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Woordd vooraf 

Geenn historicus kan zonder een vleugje nostalgie. Het is de vonk die hem of haar op het spoor 

vann het verleden zet en houdt. Nostalgie hoort echter meer bij de innerlijke roerselen van de 

historicuss dan bij het hedendaagse historisch bedrijf. Xiet de romantisering van het verleden, 

maarr het leveren van een bijdrage aan het historisch bewustzijn is immers het oogmerk. In alle 

bescheidenheidd probeert de historicus de blik van de lezer of kijker te verrijken door het leven in 

vroegerr tijden aansprekend voor het voetlicht te brengen. Men veelbeproefd recept hiervoor is 

hett zoeken naar aansluiting bij de hedendaagse belevingswereld. De economische en culturele 

bloeii  tijdens onze befaamde Gouden Eeuw biedt hiertoe volop mogelijkheden. In deze studie 

naarr de verbeelding van arbeid en beroep in de vroegmoderne Nederlanden is het de toenmalige 

homohomo faber - de werkende mens - die uit de coulissen van het verleden treedt om te dingen naar de 

gunstenn van de belangstellende lezer. E li j gaf met zijn noeste arbeid mede gestalte aan deze 

bloeiperiodee uit de Nederlandse geschiedenis en wist tegelijkertijd op velerlei wijzen zijn stempel 

opp de culturele uitingen in die tijd te drukken, f Iet gedachtegoed dat uit het gevarieerde 

vroegmodernee beeldmateriaal over arbeid en beroep naar voren komt, zal de lezer niet onbekend 

inn de oren klinken. Weliswaar is de wijze van verbeelding en verwoording niet meer de onze, de 

dominantee plaats van arbeid in het dagelijks bestaan is dat des te meer. 

Hett prill e ontstaan van deze studie lag in de stad aan de Maas die berucht is om haar 

'opgestrooptee mouwen': Rotterdam. Ze is er niet alleen bekend mee geworden, maar - terecht -

ookk zeer trots op. W erken is een onlosmakelijk onderdeel van het beeld en zelfbeeld van deze 

stadd geworden. Daarin gelijkt het 'Manhattan aan de Maas' meer op de Hollandse steden van de 

Republiekk der Verenigde Nederlanden dan een tijdsverschil van eeuwen zou doen vermoeden. 

Naa dertien jaar met veel plezier actief te zijn geweest in het sociaal-economisch beleid van 

dezee aanstekelijke werkstad, begon bij mij het lnstonsch-wetenschappelijke bloed weer te 

kriebelen.. Wie echter het overmoedige plan opvat om naast een baan en gezin een 

promotieonderzoekk in eigen tijd op te starten, kan absoluut niet zonder de nodige steunpilaren. 

Alss eerste wil ik mijn promotoren, Willem Injhoff en Bram Kempers, hartelijk danken voor hun 

onmisbaree en voor elk van hen zo karakteristieke wijze van begeleiding. Vanaf het moment dat 

'vanuitt het niets' een voorzet op hun bureau belandde, hebben zij met belangstelling en 

vertrouwenn deze onderneming gesteund. Zonder hun kennis, durf en bereidheid tot 

samenwerkingg over universiteitsgrenzen heen had dit resultaat er niet gelegen. Van groot belang 

voorr dit onderzoek waren ook de subsidiegevers die mij in staat stelden om een jaar lang een 

belangrijkk deel van mijn tijd in te kunnen zetten voor de afronding van het manuscript. Ik wil het 

bestuurr Geesteswetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoekk CsW'O; en het bestuur en de directie van het Amsterdams Centrum voor Studie van 

dee Gouden Heuw dan ook hartelijk danken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ook de 

Gemeentee Rotterdam heeft in de persoon van Peter I.aman, directeur Sociaal Kconomische 

Zakenn van de Bestuursdienst, steeds ruimhartig mijn wetenschappelijke escapade mogelijk 

gemaakt. . 

Promoverenn is een eenzame bezigheid, maar gelukkig zijn er gedurende de rit genoeg 

mogelijkhedenn om vakgenoten te ontmoeten. De seminars Cultuurgeschiedenis van Willem 

Injhofff  aan de VU. de bijeenkomsten van de Werkgroep Visuele Cultuur van het I luizinga 



Instituut,, de colloquia van het Amsterdams Centrum voor Studie van de (jouden Heuw en 
anderee incidentele bijeenkomsten waren voor mi) alü]d belangrijke inspiratiemomenten. Velen 
hebbenn in gesprekken hun kennis met mi] gedeeld of wisten door een vraag mijn gedachten aan 
tee scherpen. In het bijzonder wil ik hier de volgende personen bedanken voor het beschikbaar 
stellenn van materiaal, het leveren van commentaar of het doen van redactionele suggesties: 
Rudolff  Dekker, Rudi Kkkart, Arend-Jan Fshuis, em. prof. dr. A.M. Gelden, Oscar Gelderblom, 
Tanjaa Kootte. Fred van Lieburg. Machteld I.owensteyn, Leo I.ucassen, Piet I.ourens, l:.. van der 
Marck,, Bart Ramakers, Isonore Stapel, prof. dr. Ilja Veldman, Ingrid van der Mis, Jan van der 
\XX aals en Marieke de Winkel. Hent de Vries en Benjamin Roberts wil ik hartelijk danken voor 
hunn bijdrage aan de vertaling van de samenvatting. De dank die ik tot slot aan het thuisfront 
verschuldigdd ben, ligt waar hij hoort: rn de 'veilige haven' die volgens de zeventiende eeuwers 
familie,, huwelijk en gezin was. 

\nnettee de Vries 
Voorschoten,, mei 2003 

file:///nnette


Inleiding g 

BeeldBeeld en betekenis 

II  Iet beroemdste straatje en het bekendste stadsplein uit de zeven tiende-eeuwse I lollandse 

schilderkunstt hebben meer gemeen dan een vluchtige kennismaking doet vermoeden. De 

eenvoudd van de stadse huisjes in / let straatje van [ohannes Vermeer uit circa 1658 (1) contrasteert 

mett de stedelijke grandeur van Ceycbt op de Dam van Gernt Berckheyde uit 1674, waarop het 

monumentalee Stadhuis, de Nieuwe Kerk en de Waag zijn afgebeeld (2).1 Beide schilderijen zijn 

echterr verwant in hun stilering van het zeventiende-ceuwse straatbeeld. De stad is verstild. Mr zijn 

maarr weinig mensen te zien. / e vallen in het niet bij de prominent aanwezige bebouwde 

omgeving;; een kenmerk van veel stadsgezichten uit die tijd.2 

Dee stilering van het straatbeeld komt nog scherper naar voren in de weergave van de 

menselijkee bezigheden op beide schilderijen. Vermeer schilderde een tafereel uit het dagelijks 

levenn met een vlijtig e moeder, een dienstmeid en twee spelende kinderen. Zijn schilderij roept het 

beeldd van een huiselijke idylle op en toont ons daarmee slechts een deelaspect van de dagelijkse 

werkelijkheidd m de zeventiende eeuw. De deugdzame huisvrouw in de deuropening mag dan 

doorr facob Cats (1577-1660; tot norm zijn verheven en in burgerlijke milieus wellicht zijn 

voorgekomen,, m de praktijk waren veel vrouwen economisch actief, en dit beperkte zich niet tot 

dee laagste klassen.1 

Bijj  Berckheyde geen huiselijke maar een economische idylle. De menselijke figuren op 

zijnn schilderij tonen de handel in al z'n kleurrijke eenvoud: het delibereren van kooplieden-

regenten,, het wegen en vervoeren van vracht, het venten van marktwaar en de aanwezigheid van 

buitenlandsee handelaren in oosterse kledij.' Deze motieven treden ook in talloze andere 

uitingsvormenn uit die tijd naar voren en hebben het beeld van de Republiek der Verenigde 

Nederlandenn als handelsnatie mede gevormd.' Aan deze beeldvorming heeft de nestor van de 

Nederlandsee cultuurgeschiedenis, Johan Huizinga (1872-1945), ondanks zijn opmerkzaamheid 

overr de vertekenende rol van het beeld in de geschiedschrijving, overigens het zijne bijgedragen.6 

11 Cat. Den Haag/Washington 1995, Vermeer, nr 4. Filcdt Kok 2001. Nederlandse kunst, nr 83 {Het straatje) 
Lawrencee 1991. Berckheyde. 58. 

""  Over het groeiende belang van de architectuur op stadsgezichten van de Dam: Cat Amsterdam 1997. Paleis. 
7-17.. De nadruk op gebouwen is ook aan te treffen in de talrijke en populaire figuratieve kaarten 
(stadsplattegrondcnn met afbeeldingen van gebouwen) en in zeventiende- en achttiendc-ceuwse 
stadsgeschiedenissen.. Zie hiervoor respectievelijk Cat. Amsterdam/Toronto 1977, Opkomst en bloei, nr 33. 
Cat.. Den Haag 1991. Haagse stadsgezichten. 222-226 en Haitsma Muiier 1993. 'Hollandse 
stadsbeschrijvingen' ' 
Ziee voor de norm van de deugdzame vrouw" in woord en beeld en voor het verschijnsel van vrouwenarbeid 
onderr brede lagen van de bevolking hoofdstuk 7. 
Ziee voor een beschouwing over de typische stoffagc op stadsgezichten van de Dam te Amsterdam: Stapel 
2000.. Perspectieven. 56-61 
Eenn voorbeeld is het tympaan van het Amsterdamse Stadhuis (zijde Nieuwezijds Voorburgwal) waarin de 
vierr werelddelen tribuut brengen aan de Stedenmaagd die. getooid met de helm van Mcrcunus. de koophandel 
vann Amsterdam verbeeldt. Goosscns 1996. Schat. 23-26 De vele buitenlandse reisverslagen over de 
Republiekk onderstrepen in geschrift eveneens het handclskarakter van de Republiek Van Stnen 1989. British 
traveders.traveders. 138-144 
Huizinga/Vann der Lcm 1998. Nederlands beschax'ing Hij begint zijn boek met de constatering dat het beeld 
vann de zeventiende eeuw in onze tijd. bij gebrek aan overige historische kennis die bij negentiende-ccuwcrs 
nogg /o overvloedig aanwezig w as. in hoge mate is bepaald door de schilderkunst uit die tijd. Voor een 
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Inn zijn schets van de Nederlandse beschaving in de zeventiende eeuw uit 1941 sprak hij zijn 

verwonderingg en bewondering uit voor deze kleine handelsnatie." Ook de spreekwoordelijke 

properheidd van haar bewoners wordt door hem gememoreerd.*  Vijfti g jaar later belichtte de 

cultuurhistoricuss Simon Schama via de invalshoek van de maatschappelijke gewetenswroeging 

eveneenss de alomtegenwoordige handelsgeest en properheid van de inwoners van de Republiek.' 

Inn werkelijkheid omvatte de economische bedrijvigheid van de Republiek natuurlijk veel 

meerr dan de handel. Net niet zichtbaar op Berckheyde's schilderij is het Damrak, de 

waterverbindingg met het I[ die toen nog tot aan de Dam liep.1 Via het I) was Amsterdam niet 

alleenn verbonden met de wereldzeeën, maar ook met de Zaanstreek, waar industrie en handel na 

15800 een onstuimige groei doormaakten.11 Ook m de straten en buurten achter de Dam gonsde 

hett van de bedrijvigheid.̂  Brouwerijen, zeepziedenjen, textielnijverheid, ambachten: het 

economischh leven was in het zeventiende-eeuwse straatbeeld alom zichtbaar, hoorbaar, ruikbaar 

enn tastbaar. Voor andere steden en dorpen in de verstedelijkte Republiek lag dit niet veel anders.11 

Dee korenmolens, de markthallen, de waaggebouwen, de beurzen, de markten, de pakhuizen, de 

werkplaatsen,, de winkels en pothuizen aan de straatzijde duiden op een nadrukkelijke 

aanwezigheidd van het economisch leven in het straatbeeld.11 In de openbare ruimte werd volop 

gevent,, gesjouwd, gelapt, getimmerd, gestookt, geloosd en gehandeld. Lange werkdagen, 

variërendd van twaalf uur (winter) tot zestien uur (zomer, waren heel gewoon., ; Bovendien nam 

doorr het afschaffen van kerkelijke (katholieke) feestdagen het aantal werkdagen aanzienlijk toe.10 

Economischee activiteit stond m die tijd nog goeddeels gelijk aan mensenwerk, de beperkte 

mechaniseringg m enkele nijverheidstakken ten spijt.r Er waren grote aantallen immigranten nodig 

omm de bloeiende economie van de Hollandse steden draaiende te houden.1" De beroepsmatige 

herkenbaarheidd van al die noeste werkers was groot. Het beroep dat men uitoefende bepaalde 

besprekingg van Hui/inga's groeiende scepsis over het beeld als historische bron: Haskcïl 1995. History Voor 
Hui/.inga'ss idealisering van de Nederlandse beschaving Van der Lem 1997. Het Eeuwige 

77 Hui/.inga/Van der Lem 1998. Nederlands beschaving. 12-21 
**  Idem. 91. 

Schamaa 1991. Embarrassment of riches. Voor een bespreking van de visies van Johan Hui/inga en Simon 
Schama:: Frijho ff/Spies 1999. Bevochten eendracht. 65-67 en Dekker 1989. 'Historische antropologie'. 

11 : Dit is wel goed zichtbaar op het schilderij De Dam met stadhutsonmerp. torenontwerp voor de Nieuwe Kerk 
enen de Waag van Cornells de Bic. dat zich bevindt in de collectie van het Amsterdams Historisch Museum 
Hieropp is te zien hoc vanaf het water, het Damrak, boten worden uitgeladen. 

11 In de Zaanstreek was nog volop ruimte voor houtzagerijen, scheepsbouw, bcschuitbakkcrijen e d Aten 1999. 
'Amsterdamsee gilden'. 62-64 

""  Het Amsterdamse stadsbestuur heeft overigens in de zeventiende eeuw systematisch geprobeerd 
overlastgevendee bedrijvigheid uit het stadscentrum, met name de Grachtengordel, te weren en te verwijderen. 
Niett altijd met succes De Amsterdamse brouwer Jacob Pictersz Nachtglas bijvoorbeeld kocht omstreeks 
16144 twee stadservcn aan de Herengracht, waarop hij naast enkele huizen een grote mouterij bouwde Spies 
1991/1992.. drachtenboek, dl. 1, 40. 
Voorr een beschrijving van de verstedelijking in de Noordelijke Nederlanden: De Vries/Van der Woude 1995. 
Nederland.Nederland. 82-95. 

JJ Een pothuis is een kleine aanbouw aan de voorkant van een huis. die veelal werd verhuurd als werkplaats (zie 
dee afb. 117. 126 en 129 uit hoofdstuk 5) 

!""  Van Dcurscn IWh. Mensen, 16 
Vann gemiddeld 245 werkdagen voor 1540 tot 275 werkdagen na 1575 Noordegraaf 1985. Hollands 
welvaren'.welvaren'. 170 

; '' De Vries/Van der Woude 1995. Nederland. 404-408 Van Ticlhof 2002. 'Open economie'. 139-140 
Inn steden lag het sterftecijfer hoger dan het geboortecijfer, w aardoor de stedelijke arbeidsmarkt in sterke mate 
afhankelijkk was van immigratie. In Amsterdam was gedurende de zeventiende eeuw gemiddeld tweederde 
\\ an de ondertrouwde bruidegoms van elders afkomstig Knottcr/Van Zanden 1987. 'Immigratie'. 406 



voorr een belangrijk deel de plek waar men woonde.1' Straatnamen en buurtnamen hadden nog 

letterlijkee betekenis. Het afgegrensde gebied rond de Amsterdamse Looiersgracht bijvoorbeeld 

herbergdee veel leerlooiers en leerbewerkers; een bedrijfstak die met veel stank gepaard ging.:' Aan 

dee Passeerdersgracht in Amsterdam woonden volgens een stadsbeschrijving uit 1664 'wevnig 

anderr volk als die 't Spaans leer en ander Leer bereyden', hetgeen 'passeren' werd genoemd.: i In 

dee Jordaan geven de hedendaagse namen van stegen nog steeds de beroepen van de toenmalige 

bewonerss aan, zoals de Speldemakerssteeg.: : In I iaarlem woonden de vollers aan de Yollersgracht 

enn Leiden kende een typische weversbuurt.-1 Bovendien waren beroepsbeoefenaars vaak 

herkenbaarr aan hun beroepskleding. Personen die in de roerige jaren van de Opstand moesten 

vluchtenn of zich incognito wilden bewegen, gebruikten daarom regelmatig ambachtskleding als 

effectievee vluchtkledij.-4 Ook gevelstenen, erg populair in de zeventiende en achttiende eeuw, 

droegenn bij aan de herkenbaarheid van beroepsbeoefenaars in het straatbeeld. Ze gaven vaak een 

indicatiee van het beroep van de (voormalige) eigenaar.25 

Dee alomtegenwoordigheid en herkenbaarheid van de economische bedrijvigheid in de stedelijke 

openbaree ruimte contrasteert met het ingetogen zeventiende-eeuwse straatbeeld dat ons in 

schilderijenn als die van Yenneer en Berckheyde wordt voorgespiegeld. Nu vormt dit t \pe 

stadsgezichtenn maar een fractie van de zeventiende-eeuwse kunstproductie. Maar ook als de blik 

wordtt verbreed naar andersoortig beeldmateriaal, kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat 

1111 de schilder-, teken en prentkunst van die tijd slechts een zwakke echo van de dagelijkse 

economischee bedrijvigheid is te vernemen.26 

Dee verbeelding van het economisch beeldmotief heeft in de kunsthistorische literatuur 

weinigg aandacht gekregen.2' Di t is ook wel verklaarbaar. In relatie tot de omvangrijke en 

kwalitatieff  hoogwaardige zeventiende-eeuwse kunstproductie kenmerkt het beschikbare 

beeldmateriaall  zich door een beperkte omvang, een gnllige spreiding over het werk van zeer 

uiteenlopendee kunstenaars en het goeddeels ontbreken van topstukken. Bovendien vertoont het 

eenn weinig representatieve spreiding naar economische sectoren. Zo zijn de nijverheidstakken. 

Dekkerr 1992. 'Handwerkslieden'. 119-122 In de zeventiende eeuw werd overigens het welstandsnivcau 
geleidelijkk meer maatgevend voor de geografische spreiding van de bevolking in de grote steden 

"""  Taverne 1978. Land van belofte. 171 
:11 Fokkens 1664. Beschryvinge. 401 
: :: Cat. Amsterdam 1980. Wonen. 45-47. 
: ii Dekker 1992.'Handwerkslieden'. 120-121 

Mett dank aan Marieke de Winkel (UvA) die mij attent maakte op verschillende voorbeelden. Zo was de 
voortvluchtigee remonstrantse predikant Paschier de Fyne als glazenwasser verkleed toen hij op de vraag of hij 
niett een predikant was antwoordde: 'Wel., seyde ik: Wat vraage is dat'' tk gelijk immers naar geenen 
predikantt (...) Een predikant, seyde ik. gaat staatig in 't swart. ende ik ga in 't leer geklect' De Fync 1721. 
I-lenigeI-lenige tractaetjes. 80 

"'' Cat. Amsterdam 1995. In beeld gebracht, nrs. 112 (timmermanshaak). 219 (kuipcrsgcrcedschap). 224 
(bakkersjongen)) Ook verschillende voorbeelden in Meischke 1993-1997. Huizen in Nederland, zoals de 
(huisbrede)) verbeelding van het boekdrukkersambacht in Leeuwarden (dl. 1. 102) en het 
stcenhouww ersambacht in Gouda en Middelburg (dl. 3. 333 en 176). Zie ook de afb 135 en 167 uit dit bock 
Dee introductie van gevelstenen was een uitvloeisel van het geleidelijk vervangen van de middeleeuwse 
houtenn bebouwing door stenen bebouw ing (die minder brandgevaarlijk was) 
Nogg minder in de schilderkunst dan in de prentkunst. De vele laat-middeleeuw se boekillustraties en 
miniaturenn laten soms prachtige voorbeelden van economische bedrijvigheid zien 
Inn de paragraaf Historiografische plaatsbepaling van de/e inleiding wordt ingegaan op eerder kunsthistorisch 
onderzoekk op dit terrein Interessant in relatie tot economische bedrijvigheid is het promotieonder/ock van 
Lconoree Stapel (Universiteit Leiden) o\er de plaats van het economisch leven in de beeldvorming van het 
gewestt Holland en de Hollandse steden 
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mett uitzondering van de Leidse en Haarlemse textielnijverheid, over de hele linie beperkt 

verbeeld.:**  De wijdverbreide brouwnijverheid moet genoegen nemen met een enkele aanduiding 

opp een portret, stadsgezicht of pentekening, terwijl de overigens kleinschalige Amsterdamse 

zeepziedenjj  aan een brand te danken heeft dat een van haar locaties voor het nageslacht is 

vastgelegd.-- Zelfs de relatief moderne landbouwsector, in omvang de grootste sector van de 

Republiek,, is beperkt vertegenwoordigd.3' Vee en verlaten boerenhoeves domineren het beeld, 

terwijll  de tuinbouw en grondstoffenteelt voor de nijverheden Vlas, hennep, meekrap, 

turfwinnmgg kunstenaars weinig hebben weten te bekoren.- De visserij, evenmin weg te denken 

uitt het zeveutiende-eeuwse economisch leven, is hoofdzakelijk indirect verbeeld door de vele 

markttaferelen.. Op zeegezichten vormen vissers weliswaar een regelmatig terugkerend motief, 

maarr meer dan een bijrol lijk t voor hen niet te zijn weggelegd. De ambachten, tot slot, komen 

versnipperdd in beeld: in prentensenes van beroepen en allerhande geschilderde voorstellingen van 

straatambachtenn en gevestigde handwerkslieden.1- Ontwikkelingen in de tijd zijn op basis van het 

beeldmateriaall  al helemaal moeilijk traceerbaar. 

Dee sociaal-economisch historicus kan met de wijze waarop het economisch beeldmotief 

inn de beeldende kunst is verbeeld begrijpelijkerwijs maar moeilijk uit de voeten. I Iet gestileerde en 

selectievee karakter van veel beeldmateriaal levert een onvolledig en vertekend beeld van de 

complexee en dynamische sociaal-economische werkelijkheid in die tijd op." De documentaire 

waardee ervan is geenszins afwezig, maar te fragmentarisch om dienst te kunnen doen als 

systematischee bron voor historisch onderzoek. De historicus zal zijn verhaal dan ook liever 

baserenn op tekstuele bronnen en relevant beeldmateriaal hoogstens gebruiken voor de visuele 

verlevendigingg van zijn betoog.v ' Toch zou het onjuist zijn om het conglomeraat van 

voorstellingenn met economische motieven als historische bron af te schrijven." In de vermeende 

zwaktee van het beeld als empirische bron, schuilt tegelijkertijd ook zijn kracht, juist door de 

vertekeningg van het sociaal-economisch leven hebben deze voorstellingen ons over de mogelijke 

:NN Het gaat om afbeeldingen van het productieproces, lakcnblckenjen en weversinterieurs Stone-Ferrier 1985. 
ImagesImages of textiles. Zie ook de afbeeldingen 168 en 180 uit hoofdstuk 7. 

:JJ ZIC voor de afbeelding van een brouwerij op de achtergrond van een portret: afb 149 uil hoofdstuk 6. 
Interessantt is ook het weliswaar achttiende-ceuwse kamerbehang van het voormalige Lcidsc 
bierbrouwersgildehuiss (H. Meijer. 1772) en diverse albeeidingen van het feitelijke productieproces bevat 
(Stedcli|kk Museum De Lakenhal. Leiden) De genoemde /ccp/iederij is /ccp/.iedenj 'De Bruinvis' aan het 
eindee van de Amsterdamse Looiersgracht De afbeelding is opgenomen in Van der Hcyden's 
Brandspuitenboel:Brandspuitenboel: (Cat Amsterdam 1976. Stadsgezichten, nr 36). In diverse (streek)musea en kerken in 
Nederlandd zijn incidenteel voorbeelden aan te treffen van enkele andere nijverheidstakken o a zout/iedcrij 
(Historischh Museum Rotterdam. Grote Kerk Edam), traankokenj (Zaans Historisch Museum) en scheepsbouw 
(Grotee K.erk Edam) 

""  De Vries/Van der Woudc 1995. Nederland. 603-607. Zij gaan voor de landbouw uit van een indicatief 
percentagee van 41% van de beroepsbevolking. De overige sectoren zijn nijverheid en ambacht (32%). handel 
enn verkeer (16%) en overig (vrije en intellectuele beroepen, ca 10%). 

'' Tot de weinige uit/onderingen behoort de serie prenten van de bedrijvigheid in Noord-Holland van Clacs 
Janszz Visscher uit 1608 Hierin worden achtereenvolgens landbouw, visserij, visindustne. 
bouww industrie, vlasindustrie, handel, lakenblekenj en turfw inning verbeeld Hollstem. dl. 38. nrs. 116-123 
Ookk in het Album van Adriaen van de Venne uit 1626 bc\ inden zich enkele tekeningen van uiteenlopende 
tvpenn \an bedrijvigheid Royalton-Kisch 1988. Album: (lakenblekenj (afb 46). turfsteken (afb. 57) en 
hennepteeltt (afb 63) Hij brengt de/.c afbeeldingen in verband met de illustraties uit de Dehaae Ratavwae 
\\ an Jacobus Marco uit 1618 

' :: Zie hiervoor \ erschillende afbeeldingen uit hoofdstuk 5. 
' :: De Vries/Van der Woude 1995. Nederland. Israel 1998. Dutch Republic, de hoofdstukken 6. 14-15 en 26 
"""  Kcmpers 1995. Openbaring en bedrog. 13-14. 
""  Zic \oor de (on)mogclijkheden van het gebruik van beeldmateriaal als historische bron Veldman 1989, 'Iets 

overr historische relevantie'. 
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betekeniss van die werkelijkheid in het toenmalige leven van alledag ook iets te vertellen. 

Vroegmodernee noties over menselijke arbeid, beroepen en beroepsuitoefening kwamen hierin 

visueell  tot uiting en gaven op hun beurt mede vorm aan de ontwikkeling en verbreiding van dit 

gedachtegoed.. Cultuur is immers geen statisch, maar een dynamisch verschijnsel. Het omvat niet 

alleenn de culturele uitingsvormen zelf, maar ook de wijze waarop in processen van toeéigening en 

omvormingg hieraan betekenis wordt gegeven.16 Als geschiedenis zich bezighoudt met het 

scheppenn van een 'betekenisrijk beeld' van het verleden, dan is er alle aanleiding ook visueel 

bronmateriaall  hierin te betrekken.1" Kunstobjecten zijn niet voor niets al eeuwenlang nauw 

verwevenn met het proces van historische beeldvorming.18 

Dezee cultuurhistorische studie naar de verbeelding van het thema arbeid en beroep in de 

vroegmodernee Nederlanden heeft een verkennend-interpretatief karakter. Aan het beeld en de 

beeldanalysee is een vooraanstaande rol toebedeeld. Niet alleen voorstellingen van economische 

bedrijvigheid,, maar ook berocpsportretten, verhalende afbeeldingen met beroepsbeoefenaars en 

andersoortigee beroepsgeheerde kunstuitingen (bijvoorbeeld gildeattributen) worden hierin 

betrokken.. De gehanteerde definities van de begrippen arbeid en beroep zijn in dit onderzoek 

eveneenss ruim. l iet begrip arbeid wordt opgevat als het geheel aan menselijke activiteiten gericht 

opp de voorziening in het levensonderhoud. Bij beroep gaat het om specifieke, op concrete 

inkomensvoorzieningg gerichte werkzaamheden, waaraan individuen of groepen van individuen 

eenn beroepsidentiteit ontlenen.3''' 

Bijj  de verkenning en interpretatie van het veelvormige beeldmateriaal staan twee 

invalshoekenn centraal. De eerste neemt de verbeelding van het vroegmoderne gedachtegoed over 

menselijkee arbeid tot uitgangspunt. Hoe kreeg dit visueel vorm en welke ontwikkelingen traden 

hierinn op? Kernbegrippen zijn arbeidzaamheid en ledigheid. Het blijk t dat vanaf de tweede helft 

vann de zestiende eeuw de verbeelding van arbeidzaamheid als maatschappelijke deugd en de 

ledigheidd als ondeugd toenam. Opmerkelijk vaak worden beroepsbeoefenaars ten tonele gevoerd 

omm deze boodschap te visualiseren.*  Deze ontwikkelingsgang is niet los te zien van het 

chnstelijk-humamstischee gedachtegoed, dat in de stedelijke economische centra van de 

Nederlandenn volop bloeide en in belangrijke mate vormgaf aan het morele geweten van de 

stedelijkee burgerij. *'-

""  Zie voor een uiteenzetting van uiteenlopende begripsomschrijvingen van cultuur in het algemeen en het 
dynamischee cultuurbegrip in het bij/onder: Frijhoff 1992. 'Historische antropologie'. 25-31. 

'77 Deze definitie van geschiedschrijving is ontleend aan: Frijhoff 1992. 'Historische antropologie'. 12. Voor een 
overzichtt van de gebruikmaking van het beeld in het historisch betoog tot op heden: Kempers 1995. 
OpenbaringOpenbaring en bedrog Haskell 1995. History- Burke 2001. Eyew Unes sing 
Haskelll  1995. History Kempers 1995. Openbaring en bedrog Van belang is ook de actuele discussie in de 
musealee wereld over een meer geïntegreerde presentatie van kunst (m n, schilder- en prentkunst) en 
geschiedeniss («o. overige materiele objecten van historische waarde) 
Ditt komt overeen met het ruime gebruik van de term arbeid in zowel hedendaagse definities als het 
vroegmodernee taalgebruik. De socioloog Mok definieert arbeid als 'het verrichten van bezigheden die 
economischh nut hebben voor degene die de arbeid verricht, voor zijn of haar naaste omgeving en/of voor de 
maatschappijj  als geheel'. Mok 1990. In het zweet. 21 In de vroegmoderne tijd werd de term gebruikt in relatie 
tott akkerbouw. handwerk, wetenschap, kunsten en letteren. Eveneens komt het voor ter aanduiding van 
barensnoodd en van typisch vrouwelijke bezigheden WNT, dl. I. Supplement. 1486-1489. Alleen de 
/cventiende-eeuwsee term arebeyer had een direct verband met laaggeschoolde arbeid en werd bijvoorbeeld 
gebruiktt in relatie tot diverse typen dragerswerk Van Sterkenburg 1981. (ilossarntm 
Ziee hiervoor met name de hoofdstukken 1. 5 en 7 
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D ee tweede onderzoekslijn vertrekt vanuit de beroepsbeoefenaars. Welke rol speelt het 

beroepp in de visuele identiteit van individuele beroepsbeoefenaars of groepen van 

beroepsbeoefenaars,, zoals die in uiteenlopende kunstvormen tot uiting komt? Aan de hand van 

zess beroepen (notaris, predikant, koopman-bankier, schoenmaker, zakkendrager. spinster; 

wordenn verschillende facetten van deze verbeelding verkend., : Identiteit wordt hier breed 

opgevat.. 1 Iet is een mengeling van zelfbeeld, zelfverwerkelijking en het beeld dat anderen van ons 

hebben.1'' Het begrip eer vervulde hierbij in de vroegmoderne tijd een sleutelrol.'1 l iet kende 

velerleii  schakeringen - goede naam en faam, eerlijkheid, betrouwbaarheid, geleerdheid, 

kredietwaardigheid,, fatsoen - en was in de kern een publieke aangelegenheid. Kr was de burger 

veell  aan gelegen om zijn of haar eer individueel en in groepsverband hoog te houden, ten toon te 

spreidenn en zonodig te herstellen.4S Ook op het levensterrein van zijn dagelijkse arbeid. Visuele 

middelenn konden hierbij, zo blijk t uit het onderzochte beeldmateriaal, een rol ven-uilen. Zo komt 

hett (zich ontwikkelende; zelfbeeld van beroepsbeoefenaars ondermeer tot uiting in individuele 

beroepsportrettenn 'notaris, predikant;, m collectieve uitingen in gildeverband (schoenmaker, 

zakkendrager)) en in openbare gebouwen '(koopman-bankier;. Ook de maatschappelijke eer was 

regelmatigg in het geding. Maatschappelijke opvattingen over beroepen en beroepsmatig handelen 

kregenn een visuele vertaling en kleurden daarmee de visuele identiteit van menig 

beroepsbeoefenaar.. Ten goede of ten kwade. Soms geeft de wijze waarop beroepsbeoefenaars m 

voorstellingenn zijn verbeeld iets prijs van het maatschappelijk belang (zakkendrager, 

schoenmaker),, het aanzien ((predikant of de voorbeeldfunctie (schoenmaker, spinster; van 

bepaaldee beroepen."' Tegelijkertijd wordt in de verbeelding van oneen-o] beroepsmatig gedrag 

onss een glimp gegund op maatschappelijk meer omstreden beroepsactiviteiten (bankier).1" 

Niett elke afgebeelde beroepsbeoefenaar is overigens in verband te brengen met een 

positievee of negatieve maatschappelijke waardering van zijn beroep. Beroepsbeoefenaars 

figurerenn in de schilder- en prentkunst, net als in de letterkunde, regelmatig m de rol van 

vertolkerr van algemeen religieus-moralistische normen en waarden, die geen of slechts zijdelings 

betrekkingg hebben op het thema arbeid en beroep."1 l iet draait dan niet om de verbeelde 

beroepsbeoefenaars,, maar om de vertolkte boodschap. Dat doet overigens niet af aan de 

relevantiee van dit beeldmateriaal voor deze studie. Het veelvuldig teruggrijpen op het beeldmotief 

vann beroepsbeoefenaars is op zich al een indicatie van de prominente positie van arbeid in de 

vroegmodernee gedachtewereld. Bovendien geeft de wijze waarop beroepsbeoefenaars in hun 

boodschappersroll  zijn verbeeld soms een kijkj e op de ontwikkelingen die het betreffende beroep 

doormaakte.. Zo zijn bijvoorbeeld de veranderingen in de aard en het karakter van geldtellende 

personagess in voorstellingen die de maatschappelijke ondeugd van hebzucht en gierigheid 

verbeeldenn tot op zekere hoogte illustratief voor de groeiende maatschappelijke acceptatie van 

bankiersactiviteitenn in de vroegmoderne tijd.' 

4:: Een nadere toelichting op deze bcroepcnsclcctic is opgenomen in de paragraaf Casestudies van deze 
inleiding g 

4'' Frijhoff 1995. levert Willcmsz.. 47-52. Fnjhoff 1992. 'Identiteit' 
^^ Roodenburg 1996.'Eer en oneer'. 
4'' Fnjhoff/Spics 1999. Bevochten eendracht. 1S5 
4,11 Zie hiervoor de hoofdstukken 3. 5. 6 en 7. 
44 Zie hiervoor hoofdstuk 4 
4""  Illustratief hiervoor is het veelvuldig voorkomen van spreekwoorden o\er beroepen Zie hiervoor ondermeer 

WNT.WNT. Hetzelfde geldt voor de populaire achttiende- en negentiende-ccuwsc volks- en kinderprenten, die 
o\engenss \aak met gebruikmaking van zestiende- en /.eventiendc-ecuwse (Zuid-Nederlandse) houtblokken 
werdenn \en aardigd De Meyer 1962. Volks- en kinderprent 
Ziee hiervoor hoofdstuk 4 
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Voorr een verantwoorde analyse en duiding van het onderzochte beeldmateriaal is een 

kritischee benadering vereist. Drie contextuele factoren zijn hiervoor van belang: de relevante 

beeldtradities,, de veranderingen op de kunstmarkt en de ontwikkelingen in de aard en 

maatschappelijkee status van de verbeelde beroepen. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze de 

stedelijkee context van het onderzoeksterrein accentueren. De steden waren immers niet alleen 

knooppuntenn van allerhande en in omvang toenemende economische activiteiten, maar 

tegelijkertijdd ook centra van kunst waar het gros van het beeldmateriaal werd vervaardigd, 

verhandeldd en van betekenis voorzien. 

Hett belang van beeldtradities voor de betekenisgeving van het vroegmoderne 

beeldmateriaall  is onomstreden. Beeldtradities staan voor tvpischc en gangbare wijzen van 

verbeelding,, waardoor een voorstelling naar genre, onderwerp of beeldmotief in een breder 

kunsthistorischh verband is te plaatsen. Zowel continuïteit als accentverschuivingen in 

beeldtraditiess bieden aanknopingspunten voor de mogelijke betekenis (sen) van voorstellingen. 

II  Iierbij gaat het overigens niet om wijsheid achteraf. Voor de kunstenaar en zijn publiek vormden 

beeldtraditiess een belangrijk referentiekader bij de vervaardiging en perceptie van kunstwerken.3 

Aann beeldtradities zal in de afzonderlijke hoofdstukken dan ook ruim aandacht worden besteed. 

Dee sturende rol van beeldtradities heeft echter ook z'n grenzen. De wijze waarop de toenmalige 

beschouwerr zich de mogelijke betekenis van kunstwerken eigen maakte, is hiermee met geheel te 

vangen.. Continuïteit in beeldtradities impliceert niet op voorhand continuïteit in betekenissen).31 

Hoee aannemelijk is het immers dat elke tijd dezelfde associaties met vergelijkbare becldtvpen 

heeftt gehad? Ook binnen eenzelfde tijdsbestek kunnen kunstwerken naar type publiek 

uiteenlopendd zijn opgevat. Veeleer dan naar eenduidige, onveranderlijke betekenissen moet de 

onderzoekerr dan ook op zoek naar de mogelijke meerduidigheid ui betekenisgeving.52 f Iet gaat 

omm een spectrum van gedachten en associaties dat zowel door de beelden als de thematiek wordt 

opgeroepen.5,11 Di t geldt zeker voor het in deze studie onderzochte rijk gevarieerde beeldmateriaal 

mett economische motieven. De toenmalige beschouwer bleef bij de betekenisgeving hiervan niet 

opp de achtergrond. 

Dee rol van de beschouwer in het proces van betekenisgeving is niet los te zien van de 

veranderingenn op de zeventiende-eeuwse kunstmarkt, waarvoor de tekenen zich al in de late 

vijftiende-- en zestiende-eeuwse Zuidelijke Nederlanden aandienden.34 De afgelopen decennia is 

veell  onderzoek naar deze veranderingen m met name de Noordelijke Nederlanden verricht.3' De 

kunstmarktt ontwikkelde zich in de richting van een massamarkt voor kunst, die zich kenmerkte 

Sluijtcr200ü.. Seductress of sight. 15 
''' Miedema 1995. Kunsthistorisch. 154-155. Sluijtcr 1990. 'Hoc realistisch'. Brown 1988 (recensie). 79. 
""  Een van de kritiekpunten op de iconologische onderzoeksmethode vormt de veronderstelde 

onveranderlijkheidd van picturale motieven Zie hiervoor ondermeer Falkenburg 1993. 'Iconologie'. 154-170. 
Miedemaa merkt in zijn recensie o\er de tentoonstellingscatalogus Spiegel van Alledag uit 1997 op. dat het 
jammerr is dat weinig aandacht wordt besteed aan voorstellingen van ondermeer handwerkslieden in hun 
werkomgevingg ('voorstellingen die meer dan andere demonstreren dat de 'betekenis' vaak niet meer /al zijn 
geweestt dan een vaag-affectieve associatie'). Meer nadruk op het principiële belang van meerduidighcid /ou 
dee catalogus, volgens Miedema. tot een 'methodische mijlpaal' hebben kunnen maken Miedema 1997 
(recensie),, 491 

""  Sluijtcr 2000. 'Heydensche fabulen'. 11-12, 
44 Campbell 1976.'Art market' Wilson 19X3.'Bruges'pandt'market'. Scholten 2000. 'Laat-middelceuwse 

kunstenaar' ' 
Enkelee publicaties op dit terrein zijn Loughman/Montias 2000. Public and private. North 1997. Art and 
commerce.commerce. Hcndnx/Stumpcl 1996. Kunstenaars en opdrachtgevers. Bok 1994. Vraag en aanbod Van der 
Woudee 1991. 'Volume and value'. Kempcrs 1991. 'Opdrachtgevers'. Bok/Schwartz 1991. 'Schilderen in 
opdracht'' Fock 1990.'Kunstbezit'. Montias 1982. Artists and artisans. 



doorr een grootschalige productie en een breed koperspubliek. De getuigenissen hiervan zijn even 

diverss als overtuigend. l iet aantal werkzame schilders nam vanaf het einde van de zestiende eeuw-

aantoonbaarr toe." Door veranderende schi ldertechnieken snellere en meer monochrome 

penseelvoering',,, groeiende specialisering en standaardisatie in het productieproces werd de 

arbeidsproductiviteitt fors opgevoerd/" Men ongekende schilderijenproducoe door schilders van 

uiteenlopendee maatschappelijke pluimage was hiervan het gevolg/*  Mr was voor die opmerkelijke 

toenamee in de schilderijenproductie ook een markt. De geleidelijke koopkrachtstijging in de 

Republiekk en de opmerkelijke prijsdaling van wat voorheen een luxeproduct was, brachten 

schilderijenn binnen het bereik van grote groepen van de bevolking/' Men ontwikkeling die bij 

prentenn al eerder was ingezet/" Via loterijen, winkeltjes, kermissen, veilingen, markten en 

verkoopp langs de deur kon een ieder die dat wilde en het zich kon veroorloven aan schilderijen en 

prentenn komen.61 Die alomtegenwoordigheid van schilderijen en prenten wekte de interesse van 

menigee buitenlandse reiziger. De inwoners van de Republiek hadden, zo stelde de Mngelsman 

Peterr Mundv in 1640, een 'enchnation and delight' in schilderijen; zelfs ambachtslieden hadden 

hunn werkplaatsen ermee getooid." 

Belangrijkee getuigen van het omvangrijke en breed gespreide zeventiende-eeuwse 

kunstbezitt zijn de talloze nagelaten boedelinventarisseu." / e geven een, meestal naar kamer 

gespecificeerd,, overzicht van kunstwerken aan. Hierdoor is het mogelijk enig zicht te krijgen op 

dee ontwikkelingen m de populariteit van bepaalde genres of m de mogelijke relatie tussen 

kunstbezitt en maatschappelijke positie of religieuze overtuiging van de eigenaar. Veel ruimte voor 

opzienbarendee patronen in kunstbezit laten ze echter met. Zowel de rijke koopman als de arme 

schoenmakerr had wel een landschapje of genreschildering in zijn bezit. Bovendien hingen 

schilderijenn met uiteenlopende onderwerpen schijnbaar zonder enige logica door woonhuizen 

heen,, hetgeen een primair decoratieve functie doet vermoeden.61 

Tochh bieden boedelinventanssen voor enkele van de onderzochte beroepsgroepen 

interessantee aanknopingspunten voor de mogelijke betekenisgeving van voorstellingen met 

economischee motieven. Ze geven inzicht in het kunstbezit van deze beroepsbeoefenaars en 

tonenn aan dat zij als koper of opdrachtgever met visuele middelen vorm gaven aan hun 

beroepsidentiteit.. Hun opdracht was bij schilders zonder twijfel in goede handen, want als geen 

'""  De Vries 1991. 'Art history'. 256-264. Bok 1994. Vraag  aanbod. 99-104. Goosens 2001. Schilders. Cat. 
Amsterdamm 1993/1994. Down. 28. 
Bokk 1994. Vraag en aanbod. Kloek 2001. 'Schilderkunst' Sluijter 2000. 'Brabantse vodden'. 
Vann der Woude berekende dat tussen 1580 en 1800 in de Republiek een schildenjenproductie \ an tussen de 
vij ff  en tien miljoen schilderijen plaatsvond. Dit aantal is niet onomstreden, maar dat het om miljoenen 
schildcnjenn moet zijn gegaan is wel duidelijk. Van der Woude 1991. 'Volume and value' Bok 1992. 
'Schilder'.. 356. 
Bokk 1994. Vraag en aanbod. 

""  Cat Amsterdam 1993/1994. Dawn. 167-200. Cat. Amsterdam 1997. Spiegel. 16-21 
Voorr een samenvattend o\er/icht hoc kunst aan de man werd gebracht: North 1997. An and commerce. 
hoofdstukk 5 

" :: Temple 1925. Travels. 70 
' '' Montias 2000.'Auction sales' Vermccrcn 1998. 'Opdat de kunst'. Loughman 1992. 'Een stad' Fock 1990. 

'Kunstbezit'' Ook Antwerpse bocdelin\cntarissen getuigen volop van schildcrijenbe/it onder bijvoorbeeld 
ambachtsliedenn en gegoede middenstand Duvcrger 1984-1999. Antwerpse kunstmventanssen. Zie hiervoor 
ondermeerr de hoofdstukken 2 en 5 

""  Wat er aan theoretische richtlijnen \ oor de spreiding \an kunstwerken over de verschillende functionele 
woonruimtenn bestond, kreeg - voor /over aantoonbaar - maar beperkt navolging. Loughman/Montias 2000. 
PublicPublic and private. 40-50. 
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anderr was deze beroepsgroep bedreven in de verbeelding van de eigen beroepsidentiteit.',; 

Boedelinventanssenn geven daarnaast informatie over het schildenjenbezit dat in de voor derden 

toegankelijkee ruimten van vroegmoderne woonhuizen hing. Vaak ging het om schilderijen die op 

verschillendee manieren als een visueel statement kunnen worden beschouwd. In dit type ruimten 

bevondenn zich met alleen de grootste en kostbaarste schilderijen, maar ook de publiek 

getoonzettee schilderijen: portretten van publieke persoonlijkheden (vorsten, politiek leiders, 

predikantenn en wetenschappers; en voorstellingen die belangrijke maatschappelijke waarden en 

normenn representeerden. Hieronder is ook het gedachtegoed over de tegenpolen arbeidzaamheid 

enn ledigheid te verstaan. 

Kenn derde contextuele factor die licht kan werpen op de betekenisgeving van het 

beeldmateriaall  betreft de ontwikkelingen in de aard en status van de onderzochte beroepen in de 

onderzoeksperiode.. In de vroegmoderne tijd waren veel beroepen volop in ontwikkeling. 

Alhoewell  hedendaagse sociologen het transformatieproces van beroep naar professie primair in 

dee negentiende en twintigste eeuw plaatsen, zijn al vanaf de late Middeleeuwen bij bepaalde 

beroepenn tekenen van professionalisering aanwijsbaar: een groeiend belang van theoretische 

kenniss en vaardigheden, een steeds hogere organisatiegraad (afbakening naar andere 

beroepsgroepen,, eigen beroepscodes, onderscheidende beroepssymboliek, historische 

verankering),, een groeiende zelfregulering (intern toezicht op praktijkvoering) en een 

accentueringg van het publieke of dienstverlenende karakter van de professie.Wl Menig 

berocpsportrett legt van deze (nagestreefde) professionele verworvenheden visueel getuigenis af. 

Logischh complement van deze ontwikkeling was een groeiende maatschappelijke erkenning en 

achtingg van de betrokken beroepsbeoefenaars. De 'Luyden van professie' waren volgens 

tijdgenotenn in de gelegenheid 'om zich door deeze professien in aanzien te brengen'.6" 

Kirr waren ook beroepen die een ontwikkeling doormaakten van een nevenactiviteit naar 

eenn zelfstandige beroepsactiviteit. Bij het vroegmoderne bankierswezen ging dit gepaard met een 

geleidelijkk groeiende respectabiliteit van het beroep, die ook visueel traceerbaar is. Hierin speelde 

dee kwestie van eervol en oneervol gedrag een belangrijke rol. Laaggeschoolde en ambachtelijke 

arbeidd kende daarentegen een minder spectaculair ontwikkelingsproces. De beroepsmatige 

activiteitenn van de schoenmakers, zakkendragers en spinsters uit deze studie verschillen in de 

vroegmodernee tijd nauwelijks van die van hun laat-middeleeuwse collega's. Wel onderscheidde de 

wijzee waarop het beroep van met name de georganiseerden onder hen - schoenmakers en 

zakkendragerss - visueel naar voren trad zich van eerdere tijden, /.e kregen steeds meer eigen 

visueell  gezicht. 

Hett belang van de onderscheiden contextuele factoren is mede bepalend geweest voor een 

bewustt niet al te strikte afbakening van onderzoeksperiode en -gebied. In het onderzoek ligt het 

accentt op de zeventiende eeuw, de Noordelijke Nederlanden en daarbinnen primair het 

verstedelijktee Holland. Daarnaast krijgen ook de zestiende-eeuwse en soms zelfs oudere 

Rauppp 1984. l/ntersuchimgen. 
Dee Ridder-Svmocns 1996'. 'Training' Kcmpers 1995. 'Civilisatie', met name 336-340 Kcmpers 1992. Kunst. 
Frijhofff  1983. 'Non saus'. 
Dee citaten zijn respectievelijk afkomstig uit de lijst voor het Winkelgeld voor neringdoenden uit 1706 
(Oldcwcltt 1950. 'Beroepsstructuur'. 81 > en uit de Nederlandse vertaling De volmaakte koopman (1683) van de 
Fransee auteur Jacques Savary des Brusions (Jansen 2002. 'Geslaagde spreken'. 41). De term professies in het 
laatstee citaat heeft betrekking op beroepsactiviteiten op de terreinen theologie, filosofie, rechten en 
medicijnenn Belangstelling voor deze studies zou naar de mening van de auteur het animo voor 
koopmanschapp doen afnemen 
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beeldtraditiess aandacht, omdat deze onontbeerlijk zijn voor een verantwoorde interpretatie van 

hett zeventiende-eeuwse beeldmateriaal. De Zuidelijke Nederlanden spelen in deze beeldtraditie 

eenn zeer belangrijke rol, maar ook de invloed van de Italiaanse, Franse en Duitse artistieke 

traditiess op de zeventiende-eeuwse beeldcultuur van de Nederlanden kan voor het beeldmateriaal 

overr arbeid en beroep met geheel worden uitgevlakt." 

Datt een verband wordt gelegd tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden heeft 

ookk te maken met de poliüek-geografische en economische situatie. De Nederlanden vormden in 

dee zestiende eeuw nog lang een pohtiek-geografische eenheid. Ook na de afsplitsing van de 

Noordelijkee Nederlanden 'na 1585), bleef de culturele en economische verwevenheid met de 

zuiderburenn groot.'" In kunsttheoretische werken uit de zeventiende en achttiende eeuw werd de 

kunstt van de Noordelijke en nederlandstahge Zuidelijke Nederlanden dan ook als een artistieke 

eenheidd beschouwd.*1 l iet is een treffende illustratie van het fenomeen dat m retrospectief vaak 

meerr scheidslijnen worden opgeworpen dan vanuit de contemporaine invalshoek gerechtvaardigd 

is.. In de praktijk zorgde de grote mobiliteit van kunstenaars tussen de beide Nederlanden voor 

eenn levendige wederzijdse beïnvloeding van artistieke tradities, die niet mag worden 

veronachtzaamd."1 1 

HistoriografischeHistoriografische plaatsbepaling 

Inn zijn zoektocht naar de betekems(sen; van visueel bronmateriaal uit de vroegmoderne 

Nederlanden,, en met name de zeventiende-eeuwse Hollandse schilder- en prentkunst, staat dit 

boekk niet op zichzelf. Geen hedendaagse kunst- of cultuurhistoricus hangt immers nog de laat 

negentiendee en vroeg twmtigste-eeuwse opvatting aan, dat deze schilder- en prentkunst louter als 

eenn representatieve weergave van de zichtbare werkelijkheid in die tijd moet worden opgevat of 

alleenn om haar esthetiek bewondering verdient."- Sinds het invloedrijke werk van kunsthistorici 

alss Krwin Panofskv met zijn iconologische methode en Rrnst (Sombnch met zijn nadruk op het 

conceptuelee karakter van visuele kunst, staan de inhoud en betekenis van visuele kunst centraal in 

dee kunsthistorische wetenschapsbeoefening."7' In Nederland drong deze accentverschuiving naar 

betekenisgevingg langzaam en schoksgewijs door."' Toepassing van liet gedachtegoed van 

Panofskvv op de zeventiende-eeuwse Hollandse schilderkunst kreeg vanaf de late jaren zestig 

gestaltee in het werk van de kunsthistoricus lxldv de [ough. Hij en zijn navolgers introduceerden 

Dee parallel tussen het beeldmateriaal uit de Nederlanden en bijvoorbeeld de koopmans- en bankiersportrettcn 
vann Hans Holbein de Jonge (zie hoofdstuk 4). de (genre)portrettcn van ambachtslieden van Anatole Carroci 
(/iee hoofdstuk 5) en de Duitse prentensenes van beroepen (/ie eveneens hoofdstuk 5) is te opvallend om 
geheell  te negeren 
Voorr de economische verwevenheid: Gelderblom 2000. Zuid-Nederlandse kooplieden. De Vries/Van der 
Woudee 1995. Nederland. 95-99 Voorde culturele verwevenheid: Bricls 1997. Vlaamse schilders. Vheghc 
1998.'Flemishh art' 
Vlieghcc 1998. 'Flemish art'. 193 Albert Blankcrt heeft erop gewezen dat \anaf Constantijn Huygcns' 
besprekingg van contemporaine schilders (circa 1629) tot aan Arnold Houbraken's schildersbiografie (1718-
1721)) geen onderscheid werd gemaakt tussen schilders uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden 
Blankert/Montias/Aillaudd 1987. Vermeer. 271 

';; Cal Amsterdam 1993/1994. Dawn. 55-78. Vlieghc 1998. 'Flemish art'. 194 
Ziee voor de kunstopvatting in de negentiende en eerste helft van de tw intigste eeuw diverse bijdragen in 
Grij/enhoutA'ann Veen 1992. (ronden Eeuw Voor ontwikkelingen in de kunsttheorie in het algemeen: Van 
denn Braembussche 2000. Denken over lamst, hoofdstuk 2 
Gombrichh 2000. An and illusion. Woodfield 1996. Gomhnch Panofsk\ 1939. Studies in iconology. 
Dee Jongh 1992. 'Iconologische benadering', met name \ a 307 
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eenn geheel nieuwe kijk op deze kunst. Achter realistisch ogende voorstellingen uit het dagelijkse 

levenn gingen verborgen betekenissen schuil die door gebruikmaking van literaire bronnen 

(embleemboeken)) werden blootgelegd.̂ Het werd vanaf die tijd de overheersende 

onderzoeksbenadenngg in de Nederlandse kunsthistorische wetenschapsbeoefening. De meer 

historischh georiënteerde stroming binnen de iconologie, die met het werk van Van de Waal uit 

19522 een veelbelovende start kreeg, vond daarentegen aanvankelijk weinig navolging."6 Pas vanaf 

dee jaren tachtig kwam met de verbreding van het aantal onderzoeksbenadenngen hierin 

verandering.. Belangrijke stap hierbij was de groeiende kritiek op de volgens sommige auteurs wel 

ergg ver doorgevoerde iconologische onderzoeksmethode. In het werk van onder andere Hnc fan 

Sluijterr en ]an Baptist Bedaux werden aanzetten gedaan om deze methode te nuanceren." Hr 

kwamm meer aandacht voor de historische context van kunstwerken en voor een geïntegreerde 

benaderingg van vorm en inhoud; niet alleen de inhoud, maar ook de stijl kreeg een rol als 

betekenisdrager."**  Inmiddels is sprake van een breed palet van onderzoeksbenadenngen, 

waaronderr dus nog steeds de iconologische, waarin representatie vanuit verschillende 

perspectievenn wordt benaderd."9 

Dee verbreding van onderzoeksbenadenngen is mede te danken aan een voorzichtige 

toenaderingg tussen kunsthistorische onderzoekers en vertegenwoordigers van andere disciplines."' 

Nieuwee vraagstellingen hebben geleid tot nieuwe benaderingen en daarmee tot een andere 

omgangg met kunsthistorische bronnen/1 Traditionele scheidslijnen en indelingen binnen de 

kunstgeschiedeniss naar schildersgenre of kunstenaar zijn minder bepalend geworden voor de 

onderzoeksaanpakk dan voorheen. De afgelopen jaren is veel vooruitgang geboekt op het punt 

vann gebruikmaking van uiteenlopend beeldmateriaal als vertrekpunt voor een cultuurhistorisch 

betoog., :: Het beeldmateriaal over arbeid en beroep is echter nog niet systematisch aan een 

dergelijkee benaderingswijze onderworpen. Hierdoor is een schat aan visueel bronmateriaal 

feitelijkk onderbelicht gebleven. Di t heeft, naast de eerdergenoemde beperkingen van 

kunsthistorischee aard (diversiteit en schaarste van beeldmateriaal) ook te maken met de accenten 

Dee Jongh 1995. Kwesties van betekenis 
Vann de Waal 1952. I 'aderlandsche 'aderlandsche gesehieduitbeelding. Zie voor de relatief geïsoleerde positie van dit werk: 
Dee Jongh 1992. 'Iconologische benadering', 3 15-317. Kempcrs 1995. Openbaring en bedrog, 16 Sluijter 
1998,, 'Traditie en bezieling'. 
Bedauxx 1990. Reality of symbols. Het werk van Sluijter is een goed voorbeeld van de iconologische 
onderzoeksmethodee nieuwe stijl, waarin enige bcduchtzaamheid is ontstaan 'to locate meaning entirely 
outsidee of the image and in (...) contemporary texts'. Sluijter 2000. Seductress of sight. 14. Sluijter 1997. 
'Didacticc and disguised' 

11 Franks 1997. Looking. 
Voorbeeldenn hiervan zijn te vinden in verschillende themanummers van het Nederlands Kunsthistorisch 
Jaarboek,, zoals De Jong 2001, Wooncuhitur. Falkenburg 2000. Kunst voor de markt. Falkenburg 1995. Beeld 
enen zeljbeeld. Zie ook: Franits 1997. Looking. Frecdberg/De Vries 1991. Art in history. Voor een beschrijving 
vann uiteenlopende benaderingen: Halbertsma/Zijlmans 1993. Gezichtspunten Grijzenhout/Van Veen 1992. 
(louden(louden Eeien. deel 3. 

vv Franits 1997. Looking. Frcedberg/Dc Vries 1991. Art in history. Veldman 1989.'Iets over historische 
relevantie'.. Zie ook de bijdragen van Noordegraaf en Sluijter in het themanummer over interdisciplinair 
onderzoekk van het tijdschrift De zeventiende eeuw uit 1998 
Overr de vraag of met de nieuwe benaderingen het kunsthistorisch onderzoek is verrijkt, wordt verschillend 
gedachtt Van Thtel 1997 (recensie). Wcstermann 2002. 'After iconographv' 

s""  Kcmpers 1995. Openbaring en bedrog Schama 1991. Embarrassment of riches. Roodenburg 1997. 'How to 
sit'' (een deelfacet van zijn onderzoek naar aspecten van non-verbale (lichaams-) communicatie, dat 
vermoedelijkk in 2003 in boek\orm zal verschijnen). Diverse artikelen in de bundels Franits 1997. Looking en 
Frcedberg/Dcc Vries 1991. Art m history 
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diee in hot cultuurhistorisch, sociaal-economisch en kunsthistorisch onderzoek naar de 

vroegmodernee Nederlanden worden gelegd. 

Hett gangbare cultuurhistorische onderzoek kent een sterk thematische oriëntatie, waarin de 

bestuderingg van het thema arbeid en beroep goed past. f Iet accent binnen de cultuurgeschiedenis 

ligtt tot op heden echter bi) antropologisch georiënteerde onderwerpen zoals vriendschap, humor, 

eer,, armoede, prostitutie, toverij, wooncultuur en dood." I Iet thema arbeid en beroep krijgt 

zijdelingss wel aandacht, maar wordt in hoofdzaak stilzwijgend overgelaten aan de sociaal-

economischh historici.*1 Daarnaast blijf t voor cultuurhistorici het geschreven woord nog steeds de 

dominantee onderzoeksbron, alhoewel beeldmateriaal zich in een groeiende belangstelling mag 

verheugen/'' In een poging van enige jaren geleden een Hollands groepsportret te schetsen van 

verschillendee beroeps- en maatschappelijke klassen in de Republiek speelde beeldmateriaal echter 

nogg geen enkele rol."6 

Sociaall  economisch historici hebben m Nederland een lange traditie van kwantitatief 

onderzoek,, met nadruk op structuren en conjuncturen. Het laatste decennium is sprake van een 

'humann turn' m de sociaal-economische geschiedenis.8" Mr is een groeiende belangstelling voor de 

organisatiee van het economisch leven, netwerkvorming en de relatie tussen economie en 

politiek.sss Di t heeft ondermeer geresulteerd in hernieuwde aandacht voor ambachtsgilden en 

ondernemerschap.R""  Hierbij neemt ook de belangstelling voor cultuurhistorische aspecten van het 

sociaal-economischh onderzoek toe. Ook in het buitenland is deze tendens waarneembaar." 

Hett kunsthistorisch onderzoek heeft in de eerste helft van de twintigste eeuw enkele 

studiess over de verbeelding van menselijke arbeid voortgebracht die vanwege het daarin 

bijeengebrachtee beeldmateriaal nog steeds van grote waarde zijn/'1 Ze zijn niet altijd vrij van een 

euforischee waardering voor deze arbeid en nogal eens wordt de documentaire waarde van deze 

afbeeldingenn hoog ingeschat. Rond de jaren zestig en zeventig waren er enkele tentoonstellingen 

*'' Een goed overzicht van de cultuurhistorische onderzoeksinspanningen is te vinden in: Te 
Boekhorst/Burkc/Frijhofff  1992. Cultuur en maatschappij. Voor specifieke onderwerpen: Dekker 1992. 
'Handwerkslieden'.. Kooijmans 1997. Vriendschap Bremmer/Roodenburg 1997', Humour Dekker 1997. 
Lachen.Lachen. Vcrbcrckmoes 1998. Schertsen. Van Wijngaarden 2000. Zorg. Van der Vli s 2001. Leven in armoede. 
Vann de Pol {Wh. Amsterdams hoerdom. Fnjhoff/Gijswijt-Hofstra 1987'. Nederland betoverd. De Jong 2001. 
Wooncultuur. Wooncultuur. 

"44 Fnjhoff/Spies 1999. Bevochten eendracht (delen van hoofdstuk 3) Van Dcurscn 1996. Mensen, dl. 1. Van 
Dcursenn 1998. Dorp. hoofdstuk 6 en 7 Dekker 1992, 'Handwerkslieden'. In Schama 1991. Embarrassment of 
riches,riches, is weinig over arbeid en beroep te vinden, maar des te meer over de vruchten hiervan (rijkdom) In een 
overzichtswerkk over de mentaliteit en cultuur in prcïndustriecl Europa komt arbeid alleen zijdelings aan de 
ordee bij de bespreking van armoede en tuchthuizen Spierenburg 1998. Verbroken betovering. 

ss'' Roodenburg 1997. 'How to sit' Schama 1991. Embarrassment of'riches. Voor de instrumentele functie van 
beeldmateriaall  in het volkskundig onderzoek: Rooijakkers 1996. 'Beeldlorc'. Een cultuurhistoricus die al heel 
langg beeldmateriaal als bron gebruikt is Peter Burkc Burkc 1995. Italian renaissance. Burkc 2001. 
Eyeuitnessing. Eyeuitnessing. 
Bcliën/Vann DcursenA'an Sctten 1995. (lestalten 
Dee term is afkomstig uit Da\ ids 2001 (recensie) 
Lcsger/Noordegraaff  1999. Ondernemers d- bestuurders Lesger 2001. Handel in Amsterdam. 

s""  Ambachten: Lis/Soly 1997. Werelden van verschil. Verschillende artikelen in A7.7//1-Jaarboek 1994 Bos 
1998.. T/w liefde'. Panhuijscn 2000. Maatwerk Ondernemerschap: Davids 1996. 'Neringen' 
Lcsger/Noordegraaff  1999. Ondernemers rv bestuurders Gelderblom 2000. Zuid-Nederlandse kooplieden. 

**  Farr 1988. Hands of'honor Fair 2002. Artisans in Europe Farr 1997. 'Shop floor' Pom 1989. 'Norms and 
disputes'.. Gncssinger 1981. Symbolische Kapital. Sonenscher 1987. Hatters. Zie verder \erschillende 
artikelenn in: Jovcc 1987. Historical meanings en Raplan/Koepp 1986. Work in L'rance 

 Brandt 1927/1928. Schaffende Arbeit De Coo 1939. Hoer Heppncr 1938. Weverswerkplaatsen. 
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enn uitgaven waarin het thema arbeid en beroep aan bod kwam.- De laatste twee decennia zijn 

mett name van Amerikaanse bodem enkele studies rond dit thema verschenen. Kr is een studie 

overr de textielnijverheid in de Republiek, waarin uiteenlopende tvpcn schilderijen en prenten m 

verbandd worden gebracht met het belang van de/e nijverheidstak." Ook het vroegmoderne 

marktwezenn is ontdekt voor nieuwe benaderingen.94 Daarnaast geven enkele studies een beknopt 

overzichtt van afbeeldingen van mensen die aan het werk zijn, maar deze blijven wat analvse 

betreftt nogal aan de oppen-lakte steken.'15 Interessant zijn verder de publicaties over verschillende 

vroegmodernee prentensenes van beroepen.00 

Inn het kunsthistorisch onderzoek in Nederland hing men lange tijd de opvatting aan, dat 

dee verbeelding van arbeid en beroep slechts incidenteel voorkwam.9' De laatste jaren is echter 

sprakee van een voorzichtige belangstelling voor beeldmateriaal waarin het thema arbeid of 

bepaaldee beroepsgroepen een rol spelen. Vaak richt de aandacht zich dan op een bepaald type 

beeldmateriaall  (prenten, portretten, genreschilderkunst). Minder vaak wordt het brede scala aan 

beeldmateriaall  m ogenschouw genomen, / .o is er een belangrijk artikel over afbeeldingen van 

arbeidd en vlij t m zestiende-eeuwse Nederlandse prentkunst.0' Ook zagen recentelijk enkele 

tentoonstellingscatalogii  het licht waarin steeds één bepaalde beroepsgroep of type beroepsarbeid 

centraall  stond.'" Daarnaast mag vanzelfsprekend de beroepsgroep schilders zich in een 

bijzonderee belangstelling van kunsthistorische onderzoekers verheugen, / i j zijn immers 

producent,, afnemer en ook object van kunstwerken (portretten en zelfportretten) en behoren 

daarmeee tot de kern van de kunsthistorische onderzoeksdisciplme. 

Casestudies Casestudies 

Omm de veelvormigheid van het beschikbare beeldmateriaal naar genre, iconografie en de 

daarbinnenn optredende ontwikkelingen te kunnen hanteren en structureren zijn in het onderzoek 

zess beroepen geselecteerd: de notaris, de predikant, de koopman-bankier, de schoenmaker, de 

zakkendragerr en de spinster. Deze selectie maakt een vergelijkende analyse russen deze beroepen 

enn in relatie tot het algemene gedachtegoed over menselijke arbeid mogelijk. Ken eerste en voor 

''""  Cat. Geneve 1957'. Art et travail Cat Parijs 1967. La vie. Husa/Pctran/Subrtova 1967. Homo faber. Cat. 
NorthhamptonNorthhampton 1975. Shoemaker pictures. Schatbom/Szénassy 1971. Notanat. Cat. Mönchcngladbach 1982. 
Arachne. Arachne. 

'JJ Stone-Ferner 19X5. Images of textiles. Zij betrekt schilderijen over de Leidsc textielnijverheid, de Haarlemse 
weverswerkplaatsen,, de Haarlemse blcckvelden en over de verbeelding van huishoudelijk werk en 
stofuitdrukkingg (Leidsc fijnschilders) in haar betoog. Cat. Tilburg 1966. Textielambacht. 

944 Honig 199%. Painting. 
^^ Cat. Hempstead 1988. People at work Brown 19H4. 'Met ledigh*'. 88-131. 
^^ Rifkin 1973, Book oj trades. Cat. Hempstead 1991. Street scenes. Cat Hempstead/Amsterdam 1995. 

