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Meneer de Rector, curatoren en bestuursleden van de Stichting 

Leerstoel Magdalena Moons, gewaardeerde aanwezigen,

Het verhaal van de vrouw naar wie mijn leerstoel is vernoemd 

is velen van u welbekend. De situatie in Leiden is nijpend in de 

zomer van 1574. De stad wordt belegerd door de Spanjaarden 

en is hermetisch afgesloten. Er kan niemand in of uit. Inwoners 

hebben honger want de voedselvoorraden raken op. De op-

standelingen steken in september de dijken door met als doel 

de Spanjaarden met water te verdrijven maar de wind staat 

verkeerd. De Spaanse krijgsheer Valdez maakt zich op om de 

stad in te nemen. Op dat moment komt Magdalena Moons in 

het verhaal. Ze schrikt van het aanvalsplan want ze heeft familie 

in Leiden wonen. Tijdens een etentje haalt zij Valdez, haar ge-

liefde, over om de aanval op de stad uit te stellen. In ruil belooft 

ze hem te trouwen. Valdez bezwijkt en dat is net op tijd. De 

bestorming wordt uitgesteld, de wind draait, het water stijgt, de 

geuzen kunnen Leiden binnenvaren en de stad is bevrijd.1 

 Of Magdalena Moons werkelijk zo’n cruciale rol heeft 

gespeeld weten we niet. Ze ontbreekt in de vroegste verhalen 

over het Leids ontzet. Een eerste referentie aan haar bestaan 

vinden we in de geschiedschrijving van Pieter Bor uit 1621 

die melding maakt van een liefdesaffaire van Valdez met een 

dame in Den Haag. De Italiaanse Strada meldt in zijn De bello 

Belgico dat Valdez uit liefde de aanval op Leiden uitstelt. De 

Leidse stadsgeschiedschrijver Jan Orlers neemt het verhaal op 

in zijn Beschrijvinge der stad Leyden uit 1641.2  In 1646 wordt 

Moons ten tonele gevoerd in de Belegering ende het ontset der 

stadt Leyden van Reinier Bontius. Magdalena heet dan nog 

Amelia en ze is de bijzit van Valdez - letterlijk een vrouw die 

samenleeft met een man zonder met hem gehuwd te zijn; in de 

zeventiende eeuw waarin buitenechtelijke seksualiteit verbo-

den was, niet mis te verstaan als ‘hoer’.3 Een tamelijk dubieuze 

status, en dat was ook wat Magdalena’s achterneef Jan Moons 

ervan vond. De notities die hij schreef om de reputatie van zijn 

tante te herstellen hadden gedeeltelijk succes. In de herdruk 

van Bontius’ toneelstuk veranderde Amelia van soldatenliefje 

in een respectabele jonkvrouw. Maar de verschillende versies 

werden afwisselend opgevoerd. In de achttiende eeuw groeit 

de heldinnenstatus van Moons. Zij wordt met verschillende 

kunstuitingen - toneelstukken, gedichten, schilderijen - in de 

collectieve herinnering gegrift.4

 Tot in de negentiende eeuw wetenschappers zich over het 

verhaal buigen. Er ontstaat twijfel aan het waarheidsgehalte. 

Uiteindelijk wordt het heldinnenverhaal in 1879 door histo-

ricus Robert Fruin naar het land der fabelen verwezen. Fruin 

wees op het gebrek aan bewijs. Over het verhaal waren geen 

bronnen te vinden. Het is niet eens zeker dat Moons en Valdez 

getrouwd zijn geweest.5 Mogelijk speelde mee dat het voor de 

negentiende-eeuwse heren historici toch tamelijk ondenkbaar 

was dat juist een vrouw zo’n belangrijke rol in oorlogshan-

delingen had gespeeld.6 Dit was de periode waarin heersende 

seksenormen vrouwen steeds nadrukkelijker tot de privésfeer, 

huis en gezin beperkten en publiek en politiek aan mannen 

voorbehouden werd- al was de praktijk veel weerbarstiger.7 De 

geschiedenis van Moons bleek niet te bewijzen. Els Kloek, die 

uitgebreid over Moons publiceerde, heeft erop gewezen dat 

vrouwen nu eenmaal minder sporen in de bronnen hebben na-

gelaten.8 Hierdoor is hun geschiedenis lastiger te reconstrueren, 

verhalen moeilijker te verifiëren. Interessant is hoe Kloek het 

debat tussen de believers en de debunkers beschrijft als een clash 

tussen amateurs geïnteresseerd in hun voorouders en historici 

voor wie bevestiging van de status van hun jonge vak als echte 

wetenschap zo belangrijk was.9 Ik kom hier later op terug.

 Moons heeft haar betekenis in de herinnering aan het 

Leids ontzet binnen de stad niet verloren maar leefde voort als 

legendarische heldin en verdween uit de serieuze geschiede-

nisboeken. Moons staat daarmee symbool voor vele vrouwen 

in steden in het verleden. Ook vrouwen wier doen en laten 

wél was gedocumenteerd verdwenen uit de historische canon. 

Naast de legendarische heilige was er nog plaats voor de heks, in 

Leiden belichaamd door Goeie Mie wier roemruchte reputatie 

als gifmengster en seriemoordenares mythische proporties 

aannam - tot de recente ontmythologisering.10 Het stereotiepe 

vrouwbeeld uit de Vroegmoderne Tijd - de vrouw als heks óf 

heilige - was dominant. Voorbij Mie en Moons was het lastig de 
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canon te bereiken. De negentiende eeuw - de periode waarin 

de geschiedwetenschap professionaliseerde - heeft een sterk 

stempel gedrukt op onze kijk op de geschiedenis van vrouwen. 

