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Inleiding: vroeg moderne genderpatronen

Inleiding: vroeg moderne 
genderpatronen

Raingard Esser & Anita Boele

D e studie van genderverhoudingen in vroegmoderne samenlevingen is beïnvloed 
door, en heeft op haar beurt bijgedragen aan, bredere historiografische trends. 

Enkele van de belangrijkste recente benaderingen zullen in deze inleiding worden be
sproken.1 Zij komen uitvoeriger aan de orde in de artikelen die in deze bundel bijeen
gebracht zijn. 

Het onderwerp gender en arbeid blijft een prominente, winterharde plant in de tuin 
van het academisch onderzoek naar vroegmoderne samenlevingen.2 Dankzij langdurig 
academisch leiderschap in de economische geschiedsschrijving van de vroegmoderne 
tijd is het onderzoek op dit gebied sterk in de Nederlandse en Engelse wetenschap 
ingebed. Hier is de academische interesse de afgelopen jaren verbreed van gilden 
en hun mechanismen van in en uitsluiting op de arbeidsmarkt naar erkenning van 
het belang van gereguleerde en ongereguleerde arbeid van alle gezinsleden in plaats 
van alleen de officieel geregistreerde gildemeesters (en enkele gilde meesteressen), 
gezellen en leerlingen die het meest zichtbaar zijn in de normatieve en kwantitatieve 
bronnen van vroegmoderne (stedelijke) samenlevingen. De focus op het team van 
werkende echtgenoten (waarbij weduwen vaak de rechten en verantwoordelijk heden 
van hun overleden echtgenoten overnamen totdat hun zoons meerderjarig werden) 
is uitgebreid tot kinderen, andere volwassen familieleden zoals (ongehuwde) zussen, 

 We willen Mineke Bosch bedanken voor haar verhelderende opmerkingen over een 
eerdere versie van deze tekst.

1 Voor een recent overzicht van onderzoek over vrouwen en gender in de vroeg moderne 
Lage Landen dat onderscheid maakt tussen academische trends en onderzoek in 
Nederland en België, zie S.J. Moran & A. Pipkin, ‘Introduction’, in: S.J. Moran & 
A. Pipkin (red.), Women and Gender in the Early Modern Low Countries, Leiden 2019, 
pp. 1–20.

2 Voor een overzicht van recente studies en benaderingen, zie A. Schmidt & M. van der 
Heijden, ‘Women Alone in Early Modern Dutch Towns: Opportunities and Strategies 
to Survive’, in: Journal of Urban History 42.1 (2016), pp. 21–38.

Nieuwe Tijdingen. Over vroegmoderne geschiedenis (2021) 5–14
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en het grote aantal (mannelijke en vrouwelijke) bedienden die een aanzienlijk deel 
vormden van de vroegmoderne huishoudens en die allemaal op hun manier bij droegen 
aan het gezinsbudget.3 Tegelijkertijd erkennen wetenschappers steeds meer dat 
gezinseenheden niet de enige economische actoren waren. Er waren ook onafhankelijke 
bedrijven die draaiende werden gehouden door alleenstaande vrouwen of mannen die 
buiten het huishouden arbeid verrichtten.4 Deze nieuwe benadering heeft ook geleid 
tot een herinterpretatie van vroegmoderne genderverdelingen op het gebied van 
arbeid. Jane Whittle en Mark Hailwood hebben bijvoorbeeld de aandacht van onder
zoekers gevestigd op de werkpatronen op het platteland en in kleine steden van het 
vroegmoderne ZuidWestEngeland. Zij herinneren ons eraan dat veel van wat we weten 
over het arbeidsleven gericht is op groot stedelijke economische scenario‘s, die niet de 
norm waren voor de meeste vroeg moderne Europeanen.5 Kleine steden kenden geen 
of nauwelijks gildesystemen, maar wel bloeiende ambachten en bedrijven. In sommige 
bedrijfstakken, zoals de vroegmoderne textielindustrie, bevestigt de arbeids verdeling 
langs genderlijnen de bevindingen van Nederlandse onder zoekers die de stedelijke 
textielnijverheid in het vroegmoderne Nederland analyseren.6 Vooral ambachtelijke 
arbeid als spinnen, breien en het kaarden van wol werd gezien als laagbetaald 
vrouwenwerk. In het onderzoek van Whittle en Hailwood daaren tegen werden kleine 
marktondernemingen en commerciële bedrijven ongeveer even vaak door mannen en 
vrouwen geleid. Landbouwarbeid werd veel minder door gender bepaald dan voorheen 
werd aangenomen, waarbij slechts enkele taken nauw met mannen (maaien) of met 
vrouwen (melken) geassocieerd werden. Het genderonderscheid hield meer verband 
met de bedrijfsgrootte dan met de vereiste taken als zodanig. Het huidige project van 
Whittle en Hailwood versterkt de benadering waarbij de aandacht verlegd wordt van 
een traditionele onderzoeksfocus op loonarbeid naar vormen van arbeid verricht 