Butcher.Butcher. Barnes 1995, 'Van Vliet' 
Haakk merkt in zijn standaardwerk over Nederlandse schilders in de Gouden Eeuw over de verbeelding van 
werkendee boeren en andere handwerkslieden het volgende op: 'Het is daarbij opvallend dat de boer aan de 
arbeidd nauwelijks een rol speelt In enkele situaties is er wel van werken sprake, zoals bij hel slachten of bij 
dee verzorging van het vee, maar de ploegende of zaaiende boer komt niet voor Ook bij de uitbeeldingen van 
handwerksliedenn zien wij slechts enkelen hun ambacht uitoefenen: wevers, schoenmakers, kleermakers en 
eenn enkele maal een zilversmid. Tal van andere ambachtslieden hebben de interesse van kunstenaars 
kennelijkk niet kunnen wekken' Haak 1996. Hollandse schilders. 97-98 Zie ook: De Vries 1990. 'Portraits' en 
Cat.. Amsterdam 1998. Every day life. 18-19 

955 Veldman 1992.'Images of labor' 
'"'"  Cat Utrecht 1997. Domineesland Cat Den Haag 1998. Rembrandt Cat Leiden 1994. (reu ogen Cat Gouda 

1996.. Gilden Cat. Den Haag 1999. Weegschaal en zwaard 
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dee hand liggend criterium dat bi] deze selectie een rol heeft gespeeld was de aanwezigheid van 

relevantt beeldmateriaal. Zonder beeld geen interpretatie, alhoewel dit niet te strikt kan worden 

genomen.. Het ontbreken van of de schaarste aan bepaalde typen van beeldmateriaal is immers 

niett zonder betekenis voor het onderhavige onderzoek.1" De aard van het beeldmateriaal kan per 

beroepsgroepp overigens nogal uiteenlopen. Bi) de drie eerste beroepen notaris, predikant en in 

minderee mate koopman-bankier; hebbeu in opdracht vervaardigde schilderijen of prenten, 

waaronderr veel portretten, de overhand. Bi] de drie laatstgenoemde beroepen (schoenmaker, 

zakkendragerr en spinster overheersen genre- en verhalende voorstellingen, waarbij een directe 

opdrachtgeversrelatiee veelal ontbrak. Uitzondering hierop vormen de gildeattributen, waarvoor 

eenn collectief opdrachtgeverschap gold. 

Kenn tweede en voor de onderzoeksopzet cruciaal selectiecriterium was het realiseren van 

eenn evenwichtige verticale spreiding van de beroepen over het vroegmoderne beroepsgebouw. 

Di tt maakt het mogelijk om de aard van de werkzaamheden (intellectueel (notaris, predikant), 

oo mimercieel (koopman-bankier), geschoold/ambachteli jk (schoenmaker), ongeschoold/ 

georganiseerdd (zakkendrager) en ongeschoold/ongeorganiseerd (spinster;), in de analyse van het 

beeldmateriaall  over visuele identiteitsvorming een plek te geven. Welke rol speelt de aard van het 

beroepp bijvoorbeeld in de wijze waarop het visuele zelfbeeld vorm krijgt.-' 

Dee keuze voor een verticale spreiding over het beroepsgebouw impliceert tegelijkertijd de 

noodzaakk van een zekere horizontale spreiding van de geselecteerde beroepen over de belangrijke 

stedelijkee economische clusters (vrije of intellectuele beroepen, handel en verkeer, nijverheid en 

ambacht).. Bepaalde tvpen beroepsarbeid zijn immers sectorgebonden. Zo behoort intellectuele 

arbeidd tot het terrein van de vrije beroepen, is ambachtelijke geschoolde arbeid typerend voor de 

sectorr ambachten en kan ongeorganiseerde en ongeschoolde arbeid bij uitstek worden 

aangetroffenn in de nijverheidssectoren. Aangezien bovendien vrouwenarbeid een karakteristiek 

verschijnsell  in de vroegmoderne tijd was, is ook een vrouwenberoep aan de selectie toegevoegd. 

Dee keuze voor het beroep van spinster lag voor de hand, omdat het hier om een prototype van 

vrouwelijkee arbeid gaat. De spinster is veelvuldig, maar met een zeer uiteenlopende en 

betekenisrijkee svmboliek m relatie tot arbeid, verbeeld. 

Krr zijn meer beroepen denkbaar die aan de gehanteerde criteria voldoen (medicus, goud-

enn zilversmid, kleermaker, markurouw, prostituee, schilder, boer,, zodat de keuze in principe ook 

anderss had kunnen uitvallen. Nadrukkelijk is er echter voor gekozen de schilder en de boer niet 

inn de selectie op te nemen. De omvang en rijkdom van de verbeelding van het motief van de 

schilderr m de beeldende kunst van de vroegmoderne Nederlanden gaat de behandeling in één 

hoofdstukk verre te buiten.' ! Bovendien plaatst de verwevenheid van het beroep van schilder met 

hett object van onderzoek deze beroepsgroep in een andere positie dan de andere verbeelde 

beroepsgroepen.. Talloze (deel;studies naar de positie van de schilder in zijn tijd en de iconografie 

vann zelfportretten en atelierafbeeldingen maken dat duidelijk.!" ; Kenzeltde omvang en rijkdom 

kenmerktt ook de verbeelding van de boer in de beeldende kunst. Deze wordt gekarakteriseerd 

doorr een complexe iconografie, waar inmiddels veel onderzoek naar is gedaan.1"-1 1 let is een reden 

"'' Zie hiervoor hoofdstuk 4. 
111 Raupp 1984. l'ntersvchungen. Cat. Delft/Antwerpen 1964. Schilder 
:: De Koomen 2001. 'Wereld' Van de Wetering 1997. Rembrandt Miedcma 1995. Kunst historisch. 172-208 

Vann de Wetering 1995. 'Schilder'. Grij/enhout 1992. 'Schilders' Grifïcy 1991. 'The artist's stage' Miedcma 
1987.. 'Kunstschilders' De Jongh 1983. 'Ambachtsman en kunstenaar' Cat. Delft/Antwerpen 1964. Schilder, 
Rauppp 1986. Bauernsatiren De Coo 1939. Boer Vandcnbroeck 1987. Beeld Mo\cy 1989. Peasants 
Sullnann 1994. Brucgel's peasants 
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omm ook de boer geen onderdeel te laten uitmaken van de beroepenselectie. In het hoofdstuk over 

dee verbeelding van het gedachtegoed over menselijke arbeid (hoofdstuk 1) zal wel aandacht 

wordenn besteed aan de verbeelding van agrarische arbeid als exponent van de vroegmoderne 

betrokkenheidd bij het begrippenpaar arbeidzaamheid en ledigheid. 

Dee hoofdstukken over de geselecteerde beroepen hebben het karakter van casestudies. 

11 Iet zijn relatief zelfstandige verhalen met een eigen dynamiek, zodat recht kan worden gedaan 

aann de verscheidenheid van het beschikbare en relevante beeldmateriaal per beroepsgroep, 

/elfbeeldd en maatschappelijke beeldvorming komen hierin ui een wisselend samenspel voor. De 

gelijkvormigheidd van de hoofdstukken is tot op zekere hoogte gewaarborgd door de visuele 

identiteitt van beroepsbeoefenaars als rode draad te nemen. Het (mogelijke) visuele zelfbeeld van 

beroepsbeoefenaarss vormt steeds het startpunt voor het betoog. Dit criterium is ook bepalend 

geweestt voor de volgorde waarin de casestudies worden gepresenteerd. Grofweg is m de 

hoofstukkenn twee tot zeven een geleidelijke accentverschuiving te onderkennen van het visuele 

zelfbeeldd van beroepsbeoefenaars naar de maatschappelijke beeldvorming over beroepen. 

Dee casestudies hebben een onmiskenbaar stedelijk accent. Het gros van de behandelde 

beroepsbeoefenaarss werkte immers in een stedelijke setting. Alhoewel notarissen, predikanten, 

schoenmakerss en spinsters ook in plattelandsgemeenschappen voorkwamen, vormden de 

stedelijkee centra een belangrijke, zo niet de belangrijkste 'afzetmarkt' voor hun diensten en 

producten.. De steden waren ook het decor voor processen van professionalisering en 

beroepsontwikkeling.. Bovendien was het visuele medium bij uitstek een stedelijk medium. I let 

wass in de stedelijke centra dat de kunst werd vervaardigd, aan de man gebracht en van betekenis 

voorzien.. Di t gold ook de kunst die het economisch beeldmotief tot onderwerp had. Tn de loop 

vann het boek zal zich geleidelijk een palet aan betekenissen ontvouwen die in de stedelijke context 

aann dit beeldmateriaal waren verbonden. De ratio van de casestudies is gelegen in het zichtbaar 

makenn van de vroegmoderne idealen over arbeid, beroepen en beroepsuitoefening die in de 

voorstellingenn lagen besloten en door deze voorstellingen ook mede werden gevormd. I Iet draait 

inn deze studie om de verbeelding van deze idealen en niet om een zoektocht naar scherpe sociaal-

economischee beroepsprofielen. Deze invalshoek maakt het beeldmateriaal ook vele malen 

interessanter,, f Iet is immers meestal het ideaal, en niet de nuance, die tot de menselijke 

verbeeldingg spreekt. Di t lag in vroeger tijden niet anders dan tegenwoordig. 
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11 Gedachten over arbeid 

Inn de vroegmoderne Nederlanden nam de verbeelding van het thema arbeid vanaf de tweede 

helftt van de zestiende eeuw opmerkelijk toe. Di t hing samen met de opkomst van een christelijk-

humanistischh gedachtegoed waarin een sleutelrol was weggelegd voor het vraagstuk van de 

menselijkee (on)deugdzaamheid. Bijzondere belangstelling ging hierbij uit naar de tegenpolen 

arbeidzaamheidd en ledigheid. Arbeidzaamheid was een cruciale deugd die in alle toonaarden werd 

bezongen.. De ledigheid was een maatschappelijk kwaad, dat te vuur en te zwaard moest worden 

bestreden.. Bij de verbeelding van dit gedachtegoed hanteerde men een gevarieerde beeldtaal. 

Hierinn kregen zowel bijbelse, agrarische als stedelijke arbeid een plaats. Aanvankelijk 

overheerstenn een bijbelse en agrarische beeldtaal, waarbij werd teruggegrepen op een oudere 

beeldtraditie,, maar waarin ook nieuwe accenten werden geplaatst. In de laatste decennia van de 

zestiendee en vooral in de zeventiende eeuw vond een verbreding naar een beeldtaal met stedelijke 

motievenn plaats, waarin een prominente rol was weggelegd voor allerhande stedelijke 

beroepsbeoefenaars.. In al z'n ongelijkvormigheid laat de verbeelding van het trio bijbelse, 

agrarischee en stedelijke arbeid zien, dat menselijke arbeid zich in de vroegmoderne tijd in een 

bijzonderee en tevens groeiende belangstelling mocht verheugen. Het vormt het decor waartegen 

ookk afzonderlijke beroepsgroepen in de loop der tijd een duidelijker omlijnd visueel gezicht 

kregen.1 1 

BijbelseBijbelse arbeid 

Hett relaas over menselijke arbeid begon met de slang uit het bijbelboek Genesis. De slang bracht 

Kvaa aan het twijfelen over het enige verbod dat de eerste mens in het aardse paradijs was 

opgelegd:: het verbod om te eten van de boom van kennis van Goed en Kwaad.- Met de vrucht 

vann deze boom verleidde Eva haar echtgenoot Adam.' Als straf voor hun ongehoorzaamheid 

werdenn Adam en Kva uit het aardse paradijs verdreven. Ken engel werd aan de oostzijde van de 

II  lof van Kden geplaatst om hen de terugkeer te beletten. Met hun verdrijving maakte de turn van 

overvloedd plaats voor een doonnge en distehge aarde. Voortaan zou de mens 'in het zweet zijns 

aanschijns'' (Genesis 3:19) zijn brood eten, totdat de dood hem tot de aarde zou doen terugkeren. 

Dee vrouw zou met smart haar kinderen baren en haar man ondergeschikt zijn. De straf was 

zwaar,, maar God zond hen niet met lege handen weg. Hij maakte rokken van dierenvellen en 

trokk deze hen aan. De verdrijving uit de Hof van Kden is een dramatische scène in de tweede 

aktee van het Oude Testament. Na de indrukwekkende Schepping, de eerste akte, begint het 

verhaall  van de wederwaardigheden van de eerste mensen en hun nakomelingen. 

Inn de beeldende kunst van de vroegmoderne Nederlanden was het gangbaar om oud-

testamentischee verhalen, zoals dat van de Zondeval, in reeksen te visualiseren. Volgens vaste 

Ziee hiervoor de afzonderlijke casestudies in dit boek 
Hett verhaal van de Zondeval staat beschreven in Genesis 3 
Evaa dankte aan de/e daad ook haar rol in de vele prentenrecksen over Vrouwenlisten in de Middeleeuwen en 
dee vroegmoderne tijd Bleverveld 2000. Vrouwenlisten 
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beeldtvpenn werden de cruciale momenten uit deze verhalen uit de doeken gedaan.' Geheel in lij n 

hiermeee schilderde de Maamse schilder |an Brueghel de Jonge in het midden van de /eventiende 

eeuww een reeks van zes schilderijen over het leven van Adam en Eva.5 Achtereenvolgens 

verbeelddee hij de schepping van Adam, de naamgeving van de dieren, de verleiding door de 

slang,, de verdrijving uit het paradijs, de werkende Adam en Eva en tenslotte de dood van Abel. 

ff  Iet zijn uitgewerkte laudschapsschüdenngen met veel bomen, planten en dieren.'' 

Dee voorstelling van de werkende Adam en Eva toont het jonge echtpaar (3,.. Adam spit in 

dee aarde. Om zi)ti lendenen heeft hij een dierenhuid. Eva, gewikkeld in een rood en wit gewaad, 

zitt voor een hut. Ze heeft een spinrok in haar hand en kijkt naar het werk van haar man. Kaïn en 

Abel,, hun kinderen, spelen met enkele jonge hondjes. Op de achtergrond is een huis zichtbaar. 

Eenn haan, teken van waakzaamheid, zit op een aanbouwtje. Onverstoorbaar kondigt hij dagelijks 

hett begin van een nieuwe (werk)dag at? Rondom het huis en de hoofdpersonen scharrelen 

schapen,, geiten, een os en enkele vogels. Het geheel oogt uiterst idyllisch. Moedergeit en -hond 

zogenn hun kroost. De rustige en vreedzame indruk van het schilderij wordt alleen doorkruist 

doorr de donkere wolkenpartij rechtsboven. Toch hangt deze wolk de eerste mensen niet dreigend 

bovenn het hoofd. ! li j drijf t af en daarachter is rustiger en wellicht zonniger weer in aantocht. Die 

indrukk wordt nog versterkt als het schilden] wordt geplaatst naast de voorstelling uit dezelfde 

reeks,, waarin de verdrijving uit het paradijs is weergegeven (4). Met gevoel voor drama jaagt een 

toornigee engel met vlammend zwaard Adam en Eva en de dieren weg. Angst en ontsteltenis zijn 

vann hun gezichten en lichaamshouding af te lezen. Hier is het noodweer in volle gang; bomen 

wordenn ontworteld. De voorstelling is zonder twijfel het dieptepunt van de hele reeks, daarna 

lijk tt het evenwicht zich te herstellen. De mens gaat aan de slag om de aarde te bebouwen. Adam 

spit.. Eva spint vlas en later zal hun nageslacht als schaapherder (Abel), landbouwer en 

stedenbouwerr (Kaïn), instrumentmaker (Jubal) en ijzerbewerker/smid (Tubal Kaïn) door het 

Uwenn gaan. In de serie gravures De geschiedenis van de eerste mensen van Johannes Sadeler I naar 

ontwerpp van Maarten de Vos uit 1583 zijn al deze bezigheden verbeeld (5)." 

D ee schilderijenreeks van Brueghel staat niet op zichzelf. Een halve eeuw eerder (1604) 

vervaardigdee in de Noordelijke Nederlanden Jan Saenredam een vergelijkbare reeks gravures naar 

ontwerpp van Abraham Bloemaert en voorzien van onderschriften door de humanist Schrevehus 

(()):'(()):'  Deze reeks is in de zeventiende eeuw herhaaldelijk heruitgegeven. De voorstelling van de 

Ziee voor een uiteenzetting over typen, reeksen en typologie: Miedema 1995. Kunst historisch. 75-90. In de 
\erbecldingg van het verhaal van de Zondeval overheersen twee beeldtvpen Adam en Eva aan weerszijden 
vann de boom en de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs. 
Ertzz 1984. Brueghel, nrs. 118-123. In dit hoofdstuk zullen ook werken van Pieter Bruegel de Oude en Pieter 
Breughell  de Jonge aan de orde komen. Voor de uiteenlopende spelling van de familienaam heb ik mij 
gebaseerdd op de spelling die gehanteerd wordt in de genealogische tabel van deze schildcrsfanulic in: Cat. 
EssenAVencn/Antwcrpcnn 1998. Vlaamse schdders/amilie. 15. 
Landschapsschildcnngg was een specialisme van Jan Brueghel de Jonge Hij trad in de voetsporen \an zijn 
grootvaderr Pieter Bruegel de Oude en zijn vader Jan Brueghel de Oude Zijn grote atelier kon aan de Bruegcl-
modee nauwelijks tegemoet komen. Ertz 19X4. Brueghel. 17-20 
Halll  1993. Iconografisch handboek, lemma 'Haan' en 'Waakzaamheid' De haan is ook de metgezel van 
Mcrcurius.. de god \ an de handel. Zie hiervoor de paragraaf Onder Mereunus' vleugels uit hoofdstuk 4 
Hollstem.Hollstem. dln 44 en 45. nrs 25-36 De reeks is opgedragen aan Francia Maria della Roverc. hertog van 
Urbinoo De voorstelling van de werkende Adam en Eva uit I.ther Genesis (1612) van Crispijn de Passé de 
Oudee vertoont duidelijke overeenkomsten met dezelfde scène uit deze serie van Sadeler Veldman 2001. 
ProfitProfit and pleasure. 66. afb. 64. 
Roethlisbcrgerr 1993. Bloemaert. nrs 72-77. De twee corresponderende prenten zijn nr 75 (Verdrijving uit het 
paradijs)) en nr 76 (Adam in het veldi De oorspronkelijke tekeningen van Bloemaert zijn niet overgeleverd. 
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werkendee Adam en Eva uit deze reeks is daarnaast vaak gekopieerd in prent en schilden).1" Langs 

dezee weg kreeg het beeldmotief van de werkende Adam en Kva, ondanks de relatief beperkte 

populariteitt van de bijbelse oerouders in de schilderkunst van de Noordelijke Nederlanden, een 

behoorlijkee spreiding." Net als bij Brueghel spelen in de Saenredam/Bloemaert reeks de 

veranderingenn in weersgesteldheid en landschap een grote rol. Zonnige luchten maken geleidelijk 

plaatss voor steeds dikker wordende bewolking. Het landschap verandert van een vredig 

boslandschapp m een woest berglandschap. De scène met de verdrijving uit het paradijs vormt 

ookk hier het dramatische dieptepunt. De dreigende wolkenlucht met de wrekende enge!, de 

ïneengekrompenn houding van Adam en Kva, de woestheid van de natuur; alles wijst op 

verbijsteringg en verdriet over de onomkeerbaarheid van de situatie. Daarna pakt de mensheid de 

draadd naar menselijke maat weer op. Toont bij de Saenredam/Bloemaert-reeks het landschap, 

waarinn de spittende Adam en spinnende Kva zijn verbeeld, nog enige disteligheid, bij Brueghel is 

hett tafereel geworden tot een idylle. De hut, lang het armzalige onderkomen van de werkende 

Adamm en Kva. is inmiddels een stal voor de dieren. 1 Iet gezin van Adam heeft een deugdelijk huis 

gekregen.. Kenzelfde idealisering spreekt uit de latere kopieën naar de Saenredam/Bloemaert -

prent,, zoals de prent die was opgenomen in de Yisscher Bijbel van na 1682.1- Adam en Kva zijn 

kleinerr afgebeeld en daarmee minder confronterend. Het landschap heeft paradijselijke trekken 

gekregen.133 In de achttiende eeuw zullen de werkende Adam en Kva onder invloed van het 

classicismee nog meer aan elegantie winnen.1' 

Dee geïdealiseerde verbeelding van het motief van de werkende Adam en Kva in de reeksen van 

Saenredam/Bloemaertt en Brueghel was een vernieuwing ten opzichte van de oudere 

beeldtraditie.. Lange tijd werd dit motief in beeld en geschrift immers overschaduwd en gekleurd 

doorr de dramatiek van de Zondeval, zo treffend gevisualiseerd in de talloze verdnjvingsscènes. 

Tijdenss de laat-middeleeuwse processies, ommegangen en toneelspelen m de Nederlanden 

kondenn jaarlijks duizenden toeschouwers juist dit moment in al z'n hevigheid aanschouwen.1^ 

Niett alleen visueel maar ook verbaal werd tijdens deze opvoeringen de misstand en haar gevolgen 

breedd uitgemeten. Zelden ontbrak de constatering dat zware arbeid voortaan onlosmakelijk met 

Voorr cen opsomming van gegraveerde en geschilderde kopieën: Rocthlisbergcr 1993. Bloemaert, 124-125. 
Inn het Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden bevindt zich een deurschildcring uit de Oud-Katholieke Kerk 
aann de Hooigracht in Leiden, waarop een voorstelling van de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs is 
verbeeldd die sterke overeenkomsten vertoont met de prent van Saenrcdam naar Bloemaert. De schildering 
wordtt toegeschreven aan Willem van Ingen. Cat. Leiden 1983. nr. 730. p. 171. 
Cat.. Amsterdam/Jeruzalem 1991. Oude Testament. Het beeldmotief kende een grotere en met name meer 
gevarieerdee verspreiding in de schilderkunst van de Zuidelijke Nederlanden. Illustratief hiervoor is 
bijvoorbeeldd cen kunstkast met schilderingen uit Genesis (w,o. de werkende Adam en Eva) uit de eerste helft 
vann de zeventiende eeuw De schilderingen worden toegeschreven aan Frans Franckcn II. De kast bevindt 
zichh ui de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam. Cat. Amsterdam 1995. Topstukken. 98. 

'""  De/e werd uitgegeven door Claes Claes/. Visscher II en door hem of in zijn werkplaats gegraveerd. 
Rocthlisbergcrr 1993. Bloemaert. nr. 76. afb. 134. 

1",, Rocthlisberger 1993. Bloemaert. 124 Hij wijst ondermeer op de overeenkomst van de prent met de 
verbeeldingg van het motief van de Gouden Eeuw (Ovidius' Metamorfosen) in de schilder- en prentkunst van 
diee tijd. 
Eenn goed voorbeeld is een aan Loren/o de' Ferrari toegeschreven voorstelling uit ca. 1730. waarin cen 
goddelijkee Adam (met /eis), een Vcnus-achtigc Eva (met ontbloot bovenlijf) en de als putti vermomde Kaïn 
enn Abel (met overvloedig fruit) zijn verbeeld. Veilingcatalogus New York 1989, nr 97. 
Pleijj  1997. Cocagne. 13-18 Sinds 1401 openden de Leuvense ommegangen hiermee. De Leuvense 
openingsww agen uit 1594 toonde - /o blijkt uit een gereconstrueerde tekening - een engel die met vlammende 
toortss Adam en Eva uit het paradijs verdrijft Boonen/Aan Even 1880. Leuven, afb op p 7 'Den Waegen 
representerenderepresenterende het eerts f'aradys' 
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hett menselijk bestaan verbonden zou zijn.:' Van eenzelfde koppeling tussen verdrijving uit het 

paradijss en arbeid getuigen verschillende laat middeleeuwse reliëfs, miniaturen en illustraties uit 

onderr meer Italië, Eranknjk, inge land en Duitsland, waarin Adam en Eva reeds bij de verdrijving 

uitt het paradijs hun arbeidsattnbuten bij zich dragen dan wel werkend zijn verbeeld met de poort 

vann het aardse paradijs nog in zicht of met een verdrijvmgsscène als pendant.1" Enige 

troosteloosheidd is deze voorstellingen niet te ontzeggen. In De verdrijving uit het paradijs van I.ucas 

vann Levden uit 1510 slenteren een bedrukte Adam en Eva over een woeste aarde (7>. Adam 

heeftt een landbouw -werktuig op de schouders. Eva draagt een kind op haar arm. Ook in 

voorstellingenn die louter de werkende Adam en Eva tot onderwerp hadden, was de lange arm van 

dee verdrijving zichtbaar in de verslagenheid van het eerste mensenpaar. De enkele keren dat in 

zestieude-eeuwsee geïllustreerde bijbels in de Noordelijke Nederlanden het beeldmotief van de 

werkendee Adam en Eva werd gebruikt, ging het vrijwel altijd om reproducties van de weinig 

opbeurendee voorstelling van de werkende Adam uit f lolbem's Dodendans uit circa 1525.1" Ook in 

dee kleine en populaire prentenbijbel 'l'oneel ofte \rertooch der Bybelscbe H/stor/e/i van Pieter II . Schut 

uitt 1659 treden nog steeds een te neergeslagen Adam, het hoofd in de hand. en een treurende Eva 

opp A 

Inn de rijk geschakeerde en oude beeldtraditie van het motief van de werkende .Adam en 

Evaa zijn al vroeg de tekenen waarneembaar, dat de noeste werkers van het eerste uur op een 

zekerr moment uit de schaduw van de verdrijving zouden treden."1 Visuele loskoppeling van het 

beeldmotieff  van de werkende Adam en Eva en het paradijsverhaal vormde hiervoor een 

belangrijkee indicatie. Deze loskoppeling is bijvoorbeeld aan te treffen in sommige samengestelde 

composities,, waarin verschillende fasen van de Zondeval in één beeldvlak worden weergeven. In 

dezee voorstellingen zijn de werkende Adam en Eva niet in het beeldvlak van het paradijsverhaal 

Inn het Brusselse processiespcl Eerste Hliscap van Maria, dat vanaf 1447 eens in de /even jaar op de Grote 
Marktt in Brussel werd gespeeld, zegt Eva: 'Ghcminde man. hout. nemt dees spade./ Daermede soe moetti 
weress beginnen/ Met bitteren arbeide ende met smade/ Soe moeten wi onsen nootdorst winnen' Geciteerd in: 
Pleijj  V)91. Cocaïne. 17. 

rr Brandt 1927/1928. Schaffende Arbeit, dl 1. afb. 287-289. 292. 293. Cat Amsterdam 1985. 's Levens Felheid. 
nr.. 140. 

: '' Filcdt Kok 1996. AVu Hollstem. nr. 11 
''' De Nederlandse bijbelillustraüe was lange tijd sterk afhankelijk van voorbeelden uit Duitsland, waar de 

bakermatt van de productie van houtsneden lag Rosier 1992. Nederlandse bijheldlustrane. 41. 203 Rubens 
vervaardigdee in het begin van de zeventiende-eeuw naar de/cc serie van Holbein zijn eigen Dodendans Cat 
Antwerpenn 2000. Heelden 

'' De/c prentenbijbel was populair en kende vele oplagen. Van der Coelcn 1998. Schrift verheeld. 172 Dat in 
de/ee illustratie uit 1659 nog een treurige Adam en Eva optreden, is minder strijdig met de eerder 
gesignaleerdee idealisering van het motief van de werkende Adam en E\ a in de zeventiende eeuw dan op het 
eerstee oog lijkt . Continuïteit in gebruikmaking van eerdere visuele voorbeelden in boekillustraües hing altijd 
sterkk samen met de functionaliteit van het beeld in relatie tot de tekst. De herkenbaarheid van het motief voor 
dee toenmalige Ic/cr en beschouwer was van groter belang dan de exacte toonzetting van de voorstelling, zodat 
bijj  dit type visuele bron niet teveel betekenis aan de wijze van verbeelding mag worden gehecht Veldman 
1989.. 'Iets over historische relevantie', 89 
Voorr de gevarieerde beeldtraditie van het motief van de werkende Adam en Eva in de Nederlanden en 
daarbuiten:: Wirenfcldt Asmussen 1980. 'Labours' Öslling 1986.'Ploughing Adam' Nforey Papanicolaou 
1981.'Genesiss window' Cat Parijs 1994. Paysagcs. afb 28.40 Husa/Pctran/Subrtova \9G7. Homo faber. 
afbb 11. 54. 55. 59 Een brede verspreiding verkreeg het motief via de laat-nuddelceiiwse Biblia Pcmpemm 
(( armcnbijbel) en de Speculum Humanae Salvatioms. Dit \\ aren typologisch geordende prentenboeken w aarin 
oudtestamentischee taferelen als een prefiguratie van gebeurtenissen uit het Nieuwe Testament werden 
beschouwdd Veel spittende of hakkende Adam's en Eva's met spinrok en kind(ercn) kregen hierin hun plek 
Cardonn IW6.Manuscripts, alb 130. 131. 184. 189 



opgenomen,, maar m het beeldvlak dat de geschiedenis van de eerste mensen verbeeldt." 

Flenzelfdee associatie van het motief van de werkende Adam en Flva met het mensetijk bestaan 

vann alledag is te vinden in een Frans getijdenboek uit circa 1475.: ' Op een en dezelfde pagina zijn 

hierr de werkende Adam en Fva en een korenoogst, traditioneel beeldmotief bij de verbeelding 

vann de Werken van de Maand', weergegeven (8). Ook de opmerkelijke parallel tussen het 

beeldmotieff  van de werkende Adam en Fva en het motief van de Zilveren Feuw mr Ovidius' 

MetamorfosenMetamorfosen wijst ui deze richting.24 Ovidius beschrijft in dit werk hoe de schepping van de 

wereldd werd gevolgd door een Gouden, Zilveren, Bronzen en IJzeren Feuw. De Gouden Feuw 

goldd als een aards paradijs, waarin de mens geen gereedschap had en niet hoefde te werken.2'1 De 

Zilverenn Feuw kenmerkte zich daarentegen door menselijke arbeid. De mens moest primitieve 

onderkomenss bouwen om zich tegen de kou te beschermen en bovendien Ieren ploegen en 

zaaien.. Cesare Ripa verbeeldde in zijn honolqgia, waarvan in 1644 een Nederlandse editie 

verscheen,, de Zilveren Feuw als een allegorische vrouwenfiguur met een ploegschaar en 

korenschooff  als attribuut.2'1 De parallel gaat zelfs zo ver dat Cnspijn de Passé de Oude in de 

voorstellingg van de Zilveren Feuw uit een serie illustraties bij Ovidius' Metamorfosen uit 1002-1604 

dezelfdee spittende mansfiguur als in de Saenredam/Bloetnaert-prent gebruikte.2 Net zoals de 

arbeidendee mens verbonden was met de Zilveren Feuw, waren de werkende Adam en Fva 

gekoppeldd aan de periode die volgde op de Zondeval. Ze behoorden meer toe aan het aardse 

bestaann dan aan het aardse paradijs. Menselijke arbeid mocht dan een straf zijn, het was evenzeer 

eenn gegeven. Men kou zich hier maar beter met een overtuigd hart in schikken want, zoals de 

zevenuende-eeuwsee moralist Johan de Brune in 1636 dichtte: 'Gheen aerbevd valt ons swaer en 

hert,, Als maer ghewilligh is het hert'.28 

Dee idealisering van de werkende Adam en Fva in de besproken voorstellingen van 

Saenredam/Bloemaertt (1604) en Brueghel de Jonge (midden zeventiende eeuw) was een 

exponentt van de groeiende betekenis die in de vroegmoderne tijd werd gehecht aan 

arbeidzaamheidd en vlij t en de afwijzing van ledigheid die hier onlosmakelijk mee was verbonden. 

Dezee ontwikkeling hield verband met de verbreiding van het chnstelijk-humanistische 

gedachtegoedd in de Nederlanden en was maar beperkt herleidbaar tot bepaalde denominaties.-' 

Eenn bekend voorbeeld hiervan is de Paradijsdeur van Loren/o Ghiberti (Baptisterium. Florence, midden 15̂  
eeuw),, waar de werkende Adam en Eva in hct/clfde beeldvlak zijn opgenomen als de wederwaardigheden 
vann Kaïn en Abel. 

-- Zie voor een vergelijkbare nevenschikking ook Cat. Parijs 19%, Paysages. afb. 40 (werkende Adam en E\a 
inn combinatie met een wijnoogst). 
Halll  !993.Iconografisch handboek, lemma 'Tijdperken van de wereld'. Van de Waal 1952. Vaderlandsche 
geschieduitbeelding,geschieduitbeelding, 84 

"""  Voor een korte weergave van de afzonderlijke tijdperken: Miedema 1995, Kunst historisch. 35-36. De 
Goudenn Eeuw was een populair onderwerp voor veel schilders. Cat Delft 1996. Deljise meesters, afb. 8 
Roethlisbergerr 1993, Bloemaert. nr. 70. 

"''' Ripa/Becker 1971, Iconologie. 
""  Veldman 200 \. Profit and pleasure, afb 119. Roethlisberger 1993. Bloemaert. 124. nr. 1. Van de Waal 1952. 

YaderlandscheYaderlandsche geschieduitbeelding. 84 en afb 30 De Passe's illustratie bevat ook de ploegende mansfiguur 
uitt de eerder aangehaalde serie gravures De geschiedenis van de eerste mensen van Johannes Sadeler I naar 
ontwerpp van Maarten de Vos uit 1583 (zie afb 5) 

2XX De Brune ]636. Nieuwe wyn. 137. 
2""  Fnjhoff/Spies 1999. Bevochten eendracht Van Deursen 1995. 'De Republiek'. 140-141. Pollman 2000. 

AndereAndere weg. Zcstiende-ceuwsc prenten over de/e thematiek zijn niet herleidbaar tot de religieuze voorkeuren 
vann de betrokken uitgevers en graveurs. Veldman 1992. 'Images of labor'. 261-262. 
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Dee idee dat menselijke arbeid een opdracht was stond hierin centraal.3" Arbeid richtte zich op de 

voorzieningg in het levensonderhoud en de uitoefening van christelijke naastenliefde. Men christen 

moestt zijn f Teer niet alleen geestelijk, maar ook in de uitoefening van zijn werelds beroep dienen. 

Arbeidd was een roeping en plicht, die de gelovigen vanaf de kansel of in beeld en geschrift werd 

ingeprent.. 'Slappicheyt in 't wereken' was een reden tot vermaan A 

l iett aanvankelijk problematische karakter van menselijke arbeid verdween door deze 

ontwikkelingg geleidelijk naar de achtergrond. Weliswaar bleef de retonek over arbeid 'in het zweet 

uwss aanschijns' als echo van de Zondeval nog lang gangbaar, de angel was er feitelijk al uit.i : In 

hett verhitte debat over de erfzonde vormde de straf tot menselijke arbeid louter een deelfacet van 

dee eigenlijke discussie die primair over de reikwijdte van de erfzonde gmg. 1 lad Adam uit vrije wil 

gezondigdd of was hij hiertoe door Goddelijke interventie gedwongen, zoals zeer rechtzinnige 

gelovigenn wel beweerden?13 Deed het menselijk handelen zelf nog iets terzake of was alles 

bepaaldd en voorbeschikt? Dat de 'nasmaack' van de Zondeval 'wrang' was. zoals het onderschrift 

bijj  een laat-zeventiende-eeuwse gegraveerde kopie naar de Saenredam/Bloemaert-prent vermeldt, 

werdd ook door vrijzinnige geesten niet ontkend. Zij geloofden echter niet dat er geen remedie 

was.1'' De mens kon. volgens een in die tijd gangbare uitdrukking, 'de oude Adam' immers 

afleggen." " 

Opp de weg naar de hemelse verlossing deed volgeus de invloedrijke humanist Dnck 

Yolckertsz.. Coornhert (1522-1590) het menselijk handelen dan ook terzake. De mens had tot 

taakk onderscheid te maken tussen Goed en Kwaad.16 Menselijke arbeid viel vanzelfsprekend in de 

eerstee categorie. Arbeid was de mens van nature voorbehouden: 'Alsoo blijckt dat de mensche 

gheborenn wort (ja oock gheschapen is) (...) totten arbeyt, als die voghel tot vlieghen'.3" Deze 

'' Voor een overzicht van de betekenis van arbeid in het christendom in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd: 
Beinss 1931. Wirtschaftsethik. 28-42. Aertscn 1978. 'Burgeren beroep'. 61-65 

;ii Notulen van 24 maart 1613 van de kerkenraad van Haarlem. Van Dcursen 1991. Bavianen en slijkgeuzen. 
225. . 

cc Twee willekeurige voorbeelden van retorische continuïteit zijn: de tekst in de lijst van het schilderij Hel 
onderrichtonderricht van de wezen van een onbekend schilder uit 1619 ('Mijn kinderen soeckt bcquaem/ In 't sweet u 
costt te winnen. / Looft, prijst altoos Godts nacm / Godt sal u weer beminnen'. Cat Alkmaar 1997. 
Schilderijen,Schilderijen, nr 124}  en de beschrijving van de straf tot menselijke arbeid in Vondel's Adam in Ballingschap 
uitt 1664 ('En gy. die hacre stem gehoor gaeft boven Godt. In 't smaecken van de vracht, en schenden van 't 
\crbodt.. Zult /wceten onder 't juck des arbeits. vol misnoegen. Het aerdtrijek. nu gevloeckt. vcrgelt den last 
\ann 't ploegen En zaeien menigwerf met onkruit, stroo. en kaf. De doornc en distel stickt het zact. datd'ackcr 
gaf.. Tot datgc, nat bezweet, verkeert in stof en aerdc. Begraven in den schoot der moeder, die u baerde'). 
Stcrckk 1929. Vondel.é\ 10. 169. 

""  De ultieme consequentie hiervan zou zijn dat God uiteindelijk vcrantwoordelijk was voor de zonde en dat 
gingg zelfs de meerderheid van de aanwezigen op de Dordtsc synode in 1619 te \cr Van Deursen 1991. 
BavianenBavianen en slijkgeuzen. 1K9-191. 

144 Het gaat om de eerder besproken gegraveerde kopie van Claes Clacsz Visscher II <na 1682) De volledige 
tekstt luidt: 'Hier is de Vrijheijt weg en alles onder dwang. Een veder moet in 't sweet nu sloven urn syn 
broodt.. En onderworpen sijn de prickel van de doodt. O Staatsucht [IJdelheid] schoon voor 't oog. wat is u 
nasmaackk wrang' Roethlisberger 1993. Bloemaert. 124 

;""  De vijftienjarige wees Evert Willemsz. zag Gods interventie in zijn le\cn als richtinggevend: 'opdat ick den 
oudenn Adam aflegge. ende een nicu leven acnvange' Frijhoff 1995. l-.vert Willemsz.. 37. Ambachtsman 
Hcrmanuss Verbceck w as zich in zijn autobiografie bewust van zijn eigen aandeel in zijn zonden toen hij 
aangaff  dat hij 'niet beeter ( > als vader Adam was. hij zondight maar in oenen ick op ieder pas' 
Verbeeck/Blaakk 1999. Memoriaal 116 

""  Veldman 1990. Wereld 
'' Geciteerd in: Bongcr 1978. ('oornhen. 302. In de eerste gravure uit de reeks Beloning voor arbeid en 

dihgentiadihgentia van Philips Galle naar Maarten van Heemskcrck uit 1572 (zie afb. 26) staat een onderschrift met 
vergelijkbaree strekking 'Natuere brengt den mensch ter wcrelt van tsoch der wieghen' Tot moeUe en arbe>t. 
alss den voghel tot vlieghen' 
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gedachtegang,, die m brede kruig weerklank vond, vormde een belangrijke bouwsteen voor een 

positieveree beleving van arbeid in de vroegmoderne tijd. Arbeid was geen vloek, want Adam had 

all  in het aardse paradijs de opdracht gehad om de aarde te beheren en te bewerken." God bracht 

Adamm immers na zijn schepping 'In 't paradijs, omdat hi woude/ Dat hi daerin werken soude'A' 

Enn Jacob Cats benadrukte in zijn populaire H ouwe lick. (1625) dat God aan Adam alle pracht en 

overvloedd van de Hof van Eden had gegeven 'Doch niet om leuv te sijn. en daer te sitten 

droomenn (...) Niet om, gehjek een block, te liggen in het gras;/Maer om het schoon prieel met 

eygerr hant te bouwen'.'" Het gedachtegoed over arbeidzaamheid was inmiddels zo ver 

doorgedrongen,, dat zelfs de eerste mens geen ledigheid was vergund. Hoeveel te meer gold dit 

dann de vroegmoderne burger. Arbeid was niet alleen van groot maatschappelijk belang, maar ook 

essentieell  voor het welzijn van de individuele mens." Immers, 'een mensch die niet en doet, is 

sonderr herte-lust'.4- In het zeventiende-eeuwse taalgebruik is het dan ook tevergeefs zoeken naar 

dee gangbare middeleeuwse associatie van arbeid met 'pine', 'rouwe' en 'leet'.41 Daarentegen deed 

dee term beroep in die tijd opgang en kreeg een positieve connotatie.'4 Alen kon geen christelijk 

traktaatt of profaan leerboek opslaan zonder geconfronteerd te worden met de oproep tot 

eervollee beroepsuitoefening: 'elck moet in sijne beroepinge, daer in hv staet, proffijtelick soecken 

tee zijn' en 'waerdighjck in haer beroep (...) wandelen'.45 Arbeid was inmiddels nastrevenswaardig 

gewii  )rden. 

Tegenn deze achtergrond lag het voor de hand dat het verhaal van de werkende Adam en 

Evaa en hun even arbeidzame nakomelingen een belangrijke inspiratiebron zou gaan vormen voor 

dee verbeelding van menselijke arbeid in de beeldende kunst van de vroegmoderne Nederlanden.16 

Adamm en Eva waren immers de eerste mensen die in eigen levensonderhoud moesten voorzien 

enn daarmee bij uitstek geschikt als exemplarisch voorbeeld. Zij waren niet voor niets de 

patroonheiligenn voor boerenarbeid en verschillende ambachten.'" Adam was de eerste 

akkerbouwer.. Op een gitdebord van de Deventer stadsboeren, verenigd in het Boulieden Gilde 

(1634),, zijn verschillende agrarische activiteiten verbeeld (9). De bijbehorende tekst wijst op het 

AertsenAertsen 1978. 'Burger en beroep'. 61. 
Hett betreft een vroege uiting van de/e gedachtegang in de \ ijftiendc-eeuwse berijmde Dietsche Luadarhts. 
Plcijj  1997, Cocagne, 406-407 Aldaar ook andere voorbeelden. 
Dee volledige tekst luidt: 'Doen als de grootc God aen Adam wilde geven/ Al wat'er dienen mocht om wel te 
mogenn leven./ Al wat'er noodigh was om met een soete vreught/Te leyden tot gebruyek de krachten van de 
jeught,// Hy gaf hem tot vermaeck een hof vol schoone boomen,/ Doch niet om leuy te sijn. en daer te sitten 
droomen.// Niet om alleen te sien het edel boom-gewas,/ Niet om, gclijck een block, te liggen in het gras:/ 
Maerr om het schoon prieel met eyger hant te bouwen./ En daer in alle ding den Schepper aen te schouwen:/ 't 
Iss seker, ledigh sijn en is geen ware rust./ Een mensch die met en doet, is sonder herte-lust' Cats 1655. Alle de 
WeWe reken (Houw click). 140, 
Ziee voor de expliciete verwijzing naar het maatschappelijk belang van arbeid ook de paragraaf Stedelijke 
arbeidarbeid uit dit hoofdstuk. 

4""  Zie nt. 40. laatste zin. 
433 WNT. dl. 2. 579. Diverse voorbeelden ook in: Plcij 1998. Sneeuwpoppen. 70. Plcij 1997, Cocagne. 17. 406 

Hett is opvallend dat in Verdam 1994, Middelnederlandse^ handwoordenboek het begrip beroep niet in de 
betekeniss van werk (betrekking, beroep) voorkomt, maar in Van Sterkenburg 1981. Glossarium, dat is 
gebaseerdd op (een selectie van) /evcnfiende-ecuwse teksten, wel. 
De/cc citaten zijn respectievelijk afkomstig uit Oeconomia Christiana (1661) van Petrus Wittewrongcl 
(Groenendijkk 1984. Nadere reformatie. 112) en Pracüque Des Notanschaps (1649) van Dirck Hcvmansz. 
vann der Mast (Pitlo 1948. Notahsboeken. 47) 
Dee Bijbel was sow ieso een rijke inspiratiebron voor voorstellingen w aann menselijke arbeid een plek 
verwierf.. De bekendste thema s zijn wel de bouw van de ark van Noach en de torenbouw van Babel. Zie voor 
afbeeldingenn ondermeer: Brandt 1927/1928, Schaffende Arbeit, dl. 1.235-254 

^  ̂ Röhnch 1968. Adam und Eva. 49-52. 



belangg van de werkzaamheden van het eerste mensenpaar: 'Adam en Hva Zij Bouden Voor 

men-- schen en Voor Vee in dese Weereld Zi j / Bouden den Akker met goed bed [r| ij f/ Menschen 

enn Vee kregen zoo hun gerij f. Ook met de kleermakersgilden hadden Adam en Hva een band, 

omdatt zij als eersten kleding droegen." In de voorstelling van een kleermakerswerkplaats op een 

gildekistt van de Ulmer kleermakers hing bijvoorbeeld een afbeelding van Adam en Hva aan de 

muur.'' Het Utrechtse Hoedenmakersgilde eigende zich in een memoriebord in de Utrechtse 

(acobikerkk uit 1635 in geschrift eveneens Adam en Hva toe met de woorden: 'Te arbeiden is den 

Menschenn op geleid. Soo God tot Adam selver heeft geseyd'A Helaas zwijgen 

boedehnventarissenn over de aard van de Adam en Hva-voorstellingen in ambachtelijke boedels, 

maarr het is niet ondenkbaar dat zich hier m een enkel geval ook een werkende Adam en Uva 

tussenn bevond.51 

Inn de voetsporen van de oudtestamentische werkers van het eerste uur traden ook nieuw-

testamentischee en apocriefe figuren op als arbeidzame exempelen. De heilige Jozef was de 

patroonheiligee van de timmerlieden. In visuele uitingen van dit gilde wordt hij regelmatig 

verbeeldd met timmermansgereedschap onder handen, in zrjn werkplaats of tijdens de vlucht naar 

Ugvptee (Li);. Ook de toewijding en ijver waarmee St. Lucas volgens de overlevering de Madonna 

schilderde,, maakte van hem een geschikte patroonheilige voor de beroepsgroep schilders. De 

scènee is in menig altaarstuk van het St. Hucasgüde verbeeld, maar was ook daarbuiten een 

veelvoorkomendd beeldmotief.s: De talloze middeleeuwse heiligen deden overigens m 

arbeidzaamheidd voor bijbelse figuren niet onder. In uiteenlopende gildeattnbuten zijn ze tijdens 

hunn werkzaamheden of met objecten die refereren aan het betreffende ambacht verbeeld. Ook 

toenn de religieuze voorspraakrol van heiligen geleidelijk aan, zeker in de protestantse Noordelijke 

Nederlanden,, naar de achtergrond schoof, bleef deze visuele traditie nog lang bestaan. Nog 

hedenn ten dage sieren nieuw vervaardigde voorstellingen van patroonheiligen menig kerkelijk 

glasraamm of muur in het zuiden des lands.51 I Iet geeft de kracht van de bijbelse en aanverwante 

inspiratiebronnenn voor de verbeelding van menselijke arbeid goed aan. Maar er waren m de 

vroegmodernee tijd nog meer inspiratiebronnen voorhanden. 

AgrarischeAgrarische arbeid 

Dee voorstelling van de spittende Adam en spinnende Uva werd vanaf de late Middeleeuwen 

incidenteell  vergezeld door enkele bondige dichtregels die vragenderwijs informeerden naar de rol 

vann de edelman in het verbeelde tafereel. Zo staat in het onderschrift bij de gravure van Claes 

4SS De associatie van Adam en Eva met kleding was gangbaar. In het 't Coste hekMal van Constantijn Huygcns 
uitt 1622 hekelde Huygens de eigentijdse mode onder verwijzing naar de eenvoud van Adam en Eva. Op de 
bijbehorendee illustratie van Adnaen Pictersz. van de Venne zijn een sober geklede (spittende) Adam en 
(spinnende)) Eva verbeeld. Veilingcatalogus Amsterdam 1994. nr 50 Cat Amsterdam 1993. Tekeningen, nr 
16 6 

4""  Röhnch V)6X. Adam und i:va. i:va. 50 
*'' Databank SKKN Utrecht, nr 27910 
'' Duvcrger 1984-1999. Antwerpse kimstmventanssen. nrs. 1X94 (kuiper). 1689 (timmerman) en 2392 (bakker). 

Kcblusckk 1997. Hoeken. 145 (oud-klccrkopcr). Zie voor het ontbreken van specificaties met betrekking tot 
voorstellingenn van Adam en Eva ook de inventarissen in Bicsboer 2002. Collections of paintings, inv nrs 
genoemdd op 493 

'""  Een bekend voorbeeld is het schilderij .SV. I.ucas schildert de Madonna van Maarten van Heemskcrck uit 
1532.. dat zich bevindt in het Frans Hals Museum in Haarlem. 
Ziee hiervoor de Databank SKKN in Utrecht 
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Jansz.. Yisscher naar de reeds eerder besproken voorstelling van de werkende Adam en Kva uit de 

Saenredam/Bloemaert-reekss uit 1604 de passage: 'Als Adam spitt en Eva span/ Waer was doen 

denn Hdelman' (11). Oorspronkelijk ontstaan in Kngeland tijdens de boerenopstand van 1381. 

verwierff  deze uitdagende dichtregel ook op het continent een zekere populariteit."4 Hij was ook 

opgenomenn ui de beschildering van de grote zaal van het güdehuis van de Augsburgse wevers in 

14577 (vernieuwd in 1538)." 

Dee sociaal-kritische dimensie van de dichtregel is onmiskenbaar, maar toch zal deze naar 

tijdd en regio verschillende snaren hebben geraakt. In de context van de boerenopstanden lag een 

maatschappijkritischee connotatie voor de hand, waarin kritiek op de ongelijke maatschappelijke 

positiee van boeren centraal stond. Vanuit het perspectief van verstedelijking en 

arbeidsdiversificatiee m de overgang naar de vroegmoderne tijd, vormt deze dichtregel echter ook 

eenn opmerkelijke tegenhanger van de statische leer der drie standen. Deze leer vond vanaf de 

twaalfdee eeuw geleidelijk aan ingang en werd door Thomas van Aquino in de dertiende eeuw tot 

eenn alomvattend systeem gemaakt.56 Tegenover deze officieel door de gevestigde orde 

gepropageerdee leer, tekende deze kleine dichtregel zich af als een echo van een in beeld minder 

gezienn deel der maatschappij. 

Volgenss de middeleeuwse standenleer was de maatschappij geordend in drie standen: zij 

diee vochten en bestuurden (de vorsten en de adel;, zij die zorgden voor het zielenheil (de 

geestelijkheid)) en zij die werkten (de boeren). Deze ordening was door Cïod gegeven. Op elke 

standd rustte de plicht zijn taak naar behoren te ven-uilen. De verstedelijking en sociaal-

economischee ontwikkelingen in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd ondermijnden al 

vroegg deze theoretische driedeling. Door de opkomst van een stedelijke burgerij (kooplieden, 

bankiers,, professies in wording) en de sterke groei en diversificatie van ambachtelijke en 

loonarbeidd kreeg de derde stand een geheel ander gezicht. Desondanks bleef in de verbeelding 

vann de standenleer, meer dan overigens in de letterkunde het geval was, de boer als 

vertegenwoordigerr van de derde stand lang het beeld bepalen, direct of indirect. Di t was ook het 

gevall  in de verstedelijkte Nederlanden waar het thema in de visuele kunst pas m de tweede helft 

vann de zestiende eeuw opgang deed." In een prent van Philips Galle naar Maarten van 

Ileemskerckk uit circa 1565-1568 is te zien hoe God de drie standen elk hun eigen taak opdraagt 

(12).sss De werkende stand is verbeeld door een armzalig uitziende boer. Hetzelfde ontwerp werd 

ookk gebruikt voor een zilveren beker van de Zwolse protestantse familie Van Sonsbeeck uit circa 

1606."'' l iet beeldmotief van de drie standen is eveneens aan te treffen in een reeks van drie 

zevenüende-eeuwsee Amsterdamse gevelstenen/" Uitzonderingen op deze voor die tijd al 

anachronistischee wijze van verbeelding van de standenleer kwamen meestal voor in een context 

Dee Engelse tekst luidde overigens een fractie anders: 'When Adam delved and Eva span. Who was then the 
gentleman'1'' Burkc 1996. Popular culture. 53-54 Burke haalt deze dichtregels aan om te illustreren dat 
taalgrenzenn geen echte barrière voor de verspreiding van teksten waren. Zie voor de populariteit van de 
dichtregell  ook: Röhrich 1968, Adam undKva. 52. 

'' Boockmann 1986. Stadt. 296. 
Dub\  \W5. Drie orden. 

77 Veldman 1992. 'Images of labor', 235-238 
Dee prent is de eerste uit een reeks van vier prenten De andere drie geven per stand de werkzaamheden aan 
Veldmann 1994. New Hollstein, nrs. 497-500. 
Denn Blaauwen 1979. Nederlands zilver, nr 13 Er zijn wel enkele afwijkingen van de oorspronkelijke prent 
eenn duidelijk als bijbel aangcge\en bock en de pet van de boer 
Zee bevonden zich oorspronkelijk op het pand aan de Elandsgracht 144. maar prijken sinds 1924 in de muur 
bijj  de Sint-Luciénsteeg. waar meer gevelstenen een veilig heenkomen hebben gevonden. Cat Amsterdam 
1995.. In beeld gebracht, nrs. 208-210 



diee deze leer oversteeg. In de Augsburgse vertaling van een werk van Petrarca over de ware 

adeldomm '1532. is bijvoorbeeld een illustratie van een standenboom opgenomen, waarin naast de 

traditionelee representanten van de standen (boer, geestelijke en edelman) ook een schoenmaker, 

kleermakerr en enkele kooplieden een plaats in de boom hebben weten te bemachtigen (118 .-; 

Kenn belangrijke visuele exponent van de voorgestane statische driedeling van de 

maatschappijj  waren de illustraties in de populaire laat middeleeuwse getijdenboeken die met 

namee m Noord-Krankrijk en de Zuidelijke Nederlanden een grote vlucht namen.'j : Deze 

gebedenboekenn voor leken begonnen met een kalender van de kerkelijke feestdagen, die vaak was 

geïllustreerdd met de zogenaamde 'werken van de maand'. De verbeelding van dit motief ging 

terugg op een eeuwenoude traditie.'' Karaktensneke agrarische werkzaamheden van de werkende 

standd of vnjetijdsbezighedcn van de adel typeerden in deze voorstellingen de betreffende 

maanden .'' De prachtig geïllustreerde en kostbare getijdenboeken werden aanvankelijk in 

hoofdzaakk voor adellijke opdrachtgevers vervaardigd. In de loop van de vijftiende eeuw kwamen 

zee door veranderingen in productiewijze ook binnen het handbereik van de stedelijke elite.0" Di t 

resulteerdee overigens niet in een gewijzigde beeldtaal. Agrarische motieven bleven dominant/'0 

11 Jet is aannemelijk dat door de grotere spreidingsgraad van deze geïllustreerde laat-middeleeuwse 

getijdenboekenn het beeldmotief van de agrarische arbeid ook een doorwerking m andere 

kunstvormenn kreeg. De vele zestiende- en zeventiende eeuwse schilderijen, prenten, 

gebrandschilderdee ruitjes, wandtapijten en illustraties in almanakken die het motief van de 

maandenn en seizoenen verbeelden zijn hiervan de stille getuigen/" Wederom was de continuïteit 

inn iconografie groot. Veranderingen in de details zijn echter niet zonder betekenis. 

Kenn weids landschap strekt zich uit onder de warme zomerzon (13). Het goudgele koren staat rijp 

opp het veld. Kr wordt hard gewerkt. Met zeisen maaien enkele mannen links op de voorgrond het 

koren.. 1 let reeds gemaaide koren wordt door een man en vrouw bijeengebonden tot schoven. 

Opp het pad tussen de korenvelden lopen drie figuren, twee met gebonden korenschoven op het 

hoofd.. Uit hetzelfde pad loopt een man met een kruik in de hand m de richting van de 

beschouwer.. Hij is op weg naar het gezelschap dat prominent rechtsvoor onder een boom zit. De 

:: Ook in de verbeelding van het motief van de Dodendans was de diversificatie \an maatschappelijke figuren 
vaakk groter dan de standenleer zou doen vermoeden. 

:: Ze worden vaak aangeduid als de bestsellers van die tijd. Voor een uitgebreide toelichting op uiteenlopende 
facettenn van de/c geïllustreerde kalenders: Hansen 1984. Kalcndernumaturen. 
Dee wortels van de/e beeldtraditie liggen al in de klassieke oudheid en Middeleeuwen Bekende getuigen 
hienann zijn de Noord-Franse kathedralen (o.a. Chartres. Parijs. Amiens. Reims) waar in steen en glas het 
motieff  van de maanden van hetjaar frequent is verbeeld. Webster 1938. Labors Hansen 1984. 
Kalendcrmimamren.Kalendcrmimamren. 33-38. Brandt 1927/1928. Schaffende Arbett. dl. 1. afb. 246-248. 256-262 Interessant 
voorr de verbeelding in de Nederlanden: Cat. 's-Hertogenbosch/Leuven 2002. 

,yi,yi In een artikel van Buchanan uit 1990 worden de maandvoorstellingen van /even geïllustreerde handschriften 
uitt de w erkplaats van Simon Bening in Brugge met elkaar vergeleken Gangbare beeldmotieven zijn: het 
snoeienn van de wijnstok in februari, tuinaanleg en -onderhoud in maart, adellijk vertier in mei. hooien in 
juni/juli .. oogsten in augustus, ploegen en /.aaien in september en de slacht in november Buchanan 1990. 
'Niclacss Jongelinck'. 541-550 
Hansenn 1984. Kalendermimaturen. 42. 

'""  Aristocratische aspiraties waren de stedelijke burgerij gezien de/e continuïteit in beeldtaal blijkbaar niet 
vreemdd Wieck 1988. Book of hours. 36-37. Vergelijk ook de ontw ikkclingen in de portretkunst, waarbij 
voorheenn aan adellijke personen voorbehouden wij/en \an portrettenng ook door burgers werden nagevolgd 
Vann der Stighelen 1991. 'Burgers' 
Overr schilderijen en prenten /al in het \ervolg nog worden gesproken. Zie ook Cat 's-HertogenboschLeuven 
20022 Voor andere kunstvormen: Ritscma van Eek 1999. Gebrandschilderde ruit/es. Cat Den Haag 1993. 
Teken. Teken. 
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proviandmand,, het uitgestrekte kleed en de bezigheden van het talrijke gezelschap maken 

duidelijkk dat hier wordt geschaft. Lepelend uit een kom, drinkend uit een kruik en het brood 

snijdendd genieten deze mensen van hun welverdiende rust. Onder de boom links ligt een man te 

slapen.. Zijn benen gespreid, arm onder het hoofd, lijken hem zowel de werkers als de schatters te 

ontgaan. . 

Hett schilden) De korenoogst\$ in 1565 vervaardigd door Pieter Bruegel de Oude. Het maakt 

onderdeell  uit van een reeks van oorspronkelijk zes schilderijen die de maanden van het jaar 

verbeelden,, waarvan er vi j fd e tand des tijds hebben doorstaan.68 l iet schilderij bevond zich reeds 

inn 1566 in de collectie van de Antwerpse koopman Niclaes fongelinck. Waarschijnlijk werd de 

reekss in zijn opdracht voor een van zijn buitenverblijven gemaakt. Het zou passen in de herleefde 

belangstellingg voor landschapsschildenngen als villadecoratie.w Inderdaad vormt het uitgewerkte 

landschapp een opmerkelijk aspect van deze reeks. Het landschap brengt de sfeer van het 

jaargetijdee treffend tot uitdrukking.'" Stond in de geïllustreerde getijdenboeken de agrarische 

arbeidd centraal, in Bruegel's serie is het landschap een belangrijke drager van het beeld en 

ver\-ullenn de menselijke figuren op het eerste oog een bijrol."1 De menselijke (boeren)arbeid mag 

dann in zijn latere werk, zoals in zijn tekeningen De l^/ife (14) en De Zomer prominent m beeld 

verschijnen,, in De Korenoogst lijk t hiervan nog nauwelijks sprake.": 

Tochh bevat De Korenoogst enkele motieven die mogelijk in verband zijn te brengen met het 

vroegmodernee gedachtegoed over menselijke arbeid, waarin de tegenpolen arbeidzaamheid en 

ledigheidd zo'n belangrijke plek innamen. Allereerst valt de uitgewerkte groep schafters op de 

voorgrondd op. Het is een element dat in het werk van de vele navolgers van Bruegel steeds weer, 

vaakk nog geprononceerder dan in dit schilderij, terugkeert. In de oudere beeldtraditie van de 

verbeeldingg van de maanden is het motief van de veldmaaltijd echter vrij zeldzaam."1 Di t is niet 

alleenn op het conto van de eenvoud van de gehanteerde composities te schrijven. Ook in de ware 

visuelee vertellingen die sommige laat middeleeuwse getijdenboeken rijk zijn, ontbreekt veelal het 

beeldmotieff  van de veldmaaltijd (15). In zestieude-eeuwse getijdenboeken zijn het eveneens de 

oogstwerkzaamhedenn en niet de schafters die de voorstellingen domineren."4 Ken enkele keer 

wordtt via een kruik, mand of enkele schafters wel gerefereerd aan het verschijnsel van de 

veldmaaltijd,, maar altijd is de toonzetting vrij functioneel (16)."' 

Dee andere schilderijen zijn: De jagers in de sneeuw. De sombere dag . De hooioogst en De terugkeer van de 
kuddekudde Met uitzondering van De Hooioogst (Museum Praag) bevinden al dc/e schilderijen zich in het 
Kunsthistonschess Museum in Wenen. Er is overigens discussie over het aantal panelen waaruit deze reeks 
zouu hebben bestaan <zes of twaalf) Zie voor de schilderijen en genoemde discussie: Novotny 1948. 
MonatsbilderMonatsbilder Grossman 1966. Bruegel Migroct 1986. 'Twelve Months'. 29-35. Illustratief voor de 
bekendheidd van en fascinatie voor dc/e Maandenreeks van Bruegel is de roman Headlong van Michael Fravn 
uitt 1999 De hoofdpersoon in deze roman meent bij zijn gastheer in een achterkamer het ontbrekende zesde 
schilderijj  te hebben gezien Vervolgens ontrafelt zich een koortsachtige zoektocht naar informatie over dit 
zesdee schilderij en naar manieren om het te kunnen bemachtigen. 

'JJ Buchanan 1990.'Niclaes Jongelinck'. 548-549 
Gangbaarr is de veronderstelling dat de natuur zelf- haar groei, volheid, afsterven en wedergeboorte - het 
eigenlijkee onderwerp van de schilderijenreeks is geweest. Novotny 1948, Monatsbilder Grossman 1966. 
BruegelBruegel 194 Bruijnen 2002. 'Twelf maendekens'. 52-55. 

711 Novotny 1948. Monatsbilder. 3-4. Bruegel's belangstelling voor de levenscyclus van de natuur, en de 
ondergeschiktheidondergeschiktheid van de mens aan de natuur, wordt ook wel in zijn andere werk verondersteld Snyder 1985, 
NorthernNorthern renaissance art. 484-510. 
Dezee tekeningen dateren uit respectievelijk 1565 en 1568. In 1570 verschenen bij Hierom mus Cock van de 
handd van Ptetcr van der Hcyden gravures naar dc/e tekeningen. Cat. Amsterdam 1997. Spiegel, nr 4 
Eenn goed voorbeeld zijn de vele voorste Hingen van korenoogstcn op kerkelijke sculptuur 

744 Hansen 19X4. Kalendermmiaturen. a(b. 178-185. 187-189. 191-192. 
Hansenn 1984. Kalendermimaturen. afb. 153-156. 186. 193. 



Bruegell  had voor zijn tafercel van schaftende werkers dus wel enkele voorbeelden, maar 

hijj  gaf er een geheel eigen wending aan. De veldmaaltijd is geen nevengebeuren in de compositie, 

maarr neemt een gelijkwaardige positie in ten opzichte van het tafereel van de werkers. In aantal 

personenn overtreffen de schafters zelfs de werkers. Xu is de oogst ook de tijd van overvloed, die 

traditioneell  werd verbeeld door rijkdom aan korenschoven, vruchten en groenten. l iet is ook de 

tijdd dat de natuur na maanden van inspanning een rustiger tijd tegemoet gaat."' Toch is hiermee 

hett tafereel niet overtuigend verklaard. Waar ligt immers de grens tussen welverdiende en 

onverdiendee rust? De uitgestrekte slapende man, een tweede interessant beeldmotief, roept 

immerss associaties op die verder reiken dan welverdiende rust. In het schilden}  /julekhrLmd 

(1566)) van eveneens Pieter Bruegel de Oude liggen vertegenwoordigers van de drie standen in 

vergelijkbaree uitgestrekte slaaptoestand (1T;. De soldaat met zijn lans, de boer met zijn 

dorsvlegell  en de geestelijke of geleerde met zijn bontmantel en boeken laten zich de utopie van 

Luilekkerlandd goed aanleunen. 

l iett thema van Luilekkerland of Land van Cocagne was in de vijftiende en zestiende eeuw 

populair.. Het is visueel weinig verbeeld, maar was in de literatuur zeer gangbaar."*  Len leven 

zonderr arbeid en vol aardse geneugten sprak tot de verbeelding. Het bood een uitweg uit de 

hardee realiteit van het bestaan. Tegelijkertijd bevestigde het utopische karakter van Luilekkerland 

dee gangbare orde der dingen. Net als de slapende luiaards in de marge van veertiende-eeuwse 

handschriftenn of op middeleeuwse koorbanken heten de slapende figuren in Bmegel's 

II  jt/lekkerLind de toenmalige beschouwer zien hoe het niet moest. '' De opkomende burgermoraal, 

waarinn arbeid een centrale plaats innam, werd mede door dit type voorstellingen gevormd, 

versterktt en bevestigd." Ledigheid kreeg in toenemende mate een ongunstige klank.81 

Dee bezwaren tegen ledigheid waren sterk bijbels geïnspireerd. Opvallend is dat in veel 

bijbelpassagess - ondermeer in Spreuken - regelmatig een relatie wordt gelegd tussen het oogsten 

enn het onterecht luieren: 'Die in den zomer vergadert, is een verstandig zoon; maar die in den 

oogstt vast slaapt, is een zoon die beschaamd maakt' (Spreuken \i):b) en 'Ga tot de mier, gij 

luiaard,, zie haar wegen en wordt wijs; Dewelke, geen overste, ambtman noch heerser hebbende, 

Haarr brood bereidt in den zomer, haar spijze vergadert in den oogst. Hoe lang zult gij, luiaard, 

nederliggen?? Wanneer zult gij van uw slaap opstaan?' (Spreuken 6:6-9). In de gegraveerde reeks 

DeDe sthij'voor de Inward'van Philips Galle uit circa 1565 zijn deze wijsheden uit Spreuken kernachtig 

gevisualiseerd.*:: In de eerste prent slaapt de luiaard zowel binnens- als buitenshuis en verzaakt 

alduss al zijn plichten (18,,.S3 I lij is in gezelschap van een ezel, de trouwe metgezel van elke luiaard 

28,, 29 en 184). 1 .en koning, volgens de overlevering koning Salomon, loopt langs en steekt 

terechtwijzendd zijn vinger op. Hij wordt gevolgd door twee burgers met eveneens afkeurende 

blikken.. De rest van de serie toont ons wat er vervolgens van deze luiaard terecht komt. Armoede 

iss zijn lot, maar hij weigert om tijdens de oogst, weergegeven in de derde gravure, de handen uit 

Snvdcrr 1985. Northern renaissance art. 506. 
77 An der Heiden 1998. Ahe Pinakothek. 274-277. Zie voor een latere gravure van Pictcr van der Hcyden 

(toegeschreven)(toegeschreven) naar dit schilderij Cat. Rotterdam/New York 2001. Bruegel nr 116. 
'ss Pleij 1997. Cocaïne. 