Steeds weer blijkt hoezeer de opvattingen over sekse uit de 

negentiende eeuw en de gegenderde waarden zoals bestendigd 

in de burgerlijke samenleving, onze ideeën over vrouwen in het 

verleden hebben gekleurd. Niet alleen zijn sommige stadshisto-

rische verhalen, maar ook een deel van de rijke diversiteit van 

de stadscultuur op de achtergrond geraakt. Ik hoop met mijn 

leeropdracht - Geschiedenis van de stadscultuur, in het bijzonder 

van Leiden, met speciale aandacht voor genderaspecten - hierin 

verder verandering te brengen.

Wat heeft een genderperspectief de geschiedenis 

van de stadscultuur te bieden? Wat moeten we ons voorstellen 

bij de geschiedenis van de Leidse stadscultuur met aandacht 

voor genderaspecten en waarom is dat interessant? Om deze 

vragen te beantwoorden zal ik in het komende laten zien wat 

stadshistorisch onderzoek met aandacht voor gender heeft 

opgeleverd en welke mogelijkheden ik voor de toekomst zie. 

De beantwoording van deze vragen vraagt allereerst om een 

nadere bepaling van wat we precies onder stadsgeschiedenis en 

stadscultuur verstaan en hoe historici die geschiedenis in het 

verleden hebben bekeken.

 Gender, hier gebruikt als synoniem voor sekse, gaat - om 

de recent verschenen begripsgeschiedenis aan te halen - over 

het ‘onderscheid tussen mannen en vrouwen, mannelijkheid en 

vrouwelijkheid’.11 Gender verwijst naar biologisch verschillen 

maar is ook een sociale constructie.12 Belangrijk is te realiseren 

dat de invulling van beide begrippen en ook de relaties tussen 

seksen, historisch veranderlijk zijn. Met andere woorden: dat 

wat we in een bepaalde tijd als typisch vrouwelijk beschouwen, 

hoeft dat in een andere periode helemaal niet te zijn. Het is in-

teressant om te kijken hoe en waarom de invulling veranderde, 

én wat de gevolgen waren van bepaalde sekserelaties voor de 

geschiedenis van de stadscultuur. Gender gaat niet alleen over 

vrouwen. Dat veel van mijn voorbeelden over vrouwen gaan, 

komt omdat ik me daar in mijn eigen onderzoek veel mee heb 

bezig gehouden.

Stadsgeschiedenis 
Steden fungeerden als drijvende kracht achter de transfor-

matie die Europa sinds de Middeleeuwen heeft doorgemaakt, 

zo stelde Peter Clark.13 Steden zijn voorgesteld als centra van 

macht en beleid, hubs van kennis en innovatie, centrale locaties 

van cultuur, creativiteit, werkgelegenheid, onderwijs en zorg, 

sociale mobiliteit en vrijheid van ideeën.14 Veel stadshistorici 

vertrekken vanuit de veronderstelling dat steden specifieke 

praktijken en gedragspatronen, normen en waarden genere-

ren.15 De stad was, of werd gezien als chaotisch en bedreigend 

maar bood bewoners, bevrijd van familie- en gemeenschaps-

banden, ook zelfstandigheid en ruimte voor ontwikkeling van 

een eigen identiteit.16 Maar op welke manier hebben historici 

die steden in het verleden nu bestudeerd? 

 Het is al vaak opgemerkt: stadshistorici vinden het lastig 

om hun onderzoeksobject te definiëren.17 Traditioneel werden 

binnen stadsgeschiedenis drie benaderingen onderscheiden. 

In de biografische benadering worden de politieke, sociaal-

economische en culturele aspecten van één stad bestudeerd. 

Volgens Pim Kooij was deze variant waarbij de stad als micro-

kosmos losgezongen was van de buitenwereld en de geschiede-

nis gecompartimentaliseerd in hoofdstukken werd gepresen-

teerd, niet erg aantrekkelijk.18 Stadsbiografieën zijn niettemin 

populair, ook bij breder publiek. Dat komt, zo stelden Bruno 

Blondé, Marc Boone en Anne-Laure Van Bruaene recent, om-

dat lezers zich gemakkelijk met de stad kunnen identificeren, 

terwijl omgekeerd de publicaties bijdragen aan de versterking 

van de stedelijke identiteit.19 In de tweede benadering, de geo-

grafische, staat de centrumfunctie van de stad centraal. De stad 

wordt bestudeerd als multifunctioneel centrum van politieke, 

economische, sociale en culturele activiteiten in relatie met an-

dere steden en met het platteland.20 De derde vorm van stadge-

schiedenis is de exemplarische benadering waarbij het stadsar-

chief fungeert als laboratorium om sociaal-wetenschappelijke 

of historische hypothesen te toetsen. De stad staat hierbij niet 

centraal.21 Om die reden is deze aanpak door stadshistorici ook 

wel afgewezen als vorm van ‘echte stadsgeschiedenis’.22 

 Er zijn meer perspectieven. Charles Tilly ziet de stad juist 
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graag als laboratorium.23 Hij vindt steden bij uitstek geschikt 

om de interactie tussen grote sociale processen en de routine 

van het dagelijks leven te onderzoeken.24 De waarde van de 

door hem bepleitte vergelijkende geschiedenis is inmiddels ge-

bleken uit mooie studies naar steden in de wereldgeschiedenis 

en deelaspecten van het stedelijk leven als gilden, burgerschap 

of criminaliteit.25 De in stadsgeschiedenis warm onthaalde 

spatial turn stimuleerde de interdisciplinaire samenwerking 

en boorde nieuwe onderwerpen aan. Historici, archeologen, 

bouwkundigen en geografen gingen intensiever samenwerken. 