3 Zie bijvoorbeeld A. Schmidt, ‘The profits of unpaid work. “Assisting labour” of women 
in the early modern urban Dutch economy’, in: The History of the Family 19.3 (2014), 
pp. 301–322.

4 A. Schmidt & M. van der Heijden, ‘Women Alone in Early Modern Dutch Towns’. Zie 
voor Engeland: A. Froide, Never Married: Singlewomen in Early Modern England, Oxford 
2005.

5 J. Whittle & M. Hailwood, ‘The gender division of labour in early modern England’, in: 
Economic History Review 73.1 (2020), pp. 3–32.

6 Zie bijvoorbeeld E. van Nederveen Meerkerk, ‘Textile workers, gender and the orga
nization of production in the preindustrial Dutch Republic’, in: M. CassidyWelch 
& P. Sherlock (red.), Practices of Gender in Late Medieval and Early Modern Europe, 
Turnhout 2008, pp. 215–234.
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door gezinnen en huishoudens, inclusief de bijdragen van bedienden als inwonende 
werknemers met een langetermijncontract.7 In plaats van zich te concentreren op 
de binaire relaties van arbeiders en hun meesters, onder zoeken ze de vele soorten 
contracten en relaties tussen arbeiders, hun collega‘s en hun werkgevers, en de vele 
vormen van arbeid die in vroegmoderne samenlevingen naast elkaar bestonden. 
Een dergelijke benadering nodigt ook uit tot een herbeoordeling van de categorieën 
geschoold en ongeschoold werk, een indeling die meestal op het leerlingwezen berust. 
Maar het goed leren beheersen van een ambacht buiten deze officiële organisaties om, 
met hun mechanismen van uitsluiting en inclusie, vergde ook vaardig heid, opleiding en 
begeleiding, evenals oefening, en dit werd erkend door degenen die arbeid aanboden 
en degenen die betaalden voor de producten die uit die arbeid voortkwamen. Wat 
nog grotendeels ontbreekt, zijn studies naar gender en arbeid van immigranten en 
de verstrengeling daarvan met de gasteconomieën. Ook hier hebben recente studies 
een grotere doorlaatbaarheid van gildevoorschriften aangetoond ten gunste van 
nieuwkomers in de steden en hun ambachtelijke organisaties, maar zij gingen voorbij 
aan arbeid in de sector van ongereguleerde arbeid.8 Vergeleken met wat er bekend is 
over moderne en hedendaagse migratie van vrouwen, zijn er nog nauwelijks studies 
over vroegmoderne vrouwelijke immigranten en hun economische kansen in hun 
gastsamenlevingen.9

Een ander belangrijk gebied van vroegmodern genderonderzoek richt zich op het 
gebruik van de vele — kerkelijke, burgerlijke, regionale en nationale — rechtbanken 
die structuren verschaften om de vroegmoderne samenleving te reguleren. In de af
gelopen jaren zijn rechtbankverslagen uitgespit ten behoeve van nieuw onderzoek.10 
In eerdere decennia is op grote schaal gebruikgemaakt van gerechtelijke stukken 

7 https://formsoflabour.exeter.ac.uk/theproject/, geraadpleegd op 23 maart 2021.
8 M. Prak, C. Haru Crowston, B. De Munck, C. Kissane, C. Minns, R. Schalk, P. Wallis, 

‘Access to the Trade: Monopoly and Mobility in European Craft Guilds in the 
Seventeenth and Eighteenth Centuries’, in: Journal of Social History 54.2 (2020), 
pp. 421–452.