Miedcmaa 1995. Kunst historisch. 102-10? 
;; Plcij 1997. Cocaïne. 404-411 

Ditt /al bij de behandeling van een serie prenten \ an Gerard de Jode (ca 1570) in de paragraaf Stedelijke 
arbeidarbeid van dit hoofdstuk nog uitgebreid aan de orde komen 

:: Sellink 1997, Galle. 81-82 Veldman 1991. 'Galle'. 272-274 Sellink dateert de serie in circa 1565 en Veldman 
inn de tweede helft van de jaren zestig 
Dee prent verwijst ook naar Spreuken 24 30-31. 'Ik ging voorbij den akker eens luiaards. en voorbij den 
wijngaardd van een verstandeloos mens. En zie. hij was gans opgeschoten van distelen' 
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dee mouwen te steken. Slaperig ligt hij onder een boom (19).S4 In de slotgravure bedelt hij bi) de 

werkerss om alsnog te mogen delen in de vruchten van de oogst, maar dit wordt hem, terecht zo 

luidtt de moraal, geweigerd. Wie niet werkt, zal ook niet eten! 

Galle'ss serie dateert uit dezelfde tijd als Bruegel's De Kore/ioogsf. Het is verleidelijk een zekere 

parallell  in thematiek te veronderstellen. .Alhoewel over het leven en de opvattingen van Bruegel 

weinigg bekend is, is hij vermoedelijk wel te plaatsen in de .Antwerpse humanistisch-geleerde 

kringenn van zijn tijd, waartoe ook Galle behoorde. Aangezien het gedachtegoed over 

arbeidzaamheidd en vlij t als deugd en ledigheid als ondeugd in die kringen zeer gangbaar was, is 

hett zeker denkbaar dat het schilderij mede vanuit dit perspectief kan worden geduid.1" Deze 

indrukk wordt nog versterkt door de wijze waarop tijdens en na zijn leven het beeldmotief van de 

korenoogstt werd gevisualiseerd. 

DeDe Korenoogst van Bruegel stond aan het begin van een nieuwe ontwikkeling in de 

iconografiee van dit beeldmotief in de prent- en schilderkunst. Tot dan toe was het in de prent- en 

schilderkunstt gebruikelijk om dit motief door personificaties of allegorieën te verbeelden."6 In de 

gravuree De 'Aonier van Philips Galle naar Maarten van lleemskerck uit een reeks van de ï'/er 

Se/BoenenSe/Boenen (1563) draagt een centraal gepositioneerde mannenfiguur rijpe korenaren in de hand en 

eenn krans van koren op het hoofd. Op de achtergrond is de oogst in volle gang en worden 

schapenn geschoren. Verwijzingen naar etende, drinkende en slapende mensen ontbreken in deze 

enn vergelijkbare gravures en prenten. l iet waren echter juist deze elementen die na Bruegel een 

dominantee rol gingen spelen bij de verbeelding van de thematiek van de maanden en seizoenen.8" 

Inn 1607 maakte Abel Grimmer het schilden) De Zomer als onderdeel van een reeks van De 

\\ Ier Seizoenen (21). Di t schilderij ging terug op een goeddeels identieke gravure van Pieter van der 

Heydenn naar een tekening van Pieter Bruegel de Oude uit circa 1570."8 In de voorstelling is het 

oogstenn m volle gang. Mannen maaien met een zeis het rijpe koren. Men vrouw en een man 

vergarenn het gemaaide koren en binden het tot schoven. Op de voorgrond rechts zijn twee 

arbeiderss aan het schaften, terwijl een vrouw met etenswaren aan komt lopen. Ken van de 

schafterss drinkt gulzig uit een grote kruik. Hij is zo weergegeven, dat hij in de entourage van een 

boerendrinkgelagg niet zou misstaan. De vrouw met de mand met voedsel op haar hoofd lijk t 

bizarr genoeg helemaal geen hoofd te hebben en knjgt daardoor iets karikaturaals/' Het doet een 

waarschuwendee dimensie bevroeden, zeker omdat het schilderij van Grimmer en de gravure 

waaropp het is gebaseerd niet op zichzelf staan.°" Kenzelfde vermenging van serieuze arbeid en 

dubbelzinnigee rust is ook in andere schilderijen van Grimmer en in het werk van Pieter Breughel 

Dee prent verwijst ook naar Spreuken 20:4: 'Om den winter zal de luiaard niet ploegen', hetgeen een verklaring 
iss voor de najaarsactivitciten die zijn verbeeld (dorsen, ploegen en zaaien). In de begeleidende tekst van 
Hadnanuss Junius wordt overigens /owe! aan de oogst in de zomer als aan het ploegen in de winter 
gerefereerd.. Veldman 1991. 'Galle'. 272. 
Cat.. Rotterdam/New York 2001. Bruegel. 57-65 Voor de parallel van Bruegel's werk met het contemporaine 
gedachtegoedd over arbeid en luiheid: Silver 1996. 'Bruegel'. Roberts 1998. (Comparative iconographie. lemma 
'Harvesting'. . 

s""  Veldman 1980. 'Seasons'. 
Dee traditionele wijze van verbeelding verdween in de zeventiende eeuw overigens niet volledig van het 
toneel,, zoals ondermeer blijkt uit de reeks De Vierjaargetijden van David Teniers de Jonge uit ca 1644. 
waarinn alledaags aandoende allegorische figuren optreden (National Gallen Londen) Klinge 1991. Teniers. 
afb.. 87a-d 

""  Cat. Rotterdam/New York 2001. Hntegel. nr 110. 
Catt EssenAVcncn/Antwerpcn \Wê>. Vlaamse schilders familie, m 127. 
Off  de rustende arbeider en de fouragcrende vrouw doelbewust in een ongunstig daglicht zijn geplaatst is met 
bekend,, maar door het contrast met de serieuze werkers in het veld wel aannemelijk 



dee [onge en Martin van Yalckenborch aan te treffen. ' In een schilden; van Pieter Breughel de 

jongee is, net als in Bruegel's De Koren oogst mi 1565, een slapende man aan te treffen ''22 j . Ook hier 

doett de vroegmoderne beduchtheid voor luiheid in beeld en geschaft vermoeden, dat hij niet een 

welverdiendd uiltje knapt maar net als de luiaard uit Spreuken zijn plichten verzuimt. 

X uu was de idee van gerechtvaardigde rust in het vroegmoderne gedachtegoed niet 

afwezig.. Rust was echter geclausuleerd. In de O/ia de/ee/a/i/-rcck> van Cornells Bloemaert naar 

ontwerpp van zijn vader Abraham Bloemaert uit circa 1627-1630, waarin rustende boeren, herders 

enn vrouwen worden verbeeld, wordt dit in versvorm verduidelijkt.- De titelpagina toont een 

herderr die op zijn buik op een steen ligt '23). Op de steen bevindt zich een tekst. Vri j vertaald 

staatt hier dat rust nodig is om vermoeide ledematen van nieuwe kracht te voorzien, zodat men 

weerr met zin aan het werk kan gaan. Luiheid daarentegen verzwakt het lichaam en verveelt de 

geest.. Een luiaard raakt verlamd door lethargie; het is geen mens, maar een levende dode.'1 

Welverdiendee rust was derhalve geen doel op zich, maar een middel om op krachten te komen. 

Menn behoorde zijn vrije tijd eerst met eerlijke arbeid te hebben verdiend.04 Rust biedt uitkomst, 

maarr pas na gedane arbeid. 'Zoo de arrebeit de rust verwint. De rust zal de arbeit weer verjagen', 

luidtt de slotregel van een embleem uit de populaire embleembundel limbletthi/a lioratiana van 

Ot too van Veen/'" Eenzelfde nadruk op de functionaliteit van welverdiende rust is te vinden in 

verschillendee reformatorische geschriften. Welverdiende rust wordt hierin zelfs als remedie tegen 

hett maatschappelijk kwaad van de overijverige arbeid, louter gericht op hebzucht, in stelling 

gebracht.. Het is immers diefstal als men rijkdom wil vergaren 'hemselven onthoudende (...) sijti 

gheoorlofdee ruste en vermaek', schreef Max. Teelhnck in 1639.% 

Eigenlijkk was de boodschap die vermoedelijk dus ook in de werken van Bruegel en zijn 

navolgerss doorklinkt heel simpel: menselijke arbeid was een plicht, gerechtvaardigde rust na 

gedanee arbeid toegestaan, maar ledigheid zonder meer ongeoorloofd. Gegoten in de jas van een 

agranschee beeldtaal werd aldus een in stedelijke context florerend gedachtegoed verbeeld. Vanaf 

dee laatste decennia van de zestiende eeuw traden ook stedelijke motieven bij de verbeelding van 

ditt gedachtegoed naar voren. Voor stedelijke beroepsbeoefenaars was hierin een vooraanstaande 

roll  weggelegd. 

StedelijkeStedelijke arbeid 

Omstreekss dezelfde tijd dat Bruegel De Korenoogst vervaardigde, verscheen de Allegorie op de l'ijd 

vann de in Antwerpen werkzame, maar oorspronkelijk uit Nijmegen afkomstige graveur en 

uitgeverr Gerard de |ode. Deze serie van vier prenten uit circa 1570 heeft het nuttig en onnuttig 

gebruikk van de tijd tot onderwerp." In de eerste prent van deze serie zijn allerlei vormen van 

':: Ert/ 19XS/2000. Brueghel, nrs. 627-647. Voor Marten van Yalckenborch Fran/ 1979/1980. 
'Landschaftsmalerei'.. afb 13. 

':: Voor een bespreking van dc/c serie Cat. Amsterdam 1997. Spiegel, nr 37 en Roethlisbergcr 1993. 
Bloemaert.Bloemaert. nr. 297-312. Hij dateert het ontwerp van Abraham Bloemaert overigens tussen 1620-1625. 

'?? Rocthlisbcrger 1993. Bloemaert. nr. 297 Cat Amsterdam 1997. Spiegel, nr 37. 
'44 Fnjhoff'Spies 1999. Bevochten eendracht. 187 
'' Het citaat is afkomstig uit embleem nr. 77 \ an een uitgave uit 1685. die zich be\ indt in de Koninklijke 

Bibliotheekk in Den Haag (KB 489 D 10). 
""  Bems 193 1. Wmschaftsethik. 43 Het citaat is oorspronkelijk afkomstig uit Max Teellinck. (irondighe 

lerklartnghelerklartnghe over de thien Ctheboden uit 1639 
'77 Voor een beknopte bespreking van deze prent Veldman 1992. 'Images of labor'. 244-247 

3<> > 



menselijkee arbeid verbeeld (24). De gevleugelde Wider 'lijd,  centraal en groots in het midden, 

spreektt actief gebarend zijn goedkeuring over dit alles uit/8 Aan zijn voeten staat een kraanvogel, 

nett als de haan in de voorstelling van de werkende Adam en F va van |an Brueghel de (onge (3). 

eenn symbool van waakzaamheid.w I Iet was in de toenmalige perceptie een onmisbare eigenschap 

voorr de werkende mens; daar laten bijbelse passages weinig twijfel over bestaan. 

Dee beroepen op de prent zijn zeer divers. Met de wijzers van de klok mee zijn vanaf 

linksonderr afgebeeld: enkele mannen in een smidse, een groepje vrouwen met spinrok en haspel, 

ploegende,, zaaiende en oogstende boeren, twee bakkers, een zakkendrager, een wever in zijn 

weefstoel,, brandweerlieden, een onderwijzer, een schilder, enkele kleermakers, twee personen die 

eenn drukpers bedienen, een boekhandelaar en zijn klant, twee schoenmakers en tot slot een 

herder.1"'00 Naast l'ader Tijd is prominent en staande nog een tweede schilder verbeeld, waardoor 

hemm een dubbelrol lijk t te zijn toebedeeld. Hij is zowel een van de vele beroepsbeoefenaars (zijn 

zittendee collega rechts) als een man met een missie. Via penseel of bunjn moet hij de boodschap, 

datt arbeidzaamheid en vlij t van het grootste belang zijn, op de beschouwer overbrengen. 

Dee overheersende plek van stedelijke en ambachtelijke arbeid in de voorstelling getuigt 

vann opvallend stedelijke accenten in de gehanteerde beeldtaal. De huizen aan de rechterzijde van 

hett tafereel dragen hier ook aan bij. Agrarische bedrijvigheid ontbreekt in de prent niet, maar 

domineertt de compositie geenszins. Deze agrarische beeldtaal was echter, zoals we eerder zagen, 

voorr de verbeelding van menselijke arbeid tot die tijd zeer gangbaar en dominant. Of het nu ging 

omm de verbeelding van de werkende Adam, van luibor (Arbeid) als vertegenwoordiger van de 

derdee stand of van het motief van de maanden en seizoenen, steeds werd een agrarische beeldtaal 

gehanteerd.1-11 Incidenteel kwam de verbeelding van stedelijke arbeid in ondermeer (laat ) 

middeleeuwsee geïllustreerde manuscripten of kerkelijke sculptuur, beglazing en schilderingen wel 

voor,, maar altijd is er dan sprake van een specifiek religieus maatschappelijke context die nog 

sterkk werd beïnvloed door het hiërarchische middeleeuwse standendenken.102 De meeste 

voorbeeldenn hiervan zijn bovendien van buitenlandse bodem (Italië, Frankrijk, I Ingeland).1'3 

Bijj  De Jode is hiervan nauwelijks nog sprake. Dit past m een bredere ontwikkeling van 

hett naar de achtergrond verdwijnen van een ideologisch beargumenteerde ordening van 

beroepen.1044 De maatschappelijke positie die iemand innam, werd niet langer bepaald door z'n 

Inn de prentkunst van de vroegmoderne Nederlanden werd Vader Tijd vaak samen met Diligentia (de Vlijt ) 
afgebeeldd Zie hiervoor ook hoofdstuk 7. 
Veldmann 1992.'Images oflabor'. 244. 
Dee boeren en de herder zijn mogelijk een verwijzing naar de arbeid van de eerste mensen (zie afb 3 uit dit 
hoofdstuk)) En gaat de fantasie met ons op de loop als in de beschaduwde ruimte naast het huis met de 
trapgevell  de figuren van Adam en Eva (met spinrok) aanwezig worden verondersteld'.' 
Ziee hiervoor verschillende afbeeldingen uit de voorgaande paragrafen en afb. 27. 

'""  Aertsen 1978. 'Burger en beroep'. 64-65 In technische of encyclopedische werken en middeleeuwse 
DodendansenDodendansen figureren stedelijke beroepsbeoefenaars als vertegenwoordigers van een maatschappelijke 
standd Zie hiervoor ook de paragraaf Prenten m serie uit hoofdstuk 5 

:: ' Brandt 1927/1928. Schaffende Arbeit, dl. 1, 307-320 (div. afbeeldingen). Klamt 1987. 'Gewone mensen' 
Boockmannn 1986. Siadt. Collins/Davis 1991, Book of seasons. 
Juistt in veel reformatorische geschriften is deze ontwikkeling zichtbaar Ook De Jode stond te bock als een 
calvinist.. Veldman 2001. De Passé. 25. In de praktijk van alledag was er natuurlijk wel een onderscheid in 
socialee status van beroepen Hoc nuttig een nederig beroep ook was, dit maakte het betreffende beroep nog 
niett sociaal aantrekkelijk. Wittcwrongel's opmerking dat het algemeen belang ermee is gediend dat er ook 
mensenn in nederige beroepen werk/aam zijn ('Soo dacr niemandt en ware om op de Meulen te malen, daer 
soudee oock haest niemandt zijn. die op den Throon sitV zal daarom als idee wellicht door zijn lezers zijn 
onderschreven,, maar niet als leidraad voor praktisch handelen zijn genomen Het citaat is afkomstig uit 
Groenendijkk 1984. Nadere reformatie. 113. 
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stand,, maar in toenemende mate door zijn persoonlijke (on deugdzaamheid.1 ' De verbeelde 

beroepsbeoefenaarss in De [ode's prent zitten zonder twijfel aan de goede kant van de streep. Ze 

zijnn in al hun ijver, en ongeacht hun maatschappelijke positie, toonbeelden van de vroegmoderne 

deugdd van arbeidzaamheid. In de begeleidende tekst wordt gememoreerd dat er dankzij hun 

inspanningenn welvaart heerst in de steden en koninkrijken schitteren. l iet maatschappelijk belang 

vann arbeid werd hoog aangeslagen. Men legde veelvuldig een koppeling tussen menselijke arbeid 

enn de welvaart van stad en land. In de laat zestiende-eemvse tekst 't Bedrock des werelts van 

vermoedelijkk Dirck Yolckertsz. Coornhert bijvoorbeeld gaat het bergafwaarts met de stedelijke 

welvaart,, nadat het Tabor (Arbeid, niet is gelukt om Traagheid door het huwelijk aan zich te binden 

enn te temmen.16 De bruidsschat van haar aanstaande echtgenoot - een wakkere haan, een 

lijdzamee ezel, vaten vol wanne arbeidsdauw (zweet; - kunnen haar niet bekoren. Zij ontvlucht de-

stad,, gaat reizen en belooft een ieder 'Men gants onmoeyelyck en sorgeloos leven. Yolght/ sprack 

sv// mvn paden alle stantvastelvck/ Kn wil t oock versmaden den Arbeyt lastelyck/ Dat 's myn 

verworpenn man/ vlied hem t' allen Steden'.1 " 

Dee indrukwekkende variëteit aan prenten uit de tweede helft van de zestiende eeuw, 

waarinn menselijke arbeid en arbeidzaamheid centraal staan, laat overtuigend zien dat het niet de 

bedoelingg was dat Traagheid m haar missie zou ,s Het is aannemelijk dat de toename van 

hett aantal referenties aan stedelijke arbeid in deze prenten mede tot doel had deze boodschap 

voorr de stedelijke burgerij zo aansprekend mogelijk voor het voedicht te brengen. De groeiende 

prentproductiee en -uitgave in de Nederlanden, die vanaf het laatste kwart van de zestiende eeuw 

plaatsvond,, had immers haar thuisbasis in de stedelijke centra.19 Daar werden de prenten 

vervaardigdd en aan de man gebracht. Als arbeid en arbeidzaamheid een opdracht voor de 

voltalligee stedelijke burgerij was, dan lag deze verbreding van het visuele repertoire voor de hand. 

Zoo traden naast de boer de ambachtsman, de ongeschoolde arbeider en de intellectueel ten tonele 

omm het belang van arbeidzaamheid te representeren. Het is een ontwikkeling die met de 

vroegmodernee prentensenes van beroepen en de talloze zeventiende-eeuwse voorstellingen 

waarinn stedelijke beroepsbeoefenaars figureren eengrote vlucht zou krijgen.11' 

Kenzelfdee doel diende de verbeelding van uiteenlopende beroepsattributen. Naast de 

spadee verschenen ambachtelijke, wetenschappelijke en intellectuele beroepsattributen in beeld. In 

dee prent Inventus Tabori van Cnspijn de Passé de ()ude naar Maarten de Vos uit de reeks leeftijden 

vanvan de mens (1596) wordt de levensfase der volwassenheid vertegenwoordigd door een man die 

omringdd is door ambachtelijk gereedschap en wetenschappelijke instrumenten (25;. De prent past 

inn een beeldtraditie waarin specifieke bezigheden, waaronder arbeid, werden gekoppeld aan 

bepaaldee levensfasen of specifieke delen van de dag.n; Deze mengeling van ambachtelijke en 

wetenschappelijkee attributen komt ook voor op de wereldbol die prominent prijkt op de eerste 

gravuree uit de serie De beloning voor arbeid en diligentia van Philips Galle naar Maarten van 

Koppenol.. I.eicls heelal. 321-323. 
Dezee tekst is opgenomen in hetzelfde boekwerk dat het meer bekende cmbleembock Recht ghebmyek ende 
nnshntycknnshntyck van tydheke haw bevat Inmiddels is aangetoond dat Coornhert niet alleen de vertaler, maar ook 
dee auteur van dit werk was. Cat Amsterdam 1997. Spiegel. 112-114 Mccrtens 1983. Nederlandse 
emblemata.emblemata. 27-2K. 
Coornhert.. 't Hedroch des werells. 36 
Ziee voorde/c variëteit Veldman 1992. 'Images of labor'. 
Call  Amsterdam 1993/1994. Dawn. 167-200 Cat Amsterdam 1997. Spiegel. 16-21 
Ziee hiervoor ondermeer de afzonderlijke casestudies 
Inn de reeks prenten Vier tijden van de dag \an Jan Saenredam naar Hendnck Goltzius wordt de middag 
doorr twee zagende en schavende timmerlieden \erbeeld De begeleidende tekst typeert de dag als geschikt 
voorr werk en harde inspanning, iedereen mat zich dan al zwetend af Cat Amsterdam 1997, Spiegel, nr 7. 
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Heemskerckk uit 1572 (26).n; Hand- en hoofdarbeid gingen aldus gebroederlijk samen om arbeid 

enn arbeidzaamheid te bezingen en beroepsbeoefenaars op te roepen deze boodschap in het 

dagelijkss leven op zichzelf te betrekken en te praktiseren. De levensgrote deurschilderingen met 

dee personificatie van Diligent/u in menige koopmanswoning en de consequente nadruk op diligent ia 

alss onmisbare eigenschap voor de (aankomende) schilder in kunsttheoretische verhandelingen 

zijnn slechts twee voorbeelden die dit illustreren.111 

Veell  tijd om genoegzaam de jubelzang over de arbeid aan te horen, krijgt de beschouwer bij De 

Jodee overigens niet. Al in de tekst bij de prent der noeste werkers is een vermaning opgenomen 

diee ons na de vele korenoogsten bekend in de oren klinkt. Als de beesten weten wanneer ze 

moetenn werken, waarom veronachtzamen wij clan schandelijk onze plichten, ondanks al onze 

ervaringg en rede?114 l iet zijn vaak de kleinste van de dieren, zoals de mieren en bijen, die hier de 

menss tot voorbeeld kunnen strekken.11' In de personificatie van Iuibor in Philips Galle's 

Prosopograpb/aProsopograpb/a (circa 1590) zijn deze ijverige beestjes beide aan te treffen (27).n'> De mieren 

verwijzenn zoals al eerder ter sprake kwam naar Spreuken 6 .i r Al sinds de klassieke oudheid 

stondenn de bijen symbool voor bedrijvigheid en vlijt.11* 

Datt hun voorbeeldfunctie geen overbodige luxe was, laat de derde prent uit de serie van 

Dee Jode zien (28). I 'ader Tijd toont onomwonden zijn treurnis en afkeer. Hier geen prent met 

veelkleurigee menselijke arbeid, maar een prent vol menselijk vermaak en luiheid. 1 ''ader Tijd wordt 

gesecondeerdd door de duivel die het kwaad zaait. Het is alsof de welvarende Noord-Nederlandse 

boerr Abel l ippens deze prent voor ogen had toen hij in een brief aan zijn zoons F.ppo en Popke 

uitt 1588 schreef: 'Leedicheyt, onnachsaemheyt ys niet allen [alleen] verachtelicken, dan ock orsake 

vann alle quaat. Niet doende, leert men quaat doen, und he sal ock niet eeten, soe he myt handen 

neytt wereket'.119 

legenn de achtergrond van allerhande afkeurenswaardig menselijk vertier (drinken, 

feesten,, balspelcn, jacht, vechtpartij, illegale vrijage) schetst De Jode in deze prent een 

allesoverheersendee inactiviteit. I li j doet dit zeer beeldend. Slapende werkers met hun gereedschap 

nuttelooss aan hun zijde, waardoor de duivel vrij spel heeft, l ien futloze vrouw die zittend slaapt. 

Denn sater die met zijn hoofd in de schoot van een vrouw ligt en daarmee het spreekwoord 

' ledigheidd is des duivels oorkussen'verbeeldt. Kvenmin ontbreken de ezels. Hier zonder last op 

" :: Veldman 1994. S'ew Hollstem. nr 501/1. Veldman 1992. 'Images of labor'. 230-233 Ook de c/el in de 
tweedee prent uit deze serie, die het huwelijk tussen labor en Diligenna verbeeldt, draagt allerhande 
gereedschapp op zijn rug Hetzelfde geldt voor de ezel (en os) op de gravure van de derde en werkende stand 
uitt een reeks gravures van Adriaan Collaert naar Maarten de Vos. Veldman 1992. 'Images of labor', afb 14 

' ' '' Pij/el-Dommisse 2000. Hollandse pronkpoppenhws. 90-91 respectievelijk De Jongh 1995. Kwesties van 
betekenis.betekenis. 156-158 en Sluijter 1997. 'Didactic and disguised'. 82. 

1MM Veldman 1992. 'Images of labor'. 244. 
"""  In Jacobus Hondius' Swart register van duysent Souden (1679). een per beroeps- en maatschappelijke groep 

geordendd compendium van zonden, worden de vlijtige mieren aan de zondige, luie beroepsbeoefenaars van 
welkee slag dan ook ten voorbeeld gesteld. 'Sondigen soodanige Menschen/ die Ledematen zynde/ nochtans 
haerr tijdelijck Beroep. Ampt/ Ambacht of Neringe niet w aer-nemen/ niet op-passen/ macr achteloos zijn 
dacrr omtrent. Sulcke Menschen zijn ergher als de Beesten/ met name de Mieren/ die in de Somer vergaderen 
datsee in de Winter vertceren' Hondius 1679. S\iart register, nr 58. p. 32. Voor voorbeelden uit de 
emblematiek:: Hcnkel/Schöne 1976. t'.mbIemata. 919-932. 
Ziee voor een korte bespreking van deze prent: Veldman 1992, 'Images of labor'. 257 

1'' Zie hiervoor de paragraaf Agrarische arbeid uit dit hoofdstuk. 
!!  ,x Hall 1993. Iconografisch handboek, lemma 'bijenkorf, bij'. 46. De eveneens afgebeelde ossenkop en knuppel 

staann voor kracht Veldman 1992. 'Images of labor'. 257. 
"""  Bergsma 1988.1-ppens, 33-34 
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hunn rug en dat, zo weet de ontwikkelde beschouwer ui die tijd, is niet in de haak.1- De ezel 

zonderr last was in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd namelijk de trouwe kameraad van 

.leed/a,.leed/a, een van de Zeven Hoofdzonden. In een gravure van Pieter |. l um ius zit Acedia, net als de 

vrouww op de prent van De Jode, doelloos op de grond. Naast haar ligt, eveneens ledig, de ezel.121 

Ookk in de tekening Des/dia van Pieter Bruegel de Oude uit de serie van de Zei en Hoofdwonden uit 

15577 figureert de ezel f29).i ; ; In het onderschrift staat dat traagheid ertoe leidt dat de mens tot 

nietss meer m staat is.! : ' Hier is de oorspronkelijke betekenis van Acedia - geestelijke luiheid -

inmiddelss vervangen door Des/dia - lichamelijke luiheid. De termen worden nog wel door elkaar 

gebruikt,, maar de accentverschuiving naar lichamelijke luiheid is onmiskenbaar., : t 

Bruegel'ss Des/dia bevat een complexe symboliek, waarbij het accent ligt op de zonde en 

waanzinn die het gevolg zijn van ledigheid. Veel van deze motieven zijn ook elders aan te treffen. 

Dee ongebruikte en roestende bijl die uit het dak steekt, heeft vermoedelijk eenzelfde connotatie 

alss de bijl in het embleem Rust ick ~oo roest iet uit Roemer Yisscher's Stnnepoppen uit 1614 (30). Net 

zoalss een bijl door ongebruik aangetast wordt door roest, zo gaat het ook met 'veel kloecke 

verstanden,, als de sulcke haer begheven tot ledigheydt, soo verhesen zy alle haer verstant en 

vernuftigheydt'.i ; ;; Ook de doelloosheid van de figuren in Bruegel's tekening vormt een vast 

bestanddeell  bij de verbeelding van ledigheid in voorstellingen uit diezelfde of latere tijd. Het zijn 

dee slapende molenaar die z'n fortuin van de wind verwacht en de doelloze visser die de tijd door 

z'nn vingers laat glippen, die ledigheid visueel aan de kaak stellen.12' De Jode's prent getuigt van 

eenzelfdee overheersende inactiviteit en zinloosheid. Tegen deze afkeurenswaardige achtergrond 

schitterdee de arbeidzame mens, zo treffend verbeeld in de andere prent van De Jode (24;, als 

lichtendd voorbeeld. 

Dee introductie van stedelijke motieven m de verbeelding van het gedachtegoed over 

arbeidzaamheidd was een logische vervolgstap in het emancipatieproces van de homo Jaber Jaber - de 

werkendee mens - in de overgang van de late Middeleeuwen naar de vroegmoderne tijd. De 

schaduww die de Zondeval lang over de menselijke arbeid wierp loste geleidelijk aan op. Het 

keurslijff  van het standendenken maakte plaats voor een praktische stedelijke gedragsmoraal die 

goedd gedijde in de sterk verstedelijkte vroegmoderne Nederlanden. Welvaart stond hierin 

synoniemm voor menselijke arbeid. Mits eervol uitgeoefend was er voor elke vorm van arbeid een 

plekjee onder de zon. De positieve waardering voor menselijke arbeid betekende overigens geen 

abruptee breuk met het verleden. 1 dementen uit het vroegmoderne denken over arbeid waren ook 

inn de Middeleeuwen al aanwezig, maar botsten toen in beeld en geschrift nog tegen de grenzen 

:: Het motto 'Men noot geen esel opt te gast' of h> en dracght'cr pack' of last' uit de bundel Spiegel van den 
oudenouden ende mewen lijdt  (1632) van Jacob Cats benadrukt weliswaar primair dat iedereen zijn plaats moet 
kennen,, maar is tegelijkertijd illustratief voor het automatisme waarmee e/cl en last in de beeldvorming met 
elkaarr waren verbonden Cats 1655. Alle de We reken (Spiegel van den ouden ende niewcn tijdt), 129. 

1:11 Blocker 1993. Tot simden, afb. 33b Zie aldaar ook de alb. 1 lf en 13. 
:: In 1558 werd de/c serie gegraveerd door Pieter van der Heydcn en uitgegeven door Hicronymus Cock 

Miclkee 1996. Bruegel. afb 39. p 52-53. Cat. Rotterdam/New York 2001. Bruegel. nrs 52 en 53 
' :: Traechcvt maeckt machteloos en verdroocht/die senuwcn dat de mensch nieuwers toe en doocht' Geciteerd 

in:: Cat Rotterdam/New York 2001. Bruegel. nr 52 Marginale tekstuele wijzigingen in tekst bij gravure 
Idem.. nr 53. 

; :44 Blocker [993. Tot sim den. 86-96. 
'"""  Visscher/Brummel 1949. Stnnepoppen. dl 1.22 
:: Zie hicnoor respectievelijk de grauire De luiheid\ an Frans Huys naar (mogelijk) Cornells Matsys uit 1630 

(Catt Amsterdam 1997. Spiegel. 274. afb 4) en het embleem I.edicheyt vernacht de fortia ne uit de vertaalde 
editiee van Joannes Sambucus' Emblemata, die in 1566 verscheen bij de Antwerpse uitgever Chnstoffel 
Plantijnn (Meertens 19X3. Nederlandse emblemata. 20-21). 
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vann het statische standenden ken aan .i r De maatschappelijke werkelijkheid bleek uiteindelijk 

echterr sterker dan de leer. Het was de druppel van de dynamische stedelijke economie die het 

middeleeuwsee gedachtegoed uitholde, f Iet chnstelijk-humanistische denken over arbeid 

ontwikkeldee zich op de golven van deze maatschappelijke ontwikkelingen en gaf hier ook mede 

vormm aan., :" 

Hett lag voor de hand dat in de verbeelding van dit gedachtegoed ook stedelijke 

beroepsbeoefenaarss een rol gingen spelen. De stedelijke motieven die in de laatste decennia van 

dee zestiende eeuw in de prentkunst van de Nederlanden al naar voren traden, kregen ui de 

zeventiendee eeuw een vervolg in de gevarieerde verbeelding van allerhande beroepsbeoefenaars 

inn de prent- en schilderkunst. Ken doorbraak hierbij was het verschijnen van beroepsbeoefenaars 

alss zelfstandig onderwerp in de schilderkunst. Verschillende beroepen die in de prent van De 

ff  ode voorkomen, viel deze eer ten deel (schoenmaker, kleermaker, bakker, zakkendrager, 

spinster),, maar het verschijnsel bleef hiertoe niet beperkt. Terwijl in de prenten van De (ode en 

zijnn tijdgenoten beroepen vaak nog als collectief werden ingezet om het gedachtegoed over 

arbeidzaamheidd uit de dragen, verscheen in de zeventiende eeuw het individuele beroep voor het 

visuelee voetlicht. In allerlei hoedanigheden. Nog steeds vervulden sommige beroepsbeoefenaars 

mett verve een rol bij het uitdragen van het gedachtegoed over arbeidzaamheid en vlijt.1-1' 

Kvenzeerr figureerden zij nog altijd in voorstellingen die er weinig twijfel over lieten bestaan, dat 

niett elke vorm van arbeid of beroepsuitoefening even hogelijk werd gewaardeerd. 

Arbeidzaamheidd mocht immers op een voetstuk staan, maar toetssteen bleef steeds of het beroep 

opp een eerlijke en christelijke wijze werd uitgeoefend. De zorgtaak van de huisvader strekte zich 

ookk over dit terrein uit. Volgens de Amsterdamse rechtzinnige predikant Petrus Witte wrongel in 

zijnn Qeconomia Christiana ofte Chnstelicke llnyshoudinge (1661) had hij niet alleen tot taak ledigheid 

onderr zijn gezinsleden tegen te gaan, maar ook toe te zien op een eerlijke en christelijke wijze van 

beroepsuitoefeningg door deze gezinsleden.u" De belangrijkste vernieuwing in de zeventiende 

eeuww was echter de verbeelding van de individuele beroepsidentiteit van beroepsbeoefenaars. 

Beroepsportrettenn zijn hiervan de meest tastbare uitingsvorm, maar ook elders heeft dit z'n 

sporenn in het beeldmateriaal nagelaten. Ken beter decor dan het dominante gedachtegoed over 

menselijkee arbeid konden deze beroepsbeoefenaars zich voor de verbeelding van hun 

beroepsidentiteitt niet wensen. 

Aertscnn 1978. 'Burger en beroep' Illustratief hiervoor zijn ook de vele laat-middcleeuwse standentekstcn. 
waarinn allerlei beroepsgroepen en maatschappelijke categorieën als stand worden opgevoerd. Koppcnol 
1998.. f.eu/s heelal. 323. 
Lee Gofï 1980. Time. Voor een nuancering van de vernieuwende rol van het christendom in het denken o\er 
arbeid,, beroepen technologie Van den Hoven 1996. Work. 
Ziee hiervoor met name de hoofdstukken 5 en 7 
Groenendijkk 1984. Nadere Reformatie. 112-114 
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22 De akte 

ZelfbewusteZelfbewuste notarissen 

Kenn man met snor en vlassige baard kijkt ons aan f31).1 Hij is zwierig gekleed in een donker 

glanzendd kostuum met een gedrapeerde mantel. Kledingdctails zoals de soepete molensteenkraag 

enn breedgerande hoed getuigen van zijn modebewustzijn. In zijn rechterhand houdt hij een paar 

handschoenenn vast, een veelvoorkomend attribuut op portretten van de gezeten burgen). De man 

staatt voor een tafel, waarop zich een stapel onbeschreven papier bevindt. Daarbovenop staat een 

inkpott met maar liefst dne pennen. Ze wijzen op de net afgeronde of spoedig te ondernemen 

activiteitenn van de man. In zijn linkerhand houdt hij nadrukkelijk zichtbaar een opgevouwen 

documentt vast, waaraan twee afhangende linten met zegels zijn verbonden. De afbeelding komt 

tott leven op het moment dat er een naam aan wordt verbonden. Het is Willem Reversz. de 

Languee (1599 - 1656), een Delftse notaris, actief sinds 1623.: Zijn portret is vervaardigd door de 

Delftsee schilder Willem van der Vliet en gedateerd 1626/ 

Willemm de Langue was de familienotaris van de familie Vermeer in Delft. I li j hield 

kantoorr achter de Nieuwe Kerk, vlak bi] de herberg van Revnier (ansz. Vos alias Vermeer, de 

vaderr van Johannes Vermeer. Deze herbergier en kunsthandelaar trad sinds 1629 regelmatig op 

alss getuige in de notarispraktijk van De Langue. De Langue stelde in 1638 het testament van 

Revnierr Jansz. en zijn vrouw Digna Baltens op.4 In 1658 was hij getuige bij een attestatie waarin 

werdd vastgelegd dat Maria Thins niet formeel wilde instemmen met het huwelijk van [ohanncs 

Vermeerr en haar dochter Catharina Bolnes, maar evenmin afkondiging hiervan wilde 

tegenhouden.'' Johannes Vermeer was niet de enige schilder waarmee Willem de Langue een 

beroepsmatigee relatie had. Uit de protocollen van De Langue uit de jaren dertig en veertig van de 

zeventiendee eeuw blijk t dat hij , meer nog dan zijn Delftse collega-notarissen, kunstenaars tot 

klantt had." 

Relatiess tussen notarissen en kunstenaars waren in die tijd geenszins ongebruikelijk. Velen 

onderr hen behoorden tot de gegoede middenklasse.7 Bovendien hadden ze regelmatig zakelijk 

mett elkaar van doen.s De hoge frequentie van deze contacten bij Willem de Langue had echter 

eenn specifieke reden. I li j was naast notaris ook kunstkenner en schilderijenverzamelaar.9 De 

Amsterdamsee kunsthandelaar Johannes de Renialme, die ook in Delft opereerde, was een goede 

kenniss van hem. Ook de Haagse schoolmeester David Beck ontmoette in 1624 De Langue 

tweemaall  in de rol van kunsthandelaar en -liefhebber. Op 8 december deed Beek op een bezoek 

Bijj  de totstandkoming van dit hoofdstuk heb ik dankbaar gebruik kunnen maken van de inventariserende 
studie-- kuno^ruphie du notarial notarial die in de jaren zeventig in opdracht van de Stichting tot Bevordering der 
Notariëlee Wetenschap is gemaakt Het verzamelde beeldmateriaal bevindt zich bij de genoemde stichting 
Schatborn/S/énassyy 1971, Notarial 

22 De identificatie is gebaseerd op het aanwezige wapenschild IB Den Haag. nr 37571. De Langue legde de 
eedd af op 9 februari 1623 Heersink 1999, Register notanorum. 374. 
Eenn pendantportret van zijn vrouw Maria Pijnacker dateert uit het/elfde jaar. 

44 Montias 1993. Vermeer. 88. 
55 Idem. 118. 
II  Idem. 81: Montias 1980. 'Vermeer'. 47 

Dee Vries/Van der Woudc 1995. Nederland. 650. Zie ook nt 36 
Ziee hiervoor de paragraaf A 'otaris op de markt uit dit hoofdstuk 
 Montias 1980. 'Vermeer'. 47-48 Cat Den HaagAVashington 1995. Vermeer. 88-89. Bok 2001. 'SocictV. 207-
208 8 



aann Delft diverse adressen aan en ging ook langs bij De Langue die hem 'verscheidene nieuwe 

teijckenmgenn ende schildernkens toonde'. 

Dee Langue was dus kind aan huis in Delftse kunstenaarskringen, ' legen die achtergrond 

wektt zijn portret geen verba/ing.11 De portrettist. Van der Vliet, was een van de Delftse 

portrettistenn en bovendien klant in De Langue's notansprakti)k. Misschien maakte Van der \1iet 

hett portret in ruil voor verleende diensten. De Langue was in 1626 al drie jaar als notaris actiet. 

Misschienn waren ze ook gewoon bevriend. Het ontstaan van het portret mag dan niet 

opmerkelijkk zijn, de verwijzing in het portret naar het beroep van De Langue is dat wel. In de 

jarenn twintig van de zeventiende eeuw was het niet gebruikelijk dat men zich liet portietteren met 

beroepsattnbuten.. De portretconventies waren nogal uniform. Len koopmansportret, zeer rijke 

koopliedenn daargelaten, onderscheidde zich in de regel met van een notarisportret. De 

achtergrondd was effen, de kleding donker en de handen waren ledig.1" 

Lenn sprong in de tijd met krap twee generaties. Len notaris zit voor een kast (32). Zijn 

haardrachtt is halflang en een dun snorretje siert zijn bovenlip. 1 li j is gekleed ii i een japonse rok. 

eenn comfortabel diuis gewaad waarin ook bezoek kon worden ontvangen. De kast op de 

achtergrondd is een zogenaamde notansloketkast en heeft een groot aantal smalle vakjes, geschikt 

voorr het opbergen van akten.1, Lnkele akten zijn voorzien van grote zegels, tekenen bij uitstek 

vann betrouwbaarheid. Len zegel waarborgde immers de echtheid van een document en was 

daameee het handelsmerk van ondermeer de notaris. Bovenop de kast ligt een opengeslagen 

foliant.. In zijn rechterhand heeft de man een ganzenveer. Hij kijkt even op van zijn werk. 

II  Iet schilderij is niet gedateerd, maar te situeren in het derde kwart van de zeventiende 

eeuw.. De japonse rok was namelijk in de mode vanaf circa 1660.14 Het portret is geschilderd door 

dee Amersfoortse schilder Thomas Jansz. van Yeenendael (actief sinds 1647)." De afgebeelde 

manspersoonn is via het wapenschild te plaatsen in een van de Amersfoortse Van Schayck 

families.1""  Xu was er in het derde kwart van de zeventiende eeuw geen notaris met die naam 

actieff  ui Amersfoort, maar wel een in het Xoord-Brabantse Budel. f Iet was Gijsbrecht van 

Schaickk die van 1656 tot 1672 aldaar het notanaat beoefende.17 Lr is een goede kans dat deze 

identificatiee hout snijdt.1 * Wellicht kwam deze Van Schaick via zijn Amersfoortse verwanten m 

:""  Beck/Veldhuij/en 1993. Spiegel. 217. 
111 Willem de Langue is ook geportretteerd op cen schuttersportret van Jacob Willcms/ Delff II uit 1648 

(locatiee onbekend). Voor dit portret en de afwezigheid van De Langue op cen uitgebreider schuttersportret 
vann DellT 11 uit hetzelfde jaar: Salomonson 1988. 'Civic guard'. 13-62. 

! :: De/e uniformiteit maakt de identificatie van de geportrettcerden vaak tot een lastige aangelegenheid Voor 
problemenn met betrekking tot de tocschnj\ing en identificatie van portretten: Ekkart 1997. Portrettisten, 1-
29 9 

1'' In het gebouw van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap in Amsterdam bevindt zich een 
dergelijkee notansloketkast uit de achttiende of het begin van de negentiende eeuw. De vakjes zijn voorzien 
vann de letters van het alfabet en daarnaast zijn er vakken met opschriften als 'Testamenten. Coopbrieve. 
Contracten.. Reeckcningen. Eijgenbncve [en| Copien' Eisma 1999. 'Verlijden'. 5. 

44 Mondelinge informatie van Irene Groenewcg. kunsthistorica aan de Universiteit Leiden. 
11 Van Hoorn-Koster 1991. 'Van Veencndaell'. 50-53 Van zijn werk is met veel overgeleverd HIJ schilderde 

ookk twee predikantsportretten die zijn geïdentificeerd als Hcnricus van Harlingen (predikant in Nigtevechl en 
Soest)) en zijn zoon Emcstus van Harlingen (predikant in Westbroek) Van Hoorn-Koster 1992. 'Geheim'. 22-
25 5 

:""  De Mcvcrc/Smit/Volkers-dc Ruiter 1995. 'McmorietafeL 10-11. De naam komt ook voor als Schaick. 
Schacck.. Schaack en Schadijk. 
Hartongg 1916. Register. 217. Ten Catc 1957. Xomnële archieven. 54 

vv De briefin de hand van de notaris bevat het opschrift: ' Eij/%'Gernt//Gcd t E./Ccrcn. ' Mogelijk was hij een 
zoonn van Gcrrit Amcls die op 26 augustus 1619 in Amersfoort met hetzelfde wapen zegelde IB Den Haag. 
nrr 16890 
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contactt met Thomas van Yeenendael. Niet elke plaats had immers een geschikte portrettist en bi] 

dee keuze voor een schilder speelde bekendheid met zijn werk - bijvoorbeeld door 

familiecontactenn - een belangrijke rol.1' 

Hett portret van Van Schaick is op zijn manier net zo informatief als het portret van De 

Langue.. De Langue's portret is interessant omdat het afwijkt van de gangbare portretconventies. 

Doorr de verbeelding van beroepsattributen is het portret een vroege visuele uiting van de plaats 

vann het beroep in de maatschappelijke identiteit van de gegoede middenklasse. Bij het portret van 

Vann Schaick ligt de betekenis daarentegen niet in de afwijking van de gangbare portretconventies, 

maarr in de optimale benutting van de ruimte die hierin in de tweede helft van de zeventiende 

eeuww ontstond. Portretconventies werden toen een stuk losser, zodat meer differentiatie in de 

wijzee van portrettering optrad. Dit bood volop de gelegenheid om het beroep een herkenbare 

plekk in de visuele identiteit van de geportretteerde te geven, indien men dit wenste. Dat 

Gijsbrechtt van Schaick welbewust deze wijze van portrettering verkoos is zonneklaar. Hier zit 

eenn notans in vol ornaat en hij is daar trots op ook. Ook het anonieme portret uit 1655 van Mr. 

Jacobb de Vogelaar (1624-1697), stadssecretans van Amsterdam, is een voorbeeld van 

onversnedenn beroepsportrettering (33). Het schilderij toont hem achter zijn werktafel, terwijl een 

klerkk hem een brief brengt of deze in ontvangst neemt. Het motief van de binnenkomende klerk 

kwamm vaker voor in de schilderkunst en gaf afbeeldingen een beroepsmatige setting.2" De lijst van 

hett schilden) is nog oorspronkelijk en bevat verschillende attributen die verwijzen naar het 

schrijvendee beroep van de geportretteerde (papier, inktpot, ganzenveer, stempel), wederom een 

indicatiee van bewuste beroepsportrettering.:1 

Dee beroepsportretten van De Langue en Van Schaick zijn illustratief voor de ontwikkeling van 

hett notanaat in de vroegmoderne Nederlanden. Ze zijn op te vatten als een visuele uitingsvorm 

vann een professie in opkomst, waarvan de oorsprong in laat-middeleeuwse kerkelijke sfeer lag." 

Sindss de tweede helft van de dertiende eeuw waren er officialaatsnotanssen, veelal geschoolde 

clerici,, die belast waren met bestuurlijke, gerechtelijke en buitengerechtelijke taken in met name 

kerkelijkee aangelegenheden. Iets later verschenen ook zelfstandig werkende openbare notarissen 

tenn tonele, meestal clerici met lagere wijdingen. Zij werkten nog steeds voor kerkelijke 

autoriteiten,, maar daarnaast ook voor gerechtelijke instanties en particulieren. 

Inn de zestiende eeuw seculanseerde het notanaat in de Nederlanden m hoog tempo. Met 

dee verschuiving van het notariaat van de pauselijke naar de landsheerlijke invloedssfeer verdween 

deelss de eenvormige structuur van het laat-middeleeuwse notariaat.2' Tegelijkertijd werden de 

eerstee tekenen van professionalisering zichtbaar. Zo vaardigde de landsheer van de 

Bourgondischee Nederlanden, Karel V, in het tweede kwart van de zestiende eeuw diverse 

luu Ekkart 1997. Ponremsten. 14-15. 
~""  Het bekendste voorbeeld is het portret van Constantijn Huygens en zijn klerk uit 1627 door Thomas de 

Kcyserr (The National Gallery. Londen) Interessant zijn verder de portretten van Mr. Pietcr van Veen. zijn 
zoonn Cornelis en zijn klerk door Jan van Ravesteyn uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw (Musée 
d'Artt et d'Histoire. Genève) en het portret van de Haarlemse notans Wemcrus Köhnc en zijn klerk Jan Bosch 
doorr W Hendriks uit 1787 (Rijksmuseum. Amsterdam) Zie voor het motief van de binnentredende klerk 
ookk afb 98 uit hoofdstuk 4. 

"'' Van Thiel/Bruyn Kops. i'raming. nr 35 
Voorr een schets van de ontwikkeling van het notariaat in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden: Pitlo 
1948.. Notaris-boeken. Gehlen 1989. Notariaat'. 477-497. Gehlen 1987. Notaris'. 55-68 Gchlen 1992. 
NotariaatsgeschiedenisNotariaatsgeschiedenis Ncve 1995. Schets Bruneel/Godding/Stevcns 1998. Notanaat. 
Dezee eenvormige structuur had overigens met tot gevolg dat het notariaat in alle gebieden even sterk was 
ontww ikkeld. Zie voor een beknopt overzicht per gebied: Van den Bichelaer 1998. Stad en Meijerij. 27-41 
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plakkatenn uit ter verbetering van de kwaliteit van het openbare notariaat. Stadsbesturen konden 

voortaann het aantal toegestane praktiserende notarissen aan een limiet verbinden. Notarissen 

kregenn bovendien de plicht protocollen aan te leggen van door hen opgemaakte akten, l evens 

vondd sindsdien de toelating, exammatie en beëdiging van notarissen - op voordracht van de 

stedelijkee overheden door daartoe aangewezen instanties plaats.""1 Na de Opstand ging de 

landsheerlijkee bevoegdheid over op de Staten van de afzonderlijke gewesten en voor de 

Generaliteitslandenn op de Staten Generaal.*' 

Aanvankelijkk werd het notanaat vaak uitgeoefend in combinatie met een andere 

wereldlijkee functie, zoals stadssecretaris, procureur, deurwaarder of advocaat. Ondermeer de 

combinatiee stadssecretaris-notaris was gangbaar, hetgeen gezien de aard van de werkzaamheden 

ookk voor de hand lag."' \ an de zestiende-eeuwse Amsterdamse notarissen verenigden er elf deze 

functiee met het stadssecretariaat/7 In Den Bosch waren in de periode 1383-1531 zestien van de 

zesentwintigg stadssecretarissen tevens notaris; in Deventer ging het om zeventien van de 

achtentwintigg secretarissen in de periode tot 1580.:s Als zestiende-eeuwse notarissen zich al 

beroepsmatigg lieten portretteren - en zestiende eeuwse beroepsportretten voor de 

maatschappelijkee middenklasse zijn zeldzaam - dan was de kans dus niet zo groot dat dit een 

herkenbaarr notarisportret opleverde. Ken van de weinige uitzonderingen is het portret van een 

notariss van de Antwerpse schilder Quinten Massys '34; en zelfs dit schilderij is met de nodige 

onzekerhedenn omgeven.2'' De Amsterdamse notaris en stadssecretaris Bartholomeus van der 

Wieree liet zich in 1593 door de Knkhuizcr schilder |an Claesz. portretteren op een wijze die bij 

beidee functies zou passen (35).1" F lij staat achter een tafel, waarop verschillende attributen van 

eenn schrijvend beroep zijn uitgestald (papier, mktstel en pen). Li t de aanhef, op een briet in 

hetzelfdee portret blijk t echter, dat Van der Wiere zich hier als stadssecretaris laat identificeren/1 

Waarschijnlijkk oefende hij het notarisberoep in een eerdere fase van zijn leven uit/~ 

Inn de zeventiende eeuw was de ontwikkeling van het notariaat van nevenfunctie tot 

zelfstandigg beroep al ver gevorderd. Terwijl weesmeesters en particulieren in Maassluis voor het 

opstellenn van boedelbeschrijvingen nog tot ver m de achttiende eeuw gebruik maakten van 

notarissenn die tevens secretaris van het dorpsbestuur waren, verdween de combinatie van deze 

functiess in de grote steden van het toneel/" De professionalisering van het notariaat was daar in 

vollee gang. 

244 De officiële term voor het toelaten van notarissen was admittcren. Voor cen beknopte beschrijving van de 
benoemingsproceduree en de gewestelijke verschillen hierin: Gehlcn 1987. 'Notaris'. 60-62 

""  Niet in elk deel \an de Republiek kwam het notariaat in dc/elfdc mate tot bloei, hetgeen mede is terug te 
voerenn op het al dan niet ontbreken van een oudere juridische voedingsbodem Dit gold bijvoorbeeld voor 
Groningen.. Drenthe. Overijssel en Gelrc Gehlen 1987. 'Notaris'. 56 

:""  Tot in de achttiende eeuw kwam ook de combinatie notaris-procureur vaak voor 
:?? Oldcwelt 1929. 'Notarissen'. 25-43 
:xx Vanden Bichelaer 1998. Stad en Meijehj. 145 fs-Hertogcnbosch) en 38 (Deventer) 
:""  Er is onduidelijkheid over de halo boven /.ijn hoofd, over het mogelijke verband met de patroonheilige St 

Fiacrcc en over de duiding van het landschap op de achtergrond De Bosque 1975. Xfetsys. 242. Silver 19X4. 
Massys.Massys. nr 64 
Hett portret heelt cen pendant waarop Van der Wiere's \ rouw. Ltjsbeth Hendricksdr. is afgebeeld. Voorde 
toeschrijvingg aan Jan Clacs/ : Ekkart 1997. Portrctttsten. 35-37. 
Dee aanhef luidt: "Eersamen /eer discretcn (Secretariusl Tot Amsterdam' Gcge\ens IB Den Haag. nr 22832 
Ekkartt 1997. l'oriretnstcn. nr. 1.62. 

' :: Toen hij in 1564 als getuige optrad, gaf hij als beroep nog notaris op. Hij werd in 1578 stadssecretaris 
OldcweltOldcwelt 1929. 'Notarissen'. 39 

""  Dibbils 2001. Vertrouwd bezu. 17-18 
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Professionaliseringg vereist kritische massa. I Iet groeiende handelsverkeer, de stijgende vraag naar 

notariëlee dienstverlening in familiale aangelegenheden en de sterke bevolkingsgroei voorzagen in 

dee Nederlanden in die kritische massa. I Iet aantal werkzame notarissen nam in de zeventiende 

eeuww dan ook met rasse schreden toe. Voor Amsterdam waren er in 1526 vier, in 1567 negen en 

inn 1720 maar liefst zeventig officieel toegelaten notarissen. Het stadsbestuur besloot vervolgens 

hett aantal te maximeren op 60.'4 Andere steden volgden een vergelijkbaar groeipatroon ; ' 

Daarnaastt waren er ook met officieel erkende notarissen in de steden actief, hetgeen duidt op een 

aantrekkelijkee markt. Onder de groeiende groep notarissen bevonden zich verschillende sociale 

stijgers.. De omvang van hun vermogens in de belastingkohieren nam onmiskenbaar toe.5" I lun 

socialee stijging bleek ook uit de toetreding tot verschillende stadsbesturen." 

Hett groeiend aantal notarissen kreeg behoefte aan vakinhoudelijke bagage. Naast 

kwaliteitsbewakingg (protocollen, gecontroleerde toelating) en verzelfstandiging (van nevenfunctie 

tott hoofdberoep) was dit een derde aspect van de professionalisering van het notariaat. Ken 

universitairee studie was voor de uitoefening van het notariaat echter niet vereist en dat is tot 1958 

zoo gebleven/*  Kr waren wel notarissen met een academische graad, maar zij vormden een kleine 

minderheid.. In de praktijk leerde de (aankomend) notaris de uitoefening van het vak als leerling 

off  klerk bij een reeds ervaren notaris. Overgeleverde leerlmgcontracten leggen hier getuigenis van 

af.. Volgens een akte van 1 mei 1628 werd Johannes van den Rosieren de Jonge door zijn 

voogdenn als leerling en dienaar uitbesteed aan de Amsterdamse notaris Benedict Baddel. I li j zou 

voorr een periode van drie jaar vrije kost en inwoning ontvangen en een som van 60 car. guldens 

perr jaar. Notaris Baddel moest de jongeman 'leeren ende wysen den stijl ende cons te van 

notanaetschapp met alle den aencleven ende gevolge van dien, sonder hem diesaengaende yets te 

verberghen' .̂̂  Baddel zelf had zestien jaar als klerk bij notaris fan Bat gewerkt, voordat hij zich als 

zelfstandigg notaris vestigde.4" Veel kennis zal echter ook in familieverband zijn overgebracht. Net 

Hett stellen van een maximum was noodzakelijk om de zittende notanssen van voldoende emplooi te 
voorzien.. De reductie diende door versterving tot stand te komen Heersink 1989. 'Oude tijden'. 51. 
Inn Rotterdam bedroeg het aantal notarissen in 1578 circa vijf . In het begin van de zeventiende eeuw liep dit 
aantall  op en in 1630 stelde het stadsbestuur het maximum vast op zestien. Desondanks steeg het aantal 
notanssenn naar circa zevenendertig in 1651. Tweehonderd jaarnotariaat. 6. In Utrecht was een snelle 
stijgingg van het aantal notarissen in de periode 1627-1686 te zien. In 1685 ging het om vierenzestig 
notarissenn Het stadsbestuur wilde dit terugbrengen tot dertig, maar dat lukte slechts te dele. Heins 1981. 
'Utrechtsee notariaat'. 235-236. 
Inn Leiden nam in 1674 de notaris in de sociale rangorde op basis van de Tweehonderdste Penning en het 
Kleinn Familiegeld de zevende plaats in (na vroedschap, schepen, veertigraad. advocaat, predikant en 
professor),, terwijl dat in 1600 nog een negentiende plaats was. Peltjes 1995.I.eidse lasten. 43. Van Maanen 
1978.. 'Vermogensopbouw'. 23 
Inn Leiden namen in de periode 1619-1650 zes notarissen deel aan het stadsbestuur Allen bleven hun beroep 
uitoefenen.. In de periode tot 1672 nam vervolgens hun aantal af. hetgeen verband hield met de 
professionaliseringg van het stadsbestuur. Fulltime besturen en een universitaire opleiding werden belangrijke 
criteriaa voor deelname aan het stadsbestuur. Noordam 1994. Geringde buffels. 83-86 

''%% Gchlcn 1987. "Notaris'. 87 Voor het Noord-Brabantse notanaat is bekend dat in de periode 1550-1750 
vijfendertigg notarissen zich aan een juridische faculteit hadden ingeschreven. De overgrote meerderheid van 
henn (zesentwintig) bezocht niet een Noord-Nederlandse universiteit, maar de universiteit van Leuven. Bots 
1979.. Noordbrabantse studenten. 130 
Vann Dillen 1929/1933/1974. dl. 2. nr 1157. 649 Een vergelijkbare overeenkomst sloot Jurriaan de Wij se op 
22 september 1637 met notaris en procureur Jan Verhey voor zijn zestien-jarigc zoon Joris de Wijse Deze zou 
tweee jaar onder de hoede van Verhey komen 'omme ten huyse, comptoire. in de kost onder opsicht en 
instructiee van den zelven Verhey <...) gcoclïcnt te werden in de theorie ende practique van het notariactschap 
endee de maniere van procederen in civile saecken" Geciteerd in: Van Ecghcn 1980. 'Twee notanssen'. 103 
Heersinkk 1999. Register notanorum. 29 
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alss bij veel andere beroepen het geval was, ging het notariaat regelmatig over van vader op zoon. 

Zoo werd het verzoek van het Amsterdamse stadsbestuur bi) het I lof van Holland om Hercules 

ballet,, zoon van notaris Gedeon lal let. als notaris toe te laten kracht bijgezet met de woorden 

'vermitss de kennisse die wij hebben van zijne nutheyt ende bequoemheyt als van jongs op ter 

pennee ende ui de practvcque geoeffent geweest sijnde'.4" 

Naastt deze praktijkscholing vervulden de vele zeventieude-eeuwse en achttiende-eeuwse 

notarisboekenn een belangrijke rol bij de overbrenging van kennis en de vorming van een 

beroepscanon,4""  Ze gaven dieoretische en praknsche handreikingen voor de uitoetenmg van het 

notariaat,, maar verschilden onderling nogal in diepgang en kwaliteit."" Het liep uiteen van 

formulierboeken,, met of zonder enige theoretische beschouwingen, tot complete theoretische 

boekwerken.. Vaak namen de enkele universitair geschoolde notarissen het laatste type voor hun 

rekening.4.. De meeste notarisboeken verschenen in Holland, het meest dichtbevolkte en zakelijk 

actievee deel van de Republiek. De kern van de zeventiende- en achttiende-eeuwse idealen rond de 

notanaatspraktijkk werd hierin omstandig verwoord en in een enkel geval ook verbeeld. 

PubliekePublieke zaken 

Opp de titelprent van een editie van de populaire Ars Notarial us van Jacques Thuys uit 1675 is een 

scènee in een notariskantoor verbeeld (36). De Ars Xotariatits verscheen oorspronkelijk m 1583 in 

Antwerpenn en was het oudste Nederlandstalige notansboek van enige betekenis.4' De voorstelling 

toontt een notaris die aan een werktafel zit en zijn schrijfwerk onderbreekt voor een onderhoud 

mett een klant. Rechts van hem is een klerk verdiept in zijn werkzaamheden. ' legen de muur staan 

enkelee folianten en daaronder hangen akten aan zogenaamde liassen.47 Vakkennis en geordende 

bewaarproceduress waren immers tekenen van een deugdelijke notariële beroepsuitoefening. Ze 

behoordenn tot het professionele repertoire van elke zichzelf respecterende notaris. Zo bevonden 

zichh in het comptoir van de Amsterdamse notaris en boekhouder van de Y\ est Indische 

Compagnie,, Hendnck Schaeff, in 1665 enkele gedrukte notarisboeken en een zwarte kofter met 

diversee protocollen.4" Ook de onbekende notaris op een schilderij van Michiel van Musscher uit 

411 Enkele voorbeelden zijn te vinden in de lijst met /cstiendc-eeuwse notarissen in: Oldcwclt 1929. 'Notarissen', 
38-433 Familierelaties en opvolging van vader op zoon waren in 's-Hertogcnbosch en omgeving belangrijke 
kenmerkenn van de sociale stijgers onder de notarissen Van den Bichelacr 1998. Stad en Mei/erij. 160-162 
Oldcwcltt 1929. 'Notarissen'. 43. Jcunaan de Vos ging in 1648 bij zijn oom Joris de Wijsc wonen om daar te 
wordenn opgeleid in het notariaat Uit de protocollen van De Wijsc blijkt dat zijn neef gaandeweg meer op de 
voorgrondd trad. Hij werd pas in 1657 toegelaten (gcadmittcerd) en vestigde zich toen als notaris in 
Amsterdam.. Van Eeghcn 1980. Twee notarissen'. 106-107, 

4""  Pitlo W4X. Notarisboeken. Gehlen 1998. 'Notarisboeken' 
444 Pitlo 194$. Notarisboeken. 
4'' Hel gaat hier om Pravtyk Notahael (midden zeventiende eeuw) door Gerard van Wasscnacr (notaris te 

Utrechtt van 1634-1661) en Ars Testamli door Jacob Vcrwey (1656). Een derde theoretisch notarisboek 
(Notarnts(Notarnts Publicus. 1656). was van de hand van Simon van Leeuwen, maar dat was een junst. Pitlo 1948. 
Notarisboeken. Notarisboeken. 

4,11 Van Dievoet 1998. 'Notarisboeken'. 58-60 De druk uit 1675 was de zeventiende druk sinds 1583. Pitlo 
noemtt overigens als jaar \an uitgave 1585. maar hij kende de/e oudere editie niet (informatie van cm 
Proff  dr A Fl. Gehlen |. De editie uit 1675 was een letterlijke overdruk van de uitgave \an 1628 en sterk 
verouderd.. Pitlo 1948. Notarisboeken. 28-29. 330 De illustratie werd al eerder gebruikt in de vierde druk \an 
Simonn van Leeuw en's Notarnts Publicus uit 1665 Pitlo 1948. Notarisboeken. 62-71 

44 Dit waren koorden waaraan documenten werden geregen en aldus bijeen werden gehouden 
Loughman/Montiass 2000. Public ami private. 156-157 
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dee tweede helft van de zeventiende eeuw is met zijn folianten, lussen, loketkast en zegels volledig 

toegerustt voor zijn taak (37). 

Opp de achtergrond van de titelprent van de Ars Sotanatus (36'; is de voorstelling van een 

sterfbedd opgenomen. Men notaris maakt het testament op van een zieke man. Het is in 

verschillendee opzichten een toepasselijke voorstelling voor een notansboek. Testamenten werden 

inn de zeventiende eeuw regelmatig op een laat moment opgesteld of nog gewijzigd; de notaris znt 

duss soms letterlijk aan het sterfbed.49 Bovendien vormden in veel zeventiende- en achttiende -

eeuwsee notansboeken de testamenten het leeuwendeel van de voorgezette theorie- en 

praktijkkennis."""  Ook dit maakt de sterfbedscène op de titelprent een logische keuze. De 

voorstellingg past eveneens in een oude beeldtraditie." De verbeelding van het naderende einde 

hadd meestal een religieus-moralistische ondertoon. De gierigaard op z'n doodsbed was een 

dankbaarr personage om de ijdelheid van het aardse materiële streven beeldend te visualiseren/2 

Dee Dood was immers de grote gelijkmaker, die geen onderscheid tussen rangen en standen 

kende. . 

Inn aardse aangelegenheden was het notariaat eenzelfde gelijkheidsbeginsel toegedaan." In 

velee toonaarden werd het openbare karakter van het beroep in notansboeken bezongen. De 

Schiedamsee notaris Dirck Heymansz. van der Mast benadrukte m zijn Pmctique Des Xotarisclhips uit 

1649,, dat de notaris 'tot nut ende profijt van haer even-iiaesten' zijn beroep uitoefende. 

Omstandigg zette hij uiteen dat 'alle state ende conditie die hier op der aerden bedient werden, 

konnenn eerlijck vroom ende Godsahgh bedient werden'; weduwen en wezen incluis/4 De 

aanwezigheidd van de gegoede klant en de man met de pet in de hand op de titelprent van de Ars 

'ÏNotariatus'ÏNotariatus (36) berusten dan ook niet op toeval. Ze refereren aan het gemêleerde klantenbestand 

vann de notaris. De notaris verrichtte zijn werkzaamheden immers 'tot gervcff van een vegelvck'." 

Dee deur van zijn kantoor stond altijd open. Tenzij hij kwader trouw vermoedde, kon een notaris 

zijnn dienstverlening ook niet weigeren. Toen de Leidse notaris en stadssecretaris fan van Hout in 

15733 een akte van een ondastende getuigenverklaring opmaakte voor een wegens vermeende 

beledigingg opgepakte man, wees hij er op hiertoe verplicht te zijn geweest 'naer dien mvn ampt es 

publ^'ck'."'' Wel moest een notaris in zijn akte verklaren dat hij de comparant (degene die om de 

opstellingg van een akte verzocht) kende danwei dat hij zich ervan vergewist had dat deze te 

goederr trouw was. 