Er ontstond ook aandacht voor beleving en beeldvorming van 

ruimten en de manier waarop stadsbewoners zich ten opzichte 

van elkaar door de stad bewogen.26 

 Aandacht voor zulke cultuurhistorische onderwerpen was 

in de traditionele benaderingen niet evident. Frijhoff consta-

teerde niet lang geleden dat ‘stadsgeschiedenis vanouds moeite 

heeft met cultuurgeschiedenis’.27 Met meer recente aandacht 

voor bijvoorbeeld identiteit, materiële- en herinneringscultuur 

en creatieve steden is hierin inmiddels ruimschoots verande-

ring gebracht.28 Maar binnen de geschiedenis van de ruimtelij-

ke ontwikkeling verdwenen stadsbewoners - aanvankelijk - ge-

makkelijk naar de achtergrond en de sterk sociaal-economische 

invalshoek liet weinig ruimte voor beleving.29 Frijhoff pleitte 

voor onderzoek naar culturele dimensies binnen stadsgeschie-

denis en bestudering van cultuur van de stad waarbij het gaat 

om de beleving en ervaring: wat is de betekenis van de stad ‘in 

en voor het leven van de bewoners?’.30 Bij de beantwoording 

van deze vraag is, zoals ik zal betogen, aandacht voor gender en 

diversiteit cruciaal.

 Het is opmerkelijk dat er binnen de verschillende bena-

deringen weinig aandacht is geweest voor de fundamentele 

maatschappelijke verschillen tussen stadsbewoners. In 2002 

stelde Paul van de Laar dat gender in zowel de biografische, de 

geografische als de exemplarische benadering van stadsgeschie-

denis een zelfstandige plaats kan innemen.31 Het is daarom 

teleurstellend dat Jan Hein Furnée en Manon van der Heijden 

in 2014 nog moesten constateren dat het belangrijke Oxford 

Handbook of Cities in World History aan de ‘agency van, en de 

verschillen tussen, sociaal-economische klassen/kasten, religi-

euze en etnische groepen en mannen en vrouwen’ nauwelijks 

aandacht besteedt.32 De geschiedenis van de stadscultuur biedt 

mogelijkheden. Binnen het onderzoek naar stadscultuur van 

alledag33 en de manier waarop bewoners de stad beleefden, 

vorm gaven aan hun stad en stedelijke instituties en hun leven 

als stadsbewoner, is het zinvol om de verschillen tussen al die 

bewoners in de gaten te houden.

 Het karakter van de stad maakt Leiden geschikt voor zulk 

onderzoek. Leiden was een belangrijke textielstad, was (is) een 

universiteitsstad waar geleerden en studenten vanuit verschil-

lende hoeken van de wereld naartoe kwamen en van daaruit 

uitwaaierden. Leiden was een vluchtelingen- en migranten-

stad, geboorteplaats van kunstenaars en denkers, een stad die 

fungeerde als verzorgingscentrum voor haar omgeving en een 

stad die, net als veel andere, op verschillende momenten in de 

geschiedenis meer vrouwen dan mannen onder haar inwoners 

telde. Zorgden deze elementen nu voor een typische Leidse 

stadscultuur? Met het zoeken naar een antwoord op deze vraag 

moeten we voorzichtig zijn. 

 Wat is nu typisch Leids? Hans Blom noemde drie bij-

zonderheden. Ten eerste de vorm, de unieke plek aan de Rijn 

en het sinds de zeventiende eeuw gestolde stadspatroon. Ten 

tweede, de eigen geschiedenis met een centrale plaats voor het 

beleg en ontzet waarin zowel ruimte is voor de werkelijke ge-

beurtenissen als voor mythen. En ten slotte was de universiteit 

betekenisvol voor het stedelijk leven.34 Maar, zoals Blom waar-

schuwde, het is weinig zinvol te zoeken naar een ‘zich boven of 

buiten de historische werkelijkheid bevindende Leidse “identi-

teit” met eeuwigheidswaarde’.35 Behalve dat Leiden kenmerken 

deelde met andere steden, had de stad verschillende betekenis-

sen voor verschillende mensen in verschillende tijden. En aan 

welk verhaal verlenen we dan voorrang? Het idee van een com-

plex en gevarieerd patroon aan stedelijke identiteiten lijkt meer 

recht te doen aan de stedelijke ervaring.36 De dynamiek van de 

stad maakt Leiden geschikt voor onderzoek naar de betekenis 

van gender en diversiteit in het stadsverleden. De volgende 

vraag is dan: wat is het belang van zo’n perspectief?
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De (verklarende) kracht van gender in stadshistorisch onder-
zoek

Stadsbewoners 

Als we kijken naar de demografische samenstelling van de 

stedelijke bevolking, de kwantitatieve backbone van de stad, 

dan valt op dat ook Leiden gekenmerkt werd door, wat demo-

grafen noemen, een ongelijke sekseratio. Er waren, in elk geval 

op verschillende momenten in de geschiedenis, meer vrouwen 

dan mannen in de stad. Volgens de volkstelling van 1574 was 

het aantal gezinnen met een vrouw aan het hoofd tijdens het 

beleg opmerkelijk groot. De bijzondere omstandigheden rond 

de Tachtigjarige Oorlog kunnen deze ongelijke verdeling niet 

verklaren. Het aantal uitgeweken mannen was klein en krijgs-

handelingen bleven beperkt tot het wachtlopen op de muren.37 

Bovendien bleef de scheve verhouding bestaan. In 1581 waren 

er op elke 100 vrouwen slechts 78 mannen in de stad. In 1749 

100 vrouwelijke gezinshoofden op 80 mannelijke.38 In 1815 100 

vrouwen op 76 mannen waarna de verhouding zich langzaam 

stabiliseerde tot 100 vrouwen op 90 mannen in 1870.39 Zo’n 

ongelijke verdeling tussen mannen en vrouwen deed zich niet 

alleen voor in maritieme steden maar ook in de nijverheids- 

en universiteitsstad Leiden. Hier vinden we een eerste - nogal 

rechttoe rechtaan - motivatie voor historisch onderzoek vanuit 

genderperspectief: wie vrouwen in de geschiedenis vergeet, 

vergeet ten minste de helft van de stedelijke bevolking. 