9 Een opmerkelijke uitzondering voor laatmiddeleeuwse vrouwelijke immigranten 
is: B. Lambert, ‘Double Disadvantage or Golden Age? Immigration, Gender and 
Economic Opportunity in Later Medieval England’, in: Gender & History 31.3 (2019), 
pp. 545–564.

10 Whittle en Hailwood hebben bijvoorbeeld rapporten van lijkschouwers, getuigenissen 
voor kerkelijke rechtbanken en verslagen van driemaandelijkse rechtszettingen (quar-
ter sessions) uit vijf graafschappen in het ZuidWesten van Engeland (Cornwall, Devon, 
Hampshire, Somerset en Wiltshire) tussen 1500 en 1700 gebruikt. Whittle & Hailwood, 
‘The gender division of labour in early modern England.’
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om licht te werpen op gender en misdaad, waardoor de aandacht werd gericht op 
de verdachten en hun gendergerelateerde pleitstrategieën voor de rechter. Ook hier 
is baanbrekend werk verricht door onderzoekers die kijken naar het vroegmoderne 
Engeland en de Lage Landen.11 Aan de hand van gerechtelijke dossiers zijn zowel 
gendernormen als gendergerelateerde strategieën aan het licht te brengen die de 
verdachten of andere bij rechtszaken betrokken partijen ontwikkelden om in hun 
eigen voordeel een gewenst beeld te presenteren. Hoewel ze zich aanvankelijk vooral 
op vrouwelijke strategieën concentreerden, zijn onderzoekers ook begonnen met het 
analyseren van noties over mannelijkheid die voor de rechtbank worden gepresenteerd 
om de gedragingen van het individu te rechtvaardigen, aan te klagen of te relativeren.12 
Getuigenissen, bekentenissen en antwoorden op ondervragingen geven inzicht in de 
mobilisatie van stereotypen en gedrag in de gender bepaalde rechtspraak. Ze werpen 
licht op het gebruik en de overschrijding van bestaande gendernormen door rechters, 
procespartijen en getuigen. Maar als bronnen komen zij tot ons vooral via notarissen, 
die ze opschreven en daarbij gebruik maakten van de taal en de normen van bestaande 
patriarchale structuren van de samen leving. Met dit (nochtans belangrijke) voorbehoud 
kunnen we stellen dat getuigenissen, maar ook vonnissen, ons een inkijkje geven in 
de leefwerelden van de betrokkenen en de normen waarnaar zij leefden. Een andere 
gebruikelijke rechtbankstrategie, die nader onderzoek verdient, was buitenlanders 
en buitenstaanders tot zondebok maken omdat ze de inheemse samenleving zouden 

‚besmetten‘ met vroegmoderne misdaden zoals sodomie.13 In deze context zijn 
vrouwelijke immigranten, die een significante cohort vormden in vroegmoderne 
samenlevingen, nog steeds grotendeels afwezig in historisch onderzoek. Tot dusver zijn 
er slechts enkele pioniersstudies die zich op deze specifieke groep richten. Zo hebben 
Erika Kuijpers en Lotte van de Pol de retorische strategieën bestudeerd van vrouwelijke 

11 Baanbrekende Engelse studies zijn onder meer: G. Walker & J. Kermode (red.), Women, 
Crime and Courts in Early Modern England, London 1994; U. Rublack, The Crimes of 
Women in Early Modern Germany, Oxford 1999. Voor een geografisch breder overzicht 
van recente ontwikkelingen zie: M. van der Heijden, ‘Explaining Crime and Gender 
in Europe between 1600 and 1900’, in: M. van der Heijden, M. Pluskota, S.T.D. van 
Muurling (red.), Women‘s Criminality in Europe, 1600–1914, Cambridge 2020, pp. 26–48.