Ziee hiervoor ook de verschillende en sterk overeenkomstige sterfbedscènes in aanwezigheid van een notaris 
inn de zeventiende-eeuvvsc schilderkunst, ondermeer in het werk van Egbert van Hcemskerck I. Meestal wordt 
dee notaris hierin geflankeerd door een dokter (piskijker) en geestelijke, hetgeen een satirische toonzetting 
doett vermoeden. Fotocollectie RKD Den Haag. 
Zoo wijst Jacob Venvey in zijn Ars Testandt uit 1656 er op dat 'de materie van Testamenten, ende uyterstc 
willenn alle andere in gebniyek ende nutticheydt overtreft en te boven gaet" Pitlo !948: Notansboeken. 38. 
Cat.. Nijmegen 1984, Laatste wil. Schatbom/Szénassy 1971. Notarial. Bruncel/üodding/Stcvcns 1998. 
NotanaatNotanaat De meeste afbeeldingen kennen een religieus-moralistische context, maar soms is ook sprake van 
eenn louter wereldlijke context In een populair Vcnctiaans rekenboek uit 1530 werd bijvoorbeeld een 
sterfbedscènee met notaris gebruikt om een ingewikkelde rekensom te illustreren. Thornton 1997. Scholar. 17. 
Eenn bekend voorbeeld is het schilderij Dood van een vrek van Jhcronimus Bosch uit ca. 1494 oflater 
(Nationall  Gallery of Art, Washington). 
Hett gaat wellicht te ver de sterfbedscène op de titelprent van de Ars Notanatus mede in dit licht te 
interpreteren,, maar de parallel dringt zich wel op 
Dee eerste druk van dit werk dateert uit 1642 In veertien jaar tijd kwamen vier drukken van dit werk uit. Pitlo 
1948.. Notansboeken. 44-55. De citaten staan respectievelijk op de bladzijden 46 en 47. 
Alduss Jchan Re\nbouts Danckerts/. van Bniesscl in zijn verzoekschrift van 1592. Kossmann 1932. 
Boekverkoopers.Boekverkoopers. 91. 
Prinsenn 1908. 'Notaris-protocol'. 53. 
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Kenn veelkleurig gezelschap treedt naar voren uit de notariële archieven die de tand des 

tijj  ds hebben doorstaan. Kooplieden die een zakelijke overeenkomst wilden vastleggen. 

Welgesteldee of gewone mensen die een huwelijkscontract, testament, overeenkomst of semi-

processuelee akte (attestatie, getuigenverklaring) lieten opmaken. Voor alles wat betrekking had op 

vrijwillig ee jurisdictie kon men immers in die rijd bij de notaris terecht. Juist door het werken voor 

bredee lagen van de bevolking speelden notarissen, samen met andere geletterde dienstverlenende 

beroepsgroepenn zoals schoolmeesters en predikanten, een belangrijke begeleidende rol in het 

process van verschnftehjking van de cultuur.' In de loop van de zeventiende eeuw was er zelfs in 

dee polder meestal wel een notaris die deze rol kon vervullen, al had die weliswaar ook andere 

zakenn aan z'n hoofd." 

Hett publieke karakter van het notariaat was een kernelement bij de ontwikkeling van het notariaat 

tott een professie."' / .onder publiek dat van de diensten van notarissen gebruik wilde maken, zou 

hett notariaat nooit tot bloei zijn gekomen.*" l iet dienstverlenende karakter versterkte de 

maatschappelijkee stams van het notariaat en beïnvloedde mede de beeldvorming hierover. De 

beroepsgroepp droeg hier zelf ook bouwstenen voor aan. Het veelvuldig gebruik van de benaming 

Xotar/itsXotar/its P/iblictis in notansboeken - op titelprenten, in boektitels en teksten - illustreert treffend 

hett beeld dat men van het notanaat wilde uitdragen. Deze benaming dook ook regelmatig in het 

straatbeeldd op, zoals op enkele zeventiende-eeuwse gravures van de Amsterdamse Beurs en het 

Oudee Stadhuis is te zien (38,.''1 Henzelfde herkenntngsfunctie hadden de talloze gevelstenen, 

uithangbordenn en huisnamen die van de beroepsactiviteiten van de aldaar werkzame notarissen 

kondd deden (39).̂  l iet waren visitekaartjes avant la lettre. Het is dan ook geen toeval dat 

notariëlee misstanden vaak werden bestraft met maatregelen die de betrokken notaris direct in zijn 

publiekee imago troffen. In 1680 moest bijvoorbeeld de Amsterdamse notaris Henncus Laurentius 

vanwegee het overtreden van liet verbod op het tegelijkertijd acnef zijn als notaris en provoost, 

zijnn protocollen inleveren en met lede ogen toezien dat zijn uithangbord van zijn huisgevel werd 

verwijderd."" " 

lienn notarispraktijk moest niet alleen in het straatbeeld herkenbaar zijn, maar eveneens 

eenn gunstige ligging hebben. De wederwaardigheden van de I laagse notaris Cornells van 

Bodeghemm bij het zoeken van een geschikt comptoir (klem kantoor; laten dit treffend zien. Hij 

^^ Frijhoff/Spies 1999. Bevochten eendracht. 157 
"**  De Grafter notaris Adriaen Groet vcr/ocht aan de plaatselijke rechtbank om in november geen zittingen te 

houden,, omdat hij het dan te druk had met de slacht Van Dcurscn 1998. Dorp. 106. 
Ikk gebruik hier de term 'publiek' in de betekenis van van 'openbaar, voor iedereen toegankelijk' en niet in de 
beperkteree betekenis van 'behorend tot de (taak van de) overheid' 
Dee Engelse diplomaat William Temple schaarde het bankwe/cn en het notariaat - en met name het systeem 
vann verkoop bij notariële akte - onder de handclsbcvordcrcnde factoren in de Republiek. Roorda 1978, 
Ambassadeur.Ambassadeur. 136. 

'' De gravure is - mede op basis van een begeleidende tekst - te dateren rond 1611. Schatborn/S/cnassy 1971. 
Sotariat.Sotariat. nr 73. Op een tekening van het Oude Stadhuis in Amsterdam van Jacob \ an der Ulft uit circa 1635 
/.i|nn op de gevel en luifel \ an het huis rechts respectievelijk de woorden 'notanus' en 'notarus' geschreven 
Idem.. nr 74 

" :: Huisnamen als In de schnevendc handt (woonhuis notaris Hercules Fallct). In de france notaris (woonhuis 
notariss Frans Bnivmngh Anthz en zijn zoon. notaris Jan Bruymngh Frz.) en De dulden Handt (werkadres 
notariss Jan Coencn) kwamen regelmatig voor Oldcwelt 1929. 'Notarissen'. 41 en 43 respectievelijk Van der 
Leeuw-Kistemakerr 1974. Warmoesstraat. 171. nr 91 In een afbeelding \an Gabriel Metsu uit 1665 waarin 
eenn notaris prominent met een boek en gezegelde akten in beeld is gebracht, is aan de muur een bordje met 
dee benaming openhaer notaris bevestigd. Veilingcat Amsterdam 1959. nr 194 (met afb.) 

"'' Huijbrecht 1999. 'Kraam'. 29 
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wass m 1623 een van de zes belangstellenden voor het comptoir aan het Haagse Binnenhof van de 

overledenn schrijver Isack de Bert.'"1 Van Bodeghem had reeds sinds 1607 op twee verschillende 

plaatsenn op deze locatie een comptoir gehad, maar wilde graag nogmaals van plek wisselen. 

Onderr verwijzing naar deze eerdere gunsten gaf hij als argument voor zijn verzoekschrift: 'Maer 

gemercktt de suppliant van de vreemde man (...) nyet een stuyver en wint, waeromme hv dickwvls 

m ett offte emmers seer wevnich wint'.5' l ien gunstige ligging van een notariskantoor was dus 

belangrijkk voor een financieel goed draaiende notarispraktijk. Men betere locatie dan het 

notariskantoorr bi] de ingang van de Amsterdamse Beurs (38) kon geen zeventiende eeuwse 

notariss zich dan ook wensen. Voor voldoende klandizie moest een kantoor immers 'in de loop' 

zitten.. Als zeventiende-eeuwers een notaris nodig hadden, liepen ze namelijk gewoonweg bij hem 

aan.. Zo deed de Haagse schoolmeester David Beek op een lange wandeling op 18 januari 1624 

hett comptoir van notaris Dancker aan om een uittreksel uit het testament van zijn vrouw te laten 

makenn 'doch en vant hem niet'."" 

Inn de vele verzoeken voor comptoiren aan het Haagse Binnenhof, die gedurende de 

gehelee zeventiende eeuw zijn gedaan, klinkt dan ook de roep om een 'bequaem plaetsken' door."7 

Notarissenn vestigden zich bij voorkeur aan de voorzijde en noordzijde van de Groote Zaal van 

hett Binnenhof. 1 Iet moet er een wirwar van kleine houten en stenen comptoirtjes zijn geweest. 

Dee kleinste hoeken en gaten werden in verzoekschriften aangedragen om er een comptoir neer te 

mogenn zetten. Onze notaris Cornells van Bodeghem kreeg zo in 1617 toestemming om op een 

doorr hem 'verspiet' plekje een houten comptoir op te richten. Het werd hem verboden er een 

schoorsteenn in aan te leggen. Bovendien moest hij er op toezien dat de 'jongens op de Ga lene 

niett en caetsen off eenige andere spelen speelen'."*  Zowaar een openbare plek dus! En notarissen 

warenn niet de enigen die de aantrekkingskracht van het Binnenhof zagen. In de gebouwen aan het 

Binnenhoff  waren ook kramers, handwerkslieden en boekverkopers gevestigd.6g 

Hett publieke imago van het notanaat stond of viel echter met de integriteit van de 

notariëlee beroepsuitoefening. Niet voor mets legden notarissen in beeld en geschrift veelvuldig de 

nadrukk op het eerzaam en discreet uitoefenen van hun beroep.7'1 Nu kenmerkte de vroegmoderne 

tijdd zich door een sterke explicitering van eer en eerzaamheid onder alle lagen van de bevolking, 

maarr notarissen sprongen daar in relatie tot hun beroep wel uit.71 Bij ambachtslieden bijvoorbeeld 

verweess eerzaamheid meestal naar het eerzaam, dat wil zeggen hardwerkend, de kost verdienen. 

Eerr in hogere kringen vertoonde steeds een nauwe band met de familie-eer.7: Bij notarissen is de 

betekeniss van eerzaamheid echter primair verbonden aan de wijze waarop zij hun beroep 

uitoefenden. . 

Kossmannn 1932. Boekverkoopers. 98-99. 
Zijnn verzoek werd niet gehonoreerd; de net beëdigde notaris. Jacob de Jonge Jacobs/.. werd de gelukkige 
eigenaar.. Kossmann 1932. Boekwrkoopers. 99 De naam Cornells van Bodeghem komt overigens om 
onbekendee redenen niet (ook niet in afwijkende spelling) in het notarisrcgister van het Hof van Holland voor 
Hcersinkk 1999. Register noianorum. 
Beck/Veldhuij/enn 1993. Spiegel. 34 Het gaat hier overigens om notaris Johan (Reijmbouts) Danckaert(s). 
diee op 7 mei 1615 als notaris in Den Haag was beëdigd Heersink 1999. Register notanorum. 190 
Verzoekschriftt van notaris Joachim Coop van Groen uit 1632. Kossmann 1932. Boekverkoopers. 65 
Kossmannn 1932. Boekverkoopers. 64. 
Kossmannn 1932. Boekverkoopers. 
Ziee voor een vergelijkbare nadruk op eervolle beroepsuitoefening onder ambtenaren: Knevel 2001. Haagse 
bureau bureau 
Ziee hiervoor de literatuurverwijzingen over eer in de \roegmodcmc tijd uit de Inleiding. 
Ziee hiervoor de paragraaf Onder Mercurius' vleugels uit hoofdstuk 4 
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ff  Iet portret van Ghvsbert van W ïjck uit 1608 is hiervan een goed voorbeeld (40,. \ an 

W'ijckk was notaris te Delft sinds 1585.7' Hij is op vijfenzes tigjarige leeftijd geportretteerd, terwijl 

hijj  aan een tafel zit en bezig is met schrijven. Zijn twee zoons,Jan en Wouter, staan naast hem. 

Dee jongste zoon heeft een brief met het leesbare opschrift "Aan den wij sen voorzieningen seer 

discretee Sr. Gijsbert van Wuck. notaris tot Del ff in zijn hand.74 Ken bewuste identificatie dus, 

vergelijkbaarr met de enkele portretten van kooplieden waar eveneens via briefvorm naam en 

beroepp worden aangeduid.7' Zowel het portret van Van W'ijck als het bijbehorende 

pendantportrett van zijn vrouw. Machteld Pietersdr. van Boulgersteyn, bevatten op het paneel een 

motto,, f let gaat respectievelijk om \:nk au I 'ide - m vrije vertaling: let op wie je vertrouwt - en i:er 

voorvoor Gotidt."" f Iet zijn toepasselijke motto's voor een notaris en zijn familie. Integriteit en 

betrouwbaarheidd gingen in de notarispraktijk immers boven alles. Ze worden gesymboliseerd 

doorr de zegel en het signet - de kunstig vormgegeven handtekening - van de notaris, die hiermee 

aangaff  persoonlijk garant te staan voor de juistheid van het geschrevene.77 Ze waren sterk met de 

persoonn van de notaris verbonden en verloren na zijn overlijden dan ook hun betekenis.7x 

Inn de praktijk van alledag moest het ideaal van de betrouwbare en gedegen notans 

vanzelfsprekendd wel eens het onderspit delven. Niets menselijks was ook notarissen vreemd." 

Alss Roemer Yisscher in zi|n S/ti tuf oppen uit 1614 aan lezer en beschouwer de spreuk Periaihtm in 

decüthit/oHi'decüthit/oHi' - in de afwijking schuilt het gevaar - voorhoudt, dan kiest hij geen willekeurig visueel 

voorbeeld,, f Iet embleem bevat een afbeelding van een lessenaar met een inkstel. Ken schrijvende 

handd beroert een stuk papier (41). In de bijbehorende tekst wordt een waarschuwend vingertje 

opgestoken.. Zodra giften en gaven worden geacht en gierigheid het hart beroert, loopt men 'van 

dee eene kromme gang in de ander?" Handschriften worden nagebootst, zegels worden 

onrechtmatigg gebruikt en valse getuigenissen worden in rechte aangevoerd. Maar pas op, want de 

waarheidd zal de leugen altijd achterhalen. Ken ieder die 'hem ghedenckt op den incktpot te 

gheneerenn |de kust verdienen]' moet dan ook, zo besluit Roemer Yisscher, 'de koocker 

[inktkoker]]  op de rechte zyde hanghenV De geblinddoekte notans in Hendrick Goltzius' gravure 

uitt de serie \ Jtis Abitsits (\ Iet misbruik maken van procesvoering) uit 1597 bevindt zich dus aan de 

JJ'"'"  Hecrsink 1999. Register notanorum. 616 
744 Vergelijk hiermee ook het opschrift 'Eersamen /eer disercten ' in de brief op het portret van Bartholomeus 

vann der Wicre uit 1593 (afb. 35). 
"'' Zie voor enkele voorbeelden de paragraaf I 'erborgen bankiers uit hoofdstuk 4 
'' Het laatstgenoemde motto werd door Godfried Udemans in zijn (feestelijke Roer van 't Coopmans Schip uit 

16400 ook de koopman als richtsnoer voorgehouden Schama 1991. Embarrassment of riches. 330-331 
Voorr signetten en andere instrumenten van notarissen {zoals zegels, inktstellen. lakstempels. zakken \oor 
akten):: Cat Amsterdam 1989. Exposition du notarial 

^  ̂ De hechte koppeling van zegel en signet aan hun eigenaar komt treffend naar voren in een zesticnde-eeuwse 
aktee die is opgenomen in het protocol van de Friese notans Nicolaus Judoci Cleuting. werkzaam in 
Leeuwardenn van 1554-1585. Syouck Stanye. weduwe van wijlen Jonker Tyaerdt van Bourmannia. droeg op 
133 maart 1560 in het bijzijn van getuigen alle zegels en signetten die door haar man tijdens zijn leven waren 
gebruiktt over aan de notaris. Zij verzocht de notaris deze te breken en in stukken te slaan Na zijn dood kon 
dee eigenaar immers niet langer \oor de betrouwbaarheid hiervan instaan. Zwart 1970. Protocol Cleuting. nr. 
260 0 

"'' Verschillende voorbeelden \an fraude onder notarissen worden aangehaald in: Huijbrecht 1999. 'Kraam'. 15-
222 Een extreem voorbeeld is het gev al \an notaris Aris Quickenburg. die op 6 november 1700 in Amsterdam 
werdd onthoofd Hij was in een hoofdrol betrokken geweest bij fraude in testamenten van overleden of 
vermistee Indié-vaarders Heersink 1989. 'Oude tijden'. 48 Daamen 1985.'Quickenburgh'. 108-109 

""  Visscher/Bnimmel 1949. Sinnepoppen. 117 en 210 Zie voor oneerbaar gedrag onder ambtenaren: Knevel 
2001.. Haagse bureau, met name hoofdstuk 6. 

vv Oorspronkelijk droeg men de inkt m een buisje of koker bij zich Visscher/Brummel 1949. Sinnepoppen. 210 
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verkeerdee kant van de streep (42).*2 Hij laat oogluikend toe wat een integer notaris zou moeten 

weigeren:: een handelsovereenkomst tussen kooplieden die door Bedrog en t 'alsheid wordt 

ingegeven.. De serie is geïnspireerd door de denkbeelden van Goltzius' leermeester Dirck 

Yolckertsz.. Coornhert, die zelf ook het notanaat beoefende.v ' 

II  Iet benadrukken van het ideaal door afwijkingen hiervan visueel aan de kaak te stellen, 

wass een beproefd recept in de beeldende kunst van late Middeleeuwen en vroegmoderne rijd. 

Menigg verbeelde beroepsbeoefenaar is mede vanuit deze invalshoek te duiden.*4 Heel letterlijk 

wordenn goed en fout gedrag van de notaris verbeeld in de geïllustreerde Duitstalige druk van de 

sterkk moralistische Speculum l 'itue Humanae van Rodencus van Zamora uit 1471. lien integere en 

eenn corrupte notaris verschijnen hierin ten tonele (43)."' De integere notaris heeft gezegelde 

documentenn ordelijk opgeborgen. Zijn klanten zijn eveneens te goeder trouw, zo blijk t uit hun 

eedgebaar.. Op de afbeelding van de corrupte notaris laten daarentegen zowel de notaris als zijn 

klantt zich influisteren door duivelsfiguren. De zak met geld vervult zijn onvermijdelijk 

corrumperendee werking. 

Vann de vijftiende-eeuwse Speculum tot de zeventiende-eeuwse Sïnnepoppen ging het 

uiteindelijkk dus om één en dezelfde zaak: de integriteit van het handelen. In het spanningsveld 

tussenn ideaal en weerbarstige praktijk moest de notaris pogen de juiste weg te bewandelen. Of, 

zoalss notans Van der Mast in zijn eerder aangehaalde Practiqne Des Xo/ur/sc/jcips uit 1649 beeldend 

verwoordt:: 'de Amptcn die men bedient syn in haer selven, eerlijck ende goet, maer de mensche 

diee de selvige ontrouwehjek bedient, maeckt dat die ghclastert werden, derhalven soo wil de 

jonghee luyden die haer sullen oeffeneu in dese Practijcke des Notarischaps, vermanen (...) dat zv 

haerr trouwehjek willen draghen in haer Ampt, op dat Godt daer door magh ge-eert werden, haer 

evenn naesten gedient ende gesticht werden, in alle neerstighevt, ende also waerdighjck in haer 

beroepp wandelen'.*5 

Datt in zeventiende ccuwse notarisportretten de integriteit van de geportretteerde 

ondubbelzinnigg voor het voetlicht wordt gebracht, lag dus voor de hand. Een betrouwbaar imago 

wass immers het visitekaartje van een notaris, f li j die ondanks de verlokkingen van het geld dit 

imagoo succesvol staande wist te houden, kon rekenen op een langdurige en soms ook florerende 

notanspraktijk.""  Het zal geen toeval zijn dat de geportretteerden op de reeds besproken 

notarisportrettenn zonder uitzondering notarissen met een indrukwekkende en lange staat van 

Hett is de tweede gravure uit een serie van acht gravures Illustrated Hartsch. dl. 3 (Hendrick Golt/ius) I60k-
160r.. De tweede staat van de serie is gedateerd 1597 en heeft het uitgeversmerk M Spiegel excude. Volgens 
Veldmann moet het echter zijn uitgegeven door zijn vader Hendnck Spiegel, omdat zijn zoon in 1597 pas elf 
jaarr oud was Veldman 1990, Wereld. 28 Later verscheen ook bij H Hondius nog een uitgave van dezelfde 
senee Idem. 25-26. 29 
Veldmann beschouwt hem als de werkelijke inventor van de serie. Veldman 1990. Wereld. 24-25 
Ziee hiervoor ook de paragrafen Zestiende-eeuwse collega's en Tegendraadse vrouwen uit respectievelijk de 
hoofdstukkenn 4 en 7. 
Inn dit werk worden personen van verschillende staat en stand op een vergelijkbare manier belicht. Het werk 
vertoontt een zekere gelijkenis met de latere prentensenes van beroepen. Lehman Haupt 1976. Book of trades. 
5-6.. Het is niet in de Nederlanden verschenen, maar heeft in het laatste kwart van de zestiende eeuw wel 
verschillendee buitenlandse uitgaven gekend (Augsburg. Keulen. Ba/el. Toulouse. Rome). 

Kll Pitlo \94K. Notanshoeken. 47 
Dee gemiddelde duur van de uitoefening van het notarisberoep in Haarlem bedroeg in de achttiende eeuw 
23.44 jaar. waarmee de notarissen een middenpositie innamen tussen apothekers en chirurgijns (respectievelijk 
29.11 en 25.4jaar) en procureurs (21.8 jaar) Meer dan driekwart van de notarissen oefende na 10 jaar nog 
steedss hetzelfde beroep uit Fnjhoff 1981. Soaéte néerlandaise. 227-229 
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dienstt waren/" Sommigen, zoals de Antwerpse notaris Bartholomeus van den Berghe die 

verderopp m het verhaal een rol speelt, stierven zelfs in het harnas. Hun marktpositie was 

onomstreden.. Door hun beroepsmatige en maatschappelijke contacten met schilders waren ze 

volopp in de gelegenheid het visuele medium te benutten om hiervan getuigenis te doen. 

NotarisNotaris op de markt 

Opp 8 januari 1654 ondertekende de schilder Thomas Willeboirts Bosschaert een verklaring 

waarinn hij aan de Antwerpse notaris Peter Ghijsberti drie schilderijen met naam en toenaam 

schonk.. De schilder gat als argumentatie: 'Knde dit alles m recompense ende voldoeningen van 

allee de vrindtschappen ende weldaden die denselven aen my voor desen heeft gedaeu ende 

bewesenn ende dewelcke ïck extimere meer weirdich te wesen als de voors. schilderijen'/' Hij 

verzochtt zijn erfgenamen deze schilderijen na zi|n overlijden aan de notaris te laten 

toekomen.. Twee maanden later verklaarden op verzoek van notaris Ghijsberti enkele getuigen, dat 

dee handtekening van Thomas Willeboirts Bosschaert op de eerdergenoemde verklaring echt 

was.""  / i j hadden regelmatig ondertekende boeven en andere documenten van hem ouder ogen 

gehad.. Bi) een van hen had de schilder zelfs jaren ingewoond; hij had hem 'memchmael (...) sien 

schrwenn ende teeckeneu'.41 L'it latere notariële akten blijk t dat deze opgetekende verklaringen 

broodnodigg waren. De schilder was namelijk op 23 januari 1654, dus veertien dagen na zijn gulle 

giftt aan notaris Ghijsberti, overleden. Zijn zuster, Maria Willeboirts, vocht de rechtmatigheid van 

dee schenking aan. Op haar verzoek verklaarden op 22 april 1654 de getuigen die bij de 

optekeningg van het codicil van de schilder door notaris Ghijsberti aanwezig waren geweest, dat 

opp dat moment de schilder geen melding had gemaakt van een eerdere afspraak tot schenking 

vann drie schilderijen aan de betreffende notaris.92 Wel verklaarde een van de getuigen, de schilder 

Davidd Rvckaerr*1, dat hij Willeboirts Bosschaert had horen zeggen dat hij de notaris eens iets 

moestt (ver)maken, waarop deze, zoals een integer notaris betaamde, had geantwoord 'dat en 

soudee ïck nyet mogen schrijven'.94 De gulle schenking van de schilder aan de notaris was dus van 

lateree datum dan het codicil. 

Notariss Ghijsberti heeft diverse molen akten op verzoek van Thomas Willeboirts 

Bosschaertt opgesteld. Ze kenden elkaar vrij goed, In een verklaring van 18 juli 1642, dus twaalf 

jaarr voor de genoemde erfenis kwestie, legden de schilder en nog drie personen een verklaring af 

voorr notaris Ghijsberti m verband met door hen geleverde schilderijen. Notaris Ghijsberti 

bezigdee voor Willeboirts Bosschaert hierin de zinsnede 'alhier my notaris .mr wel bekent (mijn 

Willemm de Languc. Gijsbrecht van Schaick en Ghysbcrt van Wijck waren respectievelijk notaris van 1619-
1655.. van 1656-1672 en van 1585-minimaal 1608 (jaar van zijn portrettering) 
Duvcrgerr 1984-1999. Antwerpse kun.stinventanssen. dl 7. nr. 1905 
Hett gaat om koopman Justo Colhmoer, makelaar Roclant \an Kesscl en schilder Gonsalc/ Cocques. Dc/e 
laatstgenoemdee Antwerpse schilder maakte het portret van notaris, dichter en kunstbiograaf Cornells de Bic 
Dee Bic schreef in 1661 het (iitkkn Cabinet, een biografie van Vlaamse schilders in zijn tijd Welckcr z.d.. 
Dee Bic 
Doorr notaris H. Nicolai werd \an deze verklaringen op 7 maart 1654 een akte opgemaakt Duverger 1984-
1999.. Antwerpse kunstinventarissen, dl 7. nr 1910 
Hett eerdere testament dateert van 19 november 1647 en was eveneens opgetekend door notaris Ghijsberti. 
Idem.. dl. 5. nr. 1487 
Hett betreft hier de schilder Da\ id R\ckaert III Hij was. zoals de akte ook vermeldt, op dat moment deken 
vann het St Lucasgilde te Antwerpen. In dit boek komt hij aan de orde in hoofdstuk 5. 
Duvergerr 1984-1999. Antwerpse kunstinventarissen, dl 7. nr 1922. 
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cursivering}'' terwijl de anderen de toevoeging 'seer' moesten ontberen.̂ Ghijsberti verrichte ook 

notariëlee handelingen voor andere schilders onder wie [an Boeckhorst, Gonsalez (toques. David 

Ryckaertt II en 'I heodoor van Thulden." Tevens trad hij regelmatig op in zaken waarin 

schilderijenn onderwerp van handeling waren. Schilderijen werden hierin via testament gelegateerd, 

werdenn verhandeld of dienden als onderpand voor een geldlening."*' Ren neus voor langdurige 

kwestiess kan hem hierbij niet worden ont/egd. Zo legde hij notarieel de aaneenschakeling van 

verpanding,, verkoop en terugverkoop van de kunstverzamelaar Georges Yilhers, hertog van 

Buckingham,, vast. Het ging hierbij niet om de minste schilderijen, vaak met naam en toenaam in 

dee transacties benoemd."̂ Ook de kwestie van Wüleboirts Bosschaert's schilderijengift was 

langdurig.. I Iet getouwtrek over de drie schilderijen zette zich in ieder geval nog tot in 1656 voort. 

Niett alleen de schenking vormde een twistpunt, maar ook de vraag welke drie schilderijen nu 

eigenlijkk waren bedoeld en waar ze zich bevonden." Of Ghijsberti in deze kwestie formeel het 

rechtt aan zijn zijde had of achteraf rechtzette waar de schilder door zijn overlijden niet meer aan 

wass toegekomen, is op basis van de overgeleverde documenten niet meer te reconstrueren. 

Hett geval Ghijsberti is illustratief voor de diverse manieren waarop notarissen in de 

vroegmodernee Nederlanden in contact kwamen met kunst en kunstenaars. Niet alleen bij het 

vastleggenn van zakelijke transacties rond schilderijen en schilders, maar juist ook bij het opstellen 

vann boedelinventarissen waarin schilderijen prominent figureerden. Notarissen legden in 

bocdelinventarisseiii  getrouw lange lijsten van schilderijen en prenten vast: groot en klein, in 

goedee of slechte staat, met of zonder lijst en soms met vermelding van de kuustcnaarsnaam 

en /off  het onderwerp. Dat sommige notarissen in de loop van hun carrière meer gevoel voor 

schilderkunstt kregen, lag voor de hand. Voor Delft is geconstateerd dat vanaf de jaren veertig en 

vijfti gg van de zeventiende eeuw relatief gezien het aantal toegeschreven kunstwerken steeg. 

Notarissenn en hun klerken leken zich meer bewust te worden van het belang om 

kunstenaarsnaamm en schilderij met elkaar te verbinden.'"" Ook Leidse kunstinventarissen wijzen 

opp een groeiende kennis van notarissen over de kunstmarkt.1" De bekendheid met de verbeelde 

onderwerpenn vertoonde een wisselend patroon. ' ': 

Dee beroepsmatige betrokkenheid van notarissen bij kunstwerken en kunstmarkt heeft 

hunn persoonlijke belangstelling voor schilderijen vermoedelijk mede bevorderd. Sporen van 

schildenjenbezitt onder notarissen zijn volop aanwezig. Men enkeling had zelfs een grote 

Idem.Idem. dl 4, nr. 1203 De clausule 'my notaris bekent' was een standaardclausulc in veel akten en vloeide 
voortt uit de verplichting van notarissen om zich te vergewissen van de identiteit van de optredende partijen. 

'J-- Idem. dl. 9. nrs. 2663. 2744. 2792 (Boeckhorst). dl 5. nr. 1364 (Coqucs. Ryckaert) en dl. 8. nrs. 2521. 2528 
(Vann Thulden). 

977 Idem. dl. 4. nrs. 920 en 1205. dl 5: nrs 1434 en 1494 en dl 7. nrs 1%7 en 2015. 
Idem.. dl. 6. nr. 15%. Het ging ondermeer om diverse schilderijen van Rubens. 

"'"'  Idem. dl. 7. nrs. 1965. 1966. 1969. 1971. 2001. 2007. 2009. 2096, 211R. 
Montiass 1982. Artists and artisans. artisans. 227'. Hij acht dit een belangrijke stap: 'There is no greater step in the 
metamorphostss of craft into art than the recognition that an object is the unique creation of an individual' 
Inn Leiden kwamen tot en met de jaren dertig van de zeventiende eeuw vermeldingen van schil dersnamen 
sporadischh voor. Vanaf de jaren veertig werd 25% van de schilderijen in inventarissen van een 
kunstenaarsnaamm voorzien ïn de jaren zestig liep dit op tot meer dan 40%: daarna liep dit weer terug tot het 
oudee niveau Fock 1990. 'Kunstbezit'. 11. 
Dee onderzochte zeventiende-eeuw se Leidse inventarissen bevatten in totaal 7993 schilderijen, waarvan van 
18588 (23.2%) het onderwerp niet kon worden bepaald. De jaren zestig sprongen er ook nu weer gunstig uit 
meteenn percentage van slechts 2.2% Fock 1990. 'Kunstbezit'. 18-19 In Dordtse inventarissen werden na 
16700 de beschrijvingen van schilderijen vluchtiger en uerden bovendien schildersnamen minder vaak 
genoemdd Cat. Dordrecht/Keulen 1998. De Gelder. 38. 
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schilderijenverzameling.. Carel van Mander, de auteur van het Scbilderlwck uit 1604, telde onder 

degenenn die hij het predikaat kunstliefhebber gaf al een notaris. Jacques Razet. Hij was naast 

notariss ook prentenuitgever en secretaris van de vlootaccijns.1 ' In Den Haag. waar door de 

aanwezigheidd van bestuurlijke instanties veel notarissen en advocaten woonden, waren er ook 

verschillendee verzamelaars onder de notarissen. Johan van der I.isse, sinds 1628 actief als notaris, 

hadd een grote schildenjenverzamehng.'" Thomas Robijn, werkzaam als notaris sinds 1655. 

verzameldee niet alleen Haagse, maar later ook niet-f laagse schilders. Dit blijk t uit de veiling van 

eenn deel van zijn bezit in 1678 en uit latere inventarissen.'"" Maar ook in andere steden heten 

notarissenn zich als meer of minder bescheiden schilderijenbezitters niet onbetuigd. De 

Amsterdamsee notans Hendnck Schaeff liet bij zijn dood in 1665 vierenvijftig schilderijen na. " 

Dee Utrechtse notaris Dirck de Swart kreeg in 1665 twee schilderijen van elk driehonderdenvijftig 

guldenn gelegateerd van Mr. Johan Ileurnius.1''" In de luxueuze boedel van de voormalige Leidse, 

maarr later in Woerden woonachtige notans Pieter Dircksz. van Leeuwen uit 1649 bevonden zich 

maarr liefst negenenzeventig *  Ook in de honderdentwintig zeventieude-eeuwse 

Leidsee boedelinventansseti. geselecteerd op hun interessante schildenjenbezit, ontbrak een 

notarisinventariss niet. J Tot slot bevonden zich onder de hoofdzakelijk Amsterdamse kopers 

opp veilingen van de Amsterdamse Weeskamer in de periode 1597-1638 relatiet veel notarissen. 

Vann de in totaal zesendertig kopers in de categorie vrije beroepen waren er tien notaris van 

beroep."" " 

Notarissenn volgden met hun schildenjenbezit de algemene trend. Ken omvangrijk en 

gevarieerdd schildenjenbezit onder brede lagen van de bevolking was immers kenmerkend voor de 

vroegmodernee Nederlanden.1'1 Hierin verschilden notarissen niet van andere beroepsgroepen uit 

hett maatschappelijk middenveld. Wat het schildenjenbezit van notarissen bijzonder maakt, zijn 

dee verschillende beroepsportretten van notarissen. Ze zijn op te Natten als een vertaling van de 

individuelee beroepsidentiteit van notarissen in de portretkunst.112 Het is een visuele vertaling die 

doorr de gevaneerde connecties tussen notanssen en kunstenaars relatief eenvoudig tot stand kon 

komen.. Ook al is de ontstaansgeschiedenis van deze portretten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

veell  predikantsportretten, vaak in nevelen gehuld, steeds keert deze factor als circumstantial evidence 

terug.. Notarissen hadden als professie in opkomst dus niet alleen het motief, maar ook de 

gelegenheidd om zich beroepsmatig te laten portretteren. 

Zoo kende bijvoorbeeld de Antwerpse notaris Bartholomeus van den Berghe zijn 

portrettist,, Cornells de Vos, heel goed '44 . De Vos deed meermaals een beroep op hem in 

'' Bok 1993/1994. 'Art-lovers'. 136-166. m.n 159 en 163 
'44 Hij was eerder klerk ter griffie van het Hof van Holland Hccrsink 1999. Register notahontm. 386 

Vermeerenn 1998.'Opdat de kunst'. 56-58. 
Loughman/Montiass 2000. Public and private, 88 

"77 GPI. inventaris Mr Johan Hcumius. Utrecht 1665/10/21 
'' Frijholï 1995. Evert Willemsz., 342 
'""  Fock 1990.'Kunstbezit'. 6. 
11 Montias 2000. 'Auction sales' 157 

Ziee hiervoor de beschouwing over de ontwikkelingen op de kunstmarkt in de paragraaf Beeld en betekenis uit 
dee Inleiding 

""  Niet alle notarisportretten zijn overigens beroepsportretten Er zijn verschillende notarisportretten zonder 
bcrocpsindicatiee o\ergclcvcrd. zoals bijvoorbeeld de portretten van Adnaan Bisdom, notaris en secretaris van 
Haastrechtt uit ca. 1700 (IB Den Haag. nr 17445) en Wernard Barbc. notans te Utrecht \an 1681-1686. uit 
16788 UB Den Haag. nr 1875) De inventaris van de katholieke notaris Willem Croonenburgh be\atte een 
'contcrfevtscll  \an Croonenburgh op syn antijx', Loughman 1992. 'Een stad'. 55. Uit de zestiende eeuw ( 1567) 
dateertt een portret \ an de Goudse notaris Pieter Cornelisz Diephorst in rederijkerssetting Ekkart 1998. Van 
Suanenburg.Suanenburg. 65-66. met afb ) 



juridischee aangelegenheden."' Ook Van den Berghe's omvangrijke schildenjenbezit veronderstelt 

eenn relatie met kunstenaars kringen. Bij zijn overlijden in 1655 hingen in zijn woning maar liefst 

zo'nn honderdendertig schilderijen en prenten, verspreid over negentien vertrekken."4 In de 

'grootee Neercamere' bevonden zich vermoedelijk het genoemde portret van notaris Van den 

Berghee en het pendantportret van zijn vrouw; de portretten die nu nog zo getrouw bijeenhangen 

inn hun woonplaats Antwerpen.11, Cornells de Vos, een van de belangrijkste Antwerpse schilders 

vann burgerportretten uit die tijd, schilderde deze portretten in 1625."° Net als zijn Delftse collega 

Dee Langue en Budelse collega Van Schaick heeft Van den Berghe zich laten portretteren met 

attributenn die verwijzen naar zijn beroep als notaris. Hij zit aan een tafel met een oosters tapijt, 

waaropp een lessenaar staat. Op de tafel bevinden zich enkele gezegelde documenten. De 

geportretteerdee was op dat moment eenenveertig jaar oud en oefende reeds zestien jaar het 

beroepp van notaris uit."7 Hij zou dit tot zijn dood in 1655 blijven doen.118 Kleding, sieraden en 

entouragee van de geportretteerde en zijn vrouw wijzen op welstand. Men opgebonden gordijn 

biedtt uitzicht op een landschap met buitenhuis."9 

Ookk verschillende Antwerpse collega's van Van den Berghe hebben zich, getuige de vele 

notarisportrettenn in bocdelinventarissen, laten portretteren. De inventaris van Cornells I van den 

Bcmdee uk 1611 bevatte een 'Conterfeytsel van den Afflyvigen in desen'.1"1 [an I Nicolai het in 

1626,, naast een indrukwekkende hoeveelheid boeken (waaronder een Ars Xotamtits Ixitinaè) en 

schilderijen,, een portret van zichzelf en zijn vrouw na.121 Bij notaris Dirk Ketgcn diuis hing, zo 

blijk tt uit een inventaris uit 1660, voor de schouw eveneens een portret van de overledene en zijn 

v r o u w .""  Of deze portretten ook beroepsindicaties bevatten, is niet met zekerheid te zeggen. 

Boedelmventanssenn vermelden immers zelden informatie over de portretpose of attributen.12' 

Tochh ligt het voor de hand dat het met een zekere regelmaat om beroepsmatig getinte portretten 

zall  zijn gegaan. Het voorbeeld van Cornells de Vos, toonaangevend portrettist van 

burgerportretten,, waaronder diverse portretten met beroepsindicaties, zal zeker navolging hebben 

1,33 Op 26 augustus 1624 maakte Van den Berghe ten huize van De Vos en zijn vrouw Susanna Cock hun 
testamentt op Ook De Vos" tweede testament (1648) werd door Van den Berghe vastgelegd. Van der 
Stighclenn 1990. De Vos. 78 

1144 Duverger 1984-1999. Antwerpse kunstinventarissen, dl 7. nr 2039. 
l bb In het schildenjenbezit van Van den Berghe bevonden zich overigens nog meer portretten van hemzelf, zijn 

vrouww en andere familieleden Toch is het ge/ien de locatie van de portretten en het feit dat het om pendanten 
gaatt aannemelijk, dat de in de boedelinventaris als 'twee Contrefeytsels van de Afflivighen in desen ende 
sijncc Huysvrouwe op panneel in lystcn' omschreven portretten inderdaad de genoemde Antwerpse portretten 
zijn n 
Vann der Stighclen 1990. De Vos. nrs. 31 en 32 De identificatie van Van den Berghe staat vast op basis van 
wapenschildd en vermelde leeftijd. 

1177 Hij was notaris sinds 1609 Van der Stighclen 1990. De Vos. 78. 
'ss We treffen Bartholomeus van den Berghe zeer frequent en over een periode van een halve eeuw verspreid 

aann in Antwerpse kunstinventarissen. Hij werd veel gevraagd voor het opstellen van inventarissen met 
omvangrijkee bezittingen (w.o. veel schilderijen). Duverger 1984-1999. Antwerpse kunstinventarissen, dln. 1-
7. . 

"' '' Van der Stighclen merkt op dat de afbeelding van een dergelijk 'huiysinge van plaisantien" geduid kan 
wordenn als een statussymbool. Van der Stighelcn 1990. De Vos. nr. 31. nt. 169 

'"""  Duverger 1984-1999. Antwerpse kunstinventarissen, dl l.nr. 140 
' : ii Idem. dl. 2. nr 584 
i : :: Idem. dl. 8. nr 2364 
:~~ Van der Stighelcn 1991.'Burgers'. 152 
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gevonden.144 De talloze ongeïdentificeerde portretten van mannen met pen, brief en inktstel zijn 

hiervann het stilzwijgende bewijs. Hierachter zullen ongetwijfeld ook notarissen schuilgaan. 

Naastt zakelijke relaties hebben ook familiale relaties tussen notarissen en kunstenaars hun 

portretteringg vergemakkelijkt. Mr zijn verschillende portretten van notarissen overgeleverd die 

verwantt waren met schilders.12" Deze verwantschap lag voor de hand omdat beide 

beroepsgroepenn grosso modo tot dezelfde maatschappelijke klasse behoorden.1"'1 Men laat 

zevenüende-eeuwss voorbeeld is het familieportret van de I.eidse notaris Dirck 'loorenvliet (165.3-

1~255 en zijn gezin uit 1687/1694 (45;. Dirck loorenvliet was van 1675 tot zijn dood, dus vijtti g 

jaarr lang, notaris. Op het familieportret is hij. gekleed in japonse rok, ten voeten uit verbeeld, l iet 

familietafereell  is gesitueerd op een buitenterras. De notaris zit aan een tafel of balustrade 

waaroverr een kleed is gedrapeerd. Voor hem liggen enkele akten, onmiskenbaar een verwijzing 

naarr zijn beroep. Het familieportret is lang beschouwd als een portret van het gezin van de 

Leidsee schilder Jacob Toorenvhet. Juist de bezigheden van de man des huizes op dit portret 

warenn echter aanleiding deze identificatie opnieuw te bezien en uiteindelijk te verwerpen.1' ' 

Dee veelzijdige connecties tussen notanaat en kunst zijn echter nergens zo direct 

gevisualiseerdd als in de portretgravure van de humanist en notaris Dirck Yolckertsz. Coornhert 

'1522-1590.. door f lendnck Goltzius uit circa 1591-1592 (46 .1:' Het is Goltzius' postume 

hommagee aan zijn leermeester. Coornhert is prominent en haarscherp m een ovalen medaillon 

afgebeeld.. De vier hoeken van de gravure bevatten attributen die verwijzen naar zijn activiteiten 

mm het dagelijks leven. In de linkerbovenhoek zijn boeken, papieren, pennen en een inktstel 

afgebeeld,, die duiden op zijn activiteiten als notaris en secretaris in Haarlem. Dit was voor hem, 

naastt zijn ontwerp- en uitgeversactiviteiten, een noodzakelijke inkomstenbron. De afgebeelde 

Mercunusstaf,, teken van economische activiteit, prijkt dan ook tussen deze paperassen. 

Rechtsbovenn zijn de attributen van zijn werk als graveur en schrijver verbeeld. Men schilderspalet. 

onafscheidelijkk attribuut van de kunstenaar, ontbreekt niet. Mvenmm als de burijn, het 

gereedschapp waarmee een voorstelling op een koperplaat werd gegraveerd. De resterende hoeken 

vann de gravure bevatten attributen die refereren aan twee hobby's van Coornhert: schermen en 

muziek. . 

Dee economische activiteiten van Coornhert nemen in de gravure een gelijkwaardige plaats 

inn naast zijn activiteiten als kunstenaar.1-' Hij die wij tegenwoordig vooral kennen als boegbeeld 

vann het chnstelrjk-humanistische gedachtegoed in de (Noordelijke) Nederlanden, had in eigen tijd 

duss ook minder prozaïsche besognes, / e zijn ook met geheel los van elkaar te zien. Coornhert's 

wereldsee bezigheden brachten hem in aanraking met de schaduwzijden van het menselijk 

handelen.. Geen betere leerschool dan de weerbarstige dagelijkse praktijk. Deze bood hem 

1:44 Van der Stighelen 1990. l)c Vos, nr 7 (portret van Abraham Grapheus, knaep van het St Lucasgilde. 1620). 
nrr 12 (portret van een onbekende rechtsgeleerde. 1622). nr. 24 (portret van koopman Joris Vekcmans. ca 
1624)) en nr. 34 (portret van een heer. vermoedelijk een edelsmid, ca. 1624). 

: '' Pieter Cornclis van Everdingcn. de vader van schilder Caesar van Everdingen. was notaris en procureur in 
Alkmaarr Hartong 1916. Register. 77. Hij is in 1636 door zijn zoon geportretteerd met attributen die wijzen 
opp zijn functie als rechtsgeleerde en notaris. Cat. Alkmaar 1997. Schilderijen, nr 21 

11 Zo was bijvoorbeeld de broer van Cornells de Vos. de dierenschilder Paul de Vos. getrouwd met een 
notarisdochter.. Isabella van Waerbekc Van der Stighelen 1991. De Vos. 144 

:^^ Wolleswinkel 1996. Toorenvhet'. 415-429 
:""  Cat Amsterdam 1993/1994. Dawn, nr 50. 
'-'' Coornhert was in zijn familie niet de enige die het notariaat uitoefende Zijn broer. Frans Volckertsz 

Coornhertt v\as achtereemolgcns notaris te Amsterdam. Emden (na zijn vlucht vanwege problemen met het 
katholiekee stadsbestuur in 1567-1578) en opnieuw Amsterdam. Van Berkel 1980.'Coornhert'. 10-15. 
Oldewcltt 1929. 'Notarissen'. 38 Hij was ook actief als stadssecretaris 



ongetwijfeldd stof um zijn denkbeelden te adstrueren. De serie gravures Litis Abus/ts van Hendrick 

Goltzius,, waarvan Coonihert de vermoedelijke inventor was, was duidelijk geïnspireerd op zijn 

juridischee ervaring (42). Kenmerkend voor zijn chnstelijk-humanistische denkbeelden, die ook m 

dezee serie doorklinken, was het geloot in de goede oordeelsvorming van mensen. De mens was in 

zijnn ogen niet gedoemd tot zonde, maar kon de juiste keuzes maken.' " Coornhert was echter 

realistt genoeg om te beseffen dat menselijke oordeelsvorming wel een continue prikkeling 

behoefde.. De vroegmoderne prent- en schilderkunst, waaraan ook hij een bijdrage heeft geleverd, 

boodd hiervoor volop mogelijkheden. Ook voor de notaris was hierin een bescheiden rol 

weggelegd. . 

EenEen apocrief huwelijk 

Henn man zit gebogen over zijn schrijfwerk, terwijl over zijn schouder een andere man meekijkt 

(47).. Tegenover hem zit een oude vrouw aandachtig een groot document te lezen. Hik van de drie 

personenn gaat op ui zijn of haar eigen werk en gedachten. De felle belichting doet de 

documentenn oplichten. Hr is nog een tweede groep figuren aanwezig. Achter de tafel staan een 

jongee man en vrouw die alleen aandacht hebben voor elkaar. De man heeft liefdevol zijn arm om 

dee vrouw geslagen. Met zijn andere hand draait hij het gezicht van de jonge vrouw naar zich 

toe.'1'' Hen verliefd stel, maar de vreugde straalt er niet vanaf. 

Hett schilderij is gemaakt door Dordtse schilder Arent de Gelder. I li j wordt gerekend tot 

dee school van Rembrandt en is een van de laatsten die nog in zijn stijl bleef werken toen deze 

feitelijkk al uit de mode was. Het schilderij is gedateerd 1680-1685. De voorstelling is 

geïdentificeerdd als Het hinvelijkscontract van Tobias en Sara.ni Hater in zijn carrière schilderde De 

Gelderr nog twee andere schilderijen die de huwelijksvoltrekking van dit echtpaar tot onderwerp 

hadden.1" " 

Dee figuren van Tobias en Sara komen voor in het apocriefe bijbelboek Tobias. In de 

Statenbijbell  van 1637 was dit boek alleen als aanhangsel opgenomen. Tiet viel buiten de boot 

omdatt de Statenbijbel de Hebreeuwse canon als uitgangspunt nam en het boek Tobias alleen m de 

Grieksee en Hatijnse bijbel voorkwam, l iet is een prachtig verhaal met een goede afloop.1 4 Tobit, 

dee vader van 'Tobias, is samen met zijn vrouw Anna balling in het Assvrische Xinevé. Ihj is zeer 

getrouww aan de joodse wetten. Op een dag onderbreekt hij een feestmaal om, tegen alle 

Assvrischee geboden in, iemand te begraven. Na deze begrafenis is hij ritueel onrein, zodat hij zich 

buitenn te slapen neerlegt. Hr valt vogeldrek in zijn ogen en hij wordt blind. Hij vervalt tot 

armoede,, maar blijf t een vroom man. Teneinde zijn zoon voor armoede te behoeden, stuurt hij 

hemm naar de stad Rages om geld te innen dat hij daar lang geleden in bewaring heeft gegeven, f li j 

zoektt voor hem een rei>gezel uit, genaamd Azanas, die later in het verhaal de engel Rafael blijk t 

1""  Zie voor zijn denkbeelden ook de paragraaf Bijbelse arbeid mi hoofdstuk 1. 
11 >] Het gebaar is misschien minder onschuldig dan het lijk t en komt ook voor in afbeeldingen waarin het thema 

vann de ongelijke of ongewenste liefde is verbeeld Cat. Dordrecht/Keulen 199X. De Gelder, nr 9 
]] ''zz Von Moltke 1994. De Gelder, nr 44 

Hett gaat om Tobias m hel huis van Edna en Ragüel (ca 1690) en Edna zegent Tobias en Sara (ca. 1705-
1710)) De/c schilderijen bevinden zich respectievelijk in de collectie van de kunsthandel Otto Naumann in 
Neww York en in het Museum Het Catharijneconvent in Utrecht (bruikleen Instituut Collectie Nederland). Ze 
wordenn beschreven in: Cal Dordrecht-Kculen 1998. De Gelder, nrs 29 en 43. Het huwelijkscontraet van 
TobiasTobias en Sara uit Brighton maakte geen deel uit van dc/e tentoonstelling. 

1UU Goosen 1999. Abraham tol Zacharia. 235-239 



tee zijn. Onderweg neemt Tobias op aanraden van zijn metgezel diverse ingewanden van een vis 

mee.. Op hun reis zijn ze te gast bij Rnguel, een verwant van Tobias, en zijn vrouw Kdna. Hun 

dochterr Sara wordt geplaagd door een demon, die al zeven echtgenoten van haar in de 

huwelijksnachtt heeft doen s tenen. Zij is dus diep bedroefd. Tobias huwt met Sara, maar verdrijft 

eerstt met hulp van zijn metgezel de demon door de meegenomen ingewanden van de vis te 

verbranden.. De huwelijksnacht brengt het paar in intens gebed door. Na de feestelijkheden 

vertrektt Tobias met Sara huiswaarts. De angstig wachtende ouders zien het gezelschap met 

vreugdee terugkeren. Tobias smeert de gal van de vis op de ogen van zijn vader, zodat deze zijn 

gezichtsvermogenn terugkrijgt. Daarna maakt Rafael zijn ware identiteit bekend, ' lobias vertrekt 

pass naar veiliger oorden nadat zijn ouders zijn overleden en hij hen eervol heeft kunnen 

begraven. . 

ff  let schilderij van Arent de Gelder is bijzonder, omdat het juridische moment van het 

huwelijkscontractt tussen Tobias en Sara tot onderwerp is gekozen. Daartoe introduceert De 

( ielderr ook de figuur van de notaris, die ijverig het huwelijkscontract op schrift stelt. '̂  f Iet is een 

momentt dat in de rijke traditie van de verbeelding van dit apocriefe boek zeldzaam is. ' \\ el is 

mett enige regelmaat het ineenleggen van de rechterhanden van het apocriefe paar verbeeld.'l 7 I fet 

iss ondermeer aan te treffen in enkele vrjftiende-eeuwse Speculum llumanae Salvationist op laat 

vijftiende-eeuwsee beschilderde ronde glazen en op een Noord-Nederlandse trouwkazuifel uit de 

tweedee helft van de zestiende eeuw.1'^ Ook zestiende-eeuwse grafiek voert het apocriefe paar 

tijdenss de huwelijksceremonie ten tonele. In een anonieme gravure naar Maarten van 

Heemskerckk uit 1556 is te zien hoe Raguët. de vader van bruid, de rechterhanden van Tobias en 

Saraa meenlegt ter bezegeling van hun huwelijk (48).'y' Het huwelijkselement in het apocriefe 

verhaall  was tijdgenoten dan ook niet onbekend. De katholieke Dordtse koopman Arent Dichters 

enn zijn vrouw Anthonetta van Haarlem bijvoorbeeld lieten zich in een portrait histories dat 

vermoedelijkk ter gelegenheid van hun huwelijk werd vervaardigd, afbeelden als Tobias en Sara.4" 

FF Iet exemplum van 'Tobias en Sara sprak ook een gewone man van het volk als de Haarlemmer 

Boudewijnn |aspars aan. Hij pareerde de beschuldiging van de kerkenraad, dat hij zich met zijn 

vriendinn in 1629 schuldig had gemaakt aan voorechtelijke seksualiteit, met een verwijzing naar de 

bijbelsee figuren Tobias en Sara die hun huwelijk kuis en in gebed waren begonnen. Deze illustere 

voorgangerss wisten hem en zijn vriendin echter niet voor de kerkelijke tucht te behoeden.14 

: ""  Alhoewel notarissen niet de enige beroepsgroep waren die akten konden opstellen (secretarissen, griffiers 
ee d ) is het aannemelijk dat hier een notaris wordt bedoeld. Zie hiervoor ook Houbraken's aanduiding van de 
schrijvendee figuur in het schilderij van Jan Steen (nt. 153). 

'' Het apocriefe bock Tobias is door veel historieschilders in de Gouden Eeuw verbeeld. Ook in de /cstiendc-
cnn /evcnticnde-ccuwse prentkunst en toegepaste kunst diende het tot inspiratiebron Populair zijn de episodes 
vann Tobit en Anna met het bokje (zie hoofdstuk 7). de reis van Tobias en de engel, de vangst van de vis. de 
huwelijksnachtt in gebed en de genezing van vader Tobit Cat. Utrecht 1991. Bi/bel m huis. 
Hett samenvoegen van de rechterhanden tijdens de huwelijksvoltrekking, het ckxtrarum mnctio, kwam al bij 
dee Romeinen voor In de katholieke kerk was dc/e handeling vanaf de dertiende eeuw voorbehouden aan de 
priesterr Het bleef tijdens het protestantisme bestaan als symbool \an de. met wederzijdse instemming, 
aangeganee huwelijksband Nieuwcnhuisen 2000. Jawoord in beeld. 61-62. Schama 1999. Rembrandt. 373-
374. . 

vv Cardon 1996. Manuscripts, atb 153 en 154 (Speculum) Cat New York 1995. Luminous image, alb 4 (glasl. 
atb.. 2 (grafiek) Ter Kuile 1944, Sederlandsvhe monumenten. 96 (trouwkazuifel). 

' " D ee graveur \an de/e serie is onbekend Veldman 1994. Sew Hollstem. dl 1. nr. 194 
44 Loughman 1992. 'Een stad'. 54-55. 

:44 Dorren 2001. Eenheid en verscheidenheid. 157. 

54 4 



Tochh staat de opmerkelijke entree van de notaris in het huwelijkstafereel van Tobias en 

Saraa in De Gelder's schilden] uit 1680-1685 niet geheel op zichzelf. Herder in de zeventiende 

eeuww verbeeldde |an Steen het huwehjkscontract van Tobias en Sara maar liefst driemaal. Het 

vroegstee exemplaar, gedateerd 1667-1668, heeft het meest het karakter van een genrestuk (49).u: 

Alhoewell  er diverse verwijzingen naar het apocriefe verhaal in het schilderij zitten (ondermeer 

eenn tafel met een vissenpoot), is het aanvankelijk dan ook niet als historiestuk herkend.14' Arnold 

Houbraken,, die het stuk in zijn bezit had, refereerde niet aan het apocriefe verhaal toen hij in zijn 

DeDe Groote Schouburgh der Xederlin/sche kunstschilders en schilderessen uit 1718 over dit schilderij 

opmerkte:: 'Ik kan niet voorbygaan te melden den inhoud van een groot stuk ('t geen lang aan 

mynn huis gestaan hebbend (...) waar in afgebeelt stont een Bruidegom en Bruid, twee oude 

Luidenn en een Notaris. Deze beelden waren elk zoo natuurlyk in hunne verrichtingen afgebeelt, 

alss of men 't zelve wezendijk gebeuren zag. De oude luiden schoenen met den grootsten ernst 

hunnee meening te beduiden aan de pleitvos, die met de pen op 't Papier, schryfree met aandacht 

toeluisterde',1444 In Steeu's latere versies van het huwehjkscontract van Tobias en Sara werd het 

historiekarakterr van het stuk sterker benadrukt.14" 

Dee verbeelding van de vastlegging van het huwehjkscontract van Tobias en Sara was niet 

alleenn een nieuw motief in de beeldende kunst, maar kreeg door de nadrukkelijke aanwezigheid 

vann een notaris en de preoccupatie van de vader en moeder van de bruid met do inhoud van het 

contractt ook eigentijdse trekken. Hr sloop hiermee een wezensvreemd element het apocriefe 

verhaall  binnen. Nergens m het apocriefe boek wordt immers gewag gemaakt van een ijverige 

'pleitvos',, om met F loubraken's opmerkelijke en negatieve benaming van de notaris te spreken, of 

vann een sterke gerichtheid van Raguél en Edna op de inhoud van het contract.14h De 

veronderstellingg dat met de notaris en de akte ook eigentijdse opvattingen in beeld komen, is dan 

ookk aannemelijk. In de zeventiende-eeuwse literatuur zijn van klucht tot emblematabundel 

kritischee klanken te vernemen over de toenemende verzakelijking van het huwelijk. Deze kritiek 

betroff  niet de aangescherpte juridische regelgeving rond de huwelijksvoltrekking, waarin vanaf 

15800 de openbaarheid een prominente rol kreeg.147 Voortaan moest het huwelijksvoomemen bij 

dee magistraat of predikant worden gemeld.1*  Drie zondagen achtereen werd hot van de kansel 

afgekondigd,, voordat tot huwelijksvoltrekking kon worden overgegaan. De kritiek gold 

daarentegenn wel de materialistische trekken die de huwelijkssluiting in toenemende mate kreeg en 

14__ Cat Amsterdam/Washington 19%. Steen, nr 32. Een tweede schilderij bevindt zich in The Fine Arts 
Museumm of San Francisco en is gedateerd 1671-1673. Het derde schilderij wordt omstreeks dezelfde tijd 
gedateerd,, maar van dit schilderij is de locatie onbekend Zie voor beide schilderijen: Idem. nr 45. 
Westermannn heeft erop gewezen dat enkele laat-zeventicnde-eeuwse en achttiende-eeuw se documenten 
meldingg maken van "het huwelijk van Tobias' en /.eer waarschijnlijk venvijzen naar het betreffende 
schilderijj  Westermann 1997. Amusements, 107. nt 82 

1444 Geciteerd in. Cal Amsterdam/Washington i996. Steen. 205. 
14ss Wellicht had dit te maken met zijn stijlontwikkeling, maar even/cer is denkbaar dat zijn 'painter'sjoke for 

connoisseurs'' wat erg weinig herkenbaar was geweest Westermann 1997. Amusements. 106 Raupp 
betwijfeltt overigens of Houbraken het apocriefe boek werkelijk niet herkend heeft. Raupp 1983. Ansatze'. 
405-406 6 
Inn het WNT ontbreekt het woord 'pleitvos'. maar is wel het woord 'pleitvogel' opgenomen. Dit werd gebruikt 
alss benaming voor een advocaat die door gezwets en haarkloverij het proces wist te rekken. 'Pleitvos' is 
waarschijnlijkk een vergelijkbare negatieve benaming voor een advocaat of procureur. Met de keuze van deze 
termm \ oor de afgebeelde notaris benadrukte Houbraken vermoedelijk zijn negatieve kijk op de afgebeelde 
notariss in het tafereel 
Voorr de ontwikkeling van het huwelijksrecht: Van der Heijden 1998. Huwlijk in Holland, hoofdstuk 3. 
Tott het Concilie \an Trcntc in 1563 werd een huwelijk als geldig beschouwd indien een man en vrouw 
onderlingg de trouw beloften hadden uitgcw isseld 
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waarvoorr het huwelijkscontract symbool stond. Ook in vroeger tijden speelden familiale en 

zakelijkee belangen natuurlijk een rol bii de keuze vin huwelijkspartners. I luwelijk was immers een 

belangrijkee mogelijkheid tot positiebestendiging of sociale stijging: een mogelijkheid die men als 

hett even kon niet ongebruikt liet liggen. Men was ook niet blind voor de morele gevaren die 

hieraann verbonden waren. Al in de zestLende eeuw waren er visuele waarschuwingen, waarin het 

huwelijkk uit begeerte of geldzucht negaitief werd afgeschilderd en gecontrasteerd met het ware 

huwelijk,, zoals m een serie gravures vaii Jan Saenredam naar Uendnck Goltzius uit het laatste 

kwartt van de zestiende eeuw.14' l iet huwelijk uit geldzucht werd, hoe kan het anders, voltrokken 

doorr de duivel 5<)j. " Daar kou geen ^oeds vaii komen. 

Relatieff  nieuw in de zeventiende eeuw was echter de omvang en maatschappelijke 

spreidingg van het verschijnsel om vu hirnxlijkscontracten de inbreng van goederen in de 

huwelijksee staat vast te leggen. De ui t lassen van deze verzakelijking van het huwelijk vonden 

geenn genade in de ogen van zeventiende -eeuwsê moralisten.1'"1 Bij het huwelijk diende namelijk de 

huwelijksgeloftee op basis van wederzijdse affectie centraal te blijven staan. In zijn populair-

didactischee Troii-ringh uit 1637 formukerde |acob Cats zedenlessen op basis van beroemde 

historischee echtparen. E lij wees et op d it deze illustere voorgangers het allen zonder 

huwelijkscontractt hadden kunnen stillen, ( lok f loubraken liet niet na te memoreren dat de 

bruidegomm in Steen's schilderij zeer misnoegd is over liet gedrag van de wederzijdse ouders. "~ De 

thematiekk van genegenheid boven g<ld was ook een dankbaar onderwerp in kluchten. In het 

blijspell  liet huwelijk sütyten van Pieter Beniagie {1685y wordt de hebzuchtige vader in een 

ongunstigg daglicht gesteld.'"1 I li j wil ^ijn dochter voor veel geld aan een rijke huwelijkskandidaat 

uithuwelijkenn en laat het geheel door een notaris beklinken. De kandidaat, feitelijk de knecht van 

dee echte minnaar van de bruid, gaat dim plotseling failliet en de echte minnaar komt als geroepen 

omm de eer van het meisje te redden. Oo t in andere komische spelen zijn het steeds de ouders, en 

mett name de vaders, die een sterke ptenccupit ie met de zakelijke kant van het huwelijk ten toon 

spreiden.1"44 In de huwehjkssatire De /HJIB vermdkelikbeden des borwelyks van f Iieronymus Sweerts uit 

16788 wordt het regelen en ritselen rond huwelijken belachelijk gemaakt. 'Het is hedendaags wel 't 

gebruik,, dat men eerst vraagt, heeft Ac Juffrouw veel Geld?1"" In een van de illustraties uit dit 

werkk zijn mannen, ongetwijfeld vaders of voogden, druk in de weer weegschalen van de 

noodzakelijkee inhoud te voorzien (5 f. 