 Maar er is meer. In mijn pleidooi voor een geschiedenis 

van de stadscultuur met oog voor gender en diversiteit gaat 

het niet alleen om het bijschrijven van onderbelichte groepen, 

of een steeds verdere differentiatie. Het gaat ook om de dyna-

miek die de diversiteit teweeg bracht en om de gevolgen van de 

sekseverhoudingen voor het grotere historische verhaal. Laten 

we het voorbeeld nemen van die ongelijke sekseratio. Wie zich 

verdiept in de oorzaken en de gevolgen hiervan ziet dat het 

genderperspectief leidt tot een beter inzicht in de vraag naar de 

betekenis van de stad in het leven van bewoners. 

 Waar kwam die scheve verhouding tussen mannen en 

vrouwen vandaan? Vrouwen hadden waarschijnlijk een hogere 

levensverwachting dan mannen. Als zij het gevaarlijke kraam-

bed hadden overleefd, overleefden zij waarschijnlijk ook hun 

echtgenoot.40 Seksespecifieke migratiepatronen versterkten 

de ongelijke verhouding tussen mannen en vrouwen. Aange-

trokken door werkgelegenheid, sociale voorzieningen, huwe-

lijksmarkt of veiligheid die de thuishaven niet bood, kwamen 

mannen én vrouwen naar de stad. In de eerste helft van de 

zeventiende eeuw was zo’n 50 tot 70% van de inwoners buiten 

Leiden geboren.41 Vermoedelijk bleven vrouwen, en vertrokken 

mannen net iets vaker. Daarin speelden dan weer de seksespe-

cifieke mogelijkheden op de arbeidsmarkt een rol. 

 In de zeevarende Republiek vonden veel mannen werk op 

zee.42 Ongeveer een miljoen mensen, vooral mannen, vertrok 

bijvoorbeeld met de VOC naar de Oost. De sterfte aan boord 

was hoog. Met de nuanceringen van de berekeningen zal ik u 

nu niet vermoeien maar het vertrek, bekend als het ‘Indisch 

lek’, van zoveel mannen, vaak van huwbare leeftijd, had z’n 

weerslag op de bevolkingssamenstelling in Hollandse steden.43 

Wie een kijkje neemt achter het traditionele beeld van de Re-

publiek als zeevarende natie, met ontdekkingsreizen, handel, 

scheepvaart, wetenschap en kunst ziet steden vol vrouwen voor 

wie de stad zowel gevaren met zich meebracht als mogelijkhe-

den bood. Een groot aantal van hen was ongehuwd, trouwde 

nooit, of hertrouwde niet.44 Velen moesten zelfstandig in het 

levensonderhoud voorzien - hetgeen overigens ook gold voor 

de meeste getrouwde vrouwen. Dit had consequenties voor de 

arbeidsmarkt. 

Stedelijke economie

Het is opmerkelijk dat Posthumus al in 1939 het zogenaamde 

‘vrouwenoverschot’ rond 1580 aanmerkte als gunstig voor de 

ontwikkeling van Leiden tot grote textielstad, vanwege het 

grote aantal, goedkope vrouwelijke arbeidskrachten.45 Hoewel 

de rol van vrouwen in de textielnijverheid nooit is ontkend, 

was er weinig oog voor de bredere implicaties. In de twintigste 

eeuw was de arbeidsparticipatie van Nederlandse vrouwen 

opvallend laag. Lang werd aangenomen dat de wortels hiervan 

lagen in de rijke Republiek.46 Vrouwenarbeid werd in verband 
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gebracht met de pioniersrol die Nederland vervulde in de ont-

wikkeling van het gezelligheids- en huiselijkheidsidee, dat zo 

typerend was voor de burgerlijke stedelijke cultuur.47 De rijk-

dom zou hier, veel eerder dan elders, de praktische realisatie 

van het huiselijkheidsideaal mogelijk hebben gemaakt. Vrou-

wen konden het zich permitteren níet te werken. 

 Door onderzoek weten we dat de situatie anders lag. De 

arbeidsdeelname van vrouwen was hoog en groeide in de 

Vroegmoderne Tijd.48 Mannen en vrouwen deden ander werk. 

Maar de gesegmenteerde stedelijke arbeidsmarkt was ook sterk 

gedifferentieerd en bood vrouwen werk in allerhande beroe-

pen. Arbeidsrelaties bepaalden sterk wie toegang had tot welk 

werk. De patriarchale, in gilden georganiseerde traditionele 

ambachten sloten vrouwen formeel op de meest onverholen 

manier uit door ze toegang tot training en lidmaatschap te 

ontzeggen. Maar paradoxaal genoeg hadden vrouwen in zulke 

zelfstandige ondernemingen juist als echtgenotes en weduwen 

toegang tot invloedrijke posities op de werkvloer.49 Toename 

van loonarbeid en verdergaande commercialisering waardoor 

allerhande diensten werden vermarkt, vergrootten het aantal 

beroepen voor vrouwen. Rijk werden ze er niet van. Lonen en 

omzet waren laag. Maar het was wel mogelijk om ‘zelfstandig’, 

anders dan alleen via een echtgenoot, toegang te verkrijgen 

tot de arbeidsmarkt. Met hun werk in de textiel- en andere 

(proto-)industrieën, de detailhandel en publieke diensten 

konden vrouwen in het levensonderhoud voorzien én droegen 

vrouwen bij aan de welvaart en het hoge verzorgingsniveau in 

steden in de Republiek.50 
 Een verwijzing naar de zeventiende-eeuwse kooplieden 

Pieter en Johan de la Court is in dit opzicht interessant. Zij 

pleitten tégen economische regulering en vóór ondernemers-

vrijheid en tolerantie. Leiden, gekenmerkt door ‘veelderleij 

Natien, Talen, Religien en occupatien’ moest de diversiteit via 

vrijheid cultiveren omdat de stad en burgers daarvan beter 

zouden worden.51 Vrijheid zou het welvaren van de stad be-

vorderen.52 In dit pleidooi hadden de gebroeders zeker geen 

vrijheid voor vrouwen op het oog.53 Dat dit idee niet eens zo 

anachronistisch zou zijn, toont de Engelse econoom Josiah 

Child, die in 1698 stelde dat de Nederlandse gewoonte om 

zowel zonen als dochters goed te onderwijzen in rekenen en 

boekhouden bijdroeg aan de welvaart van het land. Het stimu-

leerde mannen hun bedrijf aan te houden tot aan hun dood, 

wetende dat hun weduwe uitstekend in staat zou zijn om het 

voort te zetten.54 Terugkijkend zien we dat de relatief egalitaire 

sekseverhoudingen en opmerkelijk pragmatische omgang met 

de strenge regels voor vrouwen wel degelijk hebben bijgedra-

gen aan het welvaren en de economische ontwikkeling van de 

Republiek.

 Opvattingen over werkende vrouwen veranderden in de 

negentiende eeuw, zo ook in Leiden,55 al lijkt de ontwikkeling 

in vrouwenarbeid af te wijken van de landelijke trend. Recent 

is aangetoond dat de lage arbeidsparticipatie van Nederlandse 

vrouwen in de negentiende eeuw verklaard moet worden van-

uit de afwijkende economische structuur: die sectoren waarin 

vrouwenarbeid afnam of minder zichtbaar was, waren landelijk 

relatief groot.56 En daarmee komen we op het belang van het 

stadshistorische, lokale perspectief: de structuur van de plaat-

selijke arbeidsmarkt deed er toe. In Leiden zorgde de industri-

alisatie voor een toename van vrouwenarbeid. Fabrieksarbeid 

door ongehuwde vrouwen steeg en beroepsmogelijkheden 

in de textiel, kleding en reiniging, voedingsmiddelen-, zeep-, 

papier- en grafische industrie namen toe.57 

 Wat weten we over gehuwde vrouwen? In 1859 zou 57% 

van de Leidse kleuters een bewaarschool hebben bezocht - 

hoog boven het landelijk gemiddelde van 17%.58 Had dit te 

maken met het werk van hun moeders?59 Of was er in de uni-

versiteitsstad goed onderwijs voor alle leeftijden in àlle sociale 

lagen van de bevolking? Hierover bestaat discussie.60 Het 

aandeel gehuwde vrouwen dat in fabrieken werkte was klein 

en fabrieksarbeidsters kozen liever voor kinderopvang door 

familieleden (die zij daarvoor overigens betaalden).61 Bewaar-

scholen hadden de reputatie van ware kinderpakhuizen. Maar 

daarnaast ontstonden er in deze periode ook bewaarscholen 

‘nieuwe stijl’ waarin zorg voor de opvoeding voorop stond. 

Onderwijspionierster Elise van Calcar opende in 1865 de eerste 

Nederlandse Fröbelschool in de Breestraat, met als doel kinde-
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ren niet alleen te bewaren maar ook te ontwikkelen.62 Toch bleef 

kinderopvang ook belangrijk. In 1885 namen de Leidse textiel-

fabrikant Krantz en zijn vrouw het initiatief om een bewaar-

plaats op te richten voor kinderen van werkende moeders.63 

Dat zoveel Leidse kleuters rond het midden van de negentiende 

eeuw de bewaarschool bezochten, houdt vermoedelijk verband 

met het werk dat hun moeders verrichtten, was het niet in de 

fabriek dan wel als naaisters, werksters of anderszins.64 

Wat biedt de stad?

Dat was de negentiende eeuw, terug naar de onze. Wat bete-

kende die vroegmoderne stad voor haar bewoners? Ik noemde 

het al even - de stad bood mogelijkheden. Naast werk waren er 

instellingen van sociale zorg en instituties om bij onrecht recht 

te halen. Hiervan maakten ook vrouwen gebruik, niet zelden 

mét succes - bijvoorbeeld bij te beperkende gildereglementen, 

ter verdediging van beroepseer, bij ongewenste bezwangering, 

voor de aanvraag van een scheiding of bij huiselijk geweld.65 

En wanneer zij het stadsbestuur direct om een gunst vroegen, 

verwezen vrouwen nog wel eens naar hun status als ‘burgeres’, 

die hen sociale en economische privileges bood en kennelijk de 

mogelijkheid een beroep te doen op een zekere gemeenschaps-

zin in tijden van nood.66 

 Wat betreft die bescherming is het veelzeggend dat Johan-

na de la Court, zuster van Pieter en Johan die zo sterk ageerden 

tegen de beperkingen die het Leidse establishment migranten 

oplegde67 juist als migrantendochter het recht aan haar kant 

vond. Johanna had een ongelukkig huwelijk gesloten en spande 

een proces aan tegen haar drinkende echtgenoot, de hoogleraar 

filosofie Adriaan Heereboord. Het pleit werd in 1648 tegen zíjn 

zin, in háár voordeel beslecht met een scheiding van tafel en 

bed.68

 De stad bood bescherming. De stad impliceerde ook 

gevaar. De relatieve zelfstandigheid in de stad had een keer-

zijde. Proletarisering en verarming spaarden vrouwen niet. 