12 S. PohlZucker, ‘Hot Anger and Just Indignation: Justificatory Strategies in Early 
Modern German Homicide Trials’, in: S. D. White (red.), Emotion, Violence, Vengeance 
and Law in the Middle Ages. Essays in Honour of William Ian Miller, Leiden 2018, 
pp. 25–48.

13 S. Poole, ‘“Bringing Great Shame upon This City”: Sodomy, the Courts and the Civic 
Idiom in EighteenthCentury Bristol’, in: Urban History 34.1 (2007), pp. 114–126.
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immigranten in het vroegmoderne Amsterdam, die de kost verdienden als sekswerkers 
en hun activiteiten moesten verdedigen voor de Amsterdamse strafrechter.14

Meer recentelijk heeft de belangstelling voor de meerlagige vroegmoderne gerechte
lijke dossiers de aandacht doen verschuiven van de feitelijke misdaad en de verdachte 
naar omstanders, getuigen en andere commentatoren die werden gevraagd om voor 
de rechtbank te getuigen. Deze omstanders komen vaak voor in gerechtsverslagen over 
sociale, morele en gezinskwesties, die vaak tot de jurisdictie van kerkelijke rechtbanken 
behoorden. In zaken die verband hielden met ’lagere’ misdrijven en overtredingen 
jegens personen, zoals laster, godslastering, openbare dronkenschap en wangedrag, 
overspel en andere onwettige relaties, was vaak behoefte aan getuigen verklaringen van 
bedienden of buren nodig. Zelfs als die niet specifiek opgeroepen waren om te getuigen, 
werd hun commentaar als omstanders genoteerd, zoals de harde op merkingen van 
Alice Butler, dienaar van een wethouder van de stad Gloucester, over het ouderschap 
over een pasgeboren vondeling, die in 1605 werden opgetekend in een ker krechtelijk 
onderzoek in de stad.15 Deze zaken kunnen licht werpen op formele en informele 
machtsverhoudingen in parochies, buurten en binnen en tussen gezinnen. Zij zijn vaak 
verweven met opvattingen over fatsoen en status. 

Rechtbankverslagen bieden ook inzicht in de gendergerelateerde toewijzing van 
en onderhandeling over ruimtes en plekken, zowel op straat als in gebouwen, en bie
den zo nuttige bronnen voor dit belangrijke onderzoeksgebied. De studie van Fiona 
Williamson over een langdurige vete tussen twee families die elkaar zwartmaakten in 
het zeventiendeeeuwse Norwich, werpt licht op de rol van genderbepaalde ruimtes 
in de kerk, culminerend in een gewelddadig geschil over het recht op zitplaatsen in 
de parochiekerk van Norwich Saint Saviour.16 De analyse van genderbepaalde ruim
tes in de stad is ook het onderwerp van een groot lopend onderzoeksproject onder 
leiding van Danielle van den Heuvel. Haar team gebruikt digitale instrumenten om 
bij te dragen aan een debat over het gebruik van de straat door mannen en vrouwen, 

14 L. van de Pol & E. Kuijpers, ‘Poor Women’s Migration to the City. The Attraction of 
Amsterdam Health Care and Social Assistance in Early Modern Times’, in Journal of 
Urban History 32.1 (2005), pp. 44–60. 

15 C. Mansell, ‘Beyond the Home: Space and Agency in the Experiences of Female 
Service in Early Modern England’, in: Gender & History 33.1 (2021), pp. 24–49.