Cat.. Apeldoorn 1989. Kent. en versint. al l. 1 7a-c 
Hett huwelijk uit vleselijke begeerte wordt gearrangeerd door Eros Het w are huwelijk wordt door Christus 
/elff  ingezegend. 
Westerniannn 1997. Amusements. 105-106: Cat AmsterdamAVashingon 1996. Steen. nr. 32. Zie voorde 
verbeeldingg van de geordende huwehjksv oltrekkwg: de anonieme prent 'Het huwelijkscontract' naar Adriacn 
vann de Vcnne uit Houwehck \ an Jacob Cans en do gravure f.e cantrat du manage uit de serie l.e Mariage a la 
villeville {1633) van de Fransman Abraham Sassc. van wie heiwerk ook in de Republiek bekendheid genoot. 
Vill aa 1967. Basse, afb 5X. Een geschilderde kopie naar Bosse's gravure wordt toegeschreven aan de 
Amsterdamsee schilder Pieter Codde Schattbora'S^énassy. S'otariat. nr. 184 Een foto van het schilderij 
bevindtt zich bij de Stichting tot Bcvordcrmg der Notariële Wetenschap in Amsterdam. 
Hijj  vervolgt zijn beschrijving over de ems lige oude luiden en de notaris op het schilderij als volgt: 'De 
Bruidegomm stont (als ten uitersten hierover misnoegt) in een postuur, even of h\ van spyt stont te 
stampvoeten,, hoed. en trouwtecken tegens den gront geworpen, schouder en handen opgetrokken Hy ziet 
zvnn Bruid op zv aan. als of hy de schuit dair van aan doude wilde wyten. en zig voor haar ontschuldigen: die 
daarr b\ met de Uanen op de wangen bedroeft staat Ie kyken' Cat AmsterdamAYashington 1996. Steen. 205 
Leukerr 1992. 'Last van 't huys'. 1R1 -182 
Idem.Idem. 1X6. 
Idem.Idem. IXI . 
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Voorr een schilder als Jan Steen was de moralistische kritiek op de verzakelijking van het 

huwelijkk koren op zijn molen.'"1 Als geen ander kon hij, met een glimlach, tijdgenoten op hun 

nummerr zetten. De gepreoccupeerde ouders, de ouderwets geklede notaris, de voorbereidingen 

voorr een excessief huwelijksfeest: het zijn smakelijke ingrediënten. De Gelder staat minder 

bekendd om zijn komisch -kritische toonzetting, maar zijn fascinatie voor het thema is niet geheel 

toevallig.. Hij had een zekere belangstelling voor contracten en wettelijke documenten. Zijn broer 

Jann de Gelder, waar hij een hechte band mee had, was advocaat en had gestudeerd in le iden. Met 

zijnn broer trad hij regelmatig op als getuige, voogd en uitvoerder van testamenten.L" 7 Mogelijk 

heeftt De Gelders juridische interesse een rol gespeeld btj de keuze van het onderwerp. De 

nadrukkelijkee belichting van de documenten wijst in die richting. Met dit schilderij lijk t de 

huwelijksee schraapzucht aan het lijstje van algemeen-menselijke ondeugden die in De Gelder's 

werkk aan de orde komen (dronkenschap, ongelijke liefde, overspel) te worden toegevoegd.1'* 

Dee schilderijen van De Gelder en Steen vertellen ons dus meer over de maatschappelijke 

opvattingenn over de verzakelijking van het huwelijk dan over de maatschappelijke beeldvorming 

overr de notariaatsprofessie ui wording. Di t betekent niet dat de rol van de notaris in deze 

schilderijenn onbeduidend is. Hij draagt om te beginnen bij aan de herkenbaarheid van het 

onderwerpp van de voorstelling: het huwelijkscontract. Samen met de oudere man en vrouw 

behoortt lil ) tot de groep figuren die de aandacht op het schrijven en het geschrevene richt. In de 

schilderijenn van Jan Steen versterkt de notaris daarnaast ook de boodschap. Als ergens de 

negatievee connotatie van de benaming 'plettvos' toepasbaar is, dan is het wel op de notaris in het 

schilderijj  van Steen uit het begin van de jaren zeventig. Het is de schilder zelf die ons met een 

grimass aankijkt, terwijl hij met nadruk wijst op het geschreven document (52).lv ) I her zit een man 

vann de letter. Hij is echter niet het mikpunt van kritiek, maar veeleer een dankbaar personage 

voorr persiflage.Ih" Uiteindelijk gaat het in het schilderij van |an Steen en vergelijkbare 

voorstellingenn om het verwerpelijke gedrag van de ouders. De toenmalige beschouwer mocht de 

boodschapp op zichzelf betrekken; een vaker beproefd recept dat ook gangbaar was tn de 

zeventiendee eeuwse kluchtcultuur.'01 Niet de bedneger maar degene die zich laat bedriegen ligt 

onderr vuur. Hij of zij moet tot inzicht komen en het bedrog van anderen leren doorzien. '>: 

Eenzelfdee ratio lag aan de vele zeventiende-ecuwse verhalende voorstellingen van 

advocatenkantorenn ten grondslag. De duimendikke, haast spreekwoordelijke hebzucht van 

advocatenn wordt dankbaar gepersifleerd, maar het is uiteindelijk ook hier de beschouwer die in de 

schijnwerperss komt te staan. In l lef kantoor van de advocaat van Pieter de Bloot uit 1628 zitten een 

advocaatt en zijn medewerkers op een verhoging, terwijl klanten van rijk tot anti m een nj staan te 

wachtenn op hun beurt (53). Aan de wanden hangen en staan de stille getuigen van de 

lM>> Wcstcrrnann 1997, Amusements, 105-107 
];77 Von Moltkc 1994. De Gelder. 4 en 44. 
'^^ Voorbeelden zijn de verbeelding van Lot en zijn dochters (dronkenschap) en Juda en Tamar (ongelijke liefde 

enn overspel). 
" '' Cat. Amsterdam/Washington 1996. Steen, nr 45 

Westermannn 1997. Amusements, 106. Vergelijk hiermee ook de verschillende archaïsch aandoende 
schilderyenn van notariskantoren van ondermeer Jan Wouters/. Stap. waarvan de betekenis overigens niet 
eenvoudigg is te achterhalen. 
Vann Stipnaan 1996. Leugens en vermaak 

'""  Zie hiervoor ook de combinatie van pragmatiek en waak/aamheid met betrekking tot economische 
activiteitenn in Roemer Visscher's Smnepoppen uit 1614. Hij toont begrip voor degenen die economische 
kansenn aangnjpen 'alst sonder lieghen gheschieden mag', maar heeft tegelijkertijd kritiek op een ieder die erin 
tuint.. Schol/ 1990. 'Economische sector'. 23. 



advocatenpraktijk:: boeken, processtukken, archiefbescheiden. Op het bureau is een plakkaat 

bevestigdd met een waarschuwende tekst: 'die wil rechten om een koe die brengter er noch een 

toe'.. Het is een verwijzing naar de dikke boterham die advocaten aan andersmans leed 

verdienden,, maar tegelijkertijd een vermaning aan het toenmalige publiek. Want, zoals het motto 

bijj  de afbeelding van de advocaat in Hef Menselyk Bedryf van Jan en Casper Luyken uit 1694 luidt: 

' l iett Stof. en Slvck der Aard. l,n is den Twist niet waard'.1" Als de ware Christen nu maar deed 

watt hem was onderwezen, dan zou de rechtsgeleerdheid tot een noodzakelijk minimum kunnen 

wordenn beperkt.1"4 Hen eeuw eerder werd 111 de eerder gememoreerde serie gravures l Jtis Abnsus 

vann F lendnck Cïoltzius een gravure opgenomen waarin het voeren van processen om eigenbaat 

aann de kaak werd gesteld (54).'"> De procesgang (IJS) heeft de gedaante van een wolf met poten 

inn de vorm van de houten schroeven van een pers aangenomen, f li j loopt hand ui hand met 

OpinioOpinio (verkeerde mening) en 'Yestamenlia (een vrouw met een doodshoofd en een gezegelde akte 

opp haar voorhoofd) achter Cupido caecns (Blinde Begeerte aan. Bij deze laatstgenoemde is een 

geldzakk voor de ogen gezakt, zodat hij niets meer kan zien. Achteraan lopen Men ff/ (Mijn ; en 

DuimDuim 'Dijn.. De moraal van het verhaal is, zo bhjkt uit de vervolggravures, dat processen uit 

eigenbaatt alleen maar geld en slapeloze nachten kosten. Men kan er maar beter vanaf zien. 

Uiteindelijkk is de mens alleen gebaat bij eerlijkheid. In Casper Luykens's prent van de 

notans,, die door Chnstoph Weigel in een met vrome teksten omlijste beroepenserie uit 1698 

werdd gebruikt, is dit dan ook het centrale onderwerp (55).'r'" Dne burgerlijk geklede heren zijn in 

eenn opvallend handenspel verwikkeld. De figuur in het midden kijkt ons aan en wijst op een 

geslotenn deur aan zijn linkerzijde. In zijn andere hand houdt hij enig papierwerk. Ken tweede 

figuurr kijkt en wijst naar de grond. De achterste man maakt een uitnodigend gebaar alsof hij ons 

uitnodigtt binnen te treden. Op het eerste gezicht lijk t het alsof de heren wijzen op de 

gegarandeerdee vertrouwelijkheid die hun beroep eigen is.1"7 Uw geheimen zijn bij ons, achter 

geslotenn deur, in goede handen. De prent is echter voorzien van het motto 'Kein falches Mein, 

kann daurhafft sevn'. De toelichtende tekst wijst op het njke erfgoed waar de gelovige op hoopt en 

waarbijj  het aardse erfgoed, tijdelijk van aard, in het niet valt. Het handenspel van de heren knjgt 

zoo dus betekenis. Achter de deur ligt. na het overlijden, het njke erfgoed. De aardse erfenis, waar 

eenn ieder zich in aanwezigheid van de notaris zo druk om maakt, blijf t voor de drempel liggen. 

Dee mens heeft daar uiteindelijk niks aan. Geheel in deze lij n ligt ook Coomhert 's advies aan een 

onbekendd heer W * Deze vroeg hem hoe hij kon voorkomen dat zijn erfgenamen later processen 

overr zijn testament zouden gaan voeren. f li) adviseerde hem in het geheel geen testament te 

maken,, maar nog tijdens zijn leven het geld weg te schenken. F Iet geld behoorde hem immers 

dann nog toe. Of de goede man het advies heeft opgevolgd is niet bekend, maar zowel zijn vraag 

alss Coomhert 's advies illustreren dat notarieel vastgelegde testamenten tot heel wat geharrewar 

kondenn leiden. 

111 Zie voor een bespreking van Het Menselyk BeJryj'ook de paragraaf Prenten in serie uit hoofdstuk 5. 
'44 De volledige tekst luidt: 'Wierd Jcsus Christus recht ge Ecrd./ Van die hem met de mond beleidcn./ En 

welbetrachtt het geen Hij leerd./ Van laaten. derven, ende mijden,/ Naa Willekeur \ an 't hoogste Recht./ De 
Rechtsgeleerdheidd had 'et slecht' 

! ' ;; Veldman 1991. Wereld. 24-25. IllustratedBarisch. dl. 3. 160m. 
''' Zie hiervoor ook de paragraaf Prenten in serie uit hoofdstuk 5. 
"77 Bij de Stichting lot Be\ordering der Notariële Wetenschap in Amsterdam bevindt zich een kopie van 

de/elfdee afbeelding, maar dan in spiegelbeeld en met de nodige aanpassingen De afbeelding is ongedateerd, 
maarr waarschijnlijk \an latere datum. Het bevat een begeleidende tekst die juist wel wijst op de/e 
vertrouwelijkheidd 'Een man van vertrouwen, van Plighten van Wet, In doen en in lacten. stcets scer 
nauwgeseth;; Van duijsent geheijmen \erclapt hij »cen woort. Soo is de Notaris, die is. soo als't hoort' 

;'""  Bonger/Geldcrblom 1985. Weet of rust. 1 13-114. Veldman 1990. Wereld. 25. 
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Terwijll  zeventiende-eeuwse notarissen zich in hun beroepsportretten een glansrol toeéigenden, is 
hunn rol m de genre- en verhalende kunst dus bescheidener van aard. Met uitzondering van enkele 
afbeeldingenn die de integriteit van het handelen van de notaris zelf tot onderwerp hebben1''', is bij 
dee meeste voorstellingen waarin notarissen figureren de zeventiende eeuwse beschouwer de 
eigenlijkee hoofdrolspeler. De notaris speelt een bijrol. Weliswaar is het een bijrol met enige 
bijsmaak,, maar deze heeft de opgang van de notarisprofessie en de visuele neerslag hiervan in 
zelfbewustee beroepsportretten geenszins gehinderd. Het zijn deze uitingen van individuele 
beroepsidentiteitt die bij de verbeelding van het notarisberoep in de vroegmoderne schilder- en 
prentkunstt de toon zetten. De maatschappelijke beeldvorming over het notanaat en haar 
beoefenaarss komt op de tweede plaats. Dit vormt een cruciaal verschil met de verbeelding van 
eenn andere professie in wording: het predtkantschap. Hierin spelen het zelfbeeld van predikanten 
enn de maatschappelijke beeldvorming over predikanten een interactief spel met elkaar. Meer dan 
bijj  het notanaat ging het bij het predikantschap om een gevoelige publieke functie. In de religieus 
woeligee jaren van de Opstand kreeg de verbeelding hiervan al gauw een maatschappelijk-
confessioneell  tintje, dat de individueel geportretteerde oversteeg. 

''''' Zie hiervoor bijvoorbeeld de afb 42 en 43 uit de paragraaf Publieke zaken in dit hoofdstuk. 
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33 Het woord 

RembrandtRembrandt 's drietal 

Inn de jaren dertig en veertig van de zeventiende eeuw portretteerde Rembrandt drie predikanten 

vann uiteenlopende confessionele snit: de Amsterdamse doopsgezinde leraar Cornells Claesz. 

Ansloo (1592-1646), de remonstrantse voorman Johannes Wtenbogaert (1557-1644) en de 

gereformeerdee Amsterdamse predikant Jan Cornelisz. Sylvius (1563/4 1638). Het waren mannen 

vann faam. Anslo kwam uit een welgestelde familie van lakenkooplieden. Hij was een veelzijdig 

man.. Naast lakenkoopman was hij voorganger van de gematigde \\ aterlandse doopsgezinden in 

.Amsterdam.11 Hi j  publiceerde enkele theologische geschriften. Voorts stichtte hij het Anslohofje 

voorr arme oude vrouwen.2 Wtenbogaert vervulde in de laatste decennia van de zestiende eeuw 

verschillendee predikantsbetrekkingen in ouder meer zijn geboortestad Utrecht en m Den Haag.' 

ff  li j werd hofpredikant van Maurits en leermeester van prins Frcderik Hendrik, maar is bovenal 

bekendd geworden als het boegbeeld van de remonstranten, die de rekkelijke stroming in de 

gereformeerdee kerk vertegenwoordigden. In 1618 vluchtte hij door de bestandstwisten 

gedwongenn het land uit en richtte in Antwerpen in 1619 met enkele anderen de Remonstrantse 

Broederschapp op.4 In 1626 keerde hij heimelijk terug en vervulde een belangrijke rol bij de 

ontwikkelingvann de Broederschap tot een zelfstandig kerkgenootschap. Hij schreef onder andere 

dee remonstrantse kerkorde en catechismus." Sylvius, tenslotte, had een lange staat van dienst als 

gereformeerdd predikant in verschillende Friese gemeenten, in Sloten en in Amsterdam." Als enige 

vann de drie behoorde hij tot de publieke kerk van de Republiek, een status die de gereformeerde 

kerkk als gevolg van de Opstand had verworven. Sylvius was een van haar gematigde dienaren.7 

Rembrandt'ss portretten van Anslo, Wtenbogaert en Sylvius bieden een goede ingang tot de 

verbeeldingg van het beroep van predikant in de vroegmoderne tijd. Ze laten zien dat 

beroepsindicatiess in predikantsportretten geen uitzondering waren en vaak de luister van de 

geportrettcerdenn kracht bijzetten. In hun uiteenlopende ontstaansgeschiedenis tonen deze 

portrettenn bovendien, dat predikantsportretten een bredere functie vervulden dan het uitdragen 

vann het zelfbeeld van de geportrettcerden. In tegenstelling tot notarisportretten werden 

predikantsportrettenn niet alleen m opdracht van de geportretteerde predikant of zijn familie 

vervaardigd,, maar eveneens in opdracht van derden of zelfs - veelal in prentvorm - voor een 

breedd publiek. 

Hett portret van de doopsgezinde predikant Cornells Claesz. Anslo en zijn vrouw Aeltje 

Gerritsdr.. Schouten uit 1641 is een voorbeeld van portrettering voor eigen of familiaal gebruik 

11 Zijlstra hanteert de kwalificatie 'moderaat' voor de Waterlandse doopsgezinden en 'precies' voor de Vlaamse 
doopsgezindenn Zijlstra 2000. Ware gemeente. 406 en nt 17. 

""  Van der Aa 1969. Biografisch woordenboek, dl 1. 97 
Tidcmann 1X47. Remonstrantsche Broederschap: Van Lieburg 1996. Repertorium, dl. 1 
Voorr een aanschouwelijke beschrijving van de bestandstwisten: Van Deursen 1991. Bavianen en slijkgeuzen. 
Voorr een beknopte stand van /aken over de remonstranten in de Republiek: FrijhofT/Spics 1999. Bevochten 
eendracht.eendracht. 394-398. 
Vann Lieburg 1996. Repertorium, dl 1 
Hijj  liet o\erigens niet met zich solien in geloofszaken Toen hij door de classis werd afgevaardigd om in het 
roomsgezindee Locnen een kerkdienst te leiden en van de preekstoel werd verjaagd, zette hij eerst in en later 
buitenn de kerk de dienst gewoon voort Het Woord moest immers worden \erkondigd Evcnhuis 1965-1978. 
Amsterdam,Amsterdam, dl. 1. 185. 
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566 ^ Anslo volgde hiermee het gangbare gebruik onder de gegoede burgen] om zichzelf, al dan 

niett in gezelschap van familieleden, te laten portretteren. Zeer waarschijnlijk heeft Anslo een 

proevee van het ontwerp voorgelegd gekregen, hetgeen zijn opdrachtgeverschap onderstreept.0 

Vermoedelijkk was zelfs al bekend waar het schilderij ten huize van de Anslo's zou komen te 

hangen.'' I Iet lage gezichtspunt en de omvang van het schilderij maken aannemelijk dat het om 

eenn schoorsteenstuk ging. l iet schilderij zou langdurig in familiebezit blijven (tot 178(1; en ook 

datt duidt op eigen opdrachtgeverschap. 

Dee omvang en compositie van het portret maken het tot een indrukwekkend geheel. 

Onmiskenbaarr is Anslo hier geportretteerd als predikant. Hij draagt een tabbaard, een ouderwetse 

huismantel.. Dit van oorsprong laat-middeleeuwse kledingstuk raakte in het midden van de 

zestiendee eeuw als bovenkledij uit de mode, maar begon vervolgens een tweede leven als 

comfortabell  huisgewaad. In toenemende mate werd dit gewaad geassocieerd met geleerdheid, 

traditiee en respectabiliteit. I Iet was een kledingstuk dat menig predikant letterlijk en figuurlijk als 

gegotenn zat.n Ze vertoonden zich m deze dracht overigens niet op straat noch op de kansel. In 

hett openbaar gingen predikanten gekleed in kuitbroek en mantel volgens de Spaanse en later de 

II  ranse mode. De mantel werd in de loop der tijd steeds korter en aan het einde van de 

zeventiendee eeuw deed de overbekende bef z'n intrede.1: Dat predikanten zich in tabbaard heten 

portretterenn of werden geportretteerd kan dus worden beschouwd als een doelbewuste keuze 

voorr een uitstraling van geleerheid en respectabiliteit.'' Alhoewel Anslo's hoed dit voor de 

hedendaagsee beschouwer nog lijk t te onderstrepen, is voorzichtigheid hier geboden. Hoeden 

werdenn in de zeventiende eeuw namelijk ook binnenshuis gedragen en zijn een regelmatig 

terugkerendd attribuut bij mannelijke geportretteerden, waaronder verschillende predikanten.1"1 

Ansloo zit achter een tafel waarop een weelderig gedrapeerd oosters kleed ligt. Op deze 

tafell  en in de kast achter Anslo bevinden zich enkele folianten, vermoedelijk van religieuze aard. 

Ofschoonn doopsgezinde predikanten in de zeventiende eeuw niet academisch geschoold waren 

enn het ambt naast een maatschappelijk beroep uitoefenden, betekende dit niet dat het hen aan 

intellectuelee belangstelling of theologische bagage ontbrak.1'' Anslo is weliswaar niet verdiept in 

zijnn boeken, maar ze zullen hem zeker tot inspiratiebron hebben gediend. Zijn geopende mond 

enn uitgestoken linkerhand, een retorisch gebaar, geven hem een actieve houding. Hij richt het 

woordd tot zijn vrouw Aeltje die met de handen m haar schoot toehoort. I laar aanwezigheid geeft 

hett portret een huiselijke sfeer, die kenmerkend is voor veel doopsgezinde familieportretten uit 

ss Corpus, dl. 3. A 143. 
Err is een tekening in rood krijt overgeleverd waarin Anslo in een vergelijkbare houding is afgebeeld 
Alhoewell  het gebruik \ an tekeningen als voorbeeld voor portretten bij Rembrandt vrij uitzonderlijk is . wordt 
de/ee werkwijze voor het portret van Anslo als aannemelijk beschouwd. Voor de ets van Anslo uit 1641 is 
ookk een tekening in rood krijt overgeleverd. Corpus, dl. 3. A 143 

!""  Loughman/Montias 2000. Public and private. 116 
Dee Winkel 1995. 'Deftigsten dragten' 

: :: Aaldcrs 2001. Toga. Kootte 1999. 'Kleding'. 
Ookk Rembrandt's portret van de gereformeerde predikant Johannes Ehson uit 1634. dat in opdracht van zijn 
zoon.. een welgestelde Amsterdamse koopman, werd vervaardigd, is hiervan een goed voorbeeld Het portret 
bevindtt zich in de collectie van het Museum of Fine Arts in Boston. Voor een uitgebreide bespreking van het 
portrett en de ontstaansgeschiedenis hiervan Corpus, dl 2. A 98 

'44 Voorbeelden zijn het portret van een onbekende predikant van Bartholomeus van der Helst uit 163K (Cat 
Rotterdamm 1995. Sederlandse portretten) en het portret van de Lutherse predikant Conradus Viêtor door 
Franss Hals uit 1644 (Slivc 1970-1974. Hals. nr. 248). Op het portret van VVtcnbogaert uit 1633 ligt eenzelfde 
typee hoed op tafel Marieke de Winkel (Uv A) wees mij op het gangbare gebruik van het binnenshuis dragen 
vann hoeden 

1'' Zijlstra 2000. Ware gemeente. 490-491 
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diee tijd." l iet is echter geen huiselijke boodschap die Anslo hier verkondigt. De weelderig 

belichtee boeken laten daar weinig twijfel over bestaan. De nadruk die in het schilden] wordt 

gelegdd op de verbeelding van het gesproken woord is wel in verband gebracht met een gedicht 

vann Joost van den Vondel. Aan de hand van de casus Rembrandt-Anslo behandelt hij de 

thematiekk van de superioriteit van het woord over het beeld.17 Inmiddels is hierover gerede twijfel 

ontstaan,, maar dit laat onverlet de kracht van Rembrandt's verbeelding van her gesproken 

woord.1SS Het zal z'n uitwerking op de zeventiende-eeuwse beschouwer niet hebben gemist. 

Dee ontstaansgeschiedenis van het portret van de remonstrantse voorman [ohannes 

W'tenbogaertt uit 1633 is van een geheel andere aard (57).N Het is vervaardigd in opdracht van 

Abrahamm Anthomsz. Recht, een bekende en rijke Amsterdamse remonstrantse koopman-

vettewanërr (1588-1664).:" Het bewijs hiervoor levert W'tenbogaert zelf. Hij tekende op 13 april 

16333 in zijn dagboek aan dat hij was 'W'tgeschüdert van Rembrant voor Abraham AnthonisscnV 

W'tenbogaertt is op Rembrandt's schilderij staande verbeeld." Hij is gekleed in een zwarte 

mett bont afgezette tabbaard; op zijn hoofd draagt hij het bij predikanten gangbare kalotje. Zij n 

linkerhandd heeft hi) op de borst gelegd, mogelijk een verwijzing naar zijn oprechte inzet voor het 

geloof.-33 l iet is een gebaar dat op meer predikantsportretten is aan te treffen.24 Met zijn andere 

handd houdt hij een paar handschoenen vast. hetgeen hem kenschetst als een gerespecteerd en 

welvarendd burger van de Republiek. Achter hem ligt een opengeslagen bijbel of ander werk van 

religieuss formaat.2' Het boek wordt verlicht door een lichtbundel die ook zijn door ouderdom 

100 Voorbeelden zijn de portretten van de Rotterdamse familie van Mr. Eewout Prins uit 1661 (Hendrick Sorgh. 
Historischh Museum Rotterdam) en van de Haarlemse uitgever Abraham Vincent Casteleyn en zijn vrouw uit 
16633 (Jan de Bray. Rijksmuseum Amsterdam). Er is overigens geen sprake van doopsgezinde exclusiviteit, 
omdatt deze wijze van portretteren niet geheel afwezig is bij de andere denominaties. Rembrandt's portret van 
dee katholieke scheepsbouwmeester Jan Rijcksen en zijn vrouw Griet Jans uit 1633 is hiervan een voorbeeld 
(Verzamelingg Her Majesty The Queen in Buckingham Palace, Londen). Bovendien werden vanaf het laatste 
kwartt van de zeventiende eeuw de portretconventies over de hele linie losser en huiselijker, een trend die zich 
inn de achttiende eeuw doorzette in de vele conversatiestukken. Diverse gereformeerde predikantsportretten 
zijnn vanaf het einde van de zeventiende eeuw dan ook in huiselijke setting gesitueerd (Cat. Utrecht 1997. 
Domineesland.Domineesland. 79-80) Bij voorkeur tijdens het theedrinken. want de huiselijke sociabiliteit van het 
theednnkenn werd in gereformeerde kring sterk gepropageerd (Dibbits 2001. Vertrouwd bezit. 163-165). 

177 De dichtregels luiden: 'Ay Rembrant. mael Cornells Stem/ Het Ztchtbrc deel is 't minst van hem:/ 
'tonsichbree kent men slechts door dooren / wicn Anslo zien wil. moet hem hooren' Het is onder de titel 'Op 
Cornellss Anslo' opgenomen in de bundel Verscheyde Gedigten uit 1644. Geciteerd in: Cat. 
Amsterdam/Londenn 2000. Rembrandt. 196 

'̂ ^ Voor het topos van het woord versus het beeld: Schenkeveld-Van der Dussen 1991. Nederlandse literatuur. 
141-145.. Voorde weerlegging zie: Corpus, dl 3. A 143, 412-414 en Cat Amsterdam/Londen 2000. 
Rembrandt,Rembrandt, nr 45. 

1'' Voor de verwerving van het portret door het Rijksmuseum in 1992: Bijl/Zeldenrust/Kloek 1994, 'Rcmbraridts 
portret' ' 
Eenn vetiew ariër is een handelaar in of leverancier van levensmiddelen, met name vette waren (boter. spek. 
olie,, kaarsen, worst e d.). 

: '' Dudok van Heel 1978. 'Recht'. 81 
""  Voor een uitgebreide behandeling van het schilderij: Corpus, dl 2. A 80 
"'' In pastoorsportretten is regelmatig de rechterhand (in tegenstelling tot de linkerhand bij predikantsportretten) 

opp de hartstreek weergegeven, hetgeen getuigt van vroomheid en brandende Godsliefde. Dirkse 2001. 
Begijnen.Begijnen. 184. 189. afb. 134. afb 135. Met dank aan Tanja Kootte die mij hierop attendeerde 
Hett gebaar is ook te vinden op Rembrandt's portretten van de gereformeerde predikanten Johannes Elison uit 
16344 en van (vermoedelijk) Eleazer Swalmius uit 1637 Het wordt wel in verband gebracht met John 
Bulwer'ss Chirologia or the natural language of the hand, gepubliceerd in Londen in 1644. alhoewel dit werk 
well  van latere datum is dan de genoemde schilderijen Corpus, dl 2. A 80. 397 
Bijl/Zeldenrust/Kloekk zijn van mening dat het bock een geschreven manuscript (van de geportretteerde) is 
Off  dit ook voor de hand ligt voor een portret in opdracht van een derde is de vraag Het maakt naar mijn 
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getekendee gezicht treffend tot uitdrukking hat komen. Flier is onmiskenbaar een belangrijk en 

geleerdd religieus voorman en predikant geportretteerd. 

Inn remonstrantse kring was de behoefte aan Wtenbogaert's beeltenis groot. Het door 

Pauluss Moreelse geschilderde portret van W'tenbogaert uit 1612 werd in het jaar van de 

beslissendee Synode van Dordrecht 1619. door Willem Delff in prent gebracht en onder zijn 

remonstrantsee aanhangers verspreid.2" Bij ontstentenis van hun leiders die allen in die tijd waren 

uitgeweken,, had men op deze wijze in ieder geval hun beeltenis ter beschikking. Maar ook later 

warenn hun portretten gewild. Rembrandt's portret van W'tenbogaert uit 1633 is veelvuldig 

gekopieerd.2""  Kn ook andere schilders hebben zich aan een portret van deze remonstrantse 

voormann gewaagd.;y Het portret van W'tenbogaert door Michiel van Mierevelt uit 1631 vormde 

dee basis voor diverse kopteen door hemzelf en zijn atelier en voor een portretgravure van Willem 

Delfff  uit 1632."' Rembrandt kreeg in 1635 nog de opdracht tot het vervaardigen van een geetst 

portrett van W'tenbogaert.'" Nadrukkelijker dan in het geschilderde portret uit 1633 wordt 

W'tenbogaertt hierin verbeeld als een wijs en geletterd man: de tafel waarachter hij zit is bezaaid 

mett folianten. De begeleidende tekst bij de ets is van f lugo de Groot, remonstrants geestverwant, 

enn roept de jaren van Wtenbogaert's ballingschap en zijn terugkeer ui Den Haag in herinnering. 

Di tt is een man die, gelouterd door ontberingen, met recht in ere mag worden gehouden, aldus De 

Groot.. De ets vond gretig aftrek. 

Al ss belangrijk religieus voorman viel W'tenbogaert al tijdens zijn leven de eer ten deel dat 

zijnn portret in veelvoud een weg onder een publiek van vrienden en geloofsgenoten vond. Vaak 

kwamm een visueel eerbetoon pas na het overlijden van predikanten tot stand. Di t gold 

bijvoorbeeldd voor de derde door Rembrandt geportretteerde predikant. Jan Cornehsz. Sylvius 

(58).. Acht jaar na zijn dood vervaardigde Rembrandt een ets van hem (1646). Sylvius was 

aangetrouwdee familie van Rembrandt. Zijn vrouw was een volle nicht van Rembrandt's vrouw 

Saskiaa van Uylenburgh. Bovendien was hij Saskia's voogd en doopte twee, vroeggestorven, 

kinderenn van Rembrandt en Saskia.'1 Rembrandt maakte weliswaar al tijdens Sylvius' leven een ets 

vann hem die mogelijk met deze familierelatie verband hield, maar het is niet waarschijnlijk dat 

dezee relatie ook de aanleiding was tot de postume ets uit 1646.': Deze ets was nadrukkelijk een 

odee aan het vijfenveertig jaar en zes maanden durende predikantschap van Sylvius en was voor 

eenn breder publiek bedoeld." 

Sylviuss is in de ets i's prekend afgebeeld. I li j gaat gekleed m tabbaard. Zijn linkerhand 

betastt zoekend een boek, alsof hij het elk moment op de juiste bladzijde zal openen om een 

relevantee passage aan te halen. Nog treffender is zijn andere hand verbeeld. De hand reikt niet 

alleenn naar voren, maar werpt tevens haar schaduw buiten het ovale kader van het geétste portret. 

Hett is een retorisch gebaar in optima forma. Rembrandt accentueerde Sylvius' spreekgebaar met 

opzet,, want in de voorbereidende tekeningen voor de ets was die accentuering nog afwezig. 1 Iet 

meningg voor de essentie \ an het portret van Wtcnbogacrt als religieus leidsman niet wezenlijk uit of een 
bijbel,, religieus werk of manuscript is \crbeeld Bijl/Zeldcnmsl'Kloek 1994. 'Rcmbrandts portret'. 332 

'' Cat Utrecht 1994. Rekkelijk of precies, aib. 32 
77 Corpus, dl. 2. A 80. 398 

Tidemann J/n 1903.'Portretten' 
'' Dirksc 2001. Begijnen. 91-92. aib. 64 en 65 

Catt Amsterdam/Londen 2000. Remhrandt. nr 26 
Idem.Idem. nr 54. 223 
Idem.. nr 54, fig a en nt. 2 In het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen bevindt zich nog een portret uit de 
omgevingg van Rembrandt (1644) dat eerder is geïdentificeerd als cen portret van Sylvius, maar waarvan de 
identificatiee inmiddels in twijfel is getrokken. Cat. Keulen 1993. WallrafRichartz-Museum. 68 
Rondomm de ovalen ets worden al zijn standplaatsen en het aantal jaren dat hij daar voorging vermeld 
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wass een bij predikantsportretten vaker beproefd recept en onderstreepte de welsprekendheid -

oftewell  eloqmntia corporis - van de geportretteerden.'4 Caspar Barlaeus roemde in het begeleidende 

gedichtt bi] de ets van Sylvius dan ook niet alleen zijn vroomheid, volharding en voorbeeldige 

levensstijl,, maar juist ook zijn religieuze welsprekendheid." 

Dee rondgang langs Rembrandt's drietal, de doopsgezinde Anslo. de remonstrantse W'fenbogaert 

enn de gereformeerde Sylvius, voert dus drie in hun maatschappelijke functie herkenbare 

persoonlijkhedenn ten tonele. Kik portret kent eigen accenten, maar als vertegenwoordigers van 

driee verschillende religieuze denominaties vertonen de geportretteerden een op hoofdlijnen 

eensluidendee visuele beroepsidentiteit. De relatieve visuele eensgezindheid is minder strijdig met 

dee religieuze pluriformiteit van de Republiek dan men op het eerste gezicht zou kunnen denken.~,!> 

Predikantenn waren immers, ongeacht hun confessionele kleur, voor alles dienaren van het 

\\\ oord. Voor een overtuigende verkondiging hiervan waren theologische kennis, 

welsprekendheidd en publiek gezag onmisbaar. Als er een zeventiende-eeuwsc profielschets van 

hett predikantenberoep zou zijn opgesteld, dan zouden deze functie-eisen daarin prominent naar 

vorenn zijn gebracht. De ideale predikant hoorde achter de boeken, op de kansel en als religieus 

boegbeeldd of object van religieuze identiteitsvorming aan de muur De visuele getuigenissen 

hiervann zijn even legio als divers. Ze tonen ons een sterk gestileerd beeld van het predikantschap 

inn die tijd. 

AchterAchter de boeken 

Vij ff  jaar na Rembrandt's portret van de statige \\ tenbogaert uit 1633 portretteerde [acob Backer 

dee inmiddels tachtigjarige W'tenbogaert achter z'n studeertafel (59). Tabbaard, geschrift, pen en 

leesbrill  typeren hem als een wijs en geleerd man.37 Zij n portret paste in de traditie van het 

humanistischee geleerdenportret, waarin het humanistische gel eerdenideaal met z'n nadruk op 

eruditie,, persoonlijke vorming en kennis van christendom en klassieken - werd gerepresenteerd. 

Di tt portrettype werd in de zestiende eeuw gangbaar voor tal van universitair geschoolde 

geleerden.j SS De bekendste exponent hiervan was Desidenus Krasmus, zoals die in opperste 

concentratiee gevangen en met de pen in de hand omstreeks 1523 werd geportretteerd door Flans 

FF Folbein de Jonge.j g F Iet is een van de vele portretten van deze toonaangevende humanistische 

geleerde,, maar trendsettend voor de wijze waarop talloze geleerden na hem zijn geportretteerde' 

Kenn vroeg Nederlands voorbeeld is het geleerdenportret van de internationaal befaamde Franse 

geleerdee JJ. Scaliger door Jan Cornehsz. van 't Woudt uit het begin van de zeventiende eeuw <'6(i;. 

Ziee voor eloquentia corporis de paragraaf Op de kansel en de daar aangehaalde literatuur. Zie voor de 
beeldtraditiee van de hand die buiten het kader van de omlijsting steekt: Cat Washington/Londen/Haarlem 
19X9.19X9. Hals. nr 20, 
Cat.. Amsterdam 2000, Rembrandt, nr 54. Barlaeus was overigens remonstrantsgezind. hetgeen eens te meer 
aangeeftt dat vriendschappelijke betrekkingen tussen personen van uiteenlopende denominaties veelvuldig 
voorkwamen.. Zie hiervoor ook: Pollmann 2000. Andere weg 
Fnjhoff/Spiess 1999. Bevochten eendracht. hoofdstuk
Ziee hiervoor ook Rembrandt's eerder aangehaalde ets \ an Wtenbogaert uit 1635 
Bodarr 1989. 'Erasmus' 
Hett bevindt zich in de collectie van het Musée du Louvre in Parijs. Gowing 1987. Paintings. 200-201. 
Ziee ook het dubbelportret van Erasmus en zijn vriend Picter Gilli s in hun studeerkamer \an de hand van 
Quintcnn Massys (1517). dat diende als een geschenk voor Thomas More. Silver 1984. Massys. nr. 58. 
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Alhoewell  verschillende remonstrantse predikanten op een vergelijkbare wijze als 

Wtenbogaertt zijn geportretteerd, was dit niet voorbehouden aan remonstranten.4' Ook onder 

gereformeerde,, doopsgezinde en katholieke voorgangers kwam portrettering in studieuze setting 

voor.. Het geschilderde portret van de Amsterdamse gereformeerde predikant en hoogleraar 

Joanness I lalhus uit 1614 ( 6 1 /: , de portretgravure van de \1aamse doopsgezinde predikant ' lobias 

(rovertsz.. van den Wijngaert uit 1667 (62) en het portret van de katholieke voorman Leonardus 

Marruss uit 164" f63/"" zijn slechts enkele voorbeelden.44 Net als Wtenbogaert speelden zij ui het 

theologischh dispuut in eigen kring of daarbuiten een toonaangevende rol. hetgeen deze geleerde 

wijzee van portretteren in belangrijke mate verklaart. I lalhus 1549-1619 trad in het kerkelijk 

levenn van zijn tijd in verschillende functies op de voorgrond.4" In het jaar van zijn portrettering 

kreegg hij vrijstelling van preekverplichtmg teneinde zich geheel aan de studie te kunnen wijden. 

Vann den Wijngaert speelde m het confessionele conflict met een andere doopsgezinde voorman. 

Cïalenuss Abrahams/., een vooraanstaande rol en scheidde zich uiteindelijk met een groep 

aanhangerss af.4'' Leonardus Marrus (1588-1652; tot slot was doctor in de godgeleerdheid, later 

pastoorr van de Oude Zijde en het Begijnhof in Amsterdam en eveneens kapitteldeken en vicaris 

vann Haarlem. Hij had een voorname positie in de Hollandse zending.4 

II  fen aureool van geleerdheid is deze voormannen dus niet te ontzeggen, maar dit mag niet 

verhelenn dat hun geleerheid ui de voorstellingen ook bewust in scène is gezet. Hetzelfde gold 

voorr andere predikantsportretten in geleerde setting. Uit Amsterdamse, I.eidse en Deventer 

boedelinventanssenn uit de zeventiende en vroege achttiende eeuw blijk t namelijk dat predikanten 

slechtss zelden de beschikking hadden over een aparte studeerkamer.4" De keuze voor 

portretteringg ui studieuze setting zegt derhalve iets over het gewenste (zelfjbeeld van predikanten, 

waarinn geleerheid een prominente plek innam. Van eenzelfde bewust nagestreefde associatie met 

geleerdheidd getuigde het gangbare gebruik onder predikanten om de eigen naam te verlanjnsen. 

Dee Woerdense wees en latere predikant l.vert Willemsz. bijvoorbeeld wist heel goed, dat het 

aannemenn van de naam Bogardus een belangrijke stap was bij het achter zich laten van het 

411 Zie voor portretten van remonstrantse predikanten in geleerde setting ondermeer het portret van Carolus 
Niéiliuss door Thomas de Keyser uit 1634 en de postume portretten van Simon Episcopius en Jacobus 
Armimuss door ChristoiTcl Lubicmet/ki uit 1705 Dirksc 2001. Begijnen, afb 60. 68 en 75. 

411 Cat. Utrecht 2002. Schilderijen. 267. 
4'' Cat Utrecht 2002. Schilderijen. 235-236. Cat. Tokyo/Rotterdam 1994. faces, nr 30. De portrettraditic van 

katholiekee geestelijken kende ook specifieke portrctvariantcn. zoals bijvoorbeeld portrettering in vol ornaat 
opp het doodsbed, bedoeld om de herinnering aan het priesterschap van de overledene levend te houden. 
Dirksee 2001. Begijnen. 208-230 

444 Gereformeerd of anoniem: Bartholomcus van der Helst. Partrei van een onbekende predikant. 1638 (Cal 
Rotterdamm 1995, Xederland.se portretten, nr 24) Abraham Vinck (vermoedelijk). Portret van de Waalse 
predikantpredikant Johannes Hochedé de la Vigne. 1616 (Cat. Leiden 1973, Icones I.eidenses. nr. 33. Cat. Amsterdam 
2002.. Kopstukken, nr 44) Chnstoffel Picrson. Portret van de Hoornse gereformeerde predikant Joris 
(ioethals.(ioethals. 1667 (Mauritshuis. Den Haag) Doopsgezind: Menno Simons, grondlegger van de doperse 
beweging,, is postuum regelmatig achter de boeken verbeeld (Visscr/Spningcr/Plak 1996. Sporen van 
Menno),Menno), Katholiek/Noordelijke Nederlanden Frans Hals. Portret van Nicolaes Stcnius. 165()(Sli\c 1970-
1974.. Hals. nr 179). Johannes Vcrspronck. Portret van de Haarlemse pastoor Augustinus Alstennis 
Bloemen.Bloemen. 1658 (Ekkart 1979. Yerspronek. nr 98) Katholiek/Zuidelijke Nederlanden: Antoon van Dyck. 
PortretPortret van de Jezuïet Jean-Charles della Faille. 1629 (Cat Antwerpen/Londen 1999. Van Dyck. nr. 54). 
Gaspardd de Cra\cr. Portret van de Crentse bisschop Antonms van Triest (Cat. Laarne 1970. Belgisch portret. 
nrr 21) Jacob \ an Oost de Oude, Portret van een katholieke geestelijke en zijn secretaris. 1668 (Cat. Brugge 
1994.. Schilderijen, nr 0.184) 

4""  De Bic/Loosjcs 1903-1949. Biographisch woordenboek, dl 3 
""'' Zijlstra 2000. Ware gemeente. 410-421 
4""  X\BW. dl. 7. 839*840. 

Vann der Veen 2001. 'Eemoudig en stil'. 
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ambachtelijkee milieu waaruit hij afkomstig was. I Iet symboliseerde zijn streven om als volbloed 

predikantt door het leven te gaan.40 

Dee visuele associatie van predikanten met geleerdheid - door predikanten zelf of door derden - is 

illustratieff  voor het groeiende belang dat werd gehecht aan de geletterdheid van predikanten. In 

dee loop van de zeventiende- en achttiende eeuw professionaliseerde het predikantenberoep Hen 

geleidelijk.>l'' Meer aandacht voor adequate (universitaire) scholing (onder meer door het 

beschikbaarr stellen van overheidsbeurzen). strenge classicale examinering van proponenten en de 

ontwikkelingg van beroepscodes voor de uitoefening van het vak (plichtenspiegels, vakbladen, 

mobiliteit)) maakten hier onderdeel van uit. Zelfs onder de doopsgezinden, die geen vrijgestelde 

voorgangerss hadden, nam de roep om scholing van de lekenvoorgangers in de loop van de 

zeventiendee eeuw toe/1 

Professionaliseringg van het predikantencorps was geen overbodige luxe. Aanvankelijk was 

hett immers nogal droevig gesteld met de kennis van Gods dienaren. De Nederlanden kregen vnj 

laatt de maken met de Reformatie, waardoor een geleidelijke overgang naar nieuwe kerkelijke 

verhoudingenn niet meer tot de mogelijkheden behoorde."- Het personeel van de oude kerk kon 

daardoorr niet geruisloos door de gereformeerde kerk worden overgenomen, zoals bijvoorbeeld in 

Kngeland,, Schotland, Zweden en Saksen wel het geval was. Daarvoor was er al te veel gebeurd. 

Dee gereformeerde kerk moest dus op zoek naar nieuwe predikanten. 

Dee eerste lichtingen predikanten werden gerecruteerd uit teruggekeerde ballingen, 

geïmmigreerdee predikanten uit de Zuidelijke Nederlanden, enkele voormalige priesters en een 

eigenn aanwas van predikanten uit de Noordelijke Nederlanden. De meeste van de laatstgenoemde 

predikantenn waren afkomstig uit Holland en de noordelijke provincies. Slechts een gering aantal 

vann hen had echter een universitaire studie achter de rug. De eerste universiteit in de Noordelijke 

Nederlandenn (loeiden) werd opgericht in 1575. Franeker en Groningen volgden later in 

respectievelijkk 1585 en 1614. Kr gingen natuurlijk enige jaren mee heen voordat afgestudeerden 

inn redelijke getale beschikbaar kwamen. Tot die tijd behoorden veel predikanten tot de groep van 

dee zogenaamde Duitse klerken. Zij beheersten alleen het Nederduits en niet de grond talen 

(Griekss en Hebreeuws) en hun opleiding was gering. Onder hen bevonden zich veel 

schoolmeesterss en ambachtslieden van de zittende beroepen zoals schoenmakers en kleermakers. 

Dee beeldvorming over de Duitse klerken was over het algemeen vrij negatief. Veel 

klachtenn m de eerste decennia van de zeventiende eeuw hadden betrekking op de onkunde en het 

gebrekkigee opleidingsniveau van deze voorgangers/3 Tot de grootste critici behoorden ook hun 

meerr gestudeerde collega-predikanten, die zich graag m hun streven naar sociale stijging van hun 

ongeleerdee beroepsgenoten distantieerden.M In 1612 vroeg de Leidse hoogleraar Petrus Cunaeus 

zichh spottend af hoe men van dit soort tweederangs predikanten iets zou mogen verwachten: 

'Niemantt verwachte hier cenige wakkerheit, arbeidt, onvermoeiden w er om tot geleerd heit te 

komen.. Dit sijn swaere saeken. die mannen passen', een klassificatie die voor de Duitse klerken 

blijkbaarr niet was weggelegd." Ook een geletterd man als Constantijn Huygens was in zijn 

Fnjhofff  1995. Evert Willemsz. ,557-561 
Vann Rooden 1991. "Van geestelijke stand'. Van Deursen 1995. 'Dominee', m n 138-142 Frtjhoff/Spics 1999. 
BevochtenBevochten eendracht. 362-363 

'' Zijlstra 2000. Ware gemeente. 440-441 
"""  Duke 1990. Reformation. 
' '' Grocnhuis 1977'.Predikanten. 108-121 
,JJ Frijhoff 1995. Even Willemsz. 558. 

Geciteerdd in: Grocnhuis 1977. Predikanten. 110 
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autobiografischee aantekeningen uit 1629-1631 uiterst kritisch over het toenmalige 

predikantendom.. Hij wond zich erover op dat voor het ontwikkelde Haagse publiek predikanten 

mett zo'n matige begaafdheid optraden.™ Ook de remonstranten kampten met een 

kwahteitsprobleem.. Toen de Rotterdamse remonstranten in 1630 een moutenj, gelegen aan de 

openbaree weg, aankochten om een eigen kerkelijk onderkomen te realiseren, reageerde 

WW tenbogaert in een brief aan Hugo de Groot in Loevenstem bezorgd: 'Mij dunckt dat onse 

luvdenn hierin te voorbanch zijn: daer zijn niet leeraers genoch ende onder dezelve weynige die 

emmeren'." " 

All ee kinderziektes ten spijt ontwikkelde de domineeswereld zich in de loop van de 

zeventiendee eeuw onmiskenbaar tot een geleerde wereld." Di t hoeft gezien de aard van het 

protestantismee als woordreligie ook niet te verbazen. De Bijbel en alle denkbare gelieerde 

geschriftenn vormden een bron waaraan predikanten zich naar hartelust konden en ook 

behoordenn te laven. Overtuigend preken kon, zo was de gangbare opvatting, met zonder 

naarstigee studie.̂  Prediking was weliswaar een gave, maar deze moest wel door voortdurende 

studiezinn verder worden ontwikkeld. Zeventiende-eeuwse kerkvisitatoren zouden dan ook de 

wenkbrauwenn hebben gefronst over de predikant van Schevemngen die 'op de stoel komende en 

wevuigg gestudeert hebbende, meende het voor de boeren soo na de oude sleur af te hacken'. '" 

Dee vereiste studiezin betrof om te beginnen de kennis van de grond talen. De Leidse 

predikantt en hoogleraar I.udovicus de Dieu, van wie de beeltenis in verschillende Leidse 

huishoudenss aan de muur hing, werd dan ook geroemd om zijn talenkennis.'' Hetzelfde gold 

voorr Sibrandus Lubbertus, een bekend gereformeerd polemicus en latere hoogleraar te Lraneker. 

Hijj  werd door Abel Kppcns, een welvarende en geletterde Ommelander boer, in zijn kroniek 

gekarakteriseerdd als 'een junge man, seer geleert in hebreeuwsch. latin, griecks'.h" Dat was dus een 

aanbeveling.. Daarnaast was kennis van de bijbel en van theologische leerstukken van groot 

belang.. Predikanten konden zich niet permitteren onvoldoende theologisch beslagen ten eis te 

komen,, omdat het dispuut met andersgezinden altijd op de loer lag. Onder hun gehoor bevond 

zichh bovendien menige gelovige die in boekenwijsheid nauwelijks voor hen onderdeed, f Iet aantal 

uitgavenn van bijbels, preken en religieuze traktaten in de volkstaal nam in de zeventiende eeuw 

immerss sterk toe.'" Onderzoek naar boedelinventanssen getuigt van een wijdverbreide stichtelijke 

leescultuur."44 Lr was veel vroomheidslectuur, maar enige polemiek over de grenzen van de eigen 

geloofsrichtingg heen vond men ook niet te versmaden.'1'" De Rotterdamse schoenmaker Gijsbert 

vann Diemen, sleutelfiguur in een van de vele theologische colleges voor leken, zocht in 1639 zijn 

religieuzee tegenstanders zelfs thuis op om openlijk in dispuut te gaan. Desnoods werd de zaak tot 

aann de notaris uitgevochten." 

Huygens/Hcesakkcrss 1987. Mijn jeugd. 66-69 
Uiteindelijkk ging het plan vanwege een verbod van het stadsbestuur niet door en moesten de remonstranten 
genoegenn nemen met kerkelijke onderkomens op minder in het zicht liggende binnenterreinen De Bijl l 
Nachcnius-Sterkcnburgg 1997. Schuilen in Waterstad. 23. 
Vann Lieburg 1995. Profeten. 105. 
Vann Deurscn 1991. Bavianen en si ijkgeuzen. 56 Van Dcursen 1995. 'Dominee'. 143 
Vann Overbcke-Dckker/Roodenburg 1991. Anecdota. nr. 811. 
Ziee hiervoor de paragraaf Aan de muur uit dit hoofdstuk 
Bergsmaa 1988. Kppens. 181 
Fnjhoff'Spiess 1999. Bevochten eendracht. 260-264 en 359 Er is zelfs een heuse /e\cntiende-eeuwse 
bestsellerslijstt van samen te stellen: Hcijting 1997. 'Protestantse bestsellers'. 
Keblusekk \W7. Hoeken. 147-149 Dibbits 2001. Vertrouwdhezit. 233-250 
Frijhofff  Spies 1995. Bevochten eendracht. 359 
Zijlmanss 1999. Vriendenkringen. 75. 89-90 
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Boekenwijsheidd werd niet alleen in religieuze maar ook in wereldlijke context 

gewaardeerd.. I Iet was volgens Roemer Yisscher Kruijt voor de wilde woeste, zoals het motto bij een 

embleemm uit Sinnepvppen (1614) luidde (64). Het embleem toont enkele dikke folianten die, zo 

blijk tt uit de begeleidende tekst, symboliseren dat dankzij '(boeken)kennis de onbeschaafde 

mensheidd tot rust, kalmte en gehoorzaamheid is gebracht. Het was een metafoor die het ook tn 

kerkelijkee krmg goed deed. De Amsterdamse Waalse predikant Tnffin wâ  van mening dat zij die 

kerkelijkk lidmaat werden, zich daarmee afscheidden van 'godloose, wereltsche ende woeste 

menschen'."77 I let buitenhouden van ongewenste personen en gedrag vergde volgens hem een 

straffee kerkelijke hand waarin de verkondiging van het Woord een cruciale rol vervulde. Door de 

heilzamee werking van de preek moest de gemeenschap van haar onkruid worden ontdaan. Het zal 

predikantenn wel eens zwaar te moede zijn geworden als de effecten van al het kerkelijk geschoffel 

magerr bleven. Van de I^eidse lutherse predikant Rudolphus Hegerus ging de anecdote dat htj zijn 

toehoorderss tot bekering en boete probeerde te brengen en hierbij verzuchtend refereerde aan de 

jongstee Dag: 'Hoc bekaevt sa! ïck daer staeu kijeken als Ons Heer mij roepen sal en vraegen: 

"II  leer Rudolph, waer sijn uwe schaepen?" Wat kan ïck anders antwoorden als: "Fleer, gij hebt mij 

boekenn gegeven en boeken lever ïck u wederom.68 Al die boekenwijsheid schoot dan tekort. 

Vanaff  het midden van de zeventiende eeuw kwam het ontwikkelingsniveau over de hele linie van 

hett predikantencorps op een hoger peil te liggen. Niet langer was geleerdheid voorbehouden aan 

dee spraakmakers van een denominatie, maar ook de gewone kleinstadse of dorpspredikant trad 

toee tot de gemeenschap der geletterden. Predikanten vormden steeds duidelijker een aparte 

beroepsgroepp die werd geassocieerd met geletterheid en culturele ontwikkeling.5" Di t kreeg ook 

eenn visuele vertaling. Met het losser worden van de portretconventies in de tweede helft van de 

zeventiendee eeuw trad ook een verruiming in het visuele repertoire op. Een studieuze setting met 

dee bijbel en andere godgeleerde geschriften kwam nog steeds voor, maar daarnaast werden 

individuelee accenten geplaatst Zo liet menige predikant zich met langer in tabbaard portretteren, 

maarr verkoos de modieuze japonse rok en bijbehorende los rond de hals geknoopte sjaal. Het 

portrett van de Deventer gereformeerde predikant Johannes van Duuren (1642-1709) uit 1681 is 

hiervann een goed voorbeeld.70 Gekleed in een japonse rok zit hij pontificaal in een ruim 

gesitueerdee studeerkamer.71 Individuele accenten plaatsten ook de Dordtse predikant Johannes 

Dibbetzz (1627-1709) en de Maassluise predikant Gualtherus Kolf f (1644-1705). Dibbetz werd in 

hett laatste kwart van de zeventiende eeuw geportretteerd, staande achter een Bijbel en met een 

doorkijkjee naar zijn standplaats, de Grote Kerk van Dordrecht.7" Kolf f het zich in 1684 als 

predikantt en amateur-sterrenkundige portretteren door de jonge \\ ïllem van Mieris (65;. ' Net als 

Roodenburgg 1990. Onder censuur. 31. 
"ss Van Overbcke/Dekker/Roodenburg 1991. Anecdota. nr. 817. 
"'JJ Fnjhoff/Spics 1999. Bevochten eendracht. 362-363. 
711 Het portret van Van Duuren is geschilderd door en bevindt zich in particulier bezit Gudlaugsson 1959-1960. 

TerTer Borch. nr 292, Zie voor portretten van predikanten in japonse rok ook de afbeeldingen 65 en 66 
711 De japonse rok is onder predikanten overigens niet lang gedragen Aan het einde van de zeventiende en het 

beginn van de achttiende eeuw werden de eerste stappen gezet naar de latere predikantendracht met bef. 
waardoorr de visuele herkenbaarheid van de predikant nog verder toenam Kootte 1999. 'Kleding' 

7""  Het werd geschilderd door Barend van Kalraet en bevindt zich in de collectie van het Museum Simon van 
Gijnn in Dordrecht. IB Den Haag. nr. 76257. 
Hett portret heeft een pendantportret mei de afbeelding van Petronella van Duyren. zijn vrouw. In de Crrote 
Kerkk van Maassluis bevindt zich het graf van dominee Kolff en zijn echtgenote De huidige graf/erk is pas in 
19477 geplaatst in opdracht van de familievereniging Kolff. Voorheen was het graf eigendom van de kerk en 
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Vann Duuren is hi] gekleed in een japonse rok. Hij is afgebeeld tegen de achtergrond van een rijk 

gevuldee boekenkast. Een bijbel, herkenbaar aan het opschrift Bibüa, is een directe verwijzing naar 

zijnn beroep. De hemelglobe geeft zijn bredere intellectuele belangstelling aan. Eenzelfde 

hemelglobee is ondermeer afgebeeld op Vermeer's befaamde Astronoom uit 1668.74 

Hett beeld dat Kolf f s portret oproept is dat van een predikant die bij de tijd was.7' Zijn 

veelzijdigheidd was echter geen doel op zich. maar diende uiteindelijk de Laak waar hij voor stond: 

eenn overtuigende verkondiging van Gods Woord. In de tekst die zijn zoon Cornells Kol ff 

vermoedelijkk na het overlijden van zijn vader op de achterkant van het schilderij plaatste, wordt 

ditt treffend beschreven: 'Dit is het Beelt van Kolf f wiens suijvre Bijbel-Leer/ gedungh was gengt 

tott Gods, sijn Scheppers Eer./ Hij Preekt', hij leerd', altoos den Mensch 't Genaverbond./ Dat als 

eenn Heijlfontevn quam vloeyen uyt sijn Mond./ Een ijder stond verbaast, van zulk een warelts 

wonder,// in alles uijt geleert, dat zulk een zon gingh onder!/ die loop van Zon en Maan en 

Starrenn gansch verstond;/ X u rust hij bij zijn Godt, daar hij steeds Heijl bij vond!'70 Bij Kolf f 

gingenn bijbelleer en kennis van het heelal harmonieus samen in het dienen van de 1 leer. Optimaal 

wass de dienst aan de Heer echter pas als Gods Woord als een 'heijlfontevn' uit de mond van de 

predikantt vloeide. Naast geleerdheid moest de predikant dus ook een tweede eigenschap machtig 

zijn:: de welsprekendheid. 

OpOp de kansel 

Predikantenn hebben zich zelden op de kansel laten portretteren. Het portret van een onbekende 

predikantt uit het derde kwart van de zeventiende eeuw is een van de weinige keren dat een 

dergelijkee aanschouwelijke beroepsreferentie in een portret is opgenomen (66).77 De predikant is 

gezetenn achter zijn studeertafel, maar op de achtergrond is een preekgestoelte met predikant 

verbeeld.. Hij is bezig met de catechese over de Heidelbergse Catechismus die altijd na afloop van 

dee zondagse middagpreek werd gehouden. Als een 'Maeckelaer in ongesiene waeren' en 'Visschcr 

mett den mond', om twee karakteristieken van de goede predikant naar Constantijn Huygens uit 

16255 aan te halen, kwij t hij zich van zijn taak.7S 

Datt predikanten zich niet op de kansel lieten portretteren komt hoofdzakelijk op het 

contoo van de gangbare portretconventies in de beeldende kunst in die tijd. Portrettering tijdens 

beroepsmatigee handelingen kwam, zeker in de eerste helft van de zeventiende eeuw, nauwelijks 

voor.. Hoogstens werd door een enkel (beroepsjattnbuut een glimp op de identiteit van de 

werdd het gebruikt voor predikanten en predikantsvrouw en Dominee Kolff was de eerste in de rij . Bijl 19> 1. 
GenealogischeGenealogische gedenhvaardigheden. 16. 198. 

744 Het schilderij bevindt zich in de collectie van het Musée du Louvre in Parijs. Ook op andere /eventiende-
eeuwscc afbeeldingen van geleerden in hun studeerkamer refereert de hemelglobe, evenals de wereldbol, aan 
eenn algemene notie van geleerdheid, zoals bijvoorbeeld in de ets en gravure van een in studie verzonken 
geleerdee van Hendrick Rokesz. van Dagen uit omstreeks 1660 Cat Amsterdam 1997. Spiegel, nr 69. 

7'' Zijn sterrenkundige belangstelling is illustratief voor de praktisch gcoriénteerdc vernieuwing van de 
wetenschapsbeoefeningg die rond het midden van de zeventiende eeuw buiten universitaire kring tot bloei 
kwamm Van Berkcl 1995. 'Geleerde'. Dibbits 2001. Vertrouwd bezit, 262-263. Cat. Utrecht 1997. 
Domineesland.Domineesland. 43 

77"'"'  Dossier Kolff . IB Den Haag 
777 De schilder H Schuift of 1) komt met voor in de kunstenaarslexica Kootte 1999. 'Modieuze dominee' Een 

anderr voorbeeld is het portret van de doopsgezinde voorganger Galenus Abrahamsz. de Haan op een aquarel 
vann Nikolaes Verkolje uit ca 1695. Op de achtergrond is de preekstoel van de Amsterdamse Singelkerk 
zichtbaar.. Visser/Sprunger/Plak 1996. Sporen van Menno. 125. afb. 29, 

^xx Huygens/Eijmacl 1891. Zede-printen. 8 



geportretteerdee gegund. Het beroepsattribuut bij uitstek van de predikant, welhaast nog meer dan 

geleerdheid,, waren zijn retorische vaardigheden. I Iet spreekgebaar verwierf in 

predikantsportrettenn dan ook een zichtbare plaats. Ook hier zijn alle denominaties 

vertegenwoordigd.. Rembrandt's nadrukkelijke verbeelding van de retorische gaven van de 

doopsgezindee predikant Cornells Anslo (56) en de gereformeerde predikant Cornells Sylvius (58; 

kwamenn al ter sprake.74 Weliswaar is de remonstrantse voorman fohannes W'tenbogaert voor 

zoverr bekend nooit geportretteerd met een expliciet spreekgebaar, in brede kring werd zijn 

welsprekendheidd wel bejubeld.8" In zijn autobiografische aantekeningen karakteriseerde de 

remonstrantsgezindee Constantijn Huygens hem als een groot kanselredenaar, een model van 

'absoluutt volmaakte welsprekendheid'."' Vondel roemde W'tenbogaert's 'wvse mout, die meentgh 

mett verwond'ren: I loord onder 't groot geschut in Xassaus Leger dondren'.s: Zelfs de kwalificatie 

vann 'Christen Cicero' werd hem, weliswaar postuum en in een hem welgezind overzichtswerk van 

dee Retormatie, met onthouden.8' Ook de katholieke voorman Leonardus Manus was vermaard 

omm zijn retorische gaven. In zijn eerder aangehaalde portret (63) is op de folianten in de 

boekenkastt achter hem de lettercombinatie 'Chrysost' vermeld, een verwijzing naar de Griekse 

kerkvaderr [(mannes Chrysostomus uit de vierde eeuw voor Christus. Deze kerkvader was 

befaamdd om zijn welsprekendheid; zijn naam betekent in het Grieks gulden mond?* 

Welsprekendheidd was dus van alle gezindten. Ken grote verspreiding kreeg de verbeelding 

vann welsprekendheid echter in de context van de publieke kerk: in portretten van gereformeerde 

predikantenn en in talloze voorstellingen van kerkinterieurs tijdens de preek. De publieke kerk 

hadd talrijke dienaren en naar de gangbare mode is van menigeen een portret in schilderij of prent 

overgeleverd.8""  Regelmatig kreeg het spreekgebaar hierin een voorname plek. In de prent van de 

Delftsee predikant Cornelius van Aken door [an Verkolje uit het laatste kwart van de zeventiende 

eeuw,, treedt Van Aken ons met een vooruitgestoken en opgeheven hand tegemoet (67).Stl Ook de 

handd van de Haarlemse rechtzinnige predikant fohannes Acromus krijgt veel nadruk in een door 

Franss Hals vervaardigd portret uit 1627." Net als in Rembrandt's ets van Cornells Sylvius uit 

16444 lijken de handen van Van Aken en Acromus zich aan de begrenzing van het platte vlak niet 

tee willen storen. Acromus werd geroemd om zijn donderstem, waaruit 'heyl'ge blixemskragt (...) 

breekt'/**  Samuel Ampzmg, historieschrijver en predikant, memoreerde ui zijn stadsbeschrijving 

Ziee voor gravures van doopsgezinde predikanten met spreekgebaar: Visser/Sprunger/Plak 1996. Sporen van 
Menno.Menno. 123-126 
Hiervoorr zijn de portretten van Wtenbogaert die aamvc/ig zijn bij het Iconografisch Bureau in Den Haag 
geraadpleegd.. Een overzicht van de verschillende Wtenbogaert-portretten geeft Tideman 1903. 'Portretten'. 

S11 Huygens/Hccsakkcrs 1987, Mijn jeugd. 63-64. 
"""  Het citaat is afkomstig uit een vierregelig vers van Joost van den Vondel bij een door H. Fockcn uitgegeven 

gravure.. IB Den Haag. P 5930 
Gravuree door J de Visscher mei zesregeiig vers door G Brandt. IB Den Haag. 
PP 5928. De eerste twee delen verschenen respectievelijk in 1671 en 1674. Dit leverde de nodige discussies 
op.. De laatste twee delen verschenen pas na zijn dood. Evenhuis 1965-1978. Amsterdam, dl. 2. 82-87. 

""  Cat Utrecht 2002. Schilden/en, 235-236 Cat. Tokyo/Den Haag 1994, Faces, nr 30 Hall 1993. 
IconografischIconografisch handboek, lemma 'Chrysostomus'. 163 In het hjkdicht dat de katholieke Vondel bij de dood 
vann Manus dichtte, wordt wederom zijn welsprekendheid in woord en geschrift gehuldigd. 
Uitt een onderzoek onder 98 zevcntiende-eeuwsc vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie blijkt 
bijvoorbeeldd dat van 56 van hen portretten zijn overgeleverd. Op 't Hof 1989. 'Nadere reformatie'. 133. 
IBB Den Haag. nr. 28272. Het gaat om een zogenaamde zwartckunst-prent, een diepdruktechnick waarbij van 
donkerr naar licht wordt gewerkt 
Waarschijnlijkk is het een postuum portret (Acronius overleed in 1627). dat tevens diende als modello voor de 
portretgravuree door Jan van de Velde II uit hetzelfde jaar. Slive 1970-1974, Hals. nr. 47 
Hett citaat is afkomstig uit de tekst bij de eerdergenoemde gravure. Cat. Utrecht 1997. Domineesland, 89 
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vann Haarlem uit 1628 hoe dikwijl s de preekstoel bij Acromus daverde en rookt tv' \ oorwaar geen 

geringee prestatie. Van een andere gereformeerde voorman. I lendnck Swalmius, werd ter 

gelegenheidd van zijn emeritaat verhaald dat niemand zijn stem zo deed vloeien 'als Swalmius int 

PreeckenVV Met zo'n predikant kon men voor de dag komen." 

Welsprekendheidd - eloquent/a corporis - was geen doel op zich. maar een middel om Gods 

boodschapp overtuigend en - niet onbelangrijk - goed verstaanbaar op de gelovigen over te 

brengen.. Het was een belangrijk criterium bij de selectie van een nieuw te benoemen predikant. 

Kandidatenn met een fors stemgeluid en een uitgebreid repertoire aan beeldende gebaren waren 

/onderr meer Favoriet.0 Zoals bij elk middel kon dit het doel ook wel eens voorbijstreven. De 

verwoedee pogingen van het Amsterdamse stadsbestuur om de preekduur van overijverige 

predikantenn in te tomen zijn veelzeggend.'1 Kvenals de regelmaat waarmee de donder- of 

pekelprekenn der predikanten in zeventiende-eeuwse moppen op de hak werden genomen.'4 Het 

laatt zien dat in de beeldvorming de predikant en zijn preek welhaast onafscheidelijk waren. Dat in 

eenn familieportret van de familie De Marez De Schilder uit circa 1647 de reeds overleden Daniel 

dee Mare/ (1599-1622) als enige met een beroepsreferentie is verbeeld, hoeft ons dan ook niet te 

verbazenn ',68 ." Als een eigentijdse Johannes de Doper spreekt hij met geheven hand en postuum 

zijnn familieleden, die zich m een bosachtig landschap bevinden, toe."" Henzelfde 

onafscheidelijkheidd van predikant en prediking is ook in de populaire zeventiende-eeuwse 

voorstellingenn van gereformeerde kerkinterieurs tijdens de preek aan te treffen. 

Inn een familieportret van een welgestelde Amsterdamse familie is op de muur achter hen een 

\oorstel lmgg van een kerkinterieur tijdens de preek afgebeeld (69). Het familieportret is in 1678 

geschilderdd door Kmanuel de Witte, die bekendheid genoot als schilder van kerkinterieurs. Zijn 

werkk was courant en aardig wat geld waard.J7 1 Iet schilderij aan de muur geeft het interieur van de 

Amsterdamsee Oude Kerk weer en heeft veel weg van een van De Witte's kerkinterieurs dat zich 

thanss m een particuliere collectie in Zuid-Afrika bevindt. Ondanks verwoede pogingen de familie 

Dorrenn 2001. Eenheid en verscheidenheid, 132. 
Geciteerdd uit de tekst bij de portretgravurc van Jonas Suydcrhocf naar Frans Hals uit 1639 De beginregels 
luidenn 'Wie vloeyt so met sijn stem. als Swalmius int PreeckenV wiens acngename tongh. weet menigh 't 
hertt te breecken./ Al is den honigh soct. noch soctcr is sijn leer./ tot Süchtingh van het volck. en roem van 
GodesGodes eer' IB Den Haag. dl 4064 
Ziee hiervoor de paragraaf Aan de muur uit dit hoofdstuk. 
Roodcnburgg 1996. 'Predikanten'. 324-338. 
Evcnhuiss 1965-1978. Amsterdam, dl. 2. 23-25. 
Vann Overbckc/Dekkcr/Roodcnburg 1991. Anecdota. Dekker 1997. Lachen 
Hijj  was al kandidaat in de theologie, maar overleed op 23-jangc leeftijd De eerdere identificatie van de 
predikendee figuur op dit familieportret als Ds. Jacobus Trigland. aangetrouwd familielid van de 
geportretteerdee familie, is hiermee verworpen. Het portret wordt toegeschreven aan Gerard ter Borch. 
WolleswinkclWolleswinkcl 1990. 'Familiegroep'. 
Hett thema \an de predikende Johannes de Doper was populair in de zestiende- en zeventiende-eeuwse 
schilderkunstt en is ondermeer aan te treffen in werken van (voornamelijk katholieke) schilders als Jacob de 
Wet.. Abraham Blocmaert. Claes Cornells/ Mocyacrt en Joachim Wtewael Sumowski 1983-1994. dl 4. nr. 
1867 7 
Inn de boedehnventans \ an Sara ter Hiel. weduwe van de schilder Jan van der Hcyden. bevond zich een 
kerkinterieurr van De Witte dat getaxeerd werd op tachtig gulden GPI. inv Sara ter Hiel. Amsterdam 
1712/05/188 In de bocdclin\cntaris \an Johanna Timmers bc\ond zich een kerkinterieur van De Witte van 
vijfti gg gulden GPI. inv Johanna Timmers. Amsterdam 1719/08/29 Ook het feit dat kunsthandelaar en 
notariss Jons de Wijsc in 1660 brood zag in een contract met De Witte, dat de schilder verplichtte om in nul 
voorr kost. inwoning en eenjaargeld schilderijen voor hem te ven aardigen. duidt op een aantrekkelijke markt 
voorr deze schilderijen. Manke 1963. De Witte. 3. 
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too identificeren is dit tot op heden nog met gelukt.yH De mogelijke betekenis van het kerkinterieur 

aann de muur is hierdoor moeilijk te duiden. Was de geportretteerde man in functie verbonden aan 

dee Oude Kerk en verklaart dit zijn belangstelling voor het schilderij?" Liet De Witte een 

(ongevraagd)) visitekaartje op dit familieportret achter of diende het schilden] om, zoals vaker bij 

Dee Witte, een schuldeiser tevreden te stellen? Helaas is juist ener de laatste twintig jaar van De 

Witte'ss leven, waarin dit familieportret is vervaardigd, weinig bekend.'"" 

II  Iet schilderij aan de muur is nogal schetsmatig, maar onmiskenbaar bevindt zich op de 

preekstoell  een predikant. Het is een bekend motief op veel geschilderde kerkinterieurs van De 

Witte.. Zijn vroegste gedateerde kerkinterieur uit 1651 is hiervan een goed voorbeeld (70) . Het is 

tevenss de eerste in een hele rij van kerkinterieurs waarin hij een kerkdienst tijdens de preek 

verbeeldde.1"11 De kerk in kwestie is hier de Oude Kerk in Delft. De identiteit van de predikant en 

zijnn gehoor zijn in nevelen gehuld, maar dit doet geen afbreuk aan de rol die zij in de voorstelling 

spelen.. Terwijl op menig geschilderd kerkinterieur preekstoel en predikant vanuit de verte zijn 

afgebeeld,, onderscheidt dit schilderij van De Witte zich door het in relatieve close-up afbeelden 

vann het hoogtepunt van de protestantse eredienst.'": De nadruk ligt op de verkondiging van het 

W o o r d .""  Het verdwijnpunt is zelfs zo gekozen, dat het onze blik direct naar de preekstoel 

leidt."44 De predikant is afgebeeld met opgeheven arm en hand, overduidelijk bezig zijn taak als 

bedienaarr van Gods Woord te vervullen. 

Inn het schilderij van De Witte is niet alleen de predikant op de preekstoel, maar ook zijn 

gehoorr van belang. De afgebeelde personen zijn geen betekenisloze stoffage, maar een integraal 

onderdeell  van de compositie. De Witte's schilderij staat hierin niet op zichzelf. De Delftse 

kerkinterieurss van het midden van de zeventiende eeuw worden wel beschouwd als de eerste 

Delftsee schilderijen waarin de ruimte overtuigend wordt bewoond door mensen van vlees en 

bloed.1""  Predikant en kerkgangers zijn in de vele kerkinterieurs van De Witte en zijn Delftse 

collegaa Hendrick Comehsz. van Vliet als het ware doelbewust met elkaar verbonden. Het viel 

Lngelsee reizigers in de Republiek al op dat de preekstoel in de nieuwe protestantse kerken zo was 

geplaatst,, dat de predikant voldoende zichtbaar en zijn preek goed hoorbaar was.1"" 

Dee Delftse kerkinterieurs tijdens een preek stonden in de schilderkunst van de Republiek 

niett op zichzelf. Onder meer de Haarlemse schilders Pieter fansz. Saenredam en Job Berkchevde, 

dee Rotterdamse schilders Pieter de Bloot en Lieve \ erschuier en de amateur-schilder Gijsbert 

Sybillaa uit Weesp hebben het thema - zij het minder veelvuldig dan de Delftenaren - uitgebeeld. 

Dee wijze van verbeelding is rijk geschakeerd. Naast de elegante Delftse kerkinterieurs staan de 

'̂ ^ Wiennga 1996. 'Familieportret'. 36-38. Cal Amsterdam 2000. Glorie, nr. 110. 
Wienngaa meent dat in de voorstelling van het kerkinterieur aan de muur de geportretteerde familie is te 
herkennenn Wieringa 1996. 'Familieportret'. 37 

'"""  Manke l%3. /> Wine. 5. 
Inn Manke's monografie van De Witte zijn negenendertig met zekerheid en acht niet met zekerheid aan De 
Wittee toe te schrijven kerkinterieurs met preek opgenomen De Witte schilderde eveneens verschillende 
katholiekee kerkinterieurs tijdens een dienst en een aantal afbeeldingen van de Amsterdamse Portugese 
synagogee tijdens een dienst. Het aantal protestantse kerkdiensten in al dan niet fictieve kerkinterieurs is 
echterr verre in de meerderheid. Manke 1963. De Witte. Liedlke 1982. Architectural pointing 
Err zijn nog drie andere schildenjen van De Witte waarin preekstoel en predikant van nabij zijn afgebeeld 
Hett betreft hier: Oude Kerk te Delft tijdens een preek, circa 1651/1652 (Sammlung Mrs. William van Home. 
Montreal).. Oude Kerk te Amsterdam tijdens een preek. 1654 (Mauntshuis. Den Haag) en Oude Kerk te Delft 
tijdenstijdens een preek, circa 1656 (Brussels Museum). 

'"'' Slive 1995, Dutch painting. 269. 
! 'aa Cat Delft 1996. Delftse meesters. 62. 
11 " Liedtke 1982. Architectural painting. 12. 
'''"'' Van Stnen 1989, British travellers.')*. 
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eenvoudigee en rommelige dorpskerk van De Bloot uit de jaren dertig van de zeventiende eeuw 

Tl )) en de relatief lege kerkinterieurs van Saenredam, zoals het interieur van de St. Odulphuskerk 

tee Assendelft uit 1649 HZ:. Ondanks de verschillen nemen preekstoel, predikant en gehoor in al 

diee schilderijen een centrale positie in. Regelmatig getroostte de schilder zich architectonische 

onjuisthedenn om deze centrale positie te benadrukken.1'7 Saenredam's schilderij van de St. 

Odulphuskerkk C2i laat zien dat ook minuscuul afgebeelde predikanten en hun gehoor van 

betekeniss kunnen zijn. Hij heeft in totaal drie vergelijkbare schilderijen van deze Assendelftse 

kerkk gemaakt.'"" In tegenstelling tot het gros van de geschilderde kerkinterieurs van zijn hand 

bevattenn de Assendelftse schilderijen enkele menselijke figuren en dat maakt ze interessant. De 

schilderijenn zijn mogelijk in verband te brengen met de familierelaties van Saenredam met de 

Assendelftsee predikanten Johannes Junius 'predikant te Assendelft van 1612-1631, en Adnaen 

|acobsz.. van Tetterode (predikant te Assendelft van 1597-1599).'"" Treffend illustreren de 

schilderijenn het verschil tussen de protestantse en katholieke benutting van de kerkelijke ruimte: 

dee indrukwekkende omvang van de voormalige katholieke kerken - weliswaar 

gecompartimentaliseerdd door ondermeer oxaal, koorhekken en afgesloten kapellen - en het 

beperktee beslag dat hier tijdens de protestantse eredienst van werd gemaakt. Predikant en 

gemeentee vallen op Saenredam's schilden) als het ware in het niet bij het afgebeelde sober 

gedecoreerdee kerkinterieur, / e hebben zich teruggetrokken in de zogenaamde preekkerk, 

gecentreerdd rondom de preekstoel.!1' De rest van de kerk was openbaar terrein en werd 

"wandelkerk'' genoemd.111 Hier werd gewandeld en gewerkt, soms ook tijdens de dienst, hetgeen 

nogall  eens aanleiding tot klachten gaf.": Saenredam's kerkgangers houden zich redelijk rustig, 

maarr op veel andere geschilderde kerkinterieurs is het levendigheid troef. Personen zijn met 

elkaarr in gesprek, moeders voeden hun kmd, een grafdelver delft een graf en maakt ondertussen 

eenn praatje, een hond scharrelt rond en kinderen spelen. Al is aan deze motieven vermoedelijk 

eenn iconografische betekenis verbonden (vanitas, caritas), ze maken tegelijkertijd van de 

voorstellingg een overtuigend geheel. 

Naarr de redenen voor de belangstelling voor geschilderde kerkinterieurs met preek kan slechts 

eenn beredeneerde gissing worden gedaan. Deze voorstellingen vormden een onderdeel van een 

veelheidd aan geschilderde ex- en interieurs van kerken, die de huizen van de burgen) decoreerden. 

Inn boedelinventarissen worden deze schilderijen op z'n best aangeduid met bewoordingen als Len 

binnenkerkbinnenkerk of /:>// kerk run binnen; veel informatie over voorstellingen van kerkdiensten tijdens de 

preekk biedt dat niet.1''5 Alhoewel nooit is uit te sluiten dat de predikant op deze voorstellingen 

Ziee hiervoor bijvoorbeeld Interieur van de I.aurenskerk te Rotterdam uit ca. 1655-1665 van Lieve 
Verschuier.. Het schilderij bevindt zich in de collectie van het Historisch Museum in Rotterdam Cat 
Rotterdamm 1994. Rotterdamse meesters, nr 58. 

yy Naast het afgebeelde schilderij in het Rijksmuseum (afb. 72) gaat het om een schilderij in de Gallena 
Sabaudaa te Turijn (ongedateerd) en om een verloren gegaan schilderij Cat. Utrecht 1961. Saenredam. nr. 22. 
Schwartz/Bokk 1990. Saenredam. 97 

'' Schwartz/Bok 1990. Saenredam. 97-99. Ik hanteer hier de spelling van de naam van Van Tetterode. zoals die 
iss opgenomen in Van Licburg 1996. Repertorium, dl. 1 

11 Van Swigchem/Brouw er/Van Os 19X4. Huis 
11 De kerkgebouwen waren geen eigendom van de kerkelijke gemeente maar van de overheid Frijhoff/Spics 

1999.. Bevochten eendracht. 355. 
:: Roodcnburg \\ ijst op een klacht over de Oude en Nieuwe Kerk uit 1663: bezijden de chooren. geduijrende 

dee pupheke godtsdienst wort gcwandclt en geraes gemaeckt' Roodcnburg 1990. Onder censuur. 81, nt 49 
Vann Deurscn 1991. Bavianen en xlijkgeuzen. 172 

~~ GPI. inv. Johanna Timmcrs. Amsterdam 1719/08/29 en in\. koopman Matthijs Helwigh van Alsem. 
Dordrechtt 1672/04/25 
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voorr tijdgenoten minder anoniem was dan wij noodgedwongen moeten aannemen, ligt het meer 

voorr de hand deze schilderijen te beschouwen als getuigen van de onlosmakelijke verbondenheid 

vann predikant en prediking in de dagelijkse protestantse praktijk.114 

Dee Reformatie doorbrak het formele onderscheid tussen geestelijke stand en lekenstand 

enn koos voor een directe relatie tussen de gelovige en God. De intermediaire rol van de 

katholiekee kerk en haar ambtsdragers, primair via toediening van de sacramenten, werd 

afgewezen.. Toch heeft dit de hoofdstroom van het Nederlandse protestantisme feitelijk met belet 

omm vrijgestelde, theologisch opgeleide voorgangers aan te stellen. Zij waren belast met de 

verkondigingg van Gods Woord. Direct vanaf de preekstoel en in geschrift, maar ook indirect via 

kerkenraad,, classis en synode. Pastorale taken en godsdienstonderwijs lagen, zeker in de steden, 

vaakk in handen van aparte functionarissen (o.a. ziekentrooster, catechiseermeester).""" De 

benamingg 'predikant' was dus veelzeggend. De preek had in de kerkelijke liturgie een centrale rol 

enn was het instrument bij uitstek om de gelovigen te bereiken. Ze diende een drieledig doel: uitleg 

vann de Schrift, verkondiging en verdediging van de (meer of minder ruim opgevatte) 

gereformeerdee leer en opwekking tot boete en berouw.110 

Alss we het dagboek van de I laagse schoolmeester David Beck als maatstaf nemen, werd 

err in de zeventiende-eeuwse Republiek inderdaad heel wat afgepreekt."7 Hij maakte in zijn 

dagboekk over het jaar 1624 veelvuldig melding van zijn kerkgang als trouw lid van de 

gereformeerdee gemeente. 'l s Zij n dagboek is een van de weinige egodocumenten die uit de 

Goudenn Keuw bewaard zijn gebleven. Het kenmerkt zich door een gedetailleerde beschrijving 

vann het dagelijkse doen en laten van de hoofdpersoon in het jaar na het overlijden van zijn 

vrouw.. Alleen al in de maand januari zijn er zeven dagbeschnjvingen waarin Beek melding maakt 

vann zijn kerkgang.m Op zondag 21 januari schrijft hij: 'Den 21. redel[ijckj weder, doch 

stofregenendee des naermiddags. Ick was voormiddags in de groote kerek ter predicatie, die 

gcdaenn wert door C. de Vrije, uijt Genesis 6 Cap. 1 vers. wert des naermiddags vergast op kool, 

speekk ende worst van B[roer|. Steven, met wien ick des naermiddags wederomme in de groote 

kerekee ter predicatie was, die gedaen wert op de Cathechismum Yrage 110 ende 111, over het 8r 

gebott der Wet'.1"" De aanduiding 'ter predicatie' illustreert letterlijk het belang van de preek tijdens 

dee zondagse kerkgang, waarbij 's ochtends werd gepreekt over een bijbeltekst (de Schrift) en 's 

middagss over de Ileidelbergse catechismus (de Leer).i : ' In de beleving van Beek hoorden preek 

enn predikant nadrukkelijk bij elkaar. Xiet alleen noemde hij de dienstdoende predikant steevast bij 

naam,, hij liet predikant en preek ook in een adem over zijn tong gaan in zijn aantekening van 1 

januarii  1624. Met zijn bezoekers sprak hij toen wel drie uur lang over 'oneijndelvcke Materven, 

144 Veel literatuur in: Frijhoff/Spies 1999. Bevochten eendracht, hoofdstuk 6. 
Cat.. Utrecht 1997. Domineeskind. 42-43 Interessant in dit verband is het onderzoeksprogramma De 
pastoralepastorale markt in Nederland, ca. 1650-ca. 1850. dat onder leiding van Fred van Licburg plaatsvindt aan de 
Vrij ee Universiteit in Amsterdam. 

11 in Over de predikant als dienaar van Gods Woord Van Deursen 1995. 'Dominee', met name 143-146 Evenhuis 
\9G5-\9U.\9G5-\9U. Amsterdam, dl. 2. 23-45 Cal. Utrecht 1997. Domineesland. 

177 Beck/Veldhuijzcn 1993. Spiegel. 
! ""  Keblusck 1997. Hoeken. 50. 

Dee maand januari behoorde met /even meldingen over de dagelijkse kerkgang tot de middenmoot Het aantal 
meldingenn per maand varieerde (volgens de index van bijbelteksten waarover werd gepreekt) van 3 
(novemberr 1624) tot 13 (april 1624). 

i__ Beck/Veldhuij/en 1993. Spiegel. 35-36. Steven was de jongere broer van David Beek. Idem, 235 
Sindss de Synode \an Den Haag (1586) werd elke zondagmiddag over de Heidelbcrgsc catechismus gepreekt 
Fnjhofff  1995. Evert Wülemsz.. 35. nt. 21. 
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onderr ander van Predicken ende Predicanten. '" Ook uit andere ego-documenten blijk t het 

belangg van kerkgang en prediking binnen het protestantisme. Lodewijck van der Saan. courantier 

enn secretaris van beroep, refereerde in zijn aantekeningen uit 1695-1699 regelmatig aan bijbel- ot 

psalmtekstenn die tot onderwerp van een preek hadden gediend.1" ' 

Hett onlosmakelijk verbonden zijn van predikant en prediking kreeg ook in de prentkunst 

z'nn visuele neerslag. In boekillustranes van zowel religieuze als profane aard werd de predikant als 

vanzelfsprekendd staande op de kansel verbeeld. Dit varieert van de titelprent van het moreel 

theologischee gedragsboek Qecononm Christiana ofte Christ dicke Hityshoitdin^e van Petrus 

\\\ ïttewrougel uit 1661 (73}  tot de huwelijksscène uit het laat zeventiende eeuwse volksverhaal in 

prentt van Klaas en Griet, waarin de vrouw ten onrechte de broek aan heett 74 . '"4 De 

voorbeeldenn zijn moeiteloos uit te breiden.1" ' 

Dee visuele accentuering van de verkondiging van Gods Woord in de protestantse traditie 

-- in portretten met spreekgebaar, in geschilderde kerkinterieurs en in uiteenlopende prenten -

magg overigens niet verhelen dat ook binnen de katholieke kerk volop werd gepreekt. De 

spreekwoordelijkk geworden vijftiende-eeuwse franciscaanse prediker Johannes Brugman is wel de 

meestt aansprekende exponent van een lange traditie van prediking in het katholicisme, met name 

doorr de grote bedelorden.1" Prediking was vanouds een belangrijk aspect van de zielzorg van 

pastoorss en kapelaans.12 In de religieus rumoerige en onbesliste zestiende eeuw vonden veel 

nieuwee geloofsopvattingen via katholieke prediking hun weg naar leken. Ken stevige prediking 

doorr een priester van onbesproken gedrag kon een beslissende invloed hebben op de 

geloofskeuzee van menige gelovige.':s Tijdens de contrareformatie kreeg prediking een belangrijke 

roll  toebedeeld in de strijd tegen het protestantisme.'^ Kwaliteit van de prediking was toen een 

vann de aspecten waarop tijdens visitaties werd gelet. Het louter oplezen van teksten of het 

schimpenn en lasteren vanaf de kansel werd afgekeurd 'want dat en sticht niet'.1"" Kr zijn ook 

visuelee getuigenissen van het belang van prediking binnen de katholieke traditie. Ken prekende 

bedelmonnikk in sneeuw die in de strenge winter van 1511 in Brussel veertien nachten 

onophoudelijkk stond te preken, vastgeklonken in zijn niet altijd welkome, onruststokende 

woordenvloed.1'11 Ken over zijn kansel hangende prediker op een voorstelling van de roeping van 

: : :: Bcck/Veldhuijzcn 1993. Spiegel. 27. 
, : :: Haks 1998. 'Wereldbeeld' 
1:44 De Üeconomia Christiana verscheen oorspronkelijk in 1655 en beleefde in 1661 een derde, aanzienlijk 

uitgebreidee druk. Frijhoiï/Spies 1999. Bevochten eendracht. 369. Het verhaal van Klaas en Griet is ook in 
veell  achttiende- en negentiende-eeuuse kinderprenten \crbeeld. maar dan zijn Jan de Wasser en zijn vrouw 
dee hoofdpersoon Vaak werd hierbij gebruik gemaakt \ an zeventiende-eeuwse of nog oudere houtblokken. 
Dee Meyer 1962. Volks- en kinderprent. 495-500. 

! >> De Meyer 1970. Volksprenten. 113. Andere voorbeelden van rcligieu/e of profane aard zijn: de titelprent \an 
DeDe getrouwe harder, een zcventiendc-eeuwsc plichtenspicgel van de Bolswardsc predikant Bornaeus uit 
16699 (met dank aan Fred van Licburg die mij op de/e geïllustreerde titelpagina attendeerde), de prent van de 
LeeraarLeeraar uit Het Menselyk Bednfvan Jan en Casper Luyken uit 1694 (/ie de paragraaf Prenten in serie uit 
hoofdstukk 5) en een gouden huwelijkspcnning met een gegraveerd paar voor een dominee uit 1642. Cat. 
Apeldoornn 1989. Kent. en versint. afb. 122 

; '' Lettinck WW. Brugman. 
1:77 Post 1947. Voorreformatorische zielzorger Post 1954. Kerkelijke verhoudingen. 
i : ss Pegel 1992.'Prediking' 
"""  Van Deurscn 1996. Mensen. 331-333 

1,11 Tocbak 1997. 'Kcrkclijk-godsdienstige leven'. 127 Hij baseert zich hoofdzakelijk op de oudste bewaarde 
dekenalee visitatievcrslagen voor de dekenaten van Breda en Bergen op Zoom 
Hett tafercel is overgeleverd dooreen rijmdicht van de stadsrederijkeren ooggetuige Jan Smeken Pleij 1998. 
Sneeuwpoppen.Sneeuwpoppen. 9. 87. 
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St.. Antonius, toegeschreven aan Aertgen van Leyden uit circa 153().,3: Kn op welke plek anders 

dann de kansel wordt de katholieke prediker door de Dood overmeesterd, zoals iii  Rubens' 

getekendee Dodendans naar Hans Holbein de Jonge uit het begin van de zeventiende eeuw (75)?'"" 

Tochh heeft de verbeelding van katholieke prediking nooit die reikwijdte gekregen die de 

protestantsee prediking ten deel viel. De katholieke geestelijke is niet zozeer als prediker, maar 

veeleerr als uitvoerder van de eredienst en bedienaar van sacramenten verbeeld; taken die in een 

aanschouwelijkee compilatie zijn aan te treffen op het Altaarstuk van de Sacramenten van Rogier van 

derr Weyden en zijn atelier, dat in 1441 werd gemaakt in opdracht van Jean Chevrot, bisschop van 

Doornikk (76).i-'4 De katholieke geestelijke viel dus net als de predikant in de beeldende kunst een 

sterkk gestileerde beeldvorming ten deel. 

AanAan de muur 

Predikantenn waren publieke figuren. Dit gold zeker de dienaren van de publieke, gereformeerde 

kerk.. Zij vervulden een openbaar ambt, waarvoor zij werden betaald door de overheid. Hun 

religieuzee takenpakket oversteeg de eigen gereformeerde aanhang.1'1 Gereformeerde predikanten 

gingenn voor m openbare, voor iedereen toegankelijke, kerkdiensten en officiële dank- en 

gebedsdiensten.. Ken ieder die zijn kind wilde laten dopen of zijn huwelijk kerkelijk wilde laten 

inzegenen,, kon hiervoor in de publieke kerk terecht. Het gaf het predikantenberoep een 

dienstverlenendd karakter. Naast theoretische kennis en retorische vaardigheden was dit een 

belangrijkk element in de ontwikkeling van het predikantenbcroep tot een professie. Ook in eigen 

kringg vervulden gereformeerde predikanten een publieke rol. Ze werden om te beginnen door de 

gemeentee beroepen, alhoewel ook de overheid zich hierin niet onbetuigd liet. Het vertrek van een 

predikantt naar een andere gemeente was evenmin een individuele aangelegenheid. Goedkeuring 

enn toestemming van de kerkenraad, overheid en classis was hiervoor in principe vereist.1'6 Het 

wass een van de redenen waarom de mobiliteit van zeventiende-eeuwse predikanten niet groot 

was.'J?? Predikanten waren sterk verankerd in de plaatselijke gemeenschap. Vaak gingen ze 

jarenlangg hun gemeente voor tijdens de veelvuldige vroegmoderne kerkgang en vervulden ook 

buitenn de kerkmuren als een 'segger met gesagh' de rol van leraar van hun gemeente. '" Via 

geschriftenn en theologische gezelschappen droegen ze bij aan de theologische bagage van de 

lidmaten.. Ze hielden daarnaast als voorzitter van de kerkenraadsvergadenngen toezicht op de 

handell  en wandel van de gemeenteleden.''". Alleen de hardnekkige zondaars onder de lidmaten 

1,:: Van Os 2000, Nederlandse kunst, nr 49. 
Cat.. Antwerpen 2000. Beelden. 

44 Op het linkerpaneel zijn de doop. het vormsel en de biecht afgebeeld Het middenpaneel bevat op de 
achtergrondd de eucharistie. De priesterwijding, het huwelijk en als sluitstuk het Heilig Oliesel staan op het 
rechterpaneell  afgebeeld. Snydcr 1985. Northern renaissance art. 129-130. Ook de talloze geïllustreerde 
manuscriptenn uit de veertiende tot zestiende eeuw zijn een rijke bron voor afbeeldingen van deze 
kenmerkendee taken van katholieke geestelijken. 
Ziee voor de publieke taken van de gereformeerde kerk: Fnjhoff/Spics 1999. Bevochten eendracht. 355- 356 

')""  Van Rooden 1991. 'Geestelijke stand'. 377. 
Anderee redenen waren ondermeer de regionale verschillen in functie-eisen en belemmeringen van materiele 
aard.. Van Rooden 1991. 'Geestelijke stand'. 375-384. 
Dezee kwalificatie is afkomstig uit het gedicht hen goed predikant van Constantijn Huygens uit 1625 
Huygens/Eijmacll  1891. Zede-printen. 8. 

'" '' Groenhuis 1977. Predikanten. 21-26 Roodenburg 1990. Onder censuur 



werdenn overigens in de consistoriekamers ontboden.'4" Veel zaken werden in het persoonlijke 

contactt tussen predikant en lidmaten afgedaan. 

Predikantenn van andere denominaties ontbeerden een officiële publieke legitimatie, maar 

vervuldenn m eigen kring een vergelijkbare rol als gereformeerde predikanten. Bij doopsgezinde 

voorgangerss was deze rol het muist geprononceerd, omdat zi) niet vrijgesteld waren voor het 

predikambtt en zich derhalve m principe niet van hun geloofsgenoten onderscheidden.1" ' Ook was 

err geen sprake van een breuk met de tijd dat de katholieke kerk nog staatskerk was. Katholieke 

geestelijkenn vervulden destijds evenzeer een openbare functie.14' l iet is dan ook geen toeval dat in 

dee serie personificaties van het economische leven door Philips Galle naar Maerten van Cleve uit 

1574,, de vrouwenfiguur die de publieke dienst personifieert, vergezeld gaat van een prediker op 

dee preekstoel, een publiek personage bij uitstek (77j.'4' 

l ie tt publieke karakter van het predikantenberoep had ook een visuele component. Op straat 

vielenn predikanten 111 het oog door hun kleding. Xu was herkenbare beroepskleding voor veel 

beroepenn een bekend verschijnsel in de vroegmoderne tijd. maar bij predikanten zat de 

herkenbaarheidd niet in hun beroepskledmg, want die droegen zij niet, maar in hun ouderwetse of 

soberee dracht en kapsel.144 Zij hadden de uitstraling van een predikant, / .o kreeg de 

remonstrantsee predikant Bernardus Yezekius, toen hij op 30 december 1618 nietsvermoedend de 

Rotterdamsee Beurs binnenliep, plotseling het verzoek om predikant Slatius, die niet was 

verschenenn op een aldaar geplande remonstrantse bijeenkomst, te vervangen 'alsoo zij uuyt zijn 

wesenn ende gewaet oordeelden dat hij een predicant was'.'4' Ken vergelijkbare herkenbaarheid 

werdd de voortvluchtige remonstrantse predikant Paschier de 1'yne bijna noodlottig. .Alhoewel hij 

alss glazenwasser verkleed ging, meende een voorbijgangster in hem een predikant te herkennen. 

Hijj  pareerde haar suggestie met woorden die de toenmalige visuele herkenbaarheid van 

predikantenn in het straatbeeld onderstrepen: 'Ik gelijk immers naar geenen predikant (...) Ken 

predikant,, sevde ik, gaat staatig in 't swart'.14" Bij deze herkenbaarheid van predikanten in het 

straatbeeldd zal ook hebben meegespeeld, dat in de vroegmoderne stads- en dorpssamenleving 

anonimiteitt nog een relatief schaars fenomeen was; zeker voor het midden- en hogere segment 

vann de samenleving. Ken predikant was al gauw een bekende figuur. De visuele herkenbaarheid 

vann predikanten reikte echter verder dan hun aanwezigheid in kerk of straatbeeld. In talloze 

vroegmodernee woonhuizen prijkte de beeltenis van predikanten aan de muur. Niet altijd bevatten 

dezee portretten directe verwijzingen naar het predikantenberoep studieuze setting, boek in de 

hand,, spreekgebaar^, maar bij ontstentenis hiervan zal de herkenbaarheid als predikantsportret 

doorr kleding, vertrouwde gelaatstrekken of onderschrift *1DIJ prenten) zondermeer zijn 

gewaarborgd.. Terwijl wij misschien niet meer dan een busteportret van een onbekend 

manspersoonn zien, herkende de toenmalige beschouwer de geportretteerde vermoedelijk direct 

144 Roodenburg 1990. Onder eensuur. 153. 
144 Bovendien kenmerkte de doopsgezinde geloofsopvatting zich door een sterk individueel beleefd geloof 

waarinn stille vroomheid en afzondering een belangrijke plaats innamen Voor publieke \ertonmg was hierin 
weinigg ruimte 

!4~~ Van Rooden beschouwt de predikanten van de gereformeerde kerk als een voortzetting van de vroegere 
geestelijkee stand en plaatst de ontwikkeling naar een professionele, nationale en sociaal homogene 
beroepsgroepp in het laatste kwart vari de achttiende eeuw. Van Rooden. 'Geestelijke stand' 

!4'' De religieuze achtergrond van Van Geve en Galle en de kleding \ an de prediker maken het aannemelijk dat 
hett om een katholieke prediker gaat Zie voor deze sene ook afb 1 f>9. 

444 De Winkel 1995, 'Deftigstcn dragten'. 155-161 Kootte 1999.'Kleding'. 
Geciteerdd in: Van Dcursen 1991, Bavianen en siijkgeuzen. 71 

4rr De Fyne 1721. Eem^e traclaet/es. 80 
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aann deze kenmerken.'"1 In boedelinventanssen worden predikantsportretten dan ook vaak met 

naamm en toenaam vermeld.14" Ze waren de notaris die belast was met het opmaken van de boedel 

veelall  bekend. 

Di ee herkenbaarheid was niet zonder betekenis. De meeste predikantsportretten hingen 

niett uit decoratieve overwegingen aan de muur, maar venulden een rol in het proces van 

religieuzee identiteitsvorming van de opdrachtgever of eigenaar. Dit gold in principe zowel voor 

predikantsportrettenn die ui opdracht van de geportretteerde of zijn familie werden gemaakt als, in 

versterktee mate, voor predikantsportretten in opdracht van derden of voor een breder publiek. 

Predikantsportrettenn van het eerste soort, zoals Rembrandt's beeltenissen van de doopsgezinde 

predikantt Cornells Claesz. Anslo (56) of de gereformeerde predikant Klison vervulden een 

representatievee functie die door de wijze van portrettering de eigen huiselijke kring oversteeg. De 

welbewustt verkozen verbeelding als gerespecteerd, geleerd of welsprekend predikant gaf mede 

gestaltee aan de visuele identiteit van een professie in wording. Geen bezoeker die voor deze 

beeldvormingg gevoelloos kon blijven. 

Predikantsportrettenn die in opdracht van derden of voor een breder publiek werden 

vervaardigd,, gaven evenzeer vorm aan de visuele identiteit van het predikantschap. Ze 

fungeerdenn bovendien als getuigenissen van het confessioneel toebehoren van de eigenaars. 

Vermogendee geloofsgenoten, kerkgenootschappen en gewone burgers heten zich door hun 

portretopdrachtenn of aankopen regelmatig in hun confessionele kaarten kijken. Zo is 

Rembrandt'ss portret van Johannes Wtenbogaert uit 1633 (57) op te vatten als een visuele 

stemverklaringg van de opdrachtgever, de Amsterdamse remonstrant Abraham Anthonisz. Recht. 

Volgenss zijn boedelinventaris uit 1664 bezat hij ook nog dne 'printeborden van W'tenbogaert' en 

eenn portret van de grondlegger van de remonstrantse beweging, jacobus Armimus. Recht was 

dann ook een zeer actief en betrokken remonstrant. Hij stelde zijn huis ter beschikking voor 

kerkdiensten,, gaf de verbannen remonstrantse predikant Amoldus Geesteranus onderdak en 

verkeerdee in een uitgebreid familie- en kenmssennetwerk van remonstranten.149 Ongetwijfeld 

zullenn de talrijke remonstrantse bezoekers van Recht het portret van \Vtenbogaert in zijn 

Amsterdamsee woning of later in zijn buitenhuis in de Watergraafsmeer hebben kunnen 

aanschouwen.1>""  In combinatie met de verspreiding van het portret in gekopieerde vorm heeft 

Wtenbogaert'ss portret in remonstrantse kring derhalve vermoedelijk bijgedragen aan de visuele 

canonvormingg rond deze befaamde remonstrantse voorman. Voor portretten van religieuze 

voormannenn van andere denominaties lag dit niet veel anders. Het illustreert, zoals steeds in dit 

betoogg zal blijken, dat de grens tussen predikantsportretten voor eigen- of famihegcbruik en 

predikantsportrettenn voor een breder publiek nogal vloeiend was. 

Niett alleen vermogende individuen zoals Recht gaven opdracht tot het vervaardigen van 

portrettenn van een geheld religieus voorman. Kerkgenootschappen legden zich vanaf het einde 

vann de zeventiende eeuw toe op de vorming van kerkelijke collecties van predikantsportretten n ' 

Ookk hier is een vloeiende grens tussen portretten voor eigen- of famütegebruik en portretten 

1477 Voor een overzicht vandiverse predikantsportretten: Den Hertog 1992. 100 Portretten. 
Vergelijkk hiermee het consequente bij name noemen van de dienstdoende predikant in de 
dagboekaantekeningenn van David Beck (Beck/Veldhuij/cn 1993. Spiegel) waarop eerder in de paragraaf Op 
dede kansel uit dit hoofdstuk is ingegaan. 
Dudokk van Heel 1994. 'Remonstrantse wereld'. 
Hett schilderij bevond zich namelijk in de boedelinventaris die na het overlijden van Abraham Anthonisz. 
Rechtt in zijn buitenhuis werd opgesteld Het werd getaxeerd op veertig gulden Dudok van Heel 1994. 
'Remonstrantsee wereld'. 343. Corpus, dl 2. A 80. 398 Tiimpel 1986. Rembrandt, 126 
Inn katholieke kring was het al langer gangbaar dat pastoorsportrettcn zich in kerkelijk bezit bevonden. 
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voorr derden zichtbaar. Regelmatig werden portretten uit particulier bezit aan 

kerkgenootschappenn gelegateerd, waardoor ze een breder bereik kregen. De schilderijencollectie 

vann de Remonstrantse gemeente in Rotterdam bijvoorbeeld, die zich nog steeds op locatie 

bevindt,, is hoofdzakelijk uit schenkingen van particulieren ontstaan. Vermoedelijk dateert deze 

collectiee pas van na 1724.": Net als in Rotterdam verkreeg het Amsterdamse remonstrantse 

seminariee een deel van haar collectie uit nagelaten familiebezit, zoals bijvoorbeeld het portret van 

dee remonstrantse predikant Carolus Niëllius (1576-1652; in studieuze setting van Thomas de 

Kevserr uit 1634.'" Het seminarie nam daarnaast rond 1705 het initiatief tot de vorming van een 

geleerdengaleri]]  met portretsclnldenjen. Men volgde hiermee de in universitaire kring reeds langer 

bestaandee traditie tot het aanleggen van geleerdengalenjen.1,4 l iet door facob Backer geschilderde 

geleerdenportrett van Johannes W teubogaert (59) bevond zich vermoedelijk al vanaf 1638 m 

kerkelijkk bez i t ." Niet alleen kopstukken vonden overigens hun weg naar consistoriekamers. De 

Zwolsee predikanten lieten zich collectief in 1691 portretteren door I lendnck ten Oever (78). f Iet 

schilderijj  kwam te hangen in de nieuwe consistoriekamer van de St. Michaëlskerk.'" Met boek, 

ganzenveerr en spreekgebaar vormden de heren een zeldzaam staaltje van publiekelijk uitgedragen 

collectievee beroepsidennteit. De gezamenlijke Amsterdamse predikanten droegen aan het einde 

vann de zeventiende eeuw zelfs een compilatie van hun gegraveerde portretten, vierentwintig 

stuks,, op aan het Amsterdamse stadsbestuur en de 'Chnstelycke Bloeyende Gemeente Binnen 

Amsterdam'.. De organisatiegraad van het Amsterdamse predikantendom was getuige dit initiatief 

goedd ontwikkeld.1' 

Dee meeste predikantsportretten hingen echter in woonhuizen. Boedehnventarissen getuigen van 

eenn brede verspreiding van predikantsportretten onder huishoudens van uiteenlopende 

maatschappelijkee signatuur. In een steekproef van kunstrijke zeventiende-eeuwse boedels van 

voornamelijkk welgestelde Leidse burgers bevonden zich veel portretten van bekende academisch 

opgeleidee predikanten.|Mi Maar ook de Delftse t immerman Drieboni had aan het begin van de 

achttiendee eeuw verschillende portretten van dominees in zijn bezit.1" ' Beeltenissen van 

predikantenn waren er dan ook in soorten en maten. Van dure portretten in olieverf tot 

eenvoudigee prenten. Vaak ging het om een en dezelfde beeltenis. Naar menig geschilderd 

predikantsportrett werden bij leven of na overlijden van de geportretteerde prenten vervaardigd 

diee onder een breed publiek hun weg vonden. Frans Hals schilderde bijvoorbeeld diverse 

predikantsportretten,, vermoedelijk in opdracht van de geportretteerden ot hun familie, die later 

zijnn gegraveerd."'"' Hals' portret van de Voorschotense gereformeerde predikant Michiel van 

Middelhovenn (1562-1638) uit omstreeks 1626, met weelderige baard, boek in de hand en 

! ' :: Dirksc 2001. Begijnen. 85-87. 
Zijnn portret werd na zijn dood in 1652 bo\endicn gegra\ cerd door Cnspijn de Passc II. waardoor het een nog 
brederee verspreiding kreeg Een vereenvoudigde versie hiervan werd weer gebankt in het vierde deel van de 
HistorieHistorie der Reformatie van de remonstrantse predikant en geschiedschrijver Gerard Brandt, dat overigens 
pass na zijn dood door zijn zoon Johannes in 1704 werd uitgegeven. Dirkse 2001. Begijnen. 88 

"44 Tecuwissc 1991. Utrechtse universiteitsportretten. Cat. Utrecht 1991/1992. Knappe koppen Cat Leiden 
1973.. U-ones I.euienses. Van Rcgteren AltenaVan Thicl 1964.I'ortret-galenj. 
Dirkscc 2001. Begijnen. 89 Dirksc merkt op dat mogelijk Simon Episcopius. in die tijd verantwoordelijk voor 
hett Amsterdamse seminarie, de opdrachtgever van dit portret was. Idem. 95. 

'' Cat Zwolle 1997. Zn olie. 16-17 
Mett dank aan Jan van der Waals die mij op de/e compilatie van prcdikantsafbeeldingen attendeerde 

,sss Fock 1990.'Kunstbezit'. 18. 
! ' '' Wijscnbcek-Olthuis 1987. Achter de gevels. 209 

Sinee 1970-1974. Hals. nr 126(Hendnck Swalmius). nr 81 (Herman Langelius). 
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spreekgebaar,, is hiervan een goed voorbeeld (79;.1M Mogelijk werden dit portret en het 

pendantportrett van zijn vrouw vervaardigd ter gelegenheid van hun veertigste trouwdag, hetgeen 

duidtt op eigen opdrachtgeverschap.] ' c I Iet portret werd ook gegraveerd door fan van de Velde en 

kreegg op die manier een grotere verspreiding. Zo maakte de bocdelmventans van de Dordtse 

hoedecramerr Laurens van Buytendijck uit 1664 melding van 'een bordeken vant Conterfevtsel 

vann Michiel van Middelhoven' dat zich in het voorhuis van de betrokkene bevond.1''3 Of her hier 

omm dezelfde gravure gaat is niet zeker, maar wel aannemelijk. Eenzelfde onduidelijkheid bestaat 

overr het portret van de Amsterdamse rechtzinnige theoloog en predikant Joannes Ilallius, dat 

zichh in 1629 in de boedel van de Amsterdammer Cornells Gerritsen Yerlorenarbeijt, woonachtig 

aann de Prinsengracht, bevond.1"4 Het hing in het voorhuis en is gezien de taxatiewaarde mogelijk 

eenn kopie of gravure naar het eerder besproken portret van Hallius in geleerde setting uit 1614 

(61). . 

Hett is overigens geen toeval dat de predikantsportretten van Van Middelhoven en Hallius 

zichh zowel bij Van Buytendijck als bij Yerlorenarbeijt in het voorhuis bevonden. 

Boedehnventanssenn laten er weinig twijfel over bestaan dat predikantsportretten zich veelal in de 

meerr publieke ruimten van liet huis bevonden. Zo genoten prenten van de gereformeerde 

predikantt Hcndnck Swalmius (ca. 1579-1649) volgens Haarlemse boedehnventanssen niet alleen 

grotee populariteit, maar ze hingen ook voornamelijk ui ruimten waar ze (jok door derden konden 

wordenn gezien.1"1 Bij de Haarlemse schoolmeester Carel Carelsz. hing Swalmius' prent m het 

voorhuis.1'**  Ook in het voorhuis en sijdekamer van 1'va Ruwardus, weduwe van de broer van 

Hendrickk Swalmius, hing zijn beeltenis.'07 Soms was de locatie minder publiek, maar is de 

beelteniss toch met meer dan gemiddelde zorg omgeven. De Haarlemmer Balüiasar Cornehsz. 

Groenn had op de achterkamer een prent van Swalmius in een ebbenhouten lijst hangen, hetgeen 

voorr prenten geenszins gebruikelijk was.1"*  Ook andere predikantsportretten sierden menig 

voorhuiss of ander publiek vertrek.1"'*  In het voorhuis van de weduwe van de Amsterdamse 

rechtzinnigee dominee Ot to Badius (1594-1664), vanaf 1626 Hoogduits predikant, bevond zich in 

16699 het portret van dominee Piscator.17" Badius was een aangetrouwd familielid van de 

dagboekschrijverr en schoolmeester David Beck, die al eerder ter sprake kwam.17' Ook speelde hij 

''''' Slive 1970-1974. Hals. nr. 38. Het portret is vermist sinds de Tweede Wereldoorlog, maar bevond zich 
voorheenn in particulier bezit in Parijs. 

''"-''"-  Slive 1970-1974. Hals, nr. 38.24 
"""  GP1. inv Laurens van Buytendijck. Dordrecht 1664/07/25. 
IMM GPI. inv Cornelis Gerritsen Verlorenarbeijt. Amsterdam 1629/04/17. 
11 v Voor de populariteit en verspreiding van deze prent: GPI. inv. Isaack Bevel. Haarlem 1657/06/29. im . 

koopmann Willem van Heijthuijsen. Haarlem 1650/00/00 en de inventarissen genoemd in de nt 166-
1688 Vermoedelijk ging het om exemplaren van de gravure van Jonas Suyderhoef naar een schilderij van 
Franss Hals uit 1639. dat werd gemaakt ter gelegenheid van het emeritaat van Swalmius in 1646. Het 
schilderijj  bevindt zich in de collectie van The Detroit Institute of Arts in Detroit Slive 1970-1974. Hals, nr 
126 6 

! '""  GPI, inv Carel Carelsz.. Haarlem 1650/09/00. 
l vv GPI. inv Eva Ruwardus. weduwe van Eleazer Swalmius. Amsterdam 1659/02/26-1659/03/12 
lh""  GPI. inv Balthasar Cornehsz. Groen, Haarlem 1671/02/16 

Inn 1685 bevond zich 'Inde Sweetsc achterkcuckcn'. waarschijnlijk de pronkkeuken van de Dordtse apotheker 
enn lid van de veertigraad Abraham Heijblom. een portret van de predikant en schrijver Caspar Streso (1603-
1664).. Loughman/Montias 2000. Public and private. 95. 159 

,7""  GPI. inv. Ida Beck, weduwe van dominee Otto Badius. Amsterdam 1669/11/26 en 1670/07/12 
1711 Beck/Vcldhuij/cn 1993. Spiegel. 232 
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eenn rol bij de beroeping van Kvert Wülemsz.. de latere predikant Kvert Bogardus, naar Nieuw 

Nederland.71 1 

Dee functie van predikantsportretten vertoonde een duidelijke parallel met die van 

portrettenn van de grondleggers van de Reformatie (Luther. Melanchton, Calvijn) ot portretten 

vann het Oranjehuis en van andere vaderlandse en historische helden. D e /e portretten kenden een 

nogg grotere populariteit en verspreiding en vormden vaak evenzovele getuigenissen van de 

religieuzee of politieke kleur van de eigenaars.171 Ken trend die in de achttiende eeuw alleen maar 

sterkerr werd. '̂  Net als predikantsportretten zijn ze veelal in de publieke ruimten van woonhuizen 

aann te treffen, soms tezamen met predikantsportretten.10 Zo hing in het voorhuis van de rijke 

Haarlemsee damastreder Quirvn Damast m 1650 een portret van de gereformeerde Haarlemse 

predikantt Acromus gebroederlijk naast enkele portretten van de Nassaus en admiraal Tromp.17'1 

Damastt was duidelijk recht in de religieuze en politieke leer. In enkele achttiende-eeuwse 

Doesburgsee huizen is de combinatie predikantsportret en professorenportret in dezelfde ruimte 

aann te treffen.77 

Dee plaatsing van predikantsportretten in de publieke ruimten van de woonhuizen 

bevestigtt de constituerende rol van deze portretten in het proces van religieuze identiteitsvorming 

vann de betrokken eigenaars. De kerkelijke signatuur van de geportretteerden correspondeerde 

immerss meestal met die van de eigenaar van deze portretten. De verschillende 

predikantsportrettenn die zich volgeus .Amsterdamse inventarissen in gereformeerde boedels 

bevonden,, zullen ongetwijfeld van onversneden gereformeerde stut zijn geweest.17K Voor wie 

anderss dan aanhangers van de publieke kerk zullen immers de vele overgeleverde exemplaren van 

Rembrandt'ss geëtste portret van de gereformeerde predikant Sylvius bedoeld zijn geweest (58).̂  

Ookk predikanten hadden belangstelling voor de beeltenissen hunner collega's. De I.eidse 

gereformeerdee predikant Petrus de Witte had zes 'aerde borden' met busteafbeeldingen van 

predikantenn uit zijn voormalige standplaats Delft in bezit. 's' De borden hingen m het 'saeltge', 

eenn van de rijkst ingerichte vertrekken van het huis. Het is niet bekend of De Witte's 

predikantenseriee dezelfde was als de serie van Delftse predikanten die in 1660 op tegel werden 

geschilderdd door Isaac (umus naar gravures van Chnspijn van Queborn uit circa 1645. maar enige 

verwantschapp ligt voor de hand. Laatstgenoemde serie bevatte ondermeer afbeeldingen van de 

Delftsee gereformeerde predikanten Robertus Junius, Dionysius Spranckhuyzen '80.. en Johannes 

""  Badius was een sleutelfiguur in de relaties tussen Nieuw Nederland en het vaderland Frijhoff 1995. Kvert 
Wülemsz..Wülemsz.. 658-659. 

7~~ De Wocrdense belijdend lutheraan Acrt Jansz. van Rijncvclshorn had ondermeer een portret van Luther en 
hett lutherse koningspaar van Zweden in zijn bezit Frijhoff 1995. Kvert Wülemsz.. 345. 

44 Volgens Le Francq van Berkhey hing in de meeste visserswoningen in de tweede helft van de achttiende 
eeuww wel een prentje 'vertoonende eene Afbeelding van onzen Prinsen en Prinsessen, onzen Tromp, de 
Ruiter,, en soortgelykcn' Vaak hebben deze portretten een sterk politieke lading, in dit geval orangistisch. 
maarr het principe is hetzelfde Deze verwijzing is ontleend aan Dibbits 2001. Vertrouwd bezit. 293 

7'' Loughman/Montias 2000. Public and private. 73 
""  Goosens 2001. Schilden. 385-386. 
""  Dibbits 2001. Vertrouwd bezit. 2{)2. 
^  ̂ Montias 1991. 'Works or art'. 339 
'' In \erschillende prentenverzamelingcn bevinden zich exemplaren van deze ets. Hollstem. dl 18. B 280. p 

132 2 
**  Een zevende bevatte een afbeelding van de Prins, opnieuw een indicatie van de tot op /.ckcre hoogte 

\crgehjkbaree functie van predikantsportretten en portretten van andere beroemdheden, zoals vorsten. 
admiraalss en geleerden. Lunsingh Scheurlecr/Tock'A'an Dissel 1986-1992. Rapenburg, dl 4a. 307 
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Goethals.l sll Henzelfde beeld laat de remonstrantse belangstelling voor portretten van 

remonstrantsee predikanten zien. Zo waren de portretprenten van Armimus en Eptscopius in de 

boedell  van Woerdenaar Pieter Claesz. \ 'alck (1651) zonder twijfel stille getuigen van zijn 

religieuzee kleur. s: Ook doopsgezinden heten zich in hun belangstelling voor doopsgezinde 

predikantsportrettenn niet onbetuigd. De Leeuwarder doopsgezinde schilder en predikant Lambert 

Jacobsz.. liet bij zijn overlijden diverse portretten van doopsgezinde leraren na, die /eer 

waarschijnlijkk bestemd waren voor een doopsgezinde markt . "' 

Niett alleen boedehnventanssen maar ook schilderijen zelf laten zien dat men via een 

predikantsportrett aan de muur publiekelijk uiting gaf aan de eigen confessionele signatuur. Op 

eenn schilderij van de katholieke Leidse schilder Quiringh van Brekelenkam uit 1648 bijvoorbeeld 

komtt de portretgravure van de Leidse theoloog en predikant Ludovicus de Dieu (1590-1642} 

voorr (81).1S4 De Dieu was sinds 1619 predikant in Leiden en werd vanaf 1635 regent van het 

Waalsee College, de predikantsopleiding van de Waalse Kerk. Hij was een bedreven oriëntalist en 

publiceerdee verschillende werken over de Bijbel.'^ Hij stierfin 1642. Het portret van De Dieu is 

eenn postume prent van de hand van (onas Suvderhoef naar een schilderij van P. Dubordieu 

(82;.. " Dat een katholieke schilder een vooraanstaand protestant herkenbaar een plek in zijn 

schilderijj  gaf, kan op geen toeval berusten. Hier heeft een opdrachtgever of markt achter 

geze ten .""  Het is een visueel bewijs voor het publieke karakter van het predikantenberoep. 

Dee rol van predikantsportrettcn in de religieuze identiteitsvorming van geloofsgenoten plaatst 

dezee portretten op een ander plan dan de notarisportretten die in het vorige hoofdstuk aan de 

ordee kwamen. Net als notarissen gaven ook predikanten in beroepsportretten uitmg aan de trots 

opp hun professie. In principe staat de verbeelding van welsprekendheid en studeerkamer in 

predikantsportrettenn immers op eenzelfde lij n als de verbeelding van notariële akten en comptoir 

inn notarisportretten. Maar predikantsportretten werden niet alleen in eigen of familieopdracht 

gemaakt,, maar ook voor derden en een breed publiek. De daarin tentoongespreide 

beroepskenmerkenn - geleerdheid en welsprekendheid - gaven derhalve ook blijk van de 

maatschappelijkee beeldvorming over de ideale predikant. Ook ander beeldmateriaal dan 

portrettenn speelde hierin een rol. Terwijl we van de predikant een positief gestileerd beroepsbeeld 

knjgenn voorgespiegeld, is bij het nu volgende beroep - de koopman-bankier - eerder sprake van 

dee omgekeerde situatie. In portretten ontbreekt goeddeels het beroepsaspect en voor het overige 

iss een negatief gestileerd beeld van bankiersactiviteiten dominant. De aard en perceptie van het 

beroepp wordt ons pas duidelijk als we door de 'verborgen bankiers' in de portretkunst en de 

karikaturalee bankiers in genreafbeeldingen heenkijken. 

:Sll Van Dam 1991. Deijh aardewerk. 20-2 i. De Loos-Haa\man 1956. 'Isaac Junius'. 102-108 Cat New 
York/Londenn 2001. Vermeer, nr. 156 (Roberuis Junius). 

'";; FrijhofT 1995. liven WHlemsz.. 341. 
l s'' Het gaat om portretten \an ondermeer Lubbert Gerntsz.. Icmc Jacobs/.. Leenaart Clock en Hans Alenson 

Vann der Meij-Tolsma 19X9. 'Lambert Jacobs/.'. 91-92. 
mm Zie voor het werk van Van Brekelenkam Lasius 1992. Van Brekelenkam en de paragraaf Werk in uirvoermg 

uitt hoofdstuk 5 
'^^ Otterspeer 2000. Groepsporrret. dl. 1. 166. 

Err is ook nog een gravure van A van Zijlveld naar het schilderij van Dubordieu. waarin het aangezicht van 
Dee Dieu naar rechts is gekeerd IB Den Haag. P 1416. 
Ookk de boedelinventans uit 1670 \an predikant Petrus de Witte, woonachtig op Rapenburg 16. bevatte een 
contrefeytselcontrefeytsel van dominee De Dieu Lunsingh Scheurleer/Fock/Van Dissel 1986-1992. Rapenburg, dl 4a. 
306. . 
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44 Het geld 

VerborgenVerborgen bankiers 

Kenn portret van een man van middelbare leeftijd (83). Ken kleine puntbaard siert zijn gezicht. F Ti) 

iss modieus gekleed in een zwart satijnen wambuis met een geplooide kraag. Ken met bont 

afgezettee mantel hangt over zijn schouder. In zijn rechterhand heeft de man een paar 

handschoenen,, een veelvoorkomend statusattnbuut op portretten van gezeten burgers van de 

Republiek.'' Aan zijn vinger draagt hij een zegelring met een wapen. Dankzij het wapenschild op 

dezee zegelring is de geportretteerde niet in de anonimiteit verdwenen. Het is Gabriel Yernatn 

(1559-1625).:: Hij werd geboren in Chiert in Piemonte en emigreerde als jongeman naar Holland. 

Hierr trouwde hij in 1589 met Adriana Bom van Cranenburgh, een dochter uit de Delfts e gegoede 

burgerij.. Het portret van Yernatti is in 1610 gemaakt door de Delftse schilder Michiel (ansz. van 

Mierevelt.'' Ook op latere leeftijd is Yernatti geportretteerd.4 

Gabriëll  Yernatti was tafelhouder van beroep. Hij exploiteerde in Delft en Dordrecht een 

bankk van lening, een instelling waar particulieren en (kleine) ondernemers tegen onderpand geld 

kondenn lenen. I hermee trad hij in de voetsporen van veel van zijn Italiaanse landgenoten, met 

namee Lombarden, die al sinds de Middeleeuwen in de Nederlanden acbef waren ui deze tak van 

financiëlee dienstverlening.1 l iet waren particuliere ondernemers. Toestemming van de stedelijke 

overheidd voor de uitoefening van hun beroep was vereist. Het toepassen van vrij hoge 

rentepercentagess en de verkoop van niet tijdig geloste panden maakten pandbelening voor velen 

eenn lucratief beroep. Gabriel Yernatti wist een aanzienlijk familiekapitaal op te bouwen, dat later 

doorr zijn kinderen werd ingezet ui verschillende financiële transacties in met name Kngeland." 

Hett portret van Yernatti is niet het enige zeventiende eeuwse portret van een tafelhouder 

datt is overgeleverd, maar wel een van de vroegste. Uit de in 1701 opgestelde boedelinventaris van 

Alexandrinaa Knex, echtgenote en zakenpartner van de Utrechtse tafelhouder [ohan de Milan, 

blijk tt dat verschillende tafelhouders uit deze familie ooit zijn geportretteerd.7 Alleen een postuum 

portrett van haar oom, de Groningse tafelhouder en meester tn de rechten [ustus Gijsbertsz. 

Knexx (circa 1610-1665) en haar eigen portret zijn voor zover bekend overgeleverd/ Beide 

portrettenn zijn geschilderd door Nicolaes Maes en dateren uit respectievelijk 1666 en 1670.' (Ook 

inn Leiden zetelden enkele tafelhouders die niet hebben nagelaten hun aangezicht in een portret te 

latenn vasdeggen. Jan f-ranchoys Tortarolis (overleden 1655; oefende in het tweede kwart van de 

Ziee hiervoor ook de portretten van Willem Revers/ de Langue (31) en Johannes Wtenbogaert (57) 
""  Zie voor de identificatie van het portret Van Kretschmar 1962. 'Portretten der Vcmatti's'. 100-101. 

Hett pendantportret van Adriana Bom van Cranenburgh is gesigneerd en gedateerd, zodat eenzelfde 
toeschrijvingg en datering voor het portret van Gabriel Vernam gerechtvaardigd is Idem. 92. 100-101. 

44 Idem. 101. 
Tafelhouderss worden in de literatuur ook wel als bankhouders. pandbelcners of leentafelhouders aangeduid 
Vann Kretschmar 1962. 'Portretten der Vernatti's'. 88-90 

77 GPI. inv. Alexandrina Kriex. Utrecht 1701/11/25 
Inn de boedel inventaris van Alexandrina Knex wordt melding gemaakt van de portretten van de tafelhouders 
Pedroo Ormca (actief eind 16" eeuw). Matthciis del Come. Daniel De Milan (overleden 1635). Martinus 
Gijsbertz.. Knex (1608-1660). Matthias de Milan en Johan de Milan (1622-1699) Het is onduidelijk of het 
gaatt om postume portretten of portretten die bij leven zijn gemaakt. Wollcsu inkel 1992, 'Portretten'. 131-
146 6 
Dee portretten van Mr. Justus Knex en Alexandrina Kriex bevinden zich respectievelijk in het Museum voor 
Schonee Kunsten in Boedapest en het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen 
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zeventiendee eeuw aldaar het tafelhouderschap uit.1' Hij was getrouwd met een dochter uit de 

aanzienlijkee Leidse familie Van Creenburgh en zeer welvarend. Zijn boedelinventaris uit 1656 

maaktt melding van diverse huizen en landerijen.11 levens liet hij een grote schilderijencollectie 

na,, waarin zich ook zijn portret bevond.1" Met zijn aanzienlijke schüdenjenbezit stond 

tafelhouderr Tortarolis overigens niet alleen. Carel van Mander gaf in zijn Schilderboeck uit 1604 de 

tafelhouderss Sion Luz (1548-na 1618; en Bartholomeus Kerretis (circa 1557 - na 1628j een 

eervollee vermelding als kunstliefhebber.1' l.uz - die samen met koopman Daniël van der Meulen 

tott de tien rijkste Leidenaren behoorde - had een omvangrijke kunstgalerij, waaraan de dichter 

P.C.. ( looft zelfs een epigram wijdde.14 Ken verwijzing naar een geschilderd portret van Luz en 

zijnn vrouw staat vermeld in een inventaris uit " Bartholomeus Kerreris was zelf ook 

schilder.'' f Iet is derhalve aannemelijk dat ook van hem ooit een (zelfportret is vervaardigd. 

Inn de zeventiende-eeuwse tafelhoudersportretten ontbreekt elke verwijzing naar het beroep van 

dee geportretteerden. Kr zijn geen attributen te ontwaren die wijzen op een beroep waarin geld 

eenn belangrijke rol speelde, laat staan dat de geportretteerden zich in hun kantoor lieten 

verbeelden.. Door het ontbreken van beroepsindicaties in het visuele zelfbeeld van tafelhouders 

onderscheidtt deze beroepsgroep zich van zeventiende-eeuwse beroepsbeoefenaars die een zekere 

voorkeurr voor beroepsportrettenng aan de dag legden, zoals notarissen, predikanten, kunstenaars 

(schilders,, beeldhouwers, architecten, goud- en zilversmeden) en - zij het incidenteel en meestal 

collectieff  - ambachtslieden.1 Nu kampten zeventiende-eeuwse tafelhouders nog steeds met de 

restantenn van een eeuwenlange traditie van maatschappelijke veroordeling van pandbelening, 

hetgeenn een zekere terughoudendheid bij beroepsportrettenng zou kunnen verklaren.!*  Toch is 

hett ontbreken van beroepsindicaties in tafelhoudersportretten vermoedelijk minder gelegen m 

zelfcensuurr dan in conformering aan de gangbare portretconventies. De tafelhoudersportretten 

vertonenn immers sterke overeenkomsten met de wijze waarop bijvoorbeeld kooplieden zich in de 

zeventiendee eeuw heten portretteren.10 De geportretteerden tonen hun welstand en status, maar 

Ziee voor zijn belangen in andere banken van lening: Maasscn 1994. Krediet. 127-130 Ik volg de spelling van 
dee naam \ an Tortarolis die in dit boek wordt aangehouden Hij is ook wel bekend onder de namen Jean 
Francoiss Tortarolis of Johan Franchovs Tortarolis 
Lunsinghh Schcurlcer/Fock/Van Dissel 1986-1992. Rapenburg, dl 4b. 448-453 en 488-494 
Langee tijd is een portret uit 1664. dat zich in particulier bezit bc\ indt. beschouwd als een portret van vader 
Tortaroliss Aangezien Tortarolis in 1655 is overleden moet het hier om een postuum portret danwei een 
onjuistee identificatie gaan. IB Den Haag. nr 52175 Van zijn zoon Francesco Tortarolis. die eveneens 
tafelhouderr was. is wel met zekerheid een portret overgeleverd (particuliere collectie) Lunsingh 
Schcurlecr/Fock/Vann Dissel 1986-1992. Rapenburg, dl 4b. 449 (met afb ) 
Voorr een analyse van schilderijenbe/ittcrs en kunstliefhebbers die door Van Mander in zijn Schilderhoeck 
wordenn genoemd: Bok 1993/1994.'Art-lovcrs'. 136-166. 
Versprillee 1957.'Sion Luz'. 109 
Idem.. 117. 
Inn 1589 werd hij lid en in 1592 deken van het Delftse St. Lucasgildc Bok 1993/1994. 'Art-lo\ers'. 155. 
Ziee hiervoor de hoofdstukken 2. 3 en 5 Voor zeventiende-eeuwse grocps- en individuele portretten \an 
goudsmeden:: Adams 1985. De Keyser. nrs 16. 17 en 18. Ekkarl 1999. 'Man met ring' Cat. 
Amsterdam/Londenn 2000. Rembrandt, nr 83 Voor de oudere beeldtraditie van portretten v an goudsmeden: 
Friedlandcrr 1967-1976. Early Netherlandish painting, dl 1 (afb 22. 46) en dl. 6 (afb. 227) en Van der 
Veldenn 1998. 'Defrocking St Elov'. afb 1 De bcroepsportretten van beeldend kunstenaars (schilders. 
beeldhouwerss cd.) zijn legio 
Ziee voor de groeiende acceptatie van allerhande vormen van financiële dienstverlening de paragraaf Onder 
Mercurius'Mercurius' vleugels uit dit hoofdstuk 
Ziee hiervoor ondermeer ook de luxueu/c portretten van de zoon van Gabriel Vcrnatti. Johan Vernatti (actief 
alss financier) en zijn \ rouw Sara \ an Gheel \ an Michiel Jansz \ an Micrcvelt uit 1629 Cat 
Tokvo/Rotterdamm 1994. Faces, nr 27 
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vertellenn ons weinig of niets over de wijze waarop zij dit hebben bereikt. Klinkende munt ts 

afwezig."'' De luxueuze en zwierige kledij, de indrukwekkende landhuizen, de klassieke 

architectonischee details en weelderige tuinen op de achtergrond laten over de aspiraties van de 

geportretteerdenn echter weinig te raden over. De invloed van de elegante portretkunst uit de 

Zuidelijkee Nederlanden ts hierin duidelijk zichtbaar.2' Aristocratische allures waren ook de 

Noord-Nederlandsee gezeten burgerij niet vreemd." 

II  Iet familieportret van de Amsterdamse koopmans- en bankiers familie Deutz door Baren t 

Graatt is hiervan een goed voorbeeld (84). Tegen een klassiek-architectonische achtergrond met 

eenn parkachtige tuin zijn vij f broers uit deze welgestelde en economisch succesvolle familie 

afgebeeld.. De ongetrouwden onder hen in zwierige kledij; de getrouwden in stemmig zwart. De 

tweedee figuur links op de voorgrond is de bankier Jean Deutz (1618-1673).2' Hij was directeur 

vann de Levantse handel en verkreeg van de Duitse keizer liet monopolie op de verkoop van 

kwikzilverr uit diens mijnen; een vorm van pandbelentng op hoog niveau, die hem geen 

windeierenn legde. Ken jaar na zijn dood werd zijn weduwe en zakelijk erfopvolger aangeslagen 

voorr een bedrag van 340.000 gulden. Ook zijn broer [oseph Deutz was commercieel succesvol. 

Nett als bij zi)ti broer lag de basis van zijn succes m een tegen forse investering verkregen 

monopolie.. Dit keer ging het om de invoer van Zweeds pek en teer.2"1 I let waren wemig 

prozaïschee handelsproducten, maar de heren konden er vorstelijk van leven. Daarnaast 

investeerdenn en handelden ze volop in kunst.2' Onder al hun kunstschatten bevonden zich ook 

velee portretten van henzelf en hun directe familieleden.25 Over hun handelsactiviteiten, de basis 

vann hun vermogen, doen deze portretten echter geen kond. Dit was voor het visuele zelfbeeld 

kennelijkk van ondergeschikt belang. 

Ookk in portretten van kooplieden die wel een zijdelingse verwijzing naar het beroep 

bevatten,, versterkt deze verwijzing primair de maatschappelijke status van de betrokkene. Zo 

refereertt in Rembrandt's portret van Nicolaes Ruts uit 1631 de overdaad aan bont in zijn kleding 

vermoedelijkk aan zijn handelsactiviteiten op Rusland, maar maakt bovenal gewag van zijn 

welstand.. (85)r1 l iet is een vaker beproefd recept in portretten van koopheden.2S 

"""  Een van de weinige uitzonderingen is Rembrandt's portret van de koopman Jan Pellicorne en zijn zoon 
Casperr uit ca. 1632 (Wallace Collection. Londen). Ingamells 1992, Wallace Collection, dl. 4T 291-292. Vgl 
Honigg 1998.'Counting'. 35. 

-'' Slivc 1995. [)utch pamnng. 260-261. Goede voorbeelden zijn te vinden in het werk van Caspar Netscher. 
""  Het in de eerste helft van de zeventiende eeuw populaire driekwartsportret op groot formaat was niets minder 

dann een variant op het portrettype dat in de zestiende eeuw voor leden van adellijke families gebruikelijk 
was.. Adams 1997, 'Three-quarter length'. 167-168. Een enkeling liet zich zelfs als een vorst ten voeten uit 
afbeelden,, zoals de rijke Haarlemse koopman Willem van Heythuyscn in een portret van Frans Hals uit circa 
16255 (Alte Pinakolhek. München) Hij is in luxueuze kledij en meteen zwaard in de hand geportretteerd 
tegenn de achtergrond van een weelderig gedrapeerd gordijn met een klassieke zuil Slue 1995. Dutch 
painting.painting. 44-45. Zie ook: Dudok van Heel 2002. 'Burgers als vorsten'. 
Voorr een korte schets van de handels- en bankiersactiviteitcn van Jean Deutz en andere familiclicden EHas 
1963.. Vroedschap, dl. 2. nr. 252 Bikker 1998. 'Deutz. brothers'. 277-280 

"44 Cat. Amsterdam/San Francisco/Hartford 2002. Sweertx, 102 
2'' Bikker 1998.'Deutz brothers' 
'' Idem. afb 5. 7-9. Zie voor diverse afbeeldingen ook de fotocollectie van het IB in Den Haag 
'' Corpus, dl 2. nr. A 43 Schama 1999. Ogen van Rembrandt. 333-334 Vcluwenkamp 2000. Archangel. 99-

103. . 
"ss Voorbeelden zijn het flamboyante portret in oosterse kledij van de Antwerpse koopman Nicolaas de 

Respaignee van Peter Paul Rubens uit circa 1619 (Staatlichc Museen. Kassei) Vlieghe 1998. Flemish art. afb 
158)) en het portret van de Amsterdamse lakenkoopman Abraham del Court en zijn vrouw Maria de 
Kaersgietcrr uit 1654. waarin nadrukkelijk wordt gepronkt met haar schitterende japon van zilverkleurig satijn 
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l-.cn/elfdcc effect gaat uit van de schepen die op de achtergrond van enkele koopmansportretten 

zijnn verbeeld.1' 

Slechtss bij uitzondering lieten zeventiende-eeuwse kooplieden zich in functie portretteren. 

Inn tegenstelling overigens tot hun zestiende-eeuwse collega's die regelmatig met geld en andere 

beroepsattributenn werden geportretteerd." De Amsterdamse koopman en reder Daniel Bernard 

,, volgde wel het voorbeeld van deze oudere beeldtraditie. 1 lij werd m 1669 

geportretteerdd door Bartholomew van der Helst (86)/' Bernard zit m zijn kantoor. Op een 

lessenaarr ligt een opengeslagen boek. Diverse folianten, papieren met teksten over zijn 

handelsactiviteitenn en schnjfgerei refereren aan zijn beroep als koopman/" I fi) is gekleed in een 

kleurigg en zwierig kostuum met een baret in dezelfde kleur. Om zijn hals is losjes een sjaal 

geknoopt.. Zijn kleding wijst op een huiselijke ambiance van het portret. In de zeventiende eeuw 

vertoondee het mannelijk deel der natie zich immers in het publieke domein, dus ook in de veelal 

voorr externe ogen bedoelde portretkunst, in zwarte kleding. De publieke mode werd in de 

tweedee helft van de zeventiende eeuw weliswaar kleurrijker, maar of hierin de reden voor 

Bernard'ss opvallend informele kledij mag worden gezocht is maar de vraag. Merder lijk t sprake 

vann een zeer persoonlijke wijze van portrettering. Zijn portret vormt een van de uitzonderingen 

diee de regel bevestigt, dat kooplieden zich visueel veeleer op welstand dan op hun beroep lieten 

voorstaan." " 

Hiermeee is niet gezegd dat kooplieden voor hun beroepsmatige activiteiten niet wilden 

uitkomen.. De eerder gememoreerde zijdelingse beroepsindicanes op koopmansportrett.cn 

(schepen,, oosterse kleding) evenals de frequente aanwezigheid van de beeltenis van Mercunus 

godd van de handel; of landkaarten (internationale handelscontacten}  op portretten logenstraffen 

ditt immers.'4 Ook de incidentele bnefopschnften in enkele zeventiende-eeuwse portretten van 

koopliedenn uit met name de Zuidelijke Nederlanden, waardoor zij als koopman kunnen worden 

geïdentificeerd,, zijn op te vatten als een bewuste verwijzing naar het beroep van de 

geportretteerden.3-- Het neemt echter niet weg dat in de rangorde van factoren die het 

maatschappelijkk imago van de koopman vormden, het beroep op het oog minder telde dan de 

rijkdomrijkdom die ermee werd vergaard. 

Dee vergelijking russen tafelhouders- en koopmansportretten is niet willekeurig gekozen. 

Koopmanschapp en financiële dienstverlening waren in de vroegmoderne tijd nauw verweven. 

Onderr druk van de groeiende internationale handel nam het belang van financiële dienstverlening 

toe.. Kr was een groeiende behoefte aan het aanmunten Nan geld, het wisselen van geld, aan 

(Museumm Boijmans Van Bcuningen: Rotterdam Cat. Rotterdam 1995. Nederlandse portretten, nr 27. Cat. 
Amsterdamm 2002. Kopstukken, nr. 79). 

: '' Een voorbeeld is het familieportret van het ge/in \an de Dordtsc koopman Job Jans/ Cuytcr van Nicolacs 
Macss uit 1659 (North Carolina Museum of An. Raleigh. Wilson 1981. (Jolden Age. nr 42). 
Ziee hiervoor de paragraaf Zesttende-eeimse collega's uit dit hoofdstuk 

"'' Cat Rotterdam 1995. Nederlandse portretten, nr. 28. Cat Amsterdam 2002. Kopstukken, nr 49. 
' :: De \cle verwijzingen naar de Verenigde Oostindische Compagnie wekken enige verba/ing. omdat Bernard's 

naamm niet in de archieven van de VOC is terug te vinden. Cat. Amsterdam 2002. Kopstukken, nr 49 
Voorbeeldenn van \ ergchjkbare informele en huiselijke berocpsportretten van kooplieden /ijn: Het portret van 
dee Rotterdamse koopman, brouwer en regent Eeuw out Prins (1622-1662) en zijn ge/in van Hendnck 
Martens// Sorgh uit 1661 (Historisch Museum. Rotterdam. Cat. Rotterdam 1994. Rotterdamse meesters, nr 
52)) en het portret van de zijdereder Joris van Oorschot in een kamer met een wand vol stalen met stoffen \ an 
Gerritt Ludcns (Particuliere collectie. De Jongh 1986. Portretten, nr 34 

uu Fock 2001. Nederlandse interieur. 53 (afb. 22). 110 (met verwijzing naar afbeeldingen). 
: ii Van der Stighelen 1990. Ik' los. nr 24. Dcvisscher/De Poorter 1993. Jwrt/Wv. dl 1. nr A50. 
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nieuwee en efficiëntere betalingswijzen en aan diverse vormen van kredietverlening/*  Deze 

bancairee functies avant la lettre werden door uiteenlopende beroepsbeoefenaars (geldwisselaars, 

tafelhouders,, kassiers, ontvangers van belastingen, muntmeesters, kooplieden}  uitgeoefend. Ze 

gingenn veelal achter het verzamelbegrip koopman schuil, want de term financier of bankier was in 

diee tijd nog niet in zwang/7 Tafelhouder Sion Luz bijvoorbeeld werd meestal als 'coopman 

Piemontees'' aangeduid en slechts een enkele maal als lombard of bankierj S Zelfs de 

middeleeuwsee geldschieter of woekeraar stond in het taalgebruik te boek als een koopman, maar 

dann één van het meest verdorven tvpe.'v De humanist Dirck Yolckertsz. Coornhert bestempelde 

inn De Coopman uit 1580 het 'onmatelvck winnen, daer onder het woeckeren ooc comt' als een van 

dee centrale misbruiken van het koopmanschap.4'1 Het viel er niet buiten, maar bevond zich aan de 

rafelrand.. Vijftiende- en zestiende-eeuwse rekenboeken richtten zich dan ook onomwonden op 

hett gehele conglomeraat van (toekomstige) beroepsbeoefenaars in koophandel en aanpalende 

financiëlefinanciële beroepen.4' In een Vlaams encyclopedisch werk over de kosmos uit 1465 1470 wordt 

Mercurius,, de god van de handel, zonder enige negatieve bijbedoeling gepersonifieerd door een 

geldwisselaarr achter zijn wisseltafe!.42 Koophandel en geld waren onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. . 

Dee scheidslijnen tussen de activiteiten van verschillende vroegmoderne financiële 

dienstverlenerss waren in de praktijk van alledag weinig helder.4' Scherpe beroepsprofielen 

ontbraken.. Tafelhouders hielden zich met alleen bezig met pandbelening, maar ook met 

kredietverleningg zonder onderpand, het pachten van tollen en belastingen, het exploiteren van 

wisselss en het verrichten van kassiers- en diplomatieke diensten.44 Ook waren ze regelmatig als 

koopmann actief. Toestemming voor de uitoefening van het koopmanschap was expliciet in hun 

octrooienn (licenties) opgenomen.4" f Iet is wederom tafelhouder Sion Luz die dit kan illustreren. 

"'"'  Van der Wcc/Bogaert/Kurgan-Van Hcntenryk 1991, Bank in Europa. 1X1-226 De Vries/Van der Woude 
1995,, Nederland, 163-182. 

**  Voet 1974. Antwerpen, 275. Gelderblom 2000. Zuid-Nederlandse kooplieden, 100 
iSS Versprille 1957.'Sion Luz'. 107. 
vv**  LeGoffl986. Bourse. 51. 

CC oomhert/V an der Woude 1969. Coopman. 12. 
4'' Koot 1999. Conste vanden getale. 198-201. 
4:: Miniatuur uit Natuurkunde van het Geheelal dat zich bevindt in de Herzog August Bibliotheek in 

Wolfenbüttell  Cat Utrecht/New York 1989, Dutch manuscript painting. 208-209 Sinds de late Oudheid 
werdenn planeten met antieke goden geassocieerd De gangbare astrologische opvatting dat hemellichamen 
alless op aarde beïnvloedden, leidde tot het thema van deplanetenkinderen Het ontstond in het vijftiende-
ceuwsee Italië, maar werd door kunstenaars in de Noordelijke Nederlanden overgenomen. Onder het gesternte 
vann Mercurius viel niet alleen de koopman, maar ook de kunstenaar Hal! 1993. lemma 'planetenkinderen', 
283-284.. In een schilderij van Hendrick Golt/ius uit 1611 wordt Mercurius verbeeld met een schilderspalct in 
dee hand (Frans Halsmuseum Haarlem/bruikleen van Mauntshuis. Den Haag). De Jongh 1997. 'Realism'. 35-
388 (afb. 13). Cat. Amsterdam/New York/Toledo 2003. (ioltzius. nr. 106.1. 

411 Er zijn diverse auteurs die hierop w ijzen: Spufford 1995. 'Acces to credit'. Dching/'t Hart 1997. 'Linking the 
fortunes'.. In oudere literatuur wordt overigens uitgegaan van een striktere scheiding tussen Italiaanse 
kooplieden-bankiers,, lombarden en geldwisselaars. De Roovcr 1948. Money. 

444 Maassen 1994. Krediet. 290 De geldwisselaar Gelis Jans/.. woonachtig in de Warmocsstraat. een typische 
koopmansstraatt in Amsterdam, was in de eerste helft van de zestiende eeuw ook actief als geldverstrekker. 
Hijj  leende de stad in 1535 een bedrag voor de bouw van het rondeel bij de Regulicrspoort Van der Leeuw-
Kistemakcrr 1974. Warmoes straat. 225. 
Hett octrooi van de Rotterdamse tafelhouder Baptiste Montoaldono uit 1558 bevatte de bepaling dat hij 
tijdenss de looptijd hiervan zou genieten alle 'rechten, libcrteyten. vrijheden, previlegien ende exemptien als 
anderee gelijckc coepmans {...) te wetene coopen. vercopen. wisselen, coopmanscap doen ende winnen met 
zijnee ghelt ende andere goeden in aider mam eren alst hem guetduncken zal' Geciteerd in: Melles 1950. Huys 
vanvan Leemnge. 19. Zie ook Rietema 1978. 'Taeffels van Lecninge'. 61-62 
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Volgenss Amsterdamse notariële akten dreef hij in het begin van de zeventiende eeuw handel op 

Ruslandd en de Middellandse zee.4 Net zo mm als tafelhouders zich bij hun leest hielden, deden 

geldwisselaarss dat. Zi] beschikten immers over grote geldhoeveelheden die hen in staat stelden 

zichh daarnaast tot tafelhouders te ontwikkelen.47 Particuliere kassiers, onlosmakelijk onderdeel 

vann het financiële svsteem van de Republiek, vermengden in hun dagelijkse beroepspraktijk 

eveneenss verschillende bancaire activiteiten.4y /.e hadden deposito's van kooplieden onder hun 

beheerr in ruil waarvoor ze kassierskwitanties uitgaven, wisselbrieven verdisconteerden en 

leningenn op onderpand verstrekten. Door hen werd in de loop van de zeventiende eeuw het 

particulieree deposito- en girobankwezen krachtig uitgebouwd.4" Kiikele kassiersbedri]ven 

ontwikkeldenn zich langs deze weg tot belangrijke bankiers in de wereld van internationale handel 

enn financiën. 

Ookk kooplieden heten zich op het vlak van financiële dienstverlening niet onbetuigd. 

Menigee koopmansfamilie had wel een familielid in zijn midden die zich op kredietverlening aan 

derdenn - niet zijnde afnemers of familieleden - toelegde." De grote bankiershuizen ontstonden 

weliswaarr pas in de achttiende eeuw (De Xeufville, Hope, Clifford), maar de zeventiende eeuw 

kendee al illustere voorgangers.'1 De handelspraktijk van de Amsterdamse koopmansfamilie 

Covmanss is een voorbeeld van zo'n zeventiende-eeuws bankiershuis in de dop. Grondlegger van 

dee firma was Balthasar Covmans (1555-1634). Na de val van Antwerpen in 1585 vertrok hij naar 

Hamburgg en vestigde zich uiteindelijk in 1592 in Amsterdam.̂ Balthasar's zonen - Balthasar, 

[oann en foseph - brachten het bankiershuis 'Balthasar Covmans en gebroeders' tot grote bloei. In 

16455 overtroffen de financiële transacties van de Coymans-familie die van andere 

handelshuizen.""  De familie was via huwelijk gelieerd aan bekende koopmans- en 

regentenfamilies,, zoals de families Trip, Huvdecoper en Deutz en was zeer welvarend.'4 Vader 

Balthasarr Covmans behoorde in 1631 tot de tien rijkste burgers van Amsterdam. De broers 

++ Versprille 1957. 'Sion Lu/'. I 15. Geldcrblom 2000. Zuid-Nederlandse kooplieden. 155-156. 
44 Clifford Kocq van Breugel 1948. 'Tafclhoudersgeslachtcn'. 186 
4XX Het aanvankelijke verbod op particuliere kassiers dat na de oprichting \ an de Amsterdamse Wisselbank in 

16099 inging, werd noodgedwongen in 1621 al weer opgeheven. De VnesA'an der Woude 1995. Nederland. 
165-166.. Van Trotsenburg 1987. Amsterdamse Wisselbank. 22 Van der Wec/Bogacrt/Kurgan-Van 
Hentcnrvkk 1991. Bank in Europa. 216-221 

4JJ Idem. 2 i7-218. 
Philippee Calandnni. zwager van koopman Andries van der Meulen. was betrokken bij kredietverlening aan 
dee Britse Kroon. Kooijmans 1997. Vriendschap, hoofdstuk 5. De familie Trip. primair actief in de handel in 
wapenss en industriële grondstoffen, deed af en toe aan grootschalige kredietverlening Zo verkregen Elias en 
Picterr Trip rond 1625 de pandrechten op grote hoeveelheden Zweeds koper in ruil voor kredietverlening aan 
dee Zweedse kroon Klein 1965. Trippen, hoofdstuk 5 Op het terrein van grootschalige kredietverlening aan 
vorstenn en staten vervulden tot in de achttiende eeuw ook ontvangers-generaal, verantwoordelijk voor het 
innenn van de belastingquota van de provincies, een bemiddelende rol: tegen een aantrekkelijke provisie wel 
tee verstaan. Zo was Pietcr Hocffijser. ontvanger-generaal van de Amsterdamse convooien en licenten 
(import-- en exportrechten). betrokken bij de totstandkoming van een omvangrijke lening, die was aangegaan 
doorr de Staten-Generaal ten behoeve van de keurvorst van Brandenburg Montias 1993. Vermeer. 43. 
Dee VriesA'art der Woude. Nederland. 174-182. 

" :: Van hem is een ongedateerd portret overgeleverd dat qua kleding en uitstraling grote overeenkomsten 
vertoontt met dat van tafelhoudcr Gabriel Vematti Het portret is waarschijnlijk een kopie naar Michicl Jans/ 
vann Miere\elt en bevindt zich in de collectie van de Van Weede Stichting (IB Den Haag. nr. 59000). In 
de/clfdee collectie bevindt zich ook een postuum portret van Balthasar Covmans uit 1657. mogelijk 
geschilderdd door Jan Victors (IB Den Haag. nr 22852) 

""  Elias 1963. Vroedschap, dl 2. 767, 
44 De broers Balthasar en Joan Covmans traden in het huwelijk met respectievelijk Maria en Sophia Trip Hun 

oomm Josephus Covmans w as getrouwd met Jacomina Trip. Klein 1965. Trippen. 3 1 Elias 1963. Vroedschap. 
dl.. 2. 759-767. 
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Balthazarr en Joan lieren in 1625 een in het oog springend dubbel herenhuis aan de Keizersgracht 

ontwerpenn door Jacob van Campen. Het werd in 1662 door Melchior I-okkens in zijn 

stadsbeschrijvingg van Amsterdam omschreven als 'een huvs gehjck een kerck ui 't aanzien, hierin 

zijnn heerlyke groote zalen, met kostelyke schilderyen en andere vercierselen verciert'." Op deze 

enn andere locaties bevonden zich ook talloze portretten van leden van de familie Coymans.̂ Ook 

broerr Joseph Coymans (1591 - 1677) was zeer bemiddeld. Hij was in zijn tijd een vooraanstaand 

enn actief ondernemer. '7 Alhoewel hij sinds zijn huwelijk m Haarlem woonde, stond hij nog tot in 

iederr geval 1649 te boek als koopman te Amsterdam onder de eerdergenoemde firma Coymans. 

I-ranss Hals portretteerde hem in 1644 (87).>!i Gekleed in luxueuze zwarte kledi) volgde hij de 

aristocratische,, I-rans georiënteerde mode op de voet."v De figuurmotieven in zijn kleding worden 

speelss belicht en accentueren de pracht van de stof. Het modebeeld sinds het portret van 

tafelhouderr Gabriel Yematti uit 1610 (83) is weliswaar veranderd, maar desondanks vertonen 

beidee portretten duidelijke overeenkomsten: de zelfbewuste blik, de luxueuze kleding en het 

ontbrekenn van beroepsindicaties. 

Achterr de facade van het vroegmoderne koopmanschap groeide en bloeide dus een veelkleurig 

geheell  aan financiële dienstverlening. Niet alleen de bankiersactiviteiten van gerespecteerde 

koopp mans families, maar ook voorheen met argusogen bekeken tvpen van financiële 

dienstverleningg (zoals pandbelening) verschenen steeds meer in de openbaarheid en werden door 

institutionaliseringg ook gelegitimeerd.*' Als de Maastrichtse koopman en bankier fohannis 

Boomhouwerr zich in 1668 laat portretteren met een leesbare brief in de hand met het opschrift 

'Banquterr a Maastricht' dan zegt dit iets over de ontwikkeling die het bankiersmétier in de loop 

derr tijd doormaakte (88).',! Ook in de statistieken klinkt eenzelfde groeiende openlijke associatie 

vann personen met bancaire activiteiten door.": Het steeds meer m de openbaarheid treden van 

dezee en vergelijkbare financiële beroepsgroepen leidde echter niet tot een prominente rol van het 

Geciteerdd in: Elias 1963, Vroedschap, dl. 2. 762. 
v>> IB Den Haag. nrs. 14893, 32296, 3279! en 59008 in al deze portretten ontbreken beroepsindicatics. 
^^ Bicsboer 2002. Collections of paintings, nr. 86 

Hett pendantportret van zijn vrouw Dorothea Berck bevindt zich in The Baltimore Museum of Art in 
Baltimore.. Slive heeft gesuggereerd dat beide portretten zijn geschilderd voor de nieuwe woning van hun 
dochter.. Isabella Coymans, die in 1644 trouwde met Stephanus Geraerdts. Slive 1970-1974. Hals. nr. 160. 
Anderss dan vroeger vaak werd verondersteld, had het dragen van zwarte kleding in die tijd weinig te maken 
mett calvinistisch geïnspireerde soberheid. Groeneweg 1995. 'Regenten', 199-251. Het gebruik van zeer 
luxueuzee stoffen ging niet onopgemerkt voorbij aan predikanten Jacob Trigland haalde in een preek uit 1614 
forss uit naar zijn opgepronkte. met goud en zilver behangen, kerkgangers. Idem, 207 
Ziee hiervoor de paragraaf Onder Mercunus' vleugels uit dit hoofdstuk. Illustratief voor de groei van handel 
enn financiële dienstverlening was ondermeer de groeiende vraag naar praktische rekenkennis. Van een corpus 
vann zesendertig onderzochte Nederlandstalige rekenboeken uit de periode 1445-1660 dateren er 
zevenentwintigg uit de tweede heift van de zestiende eeuw. hetgeen duidt op een forse toename hiervan. In de 
zeventiendee eeuw zijn nog vele vergelijkbare rekenboeken verschenen. Kool 1999. Conste vanden getale. 14 
enn bijlage II 
Brcij/Baumhaucrr suggereren dat deze bnef wellicht later op het schilderij is aangebracht, omdat Johannis 
zichh tijdens zijn teven nooit als bankier heeft gepresenteerd Aangezien zijn vrouw. Maria Fremont, na zijn 
doodd - zo blijkt uit notariële archieven - nadrukkelijk wel als bankier optrad, zou zij in dat geval de 
opdrachtgeverr hiervan kunnen zijn geweest Zij stierfin 1716 op de leeftijd van zesentachtig jaar Het briefje 
blijf tt hoc dan ook indicatief voor de verzelfstandiging en legitimering van het bankicrsmctier 
Breij/Baumhauerr 2001. Stammen. 155-160 

''""  Zo nam in de zeventiende eeuw het aantal Amsterdamse bruidegoms dat bij hun ondertrouw een beroep in de 
categoriee bankwezen opgaf sterk toe In het eerste kwart van de zeventiende eeuw ging het om twee. in het 
derdee en vier kwart om respectievelijk zevenentwintig en negenenvijftig vermeldingen Hart 1976. Geschrift 
enen getal. 176-177, 
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beroepp in het visuele zelfbeeld van betrokkenen. Net als menig koopman gold hun trots eerder 

hunn maatschappelijke welstand dan de beroepspraktijk. Verborgen achter de veelheid aan 

zelfbewustee portretten van de zeventiende-eeuwse stedelijke handelsklasse kunnen we slechts de 

bankierss bevroeden. Ook als de blik wordt verruimd naar de verbeelding van financiële 

beroepsbeoefenaarss in de genre- en lustoneschilderkunst valt op, dat in de zeventiende eeuw 

financiëlee beroepsbeoefenaars weinig in beeld verschenen. De visuele rol die zi], zoals we nog 

zullenn zien, in het begin van de onderzoeksperiode als mikpunt van kritiek of boodschapper van 

oneervoll  gedrag met verve speelden, verdween in de zeventiende eeuw naar de achtergrond." 

Terwijll  bij notarissen en predikanten de visuele beroepsidentiteit door de geleidelijk scherpere 

omlijningg en professionalisering van het beroep juist meer uit de verf kwam, was bij financiële 

beroepsbeoefenaarss dus eerder sprake van een omgekeerde trend. Hun visuele afwezigheid in het 

zeventiendee eeuwse beeldmateriaal is een tastbare indicatie van de maatschappelijke integratie en 

emancipatiee van dit type van economische activiteiten. 

OnderOnder Mercurius' vleugels 

II  let nieuwe Amsterdamse stadhuis op de Dam, dat 111 de periode 1648 tot 1655 tot stand kwam, 

wass een toonbeeld van bestuurlijke en economische stedentrots. hen uitgekiend 

decoratieprogrammaa bezong het economisch aanzien van de stad en haar bestuurders.'" Op de 

njkk gebeeldhouwde tvmpanen aan de voor- en achterzijde van het stadhuis, het latere Koninklij k 

Paleis,, brachten personificaties van de wereldzeeën en de continenten de Amsterdamse 

Stedenmaagdd hun eer. Zij troont indrukwekkend, en geflankeerd door de deugden 

Voorzichtigheid,, Gerechtigheid, Gematigdheid en Waakzaamheid, bovenop het tympaan aan de 

Damzijdee van het stadhuis. In haar hand houdt zij een Mercunusstaf. 

Hett is niet de enige verwijzing naar Mercurius, de god van de handel. 111 dit monumentale 

gebouw/'' Bij de ingang tot de trappen van de Amsterdamse Wisselbank is hij '111 levende lijve' 

aann te treffen (89). De Wisselbank bevond zich op de begane grond van het zuid-oostelijke deel 

vann het stadhuis. Deze stedelijke instelling werd in 1609 opgericht op herhaaldelijk aandringen 

vann de Amsterdamse kooplieden 'dat alhier mede, gelijck tot Sivthen [Sevilla] ende Venetien, een 

banckk tot vordennge van de coophandehnge ende aencleven van dien opgerecht mochte 

worden'.'""  Kern van haar activiteiten bestond uit het vergemakkelijken van het betalingsverkeer 

tussenn kooplieden. Zij nam deposito's 111 ontvangst, droeg zorg voor overschrijvingen tussen 

rekeningenn en betaalde wisselbrieven uit/'7 Ken onmisbare dienstverlenende instelling voor de 

koophandell  dus. 

Hett vrijstaande marmeren beeld van Mercurius werd tussen 1650 en 1664 vervaardigd 

doorr Artus Quellmus. Mercurius is, naast zijn Mercunusstaf (uidiiieu.s), direct herkenbaar aan zijn 

gevleugeldee sandalen en helm tpetagus). Ken haan en ram vergezellen hem traditiegetrouw. De 

haann svmboliseert znn wakkerheid en alertheid, een onmisbare eigenschap voor de vroegmoderne 

ondernemer,, die m uiterst ongewisse tijden van oorlog, ziekte en gebrekkige communicatie toch 

Ziee hiervoor de paragrafen Zestiencie-eeuuse collega's en Verworpen centen uit dit hoofdstuk 
''AA Goossens I996. Schat. Frcmantlc 1959. Town Hall. Vrceken 1995. 'Quellinus' boctscersels'. 

Dee Amsterdamse stedenmaagd op het tympaan aan de achterzijde van het stadhuis tooit zich met Mercurius' 
helmm Goossens 1996. Schat. 26. 
Dehingg 1991, 'Amsterdamse wisselbank'. 121 

"'' Van Dillen \WA.Mensen. 336-385. De Vries/Van der Woude. Xeclerlancl. 163-16'J 



dee juiste beslissingen op het juiste moment diende te nemen. De ram is een verwijzing naar zijn 

beschermheerschapp van de herders en hun kuddes. Mercurtus houdt in zijn linkerhand, haast 

achteloos,, een zak met geld vast. Uiteindelijk is het daar in de handel immers allemaal om te 

doen.. Naast snelheid en wakkerheid schuwt Mercunus de listigheid niet. Hij staat ook bekend als 

eenn oplichter en veedie f; men moest dus voor hem op zijn hoede zijn, maar bewonderde 

anderszinss zijn welsprekendheid en arglist.68 Tijdgenoten waren zich de januskop die hem 

aankleefdee terdege bewust. In zijn stadsbeschrijving uit 1665 karakteriseerde Tobias van 

Domselaerr Mercunus met de woorden: 'Hy was d' eerste, die de Koopmanschappen met maat en 

gewicht,, doch niet zonder bedroch, leerde verkoopen'.69 

Mercunuss was in de zeventiende eeuw een geziene gast in de Republiek. Zijn beeltenis in 

zandsteenn sierde vanaf omstreeks 1670 ook de zuidgevel van de nieuwe Amsterdamse Beurs van 

Hendrickk de Keyser. Het werd vervaardigd door Bartholomeus Eggers, maar is bij de sloop van 

hett gebouw in 1837/1838 verloren gegaan.7(' Xic t alleen in Amsterdam maar ook in andere 

Hollandsee steden trad Mercunus, vaak gerepresenteerd door zijn attributen, steevast op m 

allerhandee visuele uitingen die het welvaren van stad of land tot onderwerp hadden.71 Zij n 

beelteniss vond eveneens een plek in menige koopmanswoning. In de achterhal van het 

zeventiende-eeuwsee poppenhuis van Petronella Oortman, echtgenote van zijdekoopman 

Johanness Brandt, bevond zich een plafondschildering van Mercunus.72 In een familieportret uit 

dee omgeving van Pieter Codde uit 1620-1625 rust de schouw van de afgebeelde schoorsteen op 

eenn grote gebeeldhouwde figuur van Mercunus; het is vermoedelijk een verwijzing naar het 

beroepp van de heer des huizes.7' Dat de Mercunussymbohek geen dode letter was, blijk t eveneens 

uitt het gebruik hiervan in het dagelijkse taalgebruik. Toen de oudheidkundige en koopmanszoon 

Petruss Scnvenus enige weken in beslag werd genomen door de handelsbeslommenngen van zijn 

familie,, toonden zijn geleerde correspondenten zich bezorgd. Hij was volgens hen zozeer in de 

cultuss van Mercunus verwikkeld geraakt, dat hij die van Minerva, de wetenschap, dreigde te 

verwaarlozen.74 4 

D ee locatie van Quellmus' beeld van Mercurius (89) op het snijvlak van het Amsterdamse 

bestuurlijkee en financiële machtscentrum (respectievelijk stadhuis en Wisselbank) is veelzeggend. 

Hett illustreert de onderlinge verwevenheid van koophandel en financiële dienstverlening en 

tegelijkertijdd ook de groeiende respectabiliteit van dit verbond. Mercunus' vleugels strekten zich 

inn de loop der tijd over steeds meer, voorheen vaak met argwaan bekeken, functies uit. Van groot 

Dee praktische welsprekendheid van de koopman (gericht op dialoog) veroverde in de zeventiende eeuw 
geleidelijkk aan terrein op de klassieke welsprekendheid (monoloog). Janssen 2002, 'Geslaagde spreken'. 

"**  Geciteerd in: Honig 1998. Painting. 1. nt 3. 
Alleenn de Mercuriusstaf van het beeld ts bewaard gebleven. Cat. Amsterdam 1995. In beeld gebracht, nr. 58. 
Inn een zeventiende-eeuw s stadspanorama van Rotterdam, vermoedelijk in 1613 gemaakt door Pieter 
Serww outers en Petrus Sibrandi, houdt de stedenmaagd in haar rechterhand een mini atuurkoopv aardij schip 
vast,, terwijl ze omringd is door visgerij, haringtonnen. pakken koopwaar en een Mercuriusstaf De Rov van 
Zuydewijnn 2002. Van koopman. 106-110 De Nederlands hervormde kerk in De Rijp bevat een glas-in-
loodraamm uit 1655/1656 waarop een man met een gevleugelde helm en Mercuriusstaf is verbeeld Het was 
eenn schenking van de dijkgraaf en heemraden SKKN Utrecht, nr. 54762. 
Pijzel-Dommissee 2000. Pronkpoppenhuis, afb. 365 
Hett schildenj bevindt zich in de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam. Filedt Kok 2001. Nederlandse 
kunst,kunst, nr 85 Fock 2001. Nederlandse interieur, aft) 22 
Langereiss 2001. Geschiedenis als ambacht. 109 Het betreft een brief van Castncomius aan Scriverius van 22 
augustuss 1612 
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belangg voor deze ontwikkeling was de groeiende overheidsbemoeienis en -betrokkenheid bij deze 

activiteiten,, die met name in de Noordelijke Nederlanden plaatsvond.7' 

Toenn na de val van Antwerpen in 1585 het economisch zwaartepunt zich geleidelijk van 

dee Zuidelijke Nederlanden naar de Noordelijke Nederlanden verplaatste, bleef de financiële 

componentt hiervan niet achter. Weliswaar nam Genua de rol van Antwerpen als brandpunt van 

financiëlee vernieuwingen over, men zat in Amsterdam niet met de armen over elkaar.7,3 Nadat in 

16099 de Amsterdamse Wisselbank het licht zag, volgde m 1614 nog de Amsterdamse Bank van 

Leningg die tegen afgifte van onderpand kleine bedragen aan particulieren, ambachtslieden en 

koopliedenn verstrekte. Elders in de Republiek vond de oprichting van wisselbanken en banken 

vann lening navolging. In veel steden werd overigens een minder strikte scheiding tussen de 

activiteitenn van deze banken aangehouden dan in Amsterdam, waar de Wisselbank zich niet met 

kredietverleningg bezighield. 

Hett belang van de groeiende overheidsbetrokkenheid voor de legitimering van de 

financiëlee sector is goed te illustreren aan de hand van de ontwikkeling van de banken van 

lening.777 Vanaf de Middeleeuwen tot het begin van de zeventiende eeuw exploiteerden 

particulieree ondernemers, zoals ondermeer de eerder ter sprake gekomen tafelhouders \ ernatti, 

Knex,, Tortarolis, Luz en Ferrens, dit type banken, l iet overheidsbeleid ten aanzien van deze 

activiteitenn en de beoefenaars hiervan kenmerkte zich in de Habsburgse tijd nog door regulering 

opp afstand. Perioden van repressie werden afgewisseld met perioden van tolerantie, waarbij de 

financiëlee afhankelijkheid van de vorsten van deze geldschieters ook een rol speelde; het hemd 

wass nu eenmaal vaak nader dan de rok.71*  Na het uitbreken van de Opstand besloten de Staten 

vann Holland (1578) dat het bestuur en beheer van de banken van lening voortaan een 

aangelegenheidd van de steden zou zijn. In enkele grotere steden in I Iolland en Zeeland kwam de 

exploitatiee van de banken van lening in overheidshanden. In de zeventiende eeuw zijn in de 

Republiekk vijftien van dergelijke stedelijke banken van lening opgericht.79 Daarnaast bleven 

particulieree banken van lening actief.8'1' In tegenstelling tot de situatie in de Zuidelijke 

Nederlandenn hadden de banken van lening in de Noordelijke Nederlanden een commercieel 

karakter.. Het waren ook handelsbanken/1 Aan de oprichting van Rotterdamse Bank van Lening 

mm 1635 bijvoorbeeld lag de overweging ten grondslag, dat deze bank zou strekken 'tot seer 

grootenn voordeel ende gerief soo vande armen als oock vande vermoegende luydcn ende 

7'' 't Hart/JonkerA/an Zanden 1997. Financial history. Rode draad in dit boek is de groeiende invloed van 
publiekee instellingen op de ontwikkeling van het financiële en monetaire systeem in de Nederlanden Zie 
ook:: KlcinA^eluwenkamp 1993. 'Entrepreneur'. 45-47. 

7'' Braudel 1988-1990. Beschaving, dl. 2. 366-368. De Vriesman der Woude 1995. Nederland, 166 
777 't Hart/JonkerA/an Zanden 1997. Financial history Maassen 1994. Krediet. 88-155. Melles 1950, Hnys van 

Leeninge. Leeninge. 
7SS Onder Karel V en Filips 11 werd een qua intensiteit ongekend felle anti-Lombard politiek gevoerd. In 1510 

werdenn de banken van lening in de Habsburgse Nederlanden verboden. Vrij spoedig daarna werden ze echter 
noodgedwongenn toch weer toegelaten, omdat hun kredietfaciliteiten niet konden worden gemist. Wel kregen 
tafelhouderss te maken met onvoordclige octrooibepalingen Maassen 1994. Krediet. 74-76. 

7'**  Idem. 116-117 
s""  Idem. 124-128 
'̂' In de Zuidelijke Nederlanden werd als reactie op de schaduwzijden van het particuliere pandbedrijf in de 

eerstee helft van de zeventiende eeuw een exclusief netwerk van 'Bergen van Barmhartigheid' opgericht. De/e 
instellingenn richtten zich op pandbelening tegen een beperkte rente. Bij de oprichting speelden sociale en 
charitatievee overwegingen een centrale rol. Hun primaire aandachts\eld was het verstrekken van consumptief 
krediet;; er zijn nauwelijks sporen van commerciële kredietverlening gevonden. Deze ontwikkeling leidde 
ertoee dat de particuliere leentafcls in de Zuidelijke Nederlanden sterk onder druk kwamen te staan en 
uiteindelijkk in de tweede helft van de zeventiende eeuw geheel verdwenen. Soetaert 1986. Bergen. 
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koopluyden'.*""  Indicatief voor het handelskarakter van de pandbelening in de Noordelijke 

Nederlandenn was dat de gemiddelde beleensom per pand hoog lag. 

Overheidsbemoeieniss met bancaire activiteiten zoals geldwissel en kredietverlening deden, 

inn combinatie met een gunstig economisch tij en ruime kapitaalmarkt, de respectabiliteit van deze 

activiteitenn geleidelijk aan groeien.*' Zonder enige aarzeling waren vooraanstaande regenten en 

gevestigdee kooplieden bereid het commissarisschap van stedelijke banken van lening en 

wisselbankenn op zich te nemen. In de Amsterdamse Wisselbank hingen boven de 

commissariskamerr de vier gesneden wapenborden van de families Roeters, Revnst, Bas en Trip. 

diee in 1655, het jaar van de inwijding van het nieuwe stadhuis, commissarissen van deze bank 

waren.S44 Ook de drie heren op leeftijd in het groepsportret van vermoedelijk enkele 

commissarissenn van de Amsterdamse Wisselbank in functie, dat rond het derde decennium van 

dee zeventiende eeuw werd vervaardigd door Thomas de Kevser, verbonden met gerust hart hun 

naamm en eer aan deze instelling (90).s" / e zijn gekleed in onberispelijk zwart glanzende kledij. Op 

eenn nauwelijks zichtbare tafel zijn enkele attributen uitgestald. Kr ligt een geopende geldzak met 

munten;; een van de heren toont ons nadrukkelijk enkele muntstukken hieruit. Kveneens op tafel 

staatt een gulden essaveursweegschaal. Deze weegschaal werd gebruikt voor het bepalen van het 

goud-- en zilvergehalte van munten en was derhalve een onmisbaar attribuut voor een geordende 

enn eerlijke geldwissel; de weegschaal is niet zonder reden in evenwicht afgebeeld. Bovenop de 

weegschaall  staat een griffioen. Di t monsterlijke fabeldier, dat de eigenschappen van de adelaar en 

dee leeuw in zich verenigt, waakte volgens de Grieken over de goudmijnen van de Scythen.8" Het 

iss waarschijnlijk een verwijzing naar de toezichüioudende taak van de geportretteerden. In alles 

getuigtt het groepsportret van de respectabiliteit van de activiteiten waarover dit college waakte." 

Dee Amsterdamse Beurs, gelegen om de hoek van het stadhuis en de Wisselbank, mocht 

zichh in eenzelfde respectabel imago verheugen. De Beurs was sinds 1611 in gebruik en vormde 

hett zenuwcentrum van de Amsterdamse handel. Tot die tijd ontmoetten de kooplieden elkaar in 

dee buitenlucht of - bij slecht weer - in de St. Olafskapel en de Oude Kerk.*" Voor een breed scala 

aann diensten kon men op de Beurs terecht: allerhande koopwaren, het charteren van 

scheepsruimte,, het verzekeren van lading, het verkrijgen van krediet, het verrichten van 

s:: Maasscn 1994. Krediet. 151. 
Sll De VricsA'an der Woude 1995. Nederland. 163. 
v_ii Cat Amsterdam 1995. In beeld gebracht, nrs. 98-101. 

Dee aanvankelijke datering van het schilderij in 1619 is inmiddels op basis van stijlkenmerken in twijfel 
getrokkenn en veranderd in ca 1627 De eerdere mogelijke identificatie van de geportretteerde 
commissarissenn f Jacob Gerritz Hoyngh. Roelof Egberts/ en Laurens Jans/. Spiegel) komt hiermee te 
venn allen. Dudok van Heel 1977, 'Commissarissen', 16-17 Adams 1985. De Keyser. nr. 15. 39. 

vv'' Hall 1993. Iconografisch handboek, lemma 'griffioen'. 128 
Eenn vergelijking met de verschillende groepsportretten van regenten en regenlesscn van 
liefdadigheidsinstellingenn is interessant. Ook hierin wordt geld regelmatig in een setting van respectabiliteit 
afgebeeldd Voorbeelden zijn ondermeer Nicolacs Cornelis/ Mocyaert. De regenten en regentessen van het 
(hidemannen-(hidemannen- en vrouwenhuis uit 1640 (Amsterdams Historisch Museum) en Jurriaen Ovens. De regenten 
vanvan het Oudezijds Hmszittenhuis uit 1656 (Amsterdams Historisch Museum) Ook een vergelijking met de 
groepsportrettenn van het serment van de Munt in Dordrecht, de instelling die verantwoordelijk was voor een 
ordentelijkk beheer van de muntproductie. dringt zich op De Rechtkamer van de Dordtse Munt be/at in 1677 
vij ff  van de/e groepsportretten Ze gaan terug op een /estiende-ecuwse beeldtraditie Cat Dordrecht 1992. 
ZichtbaereZichtbaere werels. 40-41. Het belang dat werd gehecht aan het gereguleerde muntwezen blijkt ook uit de 
uiterstt scherpe repressie van valsemunterij Balthasar Gerrits, de grootvader van Johannes Vermeer, was 
betrokkenn bij een valsemunterscomplot. Zijn opdrachtgevers moesten dit uiteindelijk met de dood bekopen. 
Montiass 1993. Vermeer. 35-52 Zie voorde ontwikkeling van het muntwe/en inde Noordelijke Nederlanden: 
Polakk [998. 'Muntchaos' 
Lcsgerr 2001. Handel in Amsterdam. 217. 



betalingen,, het huren van pakhuisruimte en zelfs het aannemen van sjouwersvolk.VJ Over het 

belangg van deze instelling werd hoog opgegeven. Op de gevel van de Amsterdamse Beurs werd 

eenn medaillon met de tekst van een lofgedicht van )an Vos aangebracht, waarin de roem van de 

stadd werd bezongen: 'Roemt Kphesus op haer kerk Tyrhus op haer markt en haven/ Babel op 

haerr metzel werk, Memphis op haer spitze gaven. Romen op haer heerschappy Al de werelt 

roemtt op mv'."' ]n de perceptie van tijdgenoten was - niet ten onrechte ovengeus - de glans van 

dezee vermaarde koopmansstad dus mede te danken aan de bedrijvigheid op de Beurs. Hier lagen 

dee fundamenten van 's stads welvaart. De koopmansbeurs in bedrijf vormde dan ook een 

populairr onderwerp in de zeventiendeeeuwse schilder- en prentkunst (91). Het waren taferelen 

die,, net als de beeltenis van Mercunus, zonder meer passend waren voor de aankleding van een 

koopmanswoning.. Ook personen die actief waren in het vroegmoderne bankwezen lijken 

belangstellingg voor dit type afbeeldingen te hebben gehad. De Amsterdamse juwelier en 

geldwisselaarr Symen Sijmenss bijvoorbeeld had in 1629 in zijn comptoir een prent van de Beurs 

hangen.91 1 

Respectabiliteitt had echter wel zijn grenzen. De twee gevulde geldhoorus van gesneden 

eikenhoutt op een balie van de Amsterdamse Wisselbank symboliseerden de hoorn des 

ovcrvloeds,, waar deze instelling vanzelfsprekend haar steentje aan bijdroeg '92 . '" / e staan echter 

inn schril contrast met de kapotte geldzakken, lege beurzen en opengebroken sloten die de 

omlijstingg vormden van de deur van de Desolate Boedelkamer, in 1644 opgericht voor de 

afhandelingg van bankroetzaken en eveneens gevestigd in het Amsterdamse stadhuis (93J .J ' l iet 

zijnn de afschrikwekkende brokstukken van onbezonnen ondernemersgedrag, dat zonder pardon 

opp maatschappelijke afkeuring kon rekenen. Het motief van de val van Icarus m het bijbehorende 

relieff  boven de deur is niet zouder reden gekozen. Icarus, zoon van Daedalus, vloog m zijn jonge 

overmoedd de zon tegemoet zodat zijn zelfgemaakte vleugels smolten en hij in zee stortte. Tegen 

hett advies van zijn vader m had hij niet het juiste midden - m dit geval tussen zon (smelten 

vleugels)) en water (zwaar worden vleugels) - weten te houden/4 De moraal ts duidelijk. 

Ondernemerschapp mocht zich in de zeventiende eeuw weliswaar m maatschappelijke 

respectabiliteitt verheugen, maar het diende wel op een verantwoorde wijze te worden 

uitgeoefend.. Met insolvabiliteit en bankroet ging men over de schreef. Het werd beschouwd als 

eenn zonde, ongeacht de oorzaak. Ken koopman die bankroet ging, was een dief van andermans 

portemonnee.. De kerkelijke tucht sloeg onmiddellijk toe." Ouderlingen moesten het ambt 

neerleggen.. Het avondmaal werd het failliete lidmaat onthouden. In een maatschappij waarin ooi-

enn betrouwbaarheid centraio waarden vormden, was er alle partijen dan ook veel aan gelegen om 

dezee situatie te voorkomen. Crediteuren doden hun best om tot een akkoord met hun 

schuldenaarr te komen, omdat niet alleen de respectabiliteit van do schuldenaar, maar ook de eigen 

financiëlee belangen m hot geding waren. Debiteuren doden op hun beurt een beroep op hun 

VJJ Idem. 2IK. 
'"''"'  Geciteerd in: Schama 1991. embarrassment of riches. 299 
""  Loughman/Monuas 2000. Public and private. 141. 
'""  Cat. Amsterdam 1995. In beeld gebracht, nr 150. 
Jll Fremantle 1959. Town Hall. 73. De geldzak (te vol ofte leeg) kende een lange beeldtraditie, waarin de 

waarschuwingg tegen gierigheid, heb/ucht en geldverspilling centraal stond Niet alleen in de schilder- en 
prentkunst.. maar ook in de decoratieve aankleding van kerken zijn geldzakken met een veelal negatieve 
connotatiee aan te treffen Zie voor dit motief ondermeer de gewelfschildering in de Oude Kerk te Amsterdam. 
SKKN.nr.. 19686 

""  Hall 199?. Iconografisch handboek, lemma 'Icarus'. 151 
Vann Deursen 1991. Bavianen en slijkgcuzen. 222-223 
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familie.. Zo ontving Andnes van der Meulen in 1644 een dringende oproep van zijn bankierende 

zwagerr Philippe Calandrini om hem bij te staan een dreigend bankroet te voorkomen."*  De 

oorzaakk hiervan lag in Calandnni's zakelijke associatie met zijn zwager Philippe Burlamacchi. 

Dezee kon zijn vorderingen op de l.ngelse Kroon niet innen, waardoor een domino-effect in 

werkingg trad. Burlamacchi was niet in staat Calandrini te betalen, die op zijn beurt in gebreke 

moestt blijven tegenover zijn crediteuren. In eerdere gevallen had Andnes van der Meulen zijn 

zwagerr geholpen, maar nu voelde hij zich genoodzaakt zich van alle zakelijke banden met 

Calandrinii  te ontdoen. Calandrini belandde uiteindelijk in Indtë. Zijn poging om uitgezonden te 

wordenn in een eervolle bestuurlijke functie van de Verenigde Oostindische Compagnie ( V OO 

misluktee en hij moest genoegen nemen met een benoeming op ambtelijk niveau.̂  Het was voor 

hemm een afgang via de achterdeur. 

Dee gevisualiseerde respectabiliteit van het koopmanschap was het resultaat van een geleidelijke 

accentverschuivingg in de maatschappelijke perceptie van het koopmanschap gedurende de 

vroegmodernee tijd. All e retoriek ten spijt was deze accentverschuiving veeleer pragmatisch dan 

principieell  van aard. De moreel-ethische gedragsleer van het rechtvaardig koopmanschap speelde 

hierbijj  een belangrijke rol. De humanist Dirck Volckertsz. Coornhert was met zijn De Coopmati uii 

15800 een belangrijke vertolker hiervan, maar het gedachtegoed had een veel bredere verspreiding. 

\\ olgens deze gedragsleer draaide het allemaal om de wijze waarop koopmanschap en handel 

werdenn bedreven. I Iet voorkomen van oneerlijke concurrentie, van prijsopdrijving en van schade 

berokkenenn aan derden stond hierin centraal.9*  Coornhert'? gedachtegang ging terug op klassieke 

werkenn die zich in de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd m een grote belangstelling mochten 

verheugen.. Zo keerde Cicero's koopman uit De Ojf/cüs, die met de gewetensvraag over profijt 

versuss eer werd geconfronteerd, terug in ondermeer de werken van humanist Coornhert, de 

dichter-geleerdee Barlaeus en de rechtzinnige predikant Udemans.*  Men ander belangrijk werk was 

Anstoteles'' lithica, een gedragsfilosofisch geschrift dat over rechtvaardigheid en menselijk geluk 

gingg en waarin wederkerigheid een sleutelwoord was.1" De koopman hoefde geen altruist te zijn 

omm maatschappelijk geaccepteerd te worden, maar diende wel de juiste maat te houden. Met dit 

praktischee maatschappelijke ijkpunt op zak konden de principiële bezwaren tegen het 

koopmanschapp naar de achtergrond verdwijnen.1"1 Terwijl ['.rasmus zich, weliswaar ironiserend, 

inn 1515 in zijn 1 j)j  der Zotheid nog afvraagt welke koopman aanstoot neemt aan meineed, bloost 

bijj  een leugen en gewetensbezwaren heeft bij diefstal en woeker, acht jan Luvken in liet Aletiselyk 

BedryfBedryf uit 1694 de inzet van de koopman in geld en goed 'op hoop van winst' een adequate 

parallell  voor het menselijk streven naar het Heuwige Goed.1'0 Het zijn weliswaar onvergelijkbare 

werken,, maar ze getuigen onbedoeld van de uitersten waartussen de perceptie van het 

koopmanschapp zich in de vroegmoderne tijd grosso modo bewoog. Illustratief hiervoor zijn ook 

Kooijmanss 1997. Vriendschap. 82-93 
Dee VOC hanteerde als beleid dat personen die bankroet waren gegaan niet op hoge posten werden benoemd. 
Kooijmans.. Vriendschap. 91-92. 
Sprungerr 1995, 'Entrepreneurs'. 213-221. 
Dee koopman moest beslissen of hij de hongerige inwoners van Rhodos \oor een hoge prijs zijn graan /.ou 
verkopen,, terwijl hij wist dat meer schepen met graan naar Rhodos onderweg waren. Spies 1990. 'Koopman 
vann Rhodos' 
PannierA/erhaeghee 1999. Anstoteles'Ethica 
Voorr de verschuiving van de conceptuele balans tussen het economisch handelen van de koopman en de 
socialee effecten m de context van het /estiendc-eeuuse Antwerpen: Honig 1998. Painting, hoofdstuk 1. 

-- Erasmus/Bange 2000.1.of der zotheid. 123-124 Zie voor de ontstaansgeschiedenis v an Het Menselyk Hedryf 
dee paragraaf Prenten \n serie uit hoofdstuk 5. 



dee bijdragen van de Brabantse rederijkerskamers op het Antwerpse landjuweel van 1561.1" ' Het 

vraagstukk van het belang van de rechtvaardige koopman - onderwerp van de uitgeschreven 

wedstrijdd - werd in de opgevoerde rederijkersspelen uiteenlopend behandeld, hetgeen duidt op 

eenn gemêleerde perceptie op de rul van de koopman in die tijd. Zowel ouderwetse veroordeling 

vann de uitwassen van zijn activiteiten als waardering voor het maatschappelijk en economisch 

nutt van de koopman komen voor. Uiteindelijk zou deze laatste visie de overhand krijgen. 

Opmerkelijkk element in deze ontwikkeling was ook de verschuiving in maatschappelijke aandacht 

vann het gedrag van de koopman naar het gedrag van de koper. F Iet was niet langer de bedrieglijke 

koopman,, maar degene die zich liet bednegen die onder vuur kwam te liggen. Zo laakte Roemer 

Yisscherr in zijn Sintwpoppen uit 1614 de kopers van waardeloze waren, maar had begrip voor 

degenenn die hun brood op deze manier verdienden, mits het 'sondcr heghen gheschieden 

mach'.114 4 

Inn het voetspoor van de koopman volgde ook de financiële dienstverlener op het pad van 

dee maatschappelijke respectabiliteit. Deze ontwikkeling verliep niet lineair. Tot ver in de 

zeventiendee eeuw bleven gelulden van uiteenlopende aard hoorbaar. Terwijl de overheid enkele 

vann deze bancaire functies in eigen beheer nam en verder opteerde voor een gecontroleerd 

gedoogbeleid,, hielden de kerkelijke bezwaren tegen met name pandbelening lang stand. De 

kerkelijkee autoriteiten waren vanaf de Middeleeuwen altijd de grootste tegenstanders van de 

tafelhouderss en aanverwante kredietverleners geweest. Hun belangrijkste kritiekpunt betrof het 

berekenenn van rente voor een lening, hetgeen als woeker bekend stond. Woeker werd 

veroordeeldd op grond van bijbelteksten en van een lange christelijke traditie die terugging op de 

Kerkvaderss en de eerste concilies.1" 'Niemaut mach tijd copen' staat op een portret van een 

Amsterdamsee koopman, mogelijk Pieter Overlander, uit 1548.'"" Het geeft goed het 

hoofdbezwaarr tegen woeker aan: de mens mag zich niet de van God gegeven tijd toeeigencn en 

zichh ten koste van anderen verrijken. Hij heeft immers alles te leen van God. Het is de arme die 

rechtt heeft op de rente van Gods hoofdsom, niet de tafelhouder. .Alhoewel het vijfde concilie van 

Lateranenn T 512-1517) in principe een zekere rente toepassing rechtvaardigde, bleef de negatieve 

kerkelijkee houding ten aanzien van tafelhouders hardnekkig. Ook in de Noordelijke Nederlanden 

wass het discours nog lang niet uitgewoed. In zijn Christeüjcke otuktwijsiHge van woecker (1637) 

rechtvaardigdee f. Cloppenburg, predikant te Brielle, een redelijke renteheffing, maar nam op 

bijbelsee gronden heftig stelling tegen woeker, kredietwezen en banken van lening.' Hij 

veroordeeldee pandbelening ook vanwege de geringe inspanning die ermee gepaard ging- I Iet '....) 

'sondcrr ongemack en buvten gevaer van winckelneennghe oft coopmanschap oft landtbouwerye 

alleee |n| met uvdeenmge van svn Gelt op so veele wins te als hy bedinghen conde hem selven te 

vernjeken'' kon niet door de beugel.:" God had immers bij de uitdrijving uit het Paradijs bepaald, 

datt de mens 'in het zweet zijns aanschijns' zijn brood zou verdienen.'"' Daar viel het slapend rijk 

wordenn niet onder. De Leidse hoogleraar Saumaise verzette zich tegen Cloppenburg's 

opvattingen.. In drie geschriften uit tic jaren 1638-1640 verdedigde hij de renteheffing op geleend 

'"'' Honig Vm.PaiMinz.l. 
44 Schol/ 1990. 'Economische sector'. 21-23. Zie voor de/e gedachtegang ook: Honig 1998.1'atnring. 9. 

Nergenss kleurrijker wordt de kerkelijke strijd tegen de woeker beschreven als in Lc Goff 1986. Bourse. 
Dee verblijfplaats van het schilderij is onbekend. De volledige tekst luidt: Alst glas |/andlopcr| is verlopen./ 
soo mach ment om keren./ niemant mach tijt copen., in tijts wilt sten e leren' Schers 1992. 'Overlander'. 124-
130. . 
BiografischBiografisch lexicon, dl 6. lemma 'Saumaise' (nog te verschijnen) 
Geciteerdd in: Beins 1931. Wirtschaftseihik. 31 
Ziee hiervoor hoofdstuk I 
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kapitaal.. Het was volgens hem niet strijdig met enig goddelijk recht of bijbels voorschrift en 

behoordee tut de seculiere orde."1 De race was echter hiermee met gelopen. Nog tot in het 

middenn van de zeventiende eeuw werden in kerkelijke kring diverse resoluties aangenomen die de 

tafelhouderss in hun maatschappelijk functioneren dwarsboomden; deze troffen overigens alleen 

dee tafelhouders die lidmaat waren. In de jaren veertig en vijfti g woedde nog een felle theologische 

strijdd tegen tafelhouders. waarin de Utrechtse theoloog Gisbernis Yoetius een vooraanstaande rol 

speelde.. Ook tafelhouders zelf roerden zich hierin. '1 afelhouder Justus Kriex bijvoorbeeld schreef 

samenn met zijn collega Jean Jacques Gerbm een apologetisch geschrift.11' Justus Kriex had dan 

ookk aan den lijv e de toom van Yoetius gevoeld. Yoetius had namelijk in 1636 tevergeefs 

geprobeerdd om de promotie van Kriex tot doctor in de rechten te verhinderen. 

Uiteindelijkk wist de kerkelijke ethiek de maatschappelijke emancipatie van de tafelhouders 

inn de Noordelijke Nederlanden niet te keren. De beschermende vleugels van Mercunus spreidden 

zichh geleidelijk ook over hun activiteiten uit. Toetssteen voor deze beroepsmatige activiteiten 

werdd de praktische stedelijke gedragsmoraal van 'de juiste maat'. Wie zich binnen de marges van 

hett toelaatbare bewoog, mocht zich geaccepteerd weten. Hen bezegeling van deze ontwikkeling 

warenn de resoluties van de Gewestelijke Staten van zowel Holland als Gelderland uit 1658 en die 

vann Utrecht uit 1664.: | : De strekking hiervan was zonneklaar. Banken van lenmg waren een zaak 

vann de wereldlijke overheden waar de geestelijke overheden zich niet mee dienden te bemoeien. 

Bankhouderss en hun personeel die zich aan de regels hielden, mochten niet beschuldigd worden 

vann onrechtmatige winst of woeker. Het was dus niet langer toegestaan tafelhouders als vanzelf 

mett de ondeugd van hebzucht te associëren. 

Dee effecten van deze ontwikkeling bleven niet uit. Tafelhouders huwden m aanzienlijke 

familiess en drongen, zeker in de wat kleinere plaatsen, door in het openbaar bestuur. Terwijl 

voorheenn de Italianen de pandbeletnng domineerden, werden ook steeds meer met-Italianen 

hierinn actief. Niet langer was pandbeletnng louter een bezigheid voor buitenstaanders. De 

beroepsmatigee besognes van verschillende vertegenwoordigers van de familie Kriex tonen dit 

onomwondenn aan. Deze familie was weliswaar verwant met verschillende Italiaanse 

tafelhoudersgeslachten,, maar bracht ook uit eigen gelederen tafelhouders voort.11' Naast 

tafelhouderss behoorden ook notabelen, advocaten en zelfs predikanten tot deze familie. De 

Goudsee familie Balbian had naast tafelhouders ook notarissen en medici m de gelederen.114 Het is 

niett verwonderlijk dat deze maatschappelijke emancipatie van tafelhouders ook een visuele 

vertalingg kreeg in de talrijke zelfbewuste zeventiende-eeuwse tafelhoudersportretten. De 

tafelhouderss konden zich inmiddels meten met andere vertegenwoordigers van de stedelijke 

handelsklasse.. Dat was wel eens anders geweest. 

Zesüende-eeuwscZesüende-eeuwsc collega 's 

Inn 1563 verscheen m Antwerpen een persoonlijk testament m boekvorm van de hand van Lowvs 

Porquui.11""  I Iet was een luxueus uitgegeven boek. Lowvs Porquin, geboren in Chien in 1511. was 

BiografischBiografisch lexicon, dl 6. lemma 'Saumaise' (nog te verschijnen| 
Maassenn 1994, Krediet. 148. 
Idem,, 148-149 
Wolleswinkcll  1992. 'Portretten' 
Rietemaa 1985. 'Goudse Balbians'. 147-158 Dc/e familie was ook actiefin de Zuidelijke Nederlanden. 
Greilsammerr 1989. Porc/uin 



vann bescheiden komaf. In 1529 zocht hij samen met zijn broer zijn heil in de Zuidelijke 

Nederlanden,, waar hij zich beroepsmatig met pandbelening bezighield. Pas nadat hij in 153 / naar 

dee Noordelijke Nederlanden is getrokken, keerden zijn financiële kansen ten goede. 

Achtereenvolgenss treffen we hem als tafelhouder aan ui Xienkzee en Middelburg. Bergen op 

/ o omm werd uiteindelijk zijn woonplaats, maar hij bleef inkomsten genieten uit de leen tafel in 

Middelburg.. In 1573 overleed hij en werd begraven in de Sint Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. 

[Iett ging Porquin maatschappelijk redelijk voor de wind. I li j bekleedde verschillende ere functies 

inn zijn woonplaats en onder de peters en meters van zijn kinderen bevonden zich geestelijken, 

intellectuelenn en vooraanstaande patriciërs uit de plaatselijke bevolking."' Bovendien lukte het de 

gebroederss Porquin om in 1553 in de adelstand te worden verheven. Toch is Porquin in zijn boek 

opvallendd terughoudend over zijn beroepsmatige werkzaamheden. Hij presenteert zichzelf in zijn 

boekk met als een pandbelener, maar als een koopman die indachtig Spreuken 11:1 christelijke 

naastenliefdee en eerlijkheid in het vak als zijn plicht beschouwde: 'Men valsch gcwichte is voor 

denn Heere afgrijsehjck. nier een vol ghewichte is by hem seer prijsclijck\ i n Anders dan bij zijn 

zeventiende-eeuwsee collega's was zijn zwijgzaamheid vermoedelijk mede ingegeven door de nog 

overheersendee negatieve maatschappelijke beeldvorming over pandbelening in die tijd. De 

nadrukk die hij legt op een eerlijke en rechtvaardige wijze van beroepsuitoefening is typerend voor 

hett spanningsveld waarin hij en veel van zijn in koophandel en financiële dienstverlening actieve 

collega'ss zich in die tijd bevonden. Het is een spanningsveld dat in het zestiende-eeuwse 

beeldmateriaall  nadrukkelijk voor het voetlicht wordt gebracht: het ivlie gewicht in verschillende 

koopmansportrettenn en het valse gewicht in de vele bureauscènes die in diezelfde tijd een grote 

pii  >pulantcit genoten. 

/.eventiende-eeuwsee kooplieden Heten zich als gezeten en welgestelde burgers portretteren, 

waarbijj  beroeps indicaties hoogst zeldzaam zijn. Terwijl het aantal portretten van hun zestiende-

eeuwsee collega's vele malen kleiner is, hebbeu die zich juist regelmatig in functie laten 

portretteren.. Geld neemt in deze portretten een prominente plaats in. De geportretteerden lijken 

zichh hier geenszins voor te schamen. Integendeel, ze spreiden een duidelijk zelfbewustzijn ten 

toon.. De koopman of bankier in een portret van de Vlaamse schilder Jan Gossaert uit circa 153(1 

kijk tt ons recht in de ogen (94).m Hij zit achter een tafel in een krap ogende kantoorruimte. Zijn 

kledingg straalt njkdom uit. I Ti kei e ringen sieren zijn handen. Rondom hem liggen en hangen 

verschillendee attributen die wijzen op een commerciële functie: twee stapels met munten, een 

munrweegscliaall  en diverse schrijfbenodigdheden zoals pennen en een zandstrooier om inkt te 

drogen.. Hij is net bezig om met een ganzenveer een aantekening te maken m het opengeslagen 

boekk dat voor hem op tafel ligt. Ken jaar eerder portretteerde in de Noordelijke Nederlanden 

Maartenn van Heemskerck eveneens een koopman of bankier in een vergelijkbare, doch iets 

soberder,, omgeving (95). '" Ook hier dezelfde zelfbewuste houding. Terwijl de geportretteerde 

koopmann met zijn linkerhand een rekeningenboek openhoudt, telt hij met zijn stevige en 

doelgerichtee rechterhand het geld. 

Voorr beide portretten zijn in het verleden pogingen gedaan om de geportretteerde te 

identificeren.. Van het portret van Gossaert is wel beweerd dat het zou gaan om de Zeeuwse 

Porquinn was ondermeer gecommitteerde \oor de taxatie \ an de 'hondersten penning' (1570) en mede-deken 
vann het Gilde \an het Heilig Sacrament \an de Grote Kerk. Greilsammer 198(). Porquin. 57. 

, pp Idem. 1IS. 
::: v HandAVolfl' 10X6. Sethcrlandish painting. 103-107. 

Opp een pendantportret is zijn echtgenote achter een spinnewiel geportretteerd (/ie afb 170). 
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belastingontvangerr en latere ontvanger-generaal I Iieronymus Sandelin, maar de/e identificatie is 

inmiddelss omstreden." 1 let portret van Van Heemskerck heeft lange tijd te boek gestaan als een 

portrett van muntmeester Pieter Bicker, maar deze identificatie wordt eveneens in twijfel 

getrokken.1-11 Dat de geportretteerden een commercieel beroep uitoefenden staat echter wel vast. 

Dee portretten vertonen qua onderwerp en compositie een sterke gelijkenis met de verschillende 

koopmansportrettenn van Hans Holbein de jonge, zoals het portret van koopman George Gisze 

uitt 1532; wederom een zelfbewuste vertegenwoordiger van een handelsklasse in opkomst (96). ': : 

Hett is een van Holbein's portretten van invloedrijke Duitse Hanze-kooplieden in Londen (de 

zogenaamdee Steelyard kooplieden).1-' 

Inn de zestiende-eeuwse koopmansportretten is de geportretteerde koopman of bankier 

steedss gezeten achter zijn werktafel, waarop een veelheid aan attributen is gerangschikt die een 

verwijzingg naar zijn beroep inhouden. Geldmunten zijn hierbij, evenals de muntweegschaal, 

steevastt van de partij. Ook in de ruimte eromheen wemelt het van referenties aan de 

beroepspraktijk.1"44 De koopmansportretten zijn niet alleen compositorisch goed vergelijkbaar, 

maarr ze dateren ook uit eenzelfde tijdsperiode: de jaren dertig van de zestiende eeuw. / e passen 

naadlooss in de humanistische portrettraditie, die wordt gekenmerkt door het meer op de grond 

tredenn van het individu.1" ' Welgestelde burgers ontsnapten aan de ketenen van het 

stichtersportrett en sloegen visueel de vleugeis uit in verzelfstandigde portretten. Ze heten zich 

meestall  niet met lege handen afbeelden. Wat deze zestiende-eeuwse koopmansportretten echter 

zoo bijzonder maakt, is de rol die aan het beroep in de visuele identiteit van de geportretteerden 

wordtt toegemeten.12" Hier presenteert de homo faber die zich in vol ornaat. 

Ookk in portretten met meer religieuze symboliek verloochenen noch verbergen de 

geportretteerdenn hun wereldlijke roeping. De luxueus geklede mansfiguur in een dubbelportret 

vann een man en een vrouw van Joos van Cleve uit circa 1520 draagt om zijn hals een gouden 

kettingg met een kruis. Op zijn baret is een sierspeld of etiseigne met een afbeelding van Maria en 

hett Christuskind bevestigd (97)., :7 Het zijn geen toevallige religieuze snuisterijen, llnseignes 

diendenn niet alleen voor de sier, maar zijn vaak op te vatten als een beeldmotto van de drager. In 

eenn door Jan Gossaert geschilderd portret van een met-geïdentificeerd ouder echtpaar draagt de 

mann een speld met de voorstelling van Mercunus en Tvchus op zijn hoofddeksel, hetgeen 

1J'' Hand/Wolff 1986. Netherlandish painting. 103-107. 
!!  :1 Van Os 2000. Nederlandse kunst, nr 52 
' ""  Rowlands 1985. Holbein, nr. 38. 81 -82 Zie voor een korte bespreking van de persoonlijke iconografie van de 

nouveaunouveau riche George Gis/e: Batschmann/Griener. Holbein. 181. 184 
'-'' Een ander voorbeeld is het portret van de Duitse koopman Dirck Tybis uit 1533. dat zich bevindt in het 

Kunsthistorischh Museum in Wenen. Rowlands 1985. Holbein, nr 43. 83. 
1"44 De/.c indruk van beroepsmatige overdaad is met name sterk in de besproken portretten van Gossaert en 

Holbem. . 
:~~ Van der Stighclcn 1991.'Burgers'. Van der Stigheten 1992.'Portrat' Pope-Henncssy 1966. Portrait 

Err zijn natuurlijk ook zestiende-eeuwse portretten van kooplieden die geen verwij/ing naar hun 
beroepsmatigee activiteiten inhouden. Interessant in het kader van dit hoofdstuk is het portret van de 
Amsterdamsee bankier Pompcjus Occo (1483-1537) door Dtrck Jacobs/, uit 1531 (Rijksmuseum Amsterdam) 
Occoo was kort \ oor 1510 vanuit Augsburg als factor van het bankiershuis van de Fuggers naar Amsterdam 
gekomen.. Hij verstrekte leningen aan de landvoogdes en aan de stad Rotterdam en verrichtte financiële 
dienstenn voor de Deense kroon. Hij is luxueus gekleed. Zijn rechterhand rust op een opvallend op de 
voorgrondd geplaatste schedel S\brant Occo (1514-1587). zijn zoon. trad net als zijn vader op als 
Amsterdamsee factor van het bankiershuis Fuggcr Ook van hem /ijn portretten, eveneens /onder 
bcroepsindicatie.. bekend Haak 1958. 'Pompcjus Occo'. afb. 1. Cat. Amsterdam 1986. Smaak. afb. 38 
Zijnn vrouw is eveneens luxueus gekleed Om haar hals draagt ze een dubbel parelsnoer met een kruis. In haar 
handd heeft /e een druiventros Voor de mogelijke symboliek van de druiventros in dit schilderij: De Jongh 
1974.. 'Grape symbolism'. 187 
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vermoedelijkk een verwijzing naar zijn beroep als koopman inhoudt. _> Het enseig/w in Van Geve'? 

portrett bevat geen vergelijkbare economische connotaties, maar het portret in z'n geheel des te 

meer.. De man heeft zich laten portretteren als een welvarende burger tijdens zijn dagelijkse 

economischee beslommeringen.1" " De man zit achter een tafel waarop enkele munten en een 

beschrevenn vel papier zijn te zien. fn zijn rechterhand houdt hij een muntstuk vast, alsof hij bezig 

iss met het tellen van geld. Men ganzenveer is afgebeeld, leunend tegen de lijst van het schilderij. 

Nett als m de portretten van Gossaert, Van I leemskerck en Holbein doet de openlijke 

aanwezigheidd van geld aan de respectabiliteit van de geportretteerde niet af. Het lijk t paradoxaal 

omdatt in dezelfde tijd dat deze beroepsportretten werden gemaakt in talloze geschilderde 

bureauscèness met geldwisselaars en belastingontvangers aan het geldmotief een dubieuze rol 

werdd toebedeeld. De keer- en schaduwzijde van de bloeiende handel werd hierin m alle 

toonaardenn uitgewerkt. 

Menn man en een vrouw zitten achter een tafel waarop zich een grote hoeveelheid munten, een 

muntgewichtdooss en een stokbeurs bevinden (98;. Men stokbeurs was een stok waaraan 

verschillendee geldzakken werden samengebonden. In zijn linkerhand heeft de man een 

geldweegschaal.. Met zijn rechterhand plaatst hij hier behoedzaam een muntstuk op. De vrouw 

heeftt een opengeslagen rekeuingenboek voor zich liggen, maar haar blik is op de werkzaamheden 

vann de man gericht. Rechts in beeld verschijnt een jongeman met een brief, waarschijnlijk een 

bediende.. Achter de man bevindt zich een plank met tal van paperassen en een kist, mogelijk een 

geldkist.. Het schilden] De bank/eren ~//ti rroiw\$ gemaakt door de Antwerpse schilder Mannus van 

Revmerswale.1""  Het dateert uit het midden van de zestiende-eeuw en is waarschijnlijk een kopie 

naarr een eerdere versie uit 1534.'j 1 

Hett schilderij is geen unicum in het werk van Van Revmerswale. Van zijn hand en van 

diversee van zijn navolgers zijn tientallen vergelijkbare schilderijen bekend.1'- Het gaat hier om 

bureauscèness waarin de werkzaamheden van geldwisselaars, belastingontvangers, bankhouders en 

koopliedenn zijn verbeeld. Het zijn varianten op schilderijen van Quinten Massys uit het tweede 

decenniumm van de zestiende eeuw, zoals het schilderij van een geldwisselaar en zijn vrouw uit 

15144 (99).'v% Men ander schilderij van zijn hand uit circa 1514-1515, dat verloten is gegaan, 

bevattee een voorstelling van een bankier en zijn client.''J Massys ontleende op zijn beurt het 

beeldmotieff  van de bureauscène vermoedelijk aan een verloren gegaan schilden] van Jan van 

':vv Lehmann 2002. 'Adam en Eva'. 26 
rr~'~' Wederom is er geen duidelijkheid o\cr de identiteit van de geportretteerde, maar dat het iemand is die 

beroepsmatigg met geld in aanraking kwam is aannemelijk De portretten zijn eerder geïdentificeerd als 
Anthoniss van Hiltcn (ontvanger van de domeinen) en Agnietc van den Rijne. maar dc/c identificatie is 
inmiddelss succesvol bestreden. Van der Stock 1903. Antwerpen, nr 543 

11 Zie \ oor de spelling van de naam: Mackor 1995, 'Van Revmerswale'. nt. I. 
'"'' Yamcy 1989. Art <v accounting. 50. 
' ' :: Yamcy noemt het aantal \ an meer dan zestig versies en kopieën Yamcy 1989. Ar!  accounting. 5(Y Zie 

ookk Van Wervckc 1949/1950. 'Belastingpachters'. 43-58. Hij onderscheidt - mede op basis van 
tekstontcijferingg - vier typen burcausccncs: 'geldwisselaar en zijn vrouw' (naar Massxs). 'stadsontvangers', 
'koopman'' en 'twee mannen' (algemene genrestukken waarop diverse typen boekhoudingen kunnen worden 
onderscheiden) ) 
Ditt schilderij was in die tijd ook al een bekend schilderij, hetgeen de voorbeeldfunctie kan verklaren Het is 
ondermeerr afgebeeld op het schilderij Atelier van ApeUes van Willem van Haecht (Mauritsluus. Den Haag) 

44 Silver 1984..Umvrv. nr 16ennr. 19 Yame> 1989. Art <i-  accounting. 45-47 

HH C 



Kyckk dat eon koopman en zijn agent verbeeldde. " De bureauscènes sloten ook aan bij de 

beeldtraditiee van de vijftiende-eeuwse beroepsportretten.1" 

Nett als in het schilderij van Van Reymerswale is de man in Massvs' schilden) 

geconcentreerdd bezig met het tellen en wegen van geld. De vrouw kijk t op van haar leeswerk. In 

ditt geval gaat het met om een rekemngenboek, maar om een religieus werk. De afgebeelde 

Madonnaa met kind in het boek laten over de aard van het boek geen twijfel bestaan Tn het 

kantoorr bevinden zich diverse attributen die verwant zijn met het beroep van goudsmid of 

juwelier,, zoals ringen, een kristallen vaas en een zilveren bord. Verschillende zeventiende-eeuwse 

inventarissenn refereren hieraan. De inventaris van Peter Paul Rubens uit 1640 spreekt van 'een 

koopmann in juweelen, door Meester Quintinus', terwijl de inventaris van koopman Diego Duarte 

uitt 1676 kortweg de benaming 'een juweelierken' hanteert. In de collectie-inventaris van de 

Antwerpenaarr Peter Stevens wordt het schilden] echter aangeduid als een "Wisselaer en vrouwe, 

1514'., j 77 Het is onbedoeld wederom een indicatie van de vloeiende beroepsgrenzen die de 

vroegmodernee financiële en commerciële wereld karakteriseerden. 

Volgenss een zeventiende-eeuwse bron tooide de lijst van het schilden) zich ooit met een 

tekstt uit Leviticus 19:36: 'Gy zult een rechte wage hebben (...)V3S Het is een aannemelijk 

interpretatiekaderr voor het schilderij, dat ook I.owvs Porqum's eerder geciteerde uitspraak weer in 

herinneringg brengt. De man oefent zijn wereldlijke beroep naar eer en geweten uit. Zij n vrouw, 

diee met haar lectuur mogelijk de religieuze dimensie van het leven symboliseert, houdt een oogje 

inn het zeil. Rr valt over te twisten of zij zich niet teveel laat afleiden door zijn wereldse 

beslommeringen,, maar ook dan blijf t de essentie van de thematiek overeind. 1 Iet draait in het 

levenn om eerlijkheid en naastenliefde, ook bij de beroepsuitoefening. 

Terwijll  in Massvs' schilderij de boodschap van de 'rechte wage' door serieuze figuranten 

wordtt verbeeld, treden in de talloze bureauscènes die daarop zijn geënt vreemde kostgangers op. 

Hunn archaïsche uitdossingen en vertrokken gezichten laten er weinig twijfel over bestaan, dat zij 

hett met die 'rechte wage' minder nauw nemen (100). Het schilderij De bank/er en ~ijn trouw van 

Vann Reymerswale (98) neemt een middenpositie in. Het tafereel oogt als een zestiende-eeuws 

kantoortje,, ook al weten we dat voorzichtigheid bij het toekennen van realiteitswaarde aan 

afgebeeldee interieurs is geboden.',4 De man heeft niets karikaturaals, de bediende is authentiek, 

alleenn de vrouw attendeert op een mogelijk addertje onder het gras. Zij heeft niet langer een 

religieuss boek in handen en lijk t zich meer dan haar voorgangster in Massvs' schilderij door de 

werkzaamhedenn van de man te laten afleiden. De weegschaal dreigt, als het echtpaar niet uitkijkt , 

naarr de verkeerde kant door te slaan. 

Krr zijn verschillende pogingen gedaan om de populariteit van de zestiende-eeuwse 

bureauscèness en de grote variëteit bij de verbeelding hiervan te analyseren en te duiden.'4" 

Gangbaarr en aannemelijk is de veronderstelling dat deze voorstellingen moeten worden opgevat 

alss een exponent van de maatschappelijke zorg over de uitwassen van de groeiende financieel-

Ditt is gebaseerd op een opmerking van Marcantio Michicl. die het schilderij aan het begin van de zestiende 
eeuww heeft gezien in de verzameling van Camillo en Nicolo Lampognano in Milaan. Cat. Leiden 1994. 
(ïewogen.(ïewogen. 13. 

'^^ Zoals Petrus Christus' Sr. Eloy of Portret van een goudsmui uit 1449 (Metropolitan Museum of Art. New 
York)) Silver 1984. A/aww. nr 16. Van der Velden 1998. 'Defrocking St Eloy'. Wilson 1999. 'Self-
representation'. . 

1,11 Silver I984.A/<7.v\y.v. nr. 16. 
"""  Idem. nr 16.212.' 
Iv '' Fock 2001. Nederlandse interieur. 
14,11 Yamey 1989. Art <£ accounting. Van Wervcke 1949/1950,'Belastingpachtcrs' Cat Leiden 1994. (Am ogen 
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economischee dienstverlening in het Antwerpen van die tijd. Veeleer dan de activiteiten van één 

specifiekee beroepsgroep, fungeert een conglomeraat van financiële beroepsbeoefenaars 

'geldwisselaars,, bankhouders, belastingpachters; als mikpunt van kritiek. Niet zonder reden 

stondenn deze schilderijen in zestiende- en zeventiende-eeuwse bronnen op uiteenlopende wijze te 

boek.141 1 

Hiermeee is de reikwijdte van de mogelijke betekenis sen van deze voorstellingen echter 

niett uitgeput. De verbeelde beroepsbeoefenaars mogen dan mikpunt van kritiek zijn geweest, ze 

fungeerdenn tegelijkertijd als boodschapper van een moralistische boodschap voor een breed 

publiek.. Ze waren namelijk ook representanten van Avaritia, een van de Zeven Hoofdzonden. 

AraritiaAraritia  stond voor hebzucht (Tiet vergaren van rijkdommen; en gierigheid 'het ontbreken van 

vrijgevigheid).. Het was een algemeen maatschappelijke ondeugd die iedereen kon aankleven, 

maarr die bij uitstek op het lij f van dit type beroepsbeoefenaars was geschreven. Het type van de 

hebzuchtigee en sluwe lommerdhouder was niet voor niets een dankbaar literair personage.14-

l'.venminn zal het toeval zijn dat in een bekend zestiende-eeuws gezegde juist enkele van deze 

financiëlee beroepsbeoefenaars gebroederlijk naast elkaar figureren als volgelingen van de Duivel: 

'Henn woekeraar, een molenaar, een wisselaar en een tollenaar, zijn de vier evangelisten van 

HucifaarV4-1 1 

Dee verbeelding van Araritia was een belangrijke constante in de Middeleeuwen en 

vroegmodernee tijd. Avariüa rijdt op een wolf (haar trouwe rijdier), neemt de gedaante aan van een 

zesarmigg mens-dier met toepasselijke attributen (o.a. weegschaal, geldbuidel, of wordt 

gepersonifieerdd door een oude vrouw met een geldzak.144 Regelmatig diende ook een bank van 

leningg of een geldwisselaarskantoor om Araritia te visualiseren; met name Hranse, Italiaanse en 

Duitsee manuscripten vormen op dit punt een rijke bron (101).'4' Terwijl in de Middeleeuwen de 

verbeeldingg van Avaritia veelal in combinatie met de andere hoofdzonden plaatsvond (in serie of 

gebundeldd m een paneel), verzelfstandigde het beeldmotief zich in de zestieude-eeuwse 

genreschilderkunst.14''' Ook de zestiende-eeuwse bureauscènes kunnen in dit licht worden gezien. 

Noorr financiële beroepsbeoefenaars was in deze taferelen een glansrol weggelegd bij de 

verbeeldingg van de maatschappelijke afkeuring van deze ondeugd.14 

Hunn visuele rol was echter niet beperkt tot de profane bureauscènes. Ook bij de 

verbeeldingg van het motief van De roeping ran Matthens treffen we hen aan. In het commercieel 

bloeiendee Antwerpen genoot dit thema vanaf de jaren dertig van de zestiende eeuw een grote 

populariteit.. Het komt veelvuldig voor in het werk van de schilders Mannus van Reymerswale en 

Jann Sander van Heinessen.'4' Mattheüs was een tollenaar in dienst van Rome en daarmee een 

gehaatt en zondig mens. [uist deze zondige mens werd persoonlijk door Jezus geroepen om hem 

144 Zie hiervoor nt 137. 
!4:: De Lcidse stadssecretaris Jan van Hout voerde in zijn loterijspel uit 1594 de tafelhoudcr Winner Grypal ten 

tonelee Hij/elf prijst zijn nut voor de stad. maar de schaduwzijden van zijn beroep komen in het stuk 
uitgebreidd aan de orde Koppcnol 1998. Leuk heelal. 

4'' Cat Leiden V)l)4.(iewogen. 19 
444 Blocker 1993. Totsünckn. respectievelijk nr 42dafb. 1 ld (Franknjk. ca. 1475) en nr 36c/afb 7e (Holland. 

beginn vijftiende eeuw Cat Den Haag 1980. Schatten, nr 67) en nr 33b/afb 5b (Frankrijk, vijftiende eeuw) 
4'' Andere voorbeelden in Blocker 1993. Totsünden. nr 45g/afb. 12g (Frankrijk, ca 1478) en nr 37a/afb. Sa 

(Duitsland.. 1430-1440}  Cat Leiden 1984. (reMogen. afb 13 (Italië. 14''eeuw). 
4'' Voor het complex \an redenen dat mogelijk een rol speelde bij de verzelfstandiging van \oorheen in een 

groterr iconografisch verband opgenomen (lachwekkende) motieven Miedcma 1995. Kunst historisch. 103-
107, , 

14^^ Blocker 1993. Toisümien. 28-29 
4'' Wallen 1983. ('au Hemessen. hoofdstuk 6 Vlam 1977.'Calling' 
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tee volgen en zijn wereldse beslommeringen achter zich te laten. Di t element van persoonlijke 

roepingg paste goed binnen de toenmalige humanistische opleving van lekcnvroomheid, hetgeen 

dee populariteit van deze voorstellingen mede verklaart, f let lag in de rede dat in deze 

voorstellingenn gebruik werd gemaakt van het motief van de bureauscène. Mattheüs was immers 

eenn tollenaar. De situering van het tafereel in een eigentijdse beroepssettmg droeg echter ook bij 

aann de kracht van de verbeelde boodschap. In De roepiw rati Mattheih van Mannus van 

Reymerswalee uit 1536 komt deze eigentijdse setting goed tot uiting (102). Mattheüs en zijn 

bediendee bevinden zich achter een balie, waarop tal van paperassen hun beroepsmatige bezigheid 

typeren.. Verschillende klanten staan voor de balie. De voorstelling wekt de indruk dat alle 

bedrijvigheidd gewoon doorgaat; alleen Christus en de figuur van Mattheüs lijken zich hieraan te 

onttrekken.. Ook in de schilderijen van |an Sander van Heinessen is het business as usual. In een 

vann deze schilderijen is zelfs de Christusfiguur weggelaten en louter een eigentijdse bank van 

leningg verbeeld (103).I4'' Alleen de intense blik van Mattheüs verraadt dat de bezoeker die zich 

buitenn beeld bevindt een cruciale figuur is. Ken vergelijking tussen de verbeelding van het motief 

vann Mattheüs' roeping in zestiende-eeuwse en zeventiende-eeuwse schilderijen laat zien hoe 

specifiekk zestiende-eeuws de directe en confronterende beeldtaal was. Het onderwerp wordt in 

eenn schilderij van Xicolaes Berchem en )ean Baptist Wecnix uit circa 1657 geheel anders 

gevisualiseerdd (104).'"' In dit historiestuk overheersen een veelheid aan personages in oosterse 

kledijj  en een klassiek-architecnirale setting.1"1 Het verhaal wordt met verve en inventiviteit 

uitgebeeld.. Eigentijdse elementen ontbreken echter. Mattheüs zit nog steeds achter zijn bureau, 

maarr in niets doet hij denken aan een zeventiende-eeuwse beroepsbeoefenaar. 

Dee directe en confronterende beeldtaal in de zestiende-eeuwse bureauscènes valt op het eerste 

gezichtt slecht te rijmen met de openlijke beroepsportrettering door kooplieden in diezelfde tijd. 

Zoo omstreden als de rol van het geld in de bureauscènes is, zo acceptabel is datzelfde geld in de 

zelfbewustee koopmansportrettcn. De sleutel tot deze zestiende-eeuwse paradox ligt mogelijk in 

dee schaarse gegevens die bekend zijn over de markt voor bureauscènes in de vroegmoderne tijd. 

Krr zijn enkele losse indicaties dat juist ook de groeiende groep van personen die beroepshalve 

mett geld in aanraking kwam (commercieel, financieel of overheid) belangstelling voor dit type 

schilderijenn heeft gehad. Carel van Mander merkte m zijn Sdu/tierboeck. uit 1604 op dat zich 'Ten 

huizee van Wijiitgi s in Middelburg (...) van zijn hand [Mannus van Reymerswale] een Tollenaar, 

diee in zijn kantoor zit' bevond. ' ': Genoemde Wyntgis was niemand anders dan de Overijsselse en 

lateree Zeeuwse muntmeester Melchior Wyntgis, die toen woonachtig was in Middelburg.1' De 

Antwerpsee juwelier en bankier Diego Duarte, een Portugese jood, was volgens een inventaris uit 

16822 vermoedelijk de gelukkige eigenaar van het eerder besproken schilderij De geldwisselaar en ~//>/ 

Hett origineel bevindt zich in de collectie van de Alte Pinakothek in München. maar bevat een /eventiendc-
eeuwscc toevoeging van de Christusfiguur. De oorspronkelijke compositie is alleen overgeleverd in een kopie. 
Wallenn is van oordeel dat de oorspronkelijke compositie inderdaad De roeping van Mattheüs beoogde te 
verbeelden.. De enige andere mogelijkheid is dat de onzichtbare figuur De Dood voorstelt. Wallen 1983. I 'an 
Hemessen,Hemessen, 71-73 Huiskamp en De Graaf laten de kwestie in het midden. Cat. Leiden 1994. Gewogen. 24. 

"""  Van Os \m%, Beeldenstorm, dl.2. 137-140 
11 Een ander voorbeeld is De roeping van Mattheüs van C Mocyacrt uit 1639 (Her/og Anton Ulnch Museum. 

Braunschweig).. Ook hier een dramatische setting, oosterse kledij en klassieke architectuur-elementen. Het 
themaa is ook veelvuldig verbeeld door Utrechtse schilders die in de stijl van Caravaggio werkten en heeft dan 
vaakk een in tijd en plaats ongedefinieerde setting Cat. Utrecht'Braunschweig 1986. Sieuw licht, nrs 40. 75 
Cal.. Utrecht 1995-1999. Verzamelingen, dl 5b? nr 122 

" :: Van Mander/Dc Jong 1995. Schilderboek. 267 
""'' Bok 1993/1994.'Art-lovcrs'. 162 



tra/wtra/w van Quinteti Massvs uit 1514.' 4 Zij n familie was al enkele generaties actief in deze 

economischee sector en bovendien behept met een grote belangstelling voor kunst.1" Interessant 

iss ook het beredeneerde vermoeden dat de schilder Mannus van Revmerswale beroepsmatig 

actieff  was in de financieel juridische sector. Wellicht vonden zijn talloze bureauscènes mede 

onderr zijn collega's of andersoortige beroepscontacten hun weg.1" 

Dee belangstelling van de opkomende handelsburgen] voor deze schilderijen is tot op 

zekeree hoogte wel aannemelijk. In de zestiende eeuw waren sarcastische en moralistische 

genretaferelenn bij de stedelijke burgerij populair. Meestal was men hierbij niet zelf in beeld, maar 

werdenn boeren en maatschappelijke randfiguren gebruikt om de stedelijke waarden en nonnen te 

bevest igen.ww Het kan zijn dat de groteske en anachronistisch geklede figuren in de bureauscènes 

eenn vergelijkbare rol vervulden, maar met te ontkennen valt dat hun boodschap de stedelijke 

handelsgemeenschapp onaangenaam dicht op de huid moet zijn gekomen.l ss Niet alle figuren zijn 

immerss even excentriek. Bovendien is het niet zeker dat de in onze ogen groteske hguren door 

tijdgenotenn ook altijd zo werden gepercipieerd. De gebruikmaking van archaïsche kleding in veel 

zestiende-eeuwsee bureauscènes was mede het gevolg van het in die tijd veelvuldig navolgen en 

kopierenn van de vijftiende eeuwse beeldtraditie, l'.nige voorzichtigheid bij het toekennen van 

betekeniss aan deze kledingstukken is dus geboden.1 v' 

Vermoedelijkk fungeerden de taferelen voor de stedelijke handelsburgenj als een meer of 

minderr luchtig visueel geweten. Ze hielden een oproep in om de balans tussen geldwinning en 

christelijkee verantwoordelijkheid in evenwicht te houden. Zelfs m de afgebeelde figuren (de 

serieuzee bankier/geldwisselaar/belastmgontvanger versus zijn groteske compagnonj lijk t het 

strevenn naar de juiste balans te worden gevisualiseerd. Bovendien boden de confronterende 

bureauscèness ook de gelegenheid om zich publiekelijk van het daarin gevisualiseerde gedrag te 

distantiëren.. De juiste balans kwam dan tot uiting in de tegenstelling tussen de eerzaamheid van 

dee beroepsbeoefenaar m levende lijv e en het oneerzame tafereel aan de muur. I Iebzucht en 

gierigheidd pasten immers een zichzelf respecterende beroepsbeoefenaar niet. De zelfbewuste 

koopmansportrettenn uit die tijd getuigen zonder omhaal van deze bewust nagestreefde 

eerzaamheid.. De paradoxale tegenstelling tussen deze portretten en de bureauscènes verdwijnt 

spoorslagss als de laatsten als een omgekeerd zelfbeeld worden opgevat. Ze vormden twee zijden 

vann een en dezelfde medaille. Zelfbewust of karikaturaal verbeeld tonen de eerzame 

respectievelijkk oneerzamc beroepsbeoefenaar ons dat het zaak is om in het economisch leven de 

weegschaall  in balans te houden. 

Typerendd voor het zestiende-eeuwse beeldmateriaal was de prominente rol die 

beroepsbeoefenaarss in de verbeelding van deze boodschap speelden. Alhoewel de boodschap in 

dee zeventiende eeuw actueel bleef, verdwenen de financiële beroepsbeoefenaars bij de 

verbeeldingg hiervan uit het zicht. Di t gold niet alleen het beeldmotief van de profane en bijbelse 

'44 Dogaer 1971, 'Dicgo Duartc'. 215. nr. 130. Silver 1984. Afassys. nr 16 
""  WBW.dl 7.389-392. 

Mackorr komt op basis van nieuw onderzoek naar het leven van Marinus \ an Re> mersw alc met nieuwe 
inzichten,, o a over zijn professionele activiteiten Mackor 1995. 'Van Revmerswale'. 

^^ Yandenbroeck 1987. Beeld. Miedema 1995. Kunst historisch. 100-107. Pleij 1998. Sneeuwpoppen 
Ziee ook Honig 1998, Painting. 9 
Illustratieff  hiervoor is de gravure van de gebroeders Van E\ck in Joachim von Sandrart's ïeuisvhe Akadenue 
derder edlen Ban-. Büd undMalerey Künste uit 1675 De gelaatstrekken en kleding (met name het hoofddeksell 
\ann Jan \an E\ck \ertonen duidelijke overeenkomsten met verschillende in de bureauscenes zo bekritiseerde 
beroepsbeoefenaars.. In 1675 kon een dergelijk portret dus doorgaan voor /eer gerespecteerd. 
Cu\\ pers. Brinkman 1996, Van I-'.yvk. afb 73. 
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bureauscèues.. Ook m de verbeelding van het bijbelse motief van de verdrijving van de 

geldwisselaarss uit de tempel laat zich een vergelijkbare ontwikkeling traceren. 

VerworpenVerworpen centen 

Inn een gebouw dat doet denken aan een tempel is het een wirwar van mensen, dieren en 

koopwaar.. Schrik en verbazing zijn op de gezichten van de verbeelde personages af te lezen. Ken 

enkelingg is ter aarde gevallen. Aanleiding voor al die heftige reacties is de toorn van |ezus. Met 

zijnn geheven arm, waarin hij een zweep vasthoudt, jaagt hij de mensen uiteen. Links van hem is 

eenn tafel met twee geldwisselaars afgebeeld. Ze leggen hun armen beschermend om hun dierbare 

bezitt heen. Jezus lijk t ze echter nauwelijks op te merken. Het zijn juist de handelaars van diverse 

pluimage,, midden en rechts in beeld, die het moeten ontgelden. De voorstelling verbeeldt de 

verdrijvingg van de geldwisselaars uit de tempel. Het schilderij is in 1675 vervaardigd door |an 

Steenn (105).1&,;i 

Hett verhaal van de verdrijving van de kooplieden en geldwisselaars uit de tempel is in alle 

evangelieboekenn terug te vinden.'1' Toen Jezus zag dat geldwisselaars en veehandelaars de tempel 

dee aanblik van een markt hadden gegeven, barstte hij in woede uit en verjoeg de boosdoeners uit 

dee tempel. Het verhaal is in de zestiende- en zeventiende-eeuwse schilder- en prentkunst 

regelmatigg verbeeld.'0" Meestal figureren de geldwisselaars in een bij het verhaal passende centrale 

rol.. Of het nu gaat om Philips Galte's gravure naar Johannes Stradanus uit circa 1575 of 

Rembrandt'ss indringende schilderij over deze episode uit 1626 (106), steeds zijn de geldwisselaars 

hett doelwit van Jezus' toorn.1'" De verbeelding van het onderwerp komt ook in kerkelijke setting 

veelvuldigg voor: in beeldhouwwerk1''4, op gebrandschilderde ramen (107)1"" , op kerkelijk zilver1'* 

enn zelfs op kerkelijke kledij.1"7 Wederom is het veelal de geldwisselaar die zijn rol met verve 

vervult.. F II) bevindt zich vaak letterlijk in het middelpunt van de compositie. 

Krr is wel een belangrijk verschil tussen de zestiende- en zeventiende eeuwse 

verdrijvingsscènes.. De verdrijvingsscènes uit de eerste helft van de zestiende eeuw stralen in de 

wijzee van verbeelding eenzelfde directheid uit als de eerder besproken bureauscènes uit diezelfde 

periode.. Daarentegen zijn de verdreven geldwisselaars uit later tijd minder 'uit het leven gegrepen' 

dann hun zestiende eeuwse evenknieën. De verbeelding van het onderwerp bleef in de zeventiende 

eeuww populair, maar veranderde - net als bij het beeldmotief van de Roeping van Mattbeiis - van 

Kirschcnbaumm 1977. Steen. nr. 62. 
1'1-- Mattheüs 21:12-13. Marcus 11:15-17, Lucas 19:45-46 en Johannes 2:14-17. 
1''~~ In de laat-middelccuwse typologische handschriften, waarin het Oude Testament fungeerde als een 

prefiguratiee van het Nieuwe Testament, werd De verdrijving uit het Paradijs ge/.ien als een prefiguratie van 
DeDe verdrijving van de geldwisselaars uit de tempel Von Erffa 1989/1995. Ikonolugie der (ienests. dl. 1. 245. 

'v '' Respectievelijk Sellink 1997. Galle. nr 4/68 en Corpus, dl 1. nr. A4 
Eenn voorbeeld is een beeldensculptuur in de kathedraal van Amiens uit 1523 Het tafereel doet realistisch en 
directt aan. Een man kijkt in de bek van een koe om de leeftijd van het beest te kunnen bepalen. De verbeelde 
geldwisselaarr vertoont sterke overeenkomsten met de seneu/e versies van de geldwisselaarstaferelcn uit de 
schilderkunstt uit de eerste helft van de zestiende eeuw. Een grote gcld/ak met veel munten bevindt zich 
nadrukkelijkk in beeld, opmerkelijk genoeg midden in de compositie Het benadrukt de centrale rol van de 
geldwisselaarr in de/e beeldenpartij. Crampon 1987. Cathédrale d'Amiens. 65 

11 ° Cat. Gouda 2002. Geheim, nr. 3. Van Eck/Coebcrgh-Sunc/Gasten. Stamed-glass windows, nr. 12. 
'""  Zilveren kerkelijke schaal uit Moordrecht met afbeeldingen uit het leven van Jc/us. waaronder de verdrijving 

uitt de tempel (1660) Fredcriks 1952. Dutch silver, dl. 1. nr 188 
rr Koormantel uit de Sint Salvatorkathedraal in Brugge (einde vijftiende eeuw) De\licgher 1979. 

Kunstpatrimonium,Kunstpatrimonium, dl. 8. 249. 
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inkleuring.. Beide nieuwtestamentische onderwerpen kregen de voor zeventiende-eeuwse 

historiestukkenn zo kenmerkende beeldelementen: oosterse of ouderwetse kledij, expressieve 

gelaatsuitdrukkingenn en antieke bouwwerken.1 ' Eigentijdse details kwamen wel voor, maar 

domineerdenn de compositie niet. De voorstelling bleef hierdoor op een comfortabele afstand van 

dee beschouwer. Hike associatie van de verbeelde geldwisselaars met eigentijdse 

beroepsbeoefenaarss was ver te zoeken. Van een negatieve uitstraling van dit type voorstellingen 

opp beroepsbeoefenaars uit de financiële wereld zal dan ook nauwelijks sprake zijn geweest. In 

Steen'ss schilderij zijn de geldwisselaars zelfs goeddeels uit het zicht verdwenen. Toch bevat het 

schilderijj  voor een historiestuk veel eigentijdse elementen. De handelaars lijken zo te zijn 

weggelopenn uit het zeventiende-eeuwse dagelijkse leven.1"" Het zijn mensen uit het gewone volk: 

eenn boerin met een mand vol eieren, een boer met wat pluimvee en een meid met een beest 

onderr haar arm. Waar de neergevallen man en vrouw in het midden van de afbeelding zich mee 

bezighielden,, is niet geheel duidelijk. Mogelijk duiden de enkele brief met zegel en de omgevallen 

kistetii  op koopmanschap of belastinginning. 

II  Iet verhalende karakter van de voorstelling paste uitstekend in het werk van Jan Steen.1 

Dee combinatie van de opmerkelijke eigentijdsheid van de figuranten en de relatieve 

onzichtbaarheidd van de geldwisselaars in het tafereel, heeft een versterkend effect op de 

boodschapp die van oudsher in de verbeelding van dit motief lag besloten. Ongetemd streven naar 

geldelijkk gewin, waarvoor alles wat heilig was moest zwichten, was uit den boze. Lr was voor de 

toenmaligee beschouwer van Steeu's werk geen ontkomen aan; het was een boodschap die op 

iedereenn die het schilderij onder ogen kreeg onverkort van toepassing was. Daar hoefde je geen 

financiëlee dienstverlener voor te zijn. 

Hett schilderij van )an Steen is een van de vele illustraties van de opmerkelijke 

zeventiende-eeuwsee maatschappelijke preoccupatie in beeld en geschrift met de schaduwzijden 

vann het geld. Meer dan om het gedrag van een bepaalde groep beroepsbeoefenaars maakte men 

zichh druk om Koningin Geld, die aan de wereld haar wetten oplegt.171 In zijn Toon nee! der Ambachten 

uitt 1659 dichtte lohan Xvenborgh: 'I Iet is alleen het eedel geit, Daer veder-een het oogh op stelt', 

omm vervolgens koopman, schoenmaker en andere ambachtslieden in hun relatie tot het geld de 

revuee te laten passeren. De passie voor het geld bleef niet zonder gevolgen: 'Ln meenigh mensch 

omm dit metael. Vergeet zijn plichten altemael, Soo dattet geit het lieve geit. De Weerelt door de 

wettenn stelt ' .r : Deze passage gaat vergezeld van een afbeelding van een oude man die is omringd 

doorr geld, geldkist, zakken met geld en waardevolle spullen. Het is een oude bekende in de 

vroegmodernee schilder- en prentkunst. De vrek die zijn aardse zegeningen telt, maar zich niet 

bewustt is van de loerende Dood op de achtergrond. In de zeventiende eeuw nam hij met langer 

dee gedaante van een geldwisselaar, maar van de minder gespecificeerde figuur van een goudweger 

aan.. Opnieuw een indicatie dat de gevisualiseerde moralistische boodschap voor een breed 

publiekk was bedoeld. 

Inn een schemerdonker vertrek bevindt zich een oude, licht gebogen man met een 

muntweegschaall  m zijn linkerhand T08,. Hij staat bij een tafel die is geplaatst achter een stenen 

l ss Cat AmstcrdaniAVashington/Dctroit 1981. GW. 15-32.52. 
Ziee hiervoor ook: Coupric 1997. 'Vij f schilderijen'. 61-62 
Catt Amsterdam/Washington 1996. Steen. 

11 Schama 1991. Embarrassment of nches. hoofstuk 5. met name 323-343. Cat Leiden 1994. ('tevoren. 25. 
Robertss 199X. Comparative iconography, lemma 'Avarice'. 

11 " Nycnborgh 1659. Toonneel. 2X-29 
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balustrade.. Op de tafel liggen ecu muntgewichtdoos, diverse munten en een geldkist. Men 

stokbeurs,, enkele boeken, een vaas met bloemen en muziekinstrumenten liggen op de balustrade. 

Zonderr uitzondering onderstrepen deze attributen het vanitas-karakter van het schilderij. Di t 

wordtt nog versterkt door twee andere motieven op het schilderij: de bellenblazende putti aan de 

voorzijdee van de balustrade en de achter in het schemerige vertrek aanwezige figuur van de 

Dood.. De afgebeelde man heeft gnjze haren en een bril op. Tn niets doet de/e goudweger aan 

bancairee activiteiten uit het zeventiende eeuwse leven van alledag denken. 

FF Iet schilden) De Goiiduegem in 1668 gemaakt door de Leidse schilder Quinngh Gerntsz. 

vann Brekelenkam.17, N'et als in veel andere zeventiende-ecuwse schilderijen van goudwegers of 

goudweegsterss wordt hier Aiantia (de Hebzucht), een van de Zeven Hoofdzonden, verbeeld.74 

Dee oude, gerimpelde gezichten van de goudwegers onderstrepen de zinloosheid van hun 

hebzuchtt en gierigheid. Ze zitten of staan gebogen over hun overdadige bezittingen. Spoedig zal 

dee verworven rijkdom hen echter ontvallen en zullen ze met lege handen staan. 

Kenn vergelijking tussen de zeventiende-eeuwse De Goiidwegervnw Van Brekelenkam en De 

ll  'rek en de Dood van de zestiende eeuwse Zuid-Nederlandse schilder [an Provoost laat wederom 

hett opmerkelijke contrast zien tussen de zestiende- en zeventiende-eeuwse beeldtraditie btj de 

verbeeldingg van dit motief (109). Provoost's schildering bevindt zich op de achterzijde van twee 

zijluikenn van een triptiek.l7y Ken man op leeftijd zit in zijn kantoor. De boeken, de papieren aan 

dee muur, de gevulde geldzakken en het rekemngenboek op tafel wijzen op een gewone werkdag. 

Maarr dat is maar schijn. Vandaag heeft hij een wel heel bijzondere klant op bezoek. Het is alsof 

dee man zelfs met hem, de Dood, nog zaken wil doen. Met zijn rechterhand telt de Dood enkele 

muntenn neer, maar het is evident dat de transactie voor de man anders zal uitpakken dan hij 

vermoedt.11 6 De voorzijde van het schenkersluik bevat een directe verwijzing naar de koophandel 

(154).. I Iet biedt een doorzicht op een kade aan de haven waar het uitladen van een schip in volle 

gangg is. Ook hier gaan de verbeelding van eervolle beroepsuitoefening (schenkersluik) en 

oneervoll  beroepsmatig en maatschappelijk handelen (achterzijde schenkersluik) dus samen om 

eenn en dezelfde boodschap uit te dragen.177 

Nett als in de vele zestiende-eeuwse bureauscènes wordt in het schilderij van Provoost een 

overtuigendee beroepsbeoefenaar uit de sector van de koophandel en financiële dienstverlening 

tenn tonele gevoerd. In dit geval is het niet zijn grimas of potsierlijke kleding, maar zijn lugubere 

bezoekerr die weinig ruimte voor misverstanden laat. Omdat de beroepsmatige activiteiten van dit 

typee beroepsbeoefenaars maatschappelijk nog steeds onder vuur lagen, waren zij bij uitstek 

geschiktt om de maatschappelijke afkeuring van hebzucht en gierigheid te visualiseren. Wie anders 

dann de geldwisselaar kon het spanningsveld tussen verspilling en gierigheid in de gravure 

TewpeniHtiaTewpeniHtia (Gematigdheid; uit circa 1560, onderdeel van de serie De Zei en Deugden van Philips 

Gall  Ie naar Pieter Bruegel de Oude, zo treffend verbeelden (1 10)I?,7S 

Lasiuss 1992. Van Hrekelenkam. nr 22. Het is het laatste gedateerde werk van de schilder 
Voorbeeldenn zijn ondermeer aan te treffen in het werk van Rembrandt van Rijn. Samuel de Koninck. Jan 
Woutcrsz.. Stap en David Tenicrs de Jonge. Er wordt soms ook een relatie gelegd tussen deze schilderijen en 
dee 'parabel van de rijke man'. Een voorbeeld hiervan is De geldwisselaar van Rembrandt van Rijn uit 1627 
(Staatlichee Museen Preussischer Kulturbcsitz. Berlijn-Dahlem) 
Hett middenpaneel is verloren gegaan. Cat. Brugge 19%. Groemngemuseum. 35. 38 
Mogelijkk gaat het hier om metalen rckenfiches die werden gebruikt voor het opmaken van rekeningen 
Wilsonn 1999. 'Sclf-representaüon'. 43. 
Ziee hiervoor ook Wilson 1999. 'Self-representation'. 42-43 
Voorr een bespreking van de gehele recks: Cat. Rotterdam/New Vork 2001. Bruegel. nrs 64-77: nr 77 heeft 
betrekkingg op Temperamxa. 

Iu9 9 



DeDe Goudweger van Van Brekelenkam laat zien hoe ver de zeventiende-eeuwse wijze van 

verbeeldingg van hebzucht en gierigheid inmiddels afstond van de zestiende-eeuwse visuele 

directheid.. Weliswaar was de strekking van de boodschap in de zeventiende eeuw nog dezelfde 

alss in de zestiende eeuw. De polemiek tegen geld, rijkdom en welvaart was een van de constanten 

vann de vroegmoderne tijd. Het bijbels humanisme van Erasmus, de moraliserende literatuur van 

Dirckk Yolckertsz. Coonihert, de vele embleemboeken en de talrijke preken en theologische 

boekwerkenn tonen dit onomwonden aan. Ze benadrukken het belang van het zoeken naar de 

juistee middenweg in 's mensen handel en wandel. Het is echter niet de boodschap zelf, maar de 

wijzee waarop deze visueel werd gerepresenteerd, die m de zeventiende eeuw veranderde. De 

beeldtaall  werd minder specifiek en soms verdween - met behoud van de morele lading - het geld 

zelfss geheel uit beeld. In het embleem Stom en reebtreerdich uit Roemer Yisscher's Sitmepoppen (1614) 

gaatt de voorstelling van een weegschaal vergezeld van een oproep tot rechtvaardig en 

evenwichtigg menselijk handelen.17M Om deze boodschap kracht bij te zetten was het geld als 

visueell  attribuut niet meer per definitie nodig. 

l ie tt algemener worden van de gehanteerde beeldtaal bij de verbeelding van de ondeugd van 

hebzuchtt en gierigheid is allereerst in verband te brengen met de voortschrijdende economische 

ontwikkelingg en verstedelijking. Het publiek dat geacht werd deze boodschap ter harte te nemen 

verbreeddee zich in ras tempo. Het ging grote delen van de bevolking van de Republiek voor de 

wind,, dus was er volop aanleiding het maatschappelijk geweten op volle toeren te laten draaien.1"'1 

Dee ontwikkelingen op de kunstmarkt deden bovendien het bereik van visuele middelen 

toenemen,, zodat ook langs die lij n tot vernieuwing werd aangezet. Nieuwe beeldelementen deden 

hunn intrede om nieuwe publieksgroepen te bereiken en meer of minder expliciete moralistische 

boodschappenn aansprekend voor het voedicht te brengen. Weliswaar was het vaak oude wijn in 

nieuwee zakken, maar nieuwe zakken verkopen nu eenmaal beter. Ook de eerder geschetste 

veranderingenn in de maatschappelijke opvattingen over bancaire activiteiten en degenen die hierin 

beroepshalvee actief waren, zijn een verklaring voor het algemener van karakter worden van de 

gehanteerdee beeldtaal. De groeiende respectabiliteit van allerhande financiële dienstverleners deed 

dezee groep geleidelijk uit beeld verdwijnen. Ze waren steeds minder geschikt om als mikpunt van 

kritiekk of boodschapper van oneervol gedrag te dienen.1"1 Hun negatieve voorbeeldrol was 

uitgespeeld.. Of daarmee in werkelijkheid ook het spanningsveld tussen hun beroepsmatige 

werkzaamhedenn en de maatschappelijke veroordeling van hebzucht en gierigheid geheel was 

verdwenen,, valt echter te betwijfelen. Ze bleven tot op zekere hoogte tot de risicogroepen 

behoren.. Het zal geen toeval zijn dat de zeventiende-eeuwse muntgewichtdozen, onmisbaar 

beroepsattribuutt voor velen in koophandel en bankwezen, aan de binnenzijde een geïllustreerd 

etikett met onverholen waarschuwing bevatten ( l l l j . l s : Het geld symboliseerde nog steeds het 

gevaarr van hebzucht en gierigheid. Met zijn aanwezigheid bleef de Dood de ijdelheid van aardse 

bezittingenn benadrukken. De weegschaal deed nog steeds haar oproep tot rechtvaardig en met 

zuiverr geweten handelen. Maar de muntgewichtdoos was er voor het eigen gebruik, waarmee de 

7'' Visscher/Brummel 1949. Sinnepoppen. embleem XXXIX . 
"""  Schama 199\. Embarrassment of riches. 
MM Slechts sporadisch wordt in de zeventiende-eeuw se schilder- en prentkunst een directe relatie gelegd met 

woekerr en /ij die zich met dit kwaad inlieten Voorbeelden zijn een schilderij van een woekeraar en een 
huilendee vrouw van Gabriel Metsu uit 1654 (Museum of Fine Arts. Boston) en een ontwerp in watenerf en 
gouachee voor een spreekwoordencyclus van Jacob Jordaens uit 1644-1645. waarin de beschermer van de 
slachtofferss van woeker. St. Ivo. een hoofdrol speelt Devisschcr/De Poorter WB. Jordaens. dl. 1. nr. A 69. 

" :: Voor andere voorbeelden: Cat Leiden 1994. Gewogen. 42-44, afb 46 en 47. 
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waarschuwingg die v\) bevatte een individueel karakter kreeg. Als men wilde dan deed men het 
doosjee gewoon dicht. 





55 De leest 

WerkWerk in uitvoering 

Kenn man is verdiept in zijn werkzaamheden (1 \2). Mor zijn grijswitte baard en brilletje oogt hij 

niett meer als een van de jongs ten. Dreumelhoedje en leren schootsvel tvperen hem als een 

ambachtsman.. Hij zit op een houten vlonder, 'zoldertje' genaamd, dat een gangbaar 

inteneuroiiderdeell  in het zeventiende-eeuwse voorhuis was.1 l iet hield de optrekkende kou op 

afstandd en zorgde voor een goede lichtinval op de werkzaamheden. De man is omringd door de 

benodigdhedenn van zijn ambacht. Op een rommelige tafel ligt zijn gereedschap. Aan de muur 

achterr hem is een nchel met leesten in soorten en maten aangebracht. Verspreid zijn enkele 

stukkenn leer te ontwaren en op de grond slingeren verscheidene schoenen. De ambachtsman is 

duss een schoenmaker. Hij is bezig met het vervaardigen van een schoen. Met een grote naald 

bevestigtt hij het bovenleer van de schoen aan de zool. De schoen zit vastgeklemd tussen een 

lerenn band die om zijn knie en voetzool zit, een gebruikelijk hulpmiddel voor elke schoenmaker.2 

Dee schoenmaker is in gezelschap van een vrouw- op leeftijd, ongetwijfeld zijn echtgenote, 

/.ijj  is verdiept in haar huiselijke activiteit. Haar aanwezigheid m het tafereel is kenmerkend voor 

dee combinatie van wonen en werken, die in een groot deel van de zeventiende eeuw nog 

gangbaarr was/ Door de afwezigheid van een knecht of gezel zijn de beroeps- en huishoudelijke 

arbeidd in de voorstelling aardig m balans.4 In het open venster links kijkt een manspersoon toe. 

Misschienn een voorbijganger die om een praatje verlegen zit of een klant die op de reparatie van 

zijnn schoenen wacht. Schoenmakers werkten in die tijd namelijk niet met grote winkelvoorraden, 

maarr op basis van lokale opdrachten of bestellingen." De raampartij is overigens niet van belang 

ontbloot.. I Iet uitoefenen van een beroep iï fenêtre - in de openbaarheid - vormde een wezenlijk 

aspectt van het door do overheid gereguleerde beroepsleven in de vroegmoderne tijd.6 Bovendien 

wass daglicht onmisbaar voor een goed zicht op het werk. Kaarslicht was een belangrijke 

aanvullingg hierop; zeker op sombere winterdagen als gewerkt werd 'tot 9 ure toe metter keersse'.7 

Langee werkdagen waren in die tijd immers heel gewoon. 

Hett schilderij is gemaakt door de Ixudse schilder Quirmgh Gerntsz. van Brekelenkam en 

gedateerdd rond 166().s Hij heeft een aanzienlijk oeuvre van voornamelijk geureschilderingen op 

''''  Fock 1998. 'Werkelijkheid of schijn'. 206-207 Honig 1997. 'Space of gender'. 188. Het 'zoldertje' is 
regelmatigg verbeeld in zeventiende-eeuw se genreschildcnngen Fock 2001. Nederlandse interieur, afb. 69. 

:: Zie ook de afbeeldingen 113-117 en 120-123 uit dit hoofdstuk 
11 Wijsenbeek-Olthuis 1992. 'Vreemd en eigen'. 84-86. 

Statistischee informatie over het aantal knechten per meester is schaars Luurens en Lucassen gaan voor 
Amsterdamm via een beargumenteerde berekening uit van een gemiddelde van drie knechten per meester, maar 
gevenn tegelijkertijd aan dat de grotere bedrijven - vooral trafieken - dit gemiddelde opwaarts beïnvloeden. 
GangbaarGangbaar was de aanwezigheid van nul tot twee knechten. Lourens/Lucasscn 1998. 'Ambachtsgilden' Van 
Deursenn wijst er - op basis van Leidse gegevens uit 15H1 - op dat ambachtslieden zich vaak geen knecht 
kondenn veroorloven. Van Deursen 1996. Mensen. 14 

'' VanQuathcm 1994. 'Sociale mobiliteit'. 107-108 
""  Farr 1988. Hands of honor. 14 

Hett citaat is afkomstig uit een ordonnantie van kleermakers uit 1581 uit de Zuidelijke Nederlanden. Deze 
verplichttee kleermakers 's zomers te werken van 6 uur tot 12 uuren \an 13 uur "tottsavondts alsoc lange alse 
sicnn connen" In de winter begint men "soc haest alst licht is" tot 12 uur en van 13 uur "tot 9 ure toe metter 
keersse".. Broeckx 1957-1960. Flandna Nostra, dl. 1. 270. Van Deursen 1996. Mensen. 16 Het werken in de 
vroegee uurtjes leverde regelmatig geluidsoverlast op Dash 1999. Tulpengekte. 114-115 
Lasiuss 1992. Van Brekelenkam. nr 44 
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Znn naam staan, dat enige verwantschap vertoont met dat van de Leidse fijnschilders." Ltuek voor 

zijnn werk zijn de vele afbeeldingen van werkplaatsen van ambachtslieden, waaronder veel 

schoenmakers.. Deze schoenmakersvoorstellmgen zijn te beschouwen als variaties op een thema. 

Dee variatie zit met name ui het aantal afgebeelde personen en de bezigheden van de afgebeelde 

vrouwen.: ;; De compositie is verder vrij uniform. De raampartij. en daarmee de belichting, is 

steedss links gesitueerd. Het interieur bevat vaak dezelfde accessoires.'~ Men algehele indruk van 

eenvoudd en rommelige soberheid overheerst. Knechten of leerlingen zijti niet aanwezig.1' Ook de 

wijzee van verbeelding van de personages is uniform. Ze zijn steevast behoorlijk op leeftijd en 

vertonenn ook verder uiterlijke overeenkomsten. Bij weinigen ontbreekt het reeds eerder 

gesignaleerdee brilletje.14 \ u was het geenszins ongebruikelijk dat ambachtslieden tot op hoge 

leeftijdd hun vak uitoefenden. Zo gaf in 1697 de tweeénzeventigjange kleermaker Jacobus 

Bartholomeww Loventvos zijn gilde te kennen dat hij vanwege zijn hoge leeftijd niet meer in staat 

wass te werken en daarmee in zijn onderhoud te voorzien. 1 f ij ontving vervolgens samen met zijn 

echtgenotee Jorisge Pouwels uit de kas van het kleennakersgilde een wekelijkse uitkering van 

twintigg sniivers." In werkelijkheid zullen veel schoenmakers alleen al vanwege de gemiddelde 

levensverwachtingg in die tijd echter een slag jonger zijn geweest. De eenvormigheid van Van 

Brekelenkam'ss composities qua figuren en inrichting attendeert ons derhalve op het gestileerde 

karakterr van de beroepsbeoefenaar die hier ten tonele wordt gevoerd. 

Inn de schilderkunst van de zeventiende-eeuwse Nederlanden staan de schoenmakersafbeeldingen 

vann Van Brekeleukam niet op zichzelf, Er is een groot aantal schilders dat een of meer 

afbeeldingenn van schoenmakers op zijn naam heeft staan. De meeste van deze schilders waren 

werkzaamm m de Noordelijke Nederlanden in steden als Haarlem (Cornells Beelt, I larmen Hals, 

Adriaenn van Ostade, Salomon Rombouts), Leiden (Karel van der Pluym, Matthijs Naiveu, Pieter 

vann Slingeland), Amsterdam (Jan Victors), Rotterdam (Willem Buytewech, Cornells Schaeck I, of 

uiteenlopendee (ook buitenlandse) locaties (Egbert Jaspersz. van Heemskerck I, Johannes 

I.ingelbach,, Justus van den Nypoort). Ook de Zuidelijke Nederlanden heten zich met onbetuigd 

mett de schoenmakersafbeeldingen van de schilders David Ryckaert III . David Teniers de Jonge 

enn jan Miei. Deze niet limitatieve opsomming geeft een indruk van de omvang en spreiding die 

dee verbeelding van het motief van de schoenmaker in de zeventiende eeuw heeft gehad. 

Alhoewell  geen van de genoemde schilders Van Brekeleukam in aantal afbeeldingen naar de loef 

kann steken en vaak slechts een enkel exemplaar van hun hand is overgeleverd, vormt hun 

Catt Leiden 19X8. Leidse fijnschüders. nrs 1-6 Haak 1996. Hollandse schilders. 431. 
Lasiuss heeft in het oeuvre van Van Brekclenkam veertien afbeeldingen van schoenmakers aangetroffen. 
Daarnaastt noemt /.ij nog /even afbeeldingen van schoenmakers die in de categorieën on/ekerc 
toeschrijvingenn of verworpen toeschrijvingen vallen. Voor kleermakers, cen categorie ambachtslieden die 
eveneenss door hem veelvuldig is verbeeld, gaat het om elf /ekerc. één on/ckere en \ ïer verworpen 
toeschrijvingenn Lasius 1989.'Schuhmachcr'. Lasius 1992. Van Brekelenkam 
Lasiuss 1992. Van Brekelenkam. 54. 
Werkgcrccdschap,, keukengerei en landkaart zijn steeds van de partij 
Ditt in tegenstelling tot de klecrmakersafbccldingcn van Van Brekelenkam. waarin vaak wel een leerling of 
knechtt is afgebeeld Zie hiervoor de paragraaf Schoenmaker op de markt uit dit hootdstuk 

44 Er is geen reden om aan te nemen dat de bril hier een ander dan functioneel doel dient Zo is bijvoorbeeld in 
dee Nova Reperia van Jan van der Straet (Johannes Stradanus. tweede helft zestiende eeuw ). een werk over de 
toepassingg \an nieuwe (technische) uitvindingen, in de afbeelding van Ctmspwilla (over de verkoop en het 
gebruikk van brillen) ook een schoenmaker in zijn (open) winkel afgebeeld Hij was immers een van de 
beroepsbeoefenaarss die een dergelijk hulpmiddel goed kon gebruiken. Bemsmcicr 1986. Nova reperia. afb 
17.. 137-139 
Dc/.ee anecdote is opgenomen in Bos 1998. 'l'yi liefde'. 11 
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gezamenlijkee schoenmakersoeuvre een interessant en niet verwaarloosbaar fenomeen." Niet in 

hett minst omdat van verschillende schilderijen vergelijkbare of gekopieerde exemplaren bekend 

zijn,, hetgeen duidt op een gewillige markt.17 

II  let motief van de werkende schoenmaker is met alleen veelvuldig verbeeld, maar kende 

ookk een zekere variëteit in de wijze van verbeelding. Zowel de verbreiding als de gevarieerde 

uitwerkingg van het motief sluiten op hoofdlijnen goed aan bij de economische werkelijkheid van 

hett schoenmakersambacht in die tijd. Als vertegenwoordiger van een van de traditionele 

ambachtenn was de schoenmaker een veel geziene figuur in het ambachtelijk economisch leven. 

Dee behoefte aan schoeisel was universeel. ! iet betrof een product dat bovendien sterk aan slijtage 

onderhevigg was en vaak vervangen of gelapt moest worden. In de perceptie van tijdgenoten was 

dee schoenmaker dan ook een prototypische ambachtsman, hetgeen zijn frequente aanwezigheid 

inn het vroegmoderne beeldmateriaal mede kan verklaren.M 

Dee compositorische variëteit in het beeldmateriaal weerspiegelt grosso modo de 

toenmaligee driedeling binnen het schoenmakersambacht, waarbij nieuwe schoenmakers, 

oudeschoenmakerss en schoenlappers werden onderscheiden.10 In grotere plaatsen kwam dit 

onderscheidd ook tot uitdrukking in de oprichting van meer dan een gilde."" Nieuwe schoenmakers 

warenn als enige bevoegd om nieuwe schoenen te fabriceren en te verkopen. Zo'n nieuwe 

schoenmakerr is afgebeeld op een schilderij van de Haarlemse schilder Cornells Beek (113).21 In 

eenn ruime werkplaats is een meester-schoenmaker, samen met maar liefst vier knechten of 

gezellen,, ijverig aan het werk.2" De meester staat aan het raam en snijdt met maanvormig 

schoenmakersmess het leer. Aan de muur en het plafond hangen rekken met schoenen en leesten. 

Idkee verwijzing naar een huiselijke setting, zoals in het eerdere schilderij van Van Brekelenkam, 

ontbreekt.. Di t is ambachtelijk vakmanschap pur sang. De oudeschoenmakers daarentegen 

mochtenn geen volledig uit nieuw leer gemaakte schoenen fabriceren. Ze waren louter bevoegd 

omm oude schoenen met nieuw leer te herstellen. Handelen in oude schoenen was eveneens 

toegestaan.. Mogelijk valt de schoenmaker van David Ryckaert II I uit circa 1645-1648 in deze 

Dee Antwerpse schilder David Ryckaert III is na Van Brekelenkam met elf zekere toeschrijvingen een goede 
tweede.. Hij maakte ook een enkele smidse en slagerij Van Haute 1999, Ryckaert 

11 Van een voorheen aan Gerard ter Borch toegeschreven schilderij van een schoenmaker in Zn werkplaats zijn 
bijvoorbeeldd minimaal negen overeenkomstige exemplaren geïdentificeerd. Volgens Gudlaugsson zijn dc/e 
werkenn vermoedelijk toe te schrijven aan de schilders Pictcr Gerritsz. van Roestraten, Nicolacs van Haeftcn 
off  Matthias Wulfraat De/e schilders komen in mijn eerdere opsomming niet voor. omdat mij op basis van 
raadplegingg van de fotocollectie van het RKD in Den Haag geen schocnmakerstaferelen van hun hand 
bekendd zijn. Gudlaugsson 1960. Ter Borch. dl 2. 277. nr D9 

,ss Zie hiervoor de paragraaf Prenten m serie uit dit hoofdstuk. 
Dee term schoenmaker hanteer ik in dit hoofdstuk voor de gehele beroepsgroep, ten/.ij er reden is om nader te 
specificeren.. Schoenmakers in de Zuidelijke Nederlanden worden ook wel corduamers genoemd, naar hel 
Spaansee fijne geitcnleer (Cordoba) dat bij de vervaardiging van schoenen werd gebruikt. Ook dc/e benaming 
hadd een bredere strekking dan de strikte oorsprong van de term doet vermoeden Vandcwalle/Marechal 1985. 
BrugseBrugse schoenmakers. 41. 

"""  Amsterdam had zowel een Huidenkopers-, looiers en schoenmakersgilde (1468) als een Schoenlappers- of 
oudee schoenmakersgilde (1590). Leiden kende een Schoenmakers-, looiers en huidcnvcttcrsgilde (1579) en 
sindss 1626 door afsplitsing van dit gilde een Oude schoenmakersgilde In Haarlem werd pas in 1678 een 
apartt schoenlappersgildc opgencht. Databank Gilden IISG Amsterdam 
Hett schilderij is ongedateerd. Het tafereel vertoont overeenkomsten met de prent van de schoenmaker door 
Johanness Jons/ \ an Vliet (zie afb 121) Cornelis Beelt heeft ook verscheidene werkplaatsen van wevers, 
smedenn en kuipers op zijn naam staan Fotocollectie RKD Den Haag 

""  Het aantal schoenmakerswerkplaatsen met een of meer knechten is relatief gering Het Van Brekelenkam-
typee (schoenmaker /onder knechten) overheerst. 
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categoriee ' l l - t . 2 , f Iet is een van zijn vele schoenmakerswerkplaatsen."4 De schoenmaker op 

leeftijdd zit, samen met een spinnende vrouw, in een rommelig en donker vertrek. Gereedschap, 

schoenen,, laarzen en kleine stukjes leer omringen hem. Schoenmakersleesten, noodzakelijk voor 

hett maken van nieuwe schoenen, ontbreken echter.2" Die leesten ontbreken eveneens in het 

schilderijj  van David deniers de |onge, een derde compositorische variant die kan worden 

onderscheidenn ,115).: ' Mogelijk is in deze voorstelling een binnenshuis werkende schoenlapper 

afgebeeld.. Schoenlappers mochten schoenen alleen oplappen, maar daarbij geen nieuw leer 

gebruiken.. Zij werkten vaak buitenshuis, alwaar zij frequent zijn verbeeld. De Bamboccianti - m 

Italiëë werkzame schilders uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden - schilderden hun 

schoenlapperss op de oven-olie pleinen van Rome en andere Italiaanse steden (116,, maar ook m 

Hollandsee straattaferelen is de schoenlapper een vaak geziene gastA Op een schilderij van de 

Amsterdamsee schilder [an Victors zit een schoenlapper voor zijn pothuis (117)."s Een pothuis 

wass een klein houten keetje, vanwaaruit een ambachtsman z'n werk verrichtte. Regelmatig was 

zo'nn keetje geplaatst onder de luifel van een andere beroepsbeoefenaar, doorgaans ook een 

ambachtsman.; gg De schoenlapper op het schilderij van Victors is in gesprek met een klant die 

aanwijzingenn geeft over de gewenste reparatie. Net als zijn eerder besproken collega's heeft hij 

eenn leren band om knie en voet, waarmee de schoen op zijn plaats wordt gehouden. 

Natuurlijkk waren in de alledaagse beroepspraktijk de scheidslijnen minder scherp dan de 

regelss willen doen geloven. Talloze ordonnanties zagen het licht om conflicten tussen de drie 

onderscheidenn groepen schoenmakers te beslechten. Zo werd naar aanleiding van een proces in 

15711 het werkterrein van de Brugse oudeschoenmakers enigszins verruimd. Voortaan mochten 

zee schoenen snijden en naaien van oud overleer en met nieuwleren zolen, mits een merkteken 

werdd aangebracht/" Nieuwe schoenmakers verruimden eveneens regelmatig hun werkterrein 

doorr ook schoenreparaties uit te voeren en benadeelden daarmee schoenlappers en 

oudeschoenmakers.311 Dat het schemergebied tussen nieuw en tweedehands een bron van 

conflictenn kon zijn, tonen ook de Amsterdamse en Haarlemse kleermakersgilden in hun 

hardnekkigee pogingen om het monopolie van het gilde overeind te houden. ~ Nuances van deze 

: '' Het bevond zich voorheen in de collectie van het Wallral'-Richartz-Muscum in Keulen. Van Haute 1999, 
Rvckaert.Rvckaert. nr A 76 

:44 Idem. nrs 14. 50, 52. 73-77. 137-139. 
:""  Met uitzondering wellicht van de leest, of is het toch een schoen, op de kruk 
""  Het schilderij is veelvuldig gekopieerd, ondermeer door de achttiende-eeuw se Antwerpse schilder Jan Joset 

Horcmanss I. die ook verscheidene andere schoenmakersvv erkplaatsen op zijn naam heeft staan Fotocollectie 
RKDD Den Haag 

:: Johannes Lingelbach heeft verschillende schoenlappers geschilderd. Cat Keulen/Utrecht 1991. 
Bamhoccianti.Bamhoccianti. nrs 10 16 en 21.13. Ook Jan Miei heeft dit thema regelmatig verbeeld. Cat. Northhampton 
1975.. Shoemaker. AA 

vv Sumowski 1983-1994. Gemalde, dl 4 nr. 1793. 
~'' Schotef/Rogge 1905. Maatschappelijk leven Hij noemt een v ïsvcrkoper die zijn tobben met vis op het dak 

vann een pothuis (met schoenlapper) heeft staan (191-192) en een pothuis onderde luifel van een 
spicgelmakerr (214). 

11 Vandewalle/Marcchal 1985. Brugse schoenmakers. 44. 
''' In Alkmaar gold bijvoorbeeld de bepaling (1804) dat schoenmakers alleen nieuwe schoenen mochten maken 

enn hun zelfgemaakte schoenen mochten lappen. Herstelwerkzaamheden voor overige schoenen waren 
verbodenn Databank Gilden IISG Amsterdam. Zie ook: Pom 1989. 'Norms and disputes'. 92-96 

""  Dc/c gilden onden onden de grootste concurrentie v an aanverw ante beroepsgroepen als naaisters, 
oudekleerkopers,, uitdraagsters en kledingwinkchers Een scala aan strategieën - van inlijving tot schatplichtig 
makenn - werd ingezet om de monopoliepositie veilig te stellen. Ofschoon voor het schoenmakersambacht in 
dee Noordelijke Nederlanden geen identiek onderzoek beschikbaar is. is een vergelijkbare gang van zaken 
denkbaarr Panhuvsen 1997. 'Kleermakcrsgilden'. Panhuv sen 2000. Maatwerk. 
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aardd zijn in het gestileerde zeventiende-eeuwse beeldmateriaal vanzelfsprekend niet aan te 

treffen.3' ' 

Mett het gesignaleerde verband op hoofdlijnen tussen beeldmotief en economische realiteit kan 

echterr niet de opmerkelijke hausse aan geschilderde schoenmakerswerkplaatsen in de tweede helft 

vann de zeventiende eeuw worden verklaard. Het is gangbaar ze te interpreteren als een nieuwe 

invullingg van het boerengenre, waarin in de loop van de zeventiende eeuw meer ruimte voor een 

realistischee en respectvolle weergave van personages en scènes uit het dagelijks leven kwam.'4 In 

dezee perceptie was de schoenmaker de arbeidzame tegenhanger van de luierende of feestvierende 

boerr uit eerdere tijden. De hardwerkende schoenmaker symboliseerde de deugd der 

arbeidzaamheid,, waarmee hij de stedelijke burgerij tot voorbeeld strekte." Met is een plausibele 

verklaringg die echter een verdere inkleuring en op onderdelen nuancering behoeft. Het 

beeldmotieff  van de schoenmaker kende namelijk een lange en gevarieerde beeldtraditie die zich 

uitstrektee tot ver voor de tweede helft van de zeventiende eeuw en ook nadien nog bleef 

doorwerken/'' Hierin speelden de verschillende laatmiddeleeuwse en vroegmoderne 

preiitenseriess van beroepen, waarin de schoenmaker steevast van de partij was, een belangrijke 

rol.. Deze preutensenes waren onmiskenbaar een inspiratiebron voor de geschilderde 

schoenmakerswerkplaatsenn uit de tweede helft van de zeventiende eeuw, maar de aanleiding tot 

ditt specialisme lag waarschijnlijk op een ander vlak." De populariteit van deze voorstellingen hing 

samenn met een verbreding van het koperspubliek op de zeventiende-eeuwse kunstmarkt. 

Alhoewell  de meeste werkplaatsinterieurs ongedateerd zijn, is uit de enkele gedateerde werken en 

dee sterfte- en geboortecijfers van de betrokken schilders af te leiden dat het gros van deze 

schilderijenn in de jaren veertig tot tachtig van de zeventiende eeuw is gemaakt. In diezelfde 

periodee beleefde de kunstmarkt een hoogtepunt in termen van een omvangrijke en goedkope 

schildenjenproductie,, die toegankelijk was voor grote delen van de bevolking, waaronder ook 

ambachtslieden.'ss Het is niet ondenkbaar dat schoenmakers en andere ambachtslieden 

belangstellingg voor geschilderde werkplaatsinterieurs aan de dag hebben gelegd. Net als 

notarissenn en predikanten ontbrak het hen, getuige allerhande collectieve (visuele) uitingen in 

gildeverband,, niet aan beroepsidenti teit /' Of deze beroepsidentiteit zich ook vertaalde in het 

schildenjenbezitt van schoenmakers, kan alleen vanuit het perspectief van hun rol op de 

kunstmarktt worden vastgesteld. Het vormt, naast beeldtraditie en visuele uitingen 111 

gildeverband,, een derde schakel in de poging om de mogelijke functie en betekenis van de 

geschilderdee werkplaatsinteneurs te duiden. Weliswaar richt de aandacht zich hierbij primair op 

dee schoenmaker, maar in het verlengde hiervan zullen ook enkele andere vertegenwoordigers van 

basisambachtenn in het betoog naar voren treden. 

Ziee hiervoor ook de paragraaf Beeld en betekenis uit de Inleiding 
144 Slivc \995. Dutch painting. 135-137. Van Haute 1999. Ryckaert. 65. Klmge 1991. Turners. 19-20. 

Ziee hoofdstuