeemansvrouwen	soms	geen	andere	keus	

hadden	dan	noodzakelijk	kwaad,	moest	dit	zo	lang	mogelijk	worden	vermeden.	Uit	dit	

onderzoek	is	gebleken	dat	maatschappelijke	status	en	geboden	ondersteuning	steeds	

opnieuw	met	elkaar	in	verband	stonden	en	werden	zeemansvrouwen	zowel	geliefd,	

gehaat	als	gedoogd	binnen	de	vroegmoderne	stad.				
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Abstract	
	

Het	beeld	dat	bekend	is	van	zeemansvrouwen	uit	zeventiende-eeuws	Amsterdam	in	

literatuur,	prenten	en	liederen	kent	veelal	een	negatief	karakter.	Zij	worden	omschreven	

als	crimineel	en	onbeschaafd,	ofwel	een	ongewenste	sociale	groep	en	het	uitschot	van	de	

samenleving.	Hoe	overleefden	deze	zeemansvrouwen	binnen	een	stad	waar	zij	als	zo	

ongeliefd	werden	beschouwd?	Dit	onderzoek	toont	aan	dat	het	negatieve	beeld	over	de	

zeemansvrouw	niet	geheel	terecht	is,	en	dat	zij	meer	overlevingsstrategieën	kenden	dan	

slechts	de	ongewenste	gedragingen	en	criminele	activiteiten.	Om	ondersteuning	te	

krijgen	bij	het	leven	in	de	stad	moesten	zeemansvrouwen	juist	investeren	in	relaties	met	

anderen	binnen	de	stedelijke	samenleving.	Hulp	bij	het	overleven	kon	worden	

verkregen	middels	wederzijdse	rechten	en	plichten	met	stedelijke	autoriteiten.	

Zeemansvrouwen	verkregen	als	‘onbestorven	weduwen’	zelfs	meer	ondersteuning	dan	

andere	armlastigen	in	de	samenleving.	Toch	kwam	bruikbare	hulp	vooral	voort	uit	het	

sociale	netwerk.	Uit	eigen	geschreven	brieven	blijkt	dat	de	overlevingsstrategieën	van	

zeemansvrouwen	vooral	gefundeerd	waren	op	ondersteuning	van	familie,	kennissen,	

vrienden,	buren	en	andere	bekenden	uit	de	stad.					

	
	
	

	

	
	
	

	