16 F. Williamson, ‘Parish Politics, Urban Spaces and Women’s Voices in Seventeenth
Century Norwich’, in: B. Kane & F. Williamson (red.), Women, Agency and the Law, 
1300–1700, Londen 2016, pp. 125–140. Zie ook: A. Flather, ‘Gender and the Control 
of Sacred Space in Early Modern England’, in: B. Kane & F. Williamson (red.), Women, 
Agency and the Law, pp. 99–112.
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de toeeigening van ruimtes en de straal waarbinnen mannen en vrouwen zich door 
hun stedelijke omgeving bewogen.17 De vergelijkende studie over Amsterdam en de 
vroegmoderne Japanse hoofdstad Edo vormt een aanvulling op eerdere studies met een 
vergelijkbare onderzoekslijn voor Londen en Norwich.18 Dit onderzoek naar de fysieke 
omgeving van het stadsleven ligt in het verlengde van de langlopende discussie over 
de gendergerelateerde kenmerken van de publieke en private ruimte. Onderzoekers 
van de vroegmoderne zuidelijke Nederlanden hebben van oudsher altijd meer aan
dacht gehad voor groepen van religieuze vrouwen dan voor vrouwelijke lekengroepen 
in de samenleving. Ze zijn begonnen met het onderzoeken van genderbepaald ruimte
gebruik door de grote groep vrouwelijke religieuzen, waaronder nonnen, lekenzusters 
en begijnen, in de vroegmoderne samenleving, en de uitdagingen die de Reformatie en 
vervolgens de Tridentijnse hervormingen, met hun oproep tot strikte afsluiting, stel
den aan hun dagelijkse leven.19 Het in kaart brengen van de fysieke actieradius van 
vrouwen en mannen borduurt voort op de belangstelling voor huishoudens en liminale 
ruimtes zoals drempels, tuinen, voordeuren en ramen, poorten en traliewerk, en de 
gendergeraleteerde toeeigening daarvan.20

Rechtbankverslagen werpen niet alleen licht op het handelingsvermogen van 
vrouwen als daders, slachtoffers, getuigen of omstanders. Ze getuigen ook van 
het vermogen van vrouwen om als procespartij hun weg in het justitieel systeem te 
vinden. Zij laten zien dat vrouwen een grondig begrip van het recht hadden en van de 
respectievelijke functies en bevoegdheden van de verschillende rechtbanken die tot 
hun beschikking stonden. Het idee dat vrouwen niet vaak gebruik maakten van het 
vroegmoderne rechtssysteem, dat tegen hen vooringenomen was (niet in de laatste 
plaats vanwege het volledig mannelijke personeel), en dat ze de voorkeur gaven aan 
informele mechanismen en instellingen om hun recht op te eisen, is in de afgelopen 

17 D. van den Heuvel, ‘Gender in the Streets of the Premodern City’, in: Journal of 
Urban History 45.1 (2019), pp. 693–710; D. van den Heuvel, B. Pierik, B.V. Amaro & 
I. Kisjes, ‘Capturing Gendered Mobility and Street Use in the Historical City: A New 
Methodological Approach’, in: Cultural and Social History 17.4 (2020), pp. 515–536.

18 L. Gowing, ‘The Freedom of the Streets: Women and Social Space 1560–1640’, in: 
P. Griffith & M.S.R. Jenner (red.), Londinopolis: A Social and Cultural History of Early 
Modern London, 1500–1750, Manchester 2000, pp. 130–151; F. Williamson, Social 
Relations and Urban Space: Norwich, 1600–1700, Woodbridge 2014; A. Flather, Gender 
and Space in Early Modern England, Woodbridge 2007.

19 Zie bijvoorbeeld H. Hills, Invisible City. The Architecture of Devotion in Fifteenth Century 
Neapolitan Convents, Oxford 2004.