Afhankelijkheid van loonarbeid maakte hen extra kwetsbaar. 

Het aandeel vrouwen onder de armen die steun kregen van 

het Huiszittenhuis aan de Oude Rijn was opvallend groot. Dit 

toont hun kwetsbaarheid maar ook de seksespecifieke ideeën 

over wie er recht had op steun.69 

 Kwetsbaarheid en zelfstandigheid komen samen in de 

verklaring voor de criminaliteitspatronen in de vroegmoderne 

stad. Tegenwoordig is zo’n 10 tot 15% van de vervolgden cri-

minelen vrouw. In de zeventiende en achttiende eeuw vormen 

vrouwen in Leiden een derde, in sommige jaren zelfs de helft 

van alle vervolgde criminelen. Dat was niet alleen omdat zaken 

als prostitutie en overspel crimineel werden vervolgd. Verge-

lijkend onderzoek wijst op locatiespecifieke patronen. Waar 

zedendelicten in havensteden heel belangrijk waren, domineer-

den in Leiden de eigendomsdelicten.70 Endemische armoede 

en een structureel lage levensstandaard bracht vrouwen ertoe 

criminaliteit op te nemen in het repertoire van bestaansstrate-

gieën. Daarbij maakten zij handig gebruik van de sterk gecom-

mercialiseerde, (inter-)stedelijke (illegale) markten waarop zij 

maar al te goed de weg wisten en van de relatieve anonimiteit 

in de grote stad.71 

De manier waarop vrouwen zich door de stad bewogen 

was anders dan die van mannen. Geïnspireerd door de theorie-

en van De Certeau en Lefebvre onderzoeken historici hoe plek-

ken in de stad betekenis krijgen door de manier waarop men-

sen ruimte gebruiken. Ruimte verliest zijn neutraliteit door 

geschreven en ongeschreven regels voor gebruik en de toe-ei-

gening van plekken in de stad door verschillende bewoners. De 

tijd van de dag, de reputatie van een straat en de achtergrond 

van een stadsbewoner waren van invloed op de manier waarop 

ruimte werd gebruikt en wie toegang had tot welke plekken. 

Op hun beurt creëerden of versterkten stadsbewoners met hun 

ruimtegebruik ook weer de verwachtingen.72 

 Het gebruik van stedelijke ruimte door mannen en 

vrouwen in de Vroegmoderne Tijd laat zich niet vangen in de 

simpele dichotomie van de gescheiden sferen die het huis aan 

vrouwen en de straat aan mannen toebedacht. De associatie 

van vrouwen met ‘het huis’ was in de Vroegmoderne Tijd zeker 

niet onbekend, maar bij de interpretatie van die associatie is 

het belangrijk een paar zaken in de gaten te houden.73 Zelfs 

de strenge moralistische literatuur maakte onderscheid naar 
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burgerlijke status: vooral gehuwde vrouwen dienden thuis te 

blijven omdat zij al hadden gevonden waarnaar door onge-

huwden nog werd gezocht. Belangrijk was ook het verschil tus-

sen norm en praktijk: vrouwen bevolkten straten, markten en 

pleinen. Zó er al onderscheid werd gemaakt tussen publiek en 

privé werden grenzen langs andere lijnen getrokken dan in de 

negentiende en twintigste eeuw.74 Het huis stond niet gelijk aan 

‘huiselijkheid’ waarmee het sinds de negentiende eeuw wordt 

geassocieerd en was vaak helemaal niet, en zeker niet voor 

iedereen zo privé. Door de multifunctionaliteit waren huizen 

open ruimtes.75 Het huis bood onderdak aan personeel en kost-

gangers, fungeerde als ontmoetingsplaats, er werd gewoond en 

gewerkt. Door het gebruik gaf men stedelijke ruimte betekenis 

en gender speelde daarin een rol.

Agency en intersectionaliteit
Genoemde voorbeelden tonen de verklarende kracht van gen-

der. Lange tijd bestudeerden historici vooral de invloed van 

grote maatschappelijke ontwikkelingen als verstedelijking, 

commercialisering, opkomst van het kapitalisme of het huise-

lijkheidsideaal op ‘de positie van vrouwen’. In recent onderzoek 

is er meer oog voor verschillen tussen vrouwen én draait men 

de vraag ook om. Historici kijken naar de gevolgen van de po-

sitie van vrouwen en bepaalde sekseverhoudingen voor grotere 

historische ontwikkelingen. Vrouwen worden daarbij als agents 

van verandering bestudeerd. Als we de betekenis van de stad 

voor bewoners willen begrijpen is het zinvol te kijken naar de 

concepten ‘agency’ en ‘intersectionaliteit’, die overigens ook wel 

bekritiseerd zijn.

 Uiteraard gaat het niet aan vrouwen macht toe te dichten 

die ze niet hadden in een sterk patriarchale samenleving als 

het vroegmoderne Leiden.76 Zo stelde de zeventiende-eeuwse 

Leidse rechtsgeleerde Simon van Leeuwen: Vrouwen zijn zwak-

ker van aard, minder bekwaam dan mannen voor zaken die 

verstand en beoordelingsvermogen vereisen en daarom zijn 

vrouwen uitgesloten van bestuur.77 Maar gedefinieerd als het 

vermogen om betekenisvolle keuzes in hun leven te maken 

en voortkomend uit een ‘variatie van alledaagse interacties’ 

waarmee vrouwen ‘sociale en seksenormen aanpassen, heron-

derhandelen en manipuleren’ zoals Deborah Simonton en 

Anne Montenach voorstelden, toont agency op welke manier 

vrouwen restricties wisten te overstijgen, en vorm konden 

geven aan hun leven en leefomgeving.78 De mozaïek van mo-

gelijkheden zal kleurrijk blijken te zijn en niet alleen bepaald 

door sekse.

 Het begrip intersectionaliteit,79 toegepast om te laten zien 

hoe verschillende categorieën als gender, klasse, burgerschap, 

leeftijd, etniciteit op elkaar inwerken bij de in- maar vooral uit-

sluiting van mensen, is nog weinig toegepast op de vroegmo-

derne periode.80 De tijd van ‘de’ positie van ‘de’ vrouw zijn we 

allang voorbij. Vroegmodernisten zijn zich er goed van bewust 

dat sociale achtergrond en huwelijkse status bepalend waren 

voor het leven van vrouwen in de stad. Voor toegang tot de 

arbeidsmarkt, sociale zorg of juridische instrumenten maakte 

het nogal wat uit of vrouwen ongehuwd, gehuwd of weduwe 

waren. Maar om beter zicht te krijgen op de betekenis van de 

stad voor haar bewoners en te zien wélke verschillen wanneer 

belangrijk waren, of werden gemaakt81 is het niet verkeerd in-

tersectionaliteit systematischer in het onderzoek te betrekken. 

 De winst kan met enkele voorbeelden worden geïllus-

treerd. Vrouwen werkten vaak in de kleinhandel. In het Leids 

register van drankverkopers zien we ongehuwde vrouwen 

vaker als drankverkoopsters dan als tapper of herbergier. Dat 

komt niet (alleen) omdat vrouwen het geld niet hadden voor 

een dure tapperij of herberg, maar omdat het ongehuwden aan 

voldoende kapitaal ontbrak. Achter de geregistreerde man-

nelijke eigenaren van duurdere bedrijven, bleken nogal eens 

echtparen schuil te gaan die hun kapitaaltje bij elkaar hadden 

kunnen leggen.82 De burgerlijke staat maakte hier het verschil. 

 Ook stedelijke criminaliteit toont hoe verschillende ver-

schillen van invloed zijn. Zoals gezegd was de gender gap in 

criminaliteit in vroegmodern Leiden opvallend klein. Naast 

een lage sociale status waren ontworteling en de opvallend 

hoge mobiliteit van vrouwen belangrijke factoren in het crimi-

naliteitspatroon, zeker in de zeventiende eeuw toen het aantal 

migranten onder de veroordeelden heel hoog was. Wat boven-
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dien uitmaakte was de vraag of mensen toegang hadden tot 

andere manieren om hun conflicten te beslechten. Dat kon in 

vroegmodern Leiden bijvoorbeeld via de notaris, de vredema-

kers of de civiele vierschaar. Toegang tot deze instituties werd 

bepaald door sociale status en de mate waarin iemand was 

geïntegreerd in de stedelijke samenleving.83 Vrouwen die ste-

viger waren ingebed in de stedelijke gemeenschap losten hun 

ruzies waarschijnlijk eerder op via deze instanties en hadden 

minder kans voor het criminele gerecht te worden gedaagd dan 

vrouwen van buiten de stad.84 

 Hoe sekse, klasse en stedelijk burger- of inwonerschap op 

elkaar inwerkten wordt duidelijk door de agency van vrouwen 

die ongehuwd zwanger raakten. Vrouwen konden in deze pe-

nibele situatie een rechtszaak aanspannen tegen de vermeende 

vader om hem ter verantwoording te roepen. Of de doorgaans 

arme vrouwen hiertoe overgingen was, opvallend genoeg, niet 

zozeer een kwestie van geld. Veel belangrijker waren sociale 

contacten, de aanmoediging door de kerkenraad of de regenten 

van het Huiszittenhuis die natuurlijk wilden voorkomen dat 

de zorg voor moeder én kind de armenzorg nog verder zou 

belasten.85 Niet (alleen) sociale status maar vooral de mate van 

inbedding in de stedelijke gemeenschap bleek doorslaggevend.

 Gender, klasse, etniciteit, burgerschap, inwonerschap, 

huwelijkse status, leeftijd. Historisering zal duidelijk maken dat 

de betekenis van die categorieën door de tijd heen veranderde. 

Maar op welke manier was dit van invloed op de betekenis van 

de stad voor haar bewoners? Hoe verhield de stedelijke cultuur 

zich tot het ‘gegenderde’ karakter van steden. Hoe gaven al die 

Leidenaren vorm aan hun stad, aan hun stedelijke identiteit? 

Aan de beantwoording van dit soort vragen hoop ik met het 

onderzoek binnen mijn leerstoel te kunnen bijdragen. 

Tijdmachine en toneel
Maar hadden we niet geconstateerd dat vrouwen nu juist 

weinig sporen in de bronnen hadden nagelaten? En wordt het 

niet nog ingewikkelder als we ook nog informatie wensen over 

leeftijd, sociale status, herkomst, of over de burgerlijke status 

van mannen, die vaak niet werd geregistreerd? Jazeker, maar 

hier zie ik veelbelovende mogelijkheden van de zogenaamde 

Time machine. 

Sinds enkele jaren werken historici in verschillende steden 

aan tijdmachines waarbij gedigitaliseerde historische gegevens 

over mensen, plaatsen, gebeurtenissen en relaties, verzameld 

uit een veelheid aan historische bronnen aan elkaar worden 

geknoopt. Met geografische of zelfs 3D-visualisaties kan - uit-

eindelijk - een virtuele tijdreis door de stad worden gemaakt en 

kunnen huidige bewoners het verleden van hun stad herbele-

ven.86 Het unieke voor Leiden is dat we dankzij de uitzonderlijk 

uitgebreide en systematisch opgezette administratie van stads-

secretaris Jan van Hout terugkunnen tot in de zestiende eeuw 

om de stadsbevolking nauwkeurig te reconstrueren. Het zal 

nog even duren voor de tijdreis werkelijk kan worden gemaakt. 

Maar de werkgroep Historisch Leiden in Kaart87 en het project 

ECHOES88 tonen nu al dat de mogelijkheden veelbelovend 

zijn, zowel voor de publiekshistorische beleving van het verle-

den als voor onderzoek naar diversiteit in de Leidse stadscul-

tuur. Het zou mooi zijn de samenwerking tussen verschillende 

partijen in de stad verder uit te bouwen en samen te werken 

aan een Leidse Time Machine.

Mijn leeropdracht bestaat naast onderwijs en onder-

zoek ook uit het verbinden van Leidse erfgoedinstellingen en 

historische verenigingen met de universiteit. Gelukkig is de 

verhouding tussen historici werkzaam bínnen en buiten de 

wetenschap, en amateurhistorici veranderd sinds de negen-

tiende eeuw. In de periode waarin historici het wetenschap-

pelijke van hun vak zo graag wilden onderstrepen verweten 

zij, zo liet Kloek zien, amateurs vooringenomenheid omdat ze 

bleven vasthouden aan oude verhalen die niet met bronnen 

waren te staven.89 Het is niet in de laatste plaats de opkomst 

van publieksgeschiedenis die verandering in de verhouding 

bracht. De toenadering kwam van twee kanten. Juist door de 

groeiende kloof tussen gespecialiseerde academici enerzijds en 

amateurhistorici anderzijds groeide het besef dat het belangrijk 

is wetenschappelijke resultaten breder te delen. Nieuwe onder-

zoeksmethoden en communicatiestrategieën, vooral op het 

gebied van digitalisering, zorgden ervoor dat een breed publiek 
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in historisch onderzoek kon participeren.90 De meerwaarde van 

samenwerking tussen liefhebbers en academici wordt erkend. 

We zijn op een punt aangekomen dat er verhalen kunnen wor-

den verteld, met respect voor de regels van de wetenschap. 

Ook voor het verhaal van Magdalena Moons is plaats. 

Samen met PStheater, Erfgoed Leiden en Omstreken en de 3 

October Vereeniging wil ik Moons graag weer terugbrengen 

op het toneel, in een productie voor, en vooral door jongeren. 

Ik stelde dat Moons symbool staat voor de geschiedenis van 

vele vrouwen. Daarmee leent haar verhaal zich uitstekend voor 

verdieping in de geschiedenis van vrouwen in de Leidse stads-

cultuur en in de veranderingen in onze kijk op dat verleden. 

Welke rol speelde Moons in de herinnering aan het Leids ont-

zet? Hoe veranderde deze rol in de afgelopen eeuwen? Wat zegt 

dit over de plaats van vrouwen in de geschiedenis? Hoe denken 

we over vrouwen, mannen, helden en heldinnen, vroeger en 

nu? Moons staat voor meer dan alleen haar eigen heldhaftige 

verhaal. Ze staat voor de vele vrouwen uit het Leidse verleden 

met waardevolle geschiedenissen die in de loop der tijd verge-

ten zijn. En die verdienen een podium. 

Tot slot
Aan het einde gekomen van mijn rede wil ik graag mijn dank 

uitspreken. Op de eerste plaats aan degenen die mijn leerstoel 

mogelijk hebben gemaakt, het bestuur van de Stichting Leer-

stoel Magdalena Moons en het curatorium voor het in mij 

gestelde vertrouwen. 

Mede geïnspireerd door verhalen over Christine de Pisan 

en haar Livre de la Cité des Dames toog ik naar de Universiteit 

van Amsterdam om geschiedenis te studeren. Dat ik daarna 

door kon in het onderzoek was geweldig. Van mijn docenten, 

promotor en collega’s aan de UvA heb ik veel geleerd. Mede 

dankzij de Stichting Vrienden van het IISG vervolgde ik mijn 

loopbaan op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschie-

denis in Amsterdam waar ik een mooie, leuke en leerzame tijd 

doorbracht met collega’s binnen en buiten het vrouwenarbeid-

project. In 2010 kwam ik naar de Universiteit Leiden waar ik 

sindsdien met veel plezier samenwerk met collega’s van het 

Instituut voor Geschiedenis en in het bijzonder de sectie Eco-

nomische en Sociale Geschiedenis. Dank. Dank ook aan mijn 

wegbereidsters binnen en buiten de universiteit, zonder wie ik 

hier nu niet had gestaan. 

Met deze leerstoel breidt de kring van naaste collega’s 

zich uit, zowel binnen het instituut met de sectie Nederlandse 

Geschiedenis, als buiten de muren van de universiteit. De har-

telijke ontvangst stel ik enorm op prijs. Dat ik studenten kan 

meenemen in de geschiedenis van de stad bleek in de afgelopen 

periode al heel inspirerend. Ik verheug me op verdere samen-

werking bij het slaan van een brug tussen stad en universiteit.

Tot slot, Maurits, Marleen en Abeltje, dank voor jullie 

steun in allerlei opzichten. Zonder Ivo, Yara, Nathan en Iskan-

der was het niet zo leuk geweest om waar dan ook te staan. Ik 

ben blij dat jullie er zijn.

Ik heb gezegd.
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