20 Zie bijvoorbeeld S. J. Moran, ‘Of Locked Doors and Open Windows: Architecture of the 
Court Beguinages’, in: Chicago Art Journal (2010), pp. 2–27. 
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jaren betwist en genuanceerd.21 Hoewel veel van deze zaken, waarin vrouwen als eisers 
optraden, voor lokale en regionale rechter werden gesleept en vaak betrekking hadden 
op reputatiekwesties, familiegeschillen en kleine criminaliteit, schroomden vrouwen 
ook niet om hogerop hun recht te halen. De recente studie van Aske Laursen Brock 
en Misha Ewen over drie zeventiendeeeuwse vrouwen die de Engelse OostIndische 
Compagnie voor de rechter daagden over erfrechtzaken, herinnert ons er nadrukkelijk 
aan dat vrouwen niet beperkt waren tot de grenzen van hun parochie, maar dat ze ook 
in staat waren hun weg te vinden naar (Engelse) nationale recht banken en instellingen 
inzake erfrechtkwesties die verband hielden met een wereldwijde onderneming.22

In navolging van recente historiografische trends zijn rechtbankverslagen ook ge
bruikt door historici van Memory Studies die de rol van vrouwen bij het herinnerings
werk en de bewaring van herinneringen uitzoeken.23

Zoals hierboven uiteengezet, zijn gerechtelijke documenten uitgebreid uitgespit door 
wetenschappers die geïnteresseerd zijn in discoursanalyse en de linguistic turn. In de 
afgelopen jaren is deze benadering echter kritisch bekeken door onderzoekers die zich 
verzetten tegen het schijnbaar allesomvattende paradigma van de over heersing van 
discursief gecommuniceerde en dus vastgelegde structuren die machts verhoudingen 
illustreren en bestendigen, maar niet in staat zijn om veranderingen in vroeg moderne 
genderverhoudingen te verklaren.24 In plaats van zich te concentreren op tekstuali
teit en de taalkundige uitdrukkingen zoals door rechtbanken ge rapporteerd, heeft 
Garthine Walker onlangs een genderanalyse uitgevoerd van de materiële objecten die 

21 Dit eerdere paradigma werd het meest aangrijpend geformuleerd door M. Dinges, 
‘The Uses of Justice as a Form of Social Control in Early Modern Europe’, in: 
P. Spierenburg (red.), Social Control in Europe: Volume 1, 1500–1800, Columbus, OH 
2004, pp. 159–175.

22 A. Laursen Brock & M. Ewen, ‘Women’s Public Lives: Navigating the East India 
Company, Parliament and Courts in Early Modern England’, in: Gender & History 33.1 
(2021), pp. 3–23.

23 Zie bijvoorbeeld Bronach Kanes baanbrekende monografie: Popular memory and gen-
der in Medieval England: Men, women and testimony in the Church Courts, c.1200–1500, 
Gender in the Middle Ages, Woodbridge 2019. Zie ook K. Hodgkin, ‘Women, memory 
and family history in seventeenthcentury England’, in: E. Kuijpers, J. Pollmann, 
J. Müller & J. van der Steen (red.), Memory before Modernity: Practices of Memory in 
Early Modern Europe, Leiden 2013, pp. 297–314.

24 M. Howell, ‘The Problem of Women’s Agency in Late Medieval and Early Modern 
Europe’, in: S.J. Moran & A. Pipkin (red.), Women and Gender in the Early Modern Low 
Countries, 1500–1750, pp. 21–31. Zie ook: L. Lee Downs and M. Rubin, ‘Gender History’, 
in: M. Tamm & P. Burke (red.), Debating new approaches in History, London 2019, 
pp. 101–126. 
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in gerechtelijke documenten worden genoemd.25 Claire Walker heeft de relatie tussen 
relikwieën en vrouwelijke religieuzen geanalyseerd in vroegmoderne Engelse balling
schapskloosters.26 In de context van gender, religie en materiële cultuur moet er veel 
meer werk worden verzet om de relatie tussen vrouwelijke kunst en kunstnijverheid 
in kloosters en de rol van kerkelijk textiel en kunstwerken als uitingen van vrouwelijke 
spiritualiteit, in gesprek met hun god, maar ook met de samenleving in bredere zin, 
te begrijpen.27

Het voorliggende nummer van Nieuwe Tijdingen bouwt voort op de bovenstaande 
studies en verkent wat een zorgvuldig toegepast genderperspectief concreet oplevert 
voor het vroegmoderne onderzoek naar thema’s uiteenlopend van migratie, religie en 
rechtspraak tot arbeidsmarkt en homoseksualiteit. Dit gebeurt vanuit verschillende 
invalshoeken en historische contexten.

In haar artikel ‘Norwich’s “Disorderly Maids”. Immigrant Woman and the Insti
tutions in early modern England’ onderzoekt Raingard Esser de ervaringen en 
strategieën van migranten vrouwen binnen de Waalse en Nederlandse religieuze 
gemeenschappen in het Engelse Norwich. Deze vrouwen vormden tot nu toe een ver
waarloosde groep in het onderzoek naar migratiestromen die het gevolg waren van 
religieuze ontwikkelingen in zestiende en zeventiendeeeuws Europa. Esser beschrijft 
hoe deze vrouwelijke migranten te maken kregen met een ‘double disadvantage’ in 
hun nieuwe omgeving. De vrouwen hadden zich te verhouden tot zowel de regels van 
hun eigen patriarchale instituties als die van de gastgemeenschap die economische 
competitie van nieuw komers ten opzichte van hun eigen bevolking zoveel mogelijk 
wilde voorkomen. Deze sandwichpositie tussen aan de ene kant de kerkelijke gemeen
schap (de Calvinistische kerkraden) en anderzijds de stedelijke instituties van Norwich, 

25 G. Walker, ‘Childkilling and emotion in early modern England and Wales’, in: 
K. Barclay, K. Reynolds, & C. Rawnsley, C. (red.), Death, Emotion and Childhood 
in Premodern Europe. Palgrave Studies in the History of Childhood, Basingstoke 2017, 
pp. 151–172.

26 C. Walker, ‘The Embodiment of Exile. Relics and Suffering in Early Modern English 
Cloisters’, in: G. Tarantino & C. Zika (red.), Feeling Exclusion: Religious Conflict, 
Exile and Emotions in Early Modern Europe, London 2019, pp. 81–99. U. Strasser, 
‘Bones of Contention: Cloistered Nuns, Decorated Relics, and the Contest over 
Women’s Place in the Public Sphere of CounterReformation Munich’, in: Archiv für 
Reformationsgeschichte 90 (1999), pp. 255–288.

27 B. Baert & H. Iterbeke, ‘Revisiting the Enclosed Gardens of the Low Countries (fif
teenth century onwards): Gender, Textile, and the Intimate Space as Horticulture’ in: 
Textile: The Journal of Cloth and Culture 15.1 (2016), pp. 1–31. 
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betekende echter niet alleen een beperking of bedreiging voor deze vrouwen. Aan de 
hand van gegevens uit gildelijsten, testamenten en inventarissen laat Esser zien hoe 
vrouwen juist ook gebruik wisten te maken van de verschillende kerkelijke en stedelijke 
instituties om hun belangen naar voren te schuiven, bescherming te vragen en hun 
rechten te verdedigen. 

Ook Heleen Wyffels gaat in haar artikel ‘De drukkersvrouwen van Sint Lucas. 
Gildenlidmaatschap en arbeidspatronen in het vroegmoderne Antwerpse boekwezen’ 
in op de relatie en interactie tussen vrouwen en instituties. Wyffels laat zien hoe de 
ervaringen van vrouwelijke drukkers en uitgevers, die mede bepaald werden door de 
mogelijkheden en restricties waarmee vrouwen te maken kregen, sterk verschilden 
van die mannen. Mannelijke en vrouwelijke drukkers werkten in dezelfde instituti
onele context, maar de mate van toegang tot deze instituties verschilde aanzienlijk. 
Deze exclusie van de meeste vrouwen maakte dat de familiale context (bijvoorbeeld 
een familiale band met een meesterdrukker) en huwelijkse status (meestersweduwe) 
een grote impact had op hun mogelijkheden binnen het drukkersvak. Wyffels gaat ook 
specifiek in op de gegenderde taal van de schrijvers van de gildestatuten. Die spreken 
uitsluitend over mannen, knapen, gildebroeders en meesters, terwijl de praktijk laat 
zien dat vrouwen zeker ook actief waren in het vak. 

Gooitske Nijboer onderzoekt in haar artikel ‘Spiritual Reform on Ceremonial 
Display? The Acarie Circle and the foundation of the first French Discalced Carmels 
(1604–1611)’ de rol van vroegmoderne vrouwelijke religieuze gemeenschappen bij de 
verspreiding van katholieke hervormingsidealen. Centraal staan een aantal inwijdings
processies en ceremonies die in het eerste decennium van de zeventiende eeuw in 
Parijs werden uitgevoerd door Ongeschoeide Karmelietessen. Specifiek focust Nijboer 
op de materiële, lichamelijke en ruimtelijke karakteristieken van deze publieke 
ceremonies. Met hun door hun orde voorgeschreven strikte clausuurregels vormden 
deze processies binnen de stedelijke publieke ruimte immers een paradoxale praktijk 
voor deze religieuze vrouwen. Tegelijk was het juist door deze publieke tentoonstelling 
van innerlijke devotie dat de ceremonies een belangrijke rol speelden in de katholieke 
hervormingsmissie in zeventiendeeeuws Parijs. 

Terwijl in de bovengenoemde bijdragen de focus ligt op de rol en ervaringen van 
vrouwen op het gebied van migratie, religie en arbeidsmarkt, richten de laatste 
twee bijdrages zich op twee andere aspecten van gendergeschiedenis. Zo gaat Elwin 
Hofman in op definities van mannelijkheid en vrouwelijkheid, zoals deze in theorie 
en praktijk van het Franse rechtssysteem in de tweede helft van de achttiende eeuw 
gehanteerd werden. Daarvoor onderzoekt hij een breed corpus aan normatieve 
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bronnen, adviezen en transcripties van ondervragingen van veertig verdachten op 
verwachtingen van specifiek mannelijk en vrouwelijk gedrag in het kader van een 
strafrechtelijke ondervraging. Hofman laat zien hoe sterk impliciete en expliciete 
genderverwachtingen in juridische traktaten aanwezig waren. Daarbij werd van de 
altijd mannelijke magistraten verwacht dat zij zich met matiging en zelfbeheersing 
opstelden waarmee de vermeende hardheid van de mannelijke verdachten omzeild 
kon worden. Vrouwen waren grotendeels afwezig in deze normatieve teksten en als 
zij al aan de orde komen worden zij als zwakker gepresenteerd. De praktijk blijkt 
echter complexer, zoals Hofman laat zien met zijn analyse van de transcripties van 
ondervragingen. Genderidentiteiten waren meerduidig en mannen en vrouwen zetten 
verschillende stijlen in die uiteindelijk ook de inrichting van het Franse strafrecht 
beïnvloedden.

Jonas Roelens, ten slotte, maakt in zijn artikel eveneens gebruik van gerechtelijke 
procesdossiers, maar dan om zicht te krijgen op attitudes ten opzichte van deviante 
seksualiteit in achttiendeeeuws Antwerpen. Met zijn analyse van de schaarse proces
dossiers laat Roelens zien hoe seksualiteit en gender een belangrijke rol speelden bij 
de creaties van nationale stereotypen. Vooral Hollandse migranten werden gezien 
als sodomieten, iets wat direct samenhangt met een vervolgingsgolf rond 1730 in 
de Republiek. In juridische bronnen worden zij afgeschilderd als een netwerk van 
migranten die zich schuldig maakten aan de ‘onnatuurlijke zonde’. Deze nationale 
stereotypering hangt samen met de bredere opvatting dat de welvaartsgroei en grote 
vrijheid van de Hollanders hadden geleid tot het verval van hun mannelijke aard met 
zwakheid en verwijfdheid als gevolg. Roelens laat met zijn gedetailleerde analyse van 
het proces tegen Jan Coster uit 1737 zien hoe een transregionale benadering een nieuw 
perspectief kan bieden op het ontstaan van nationale stereotypen en de manier waarop 
deze in de praktijk werden ingezet. 
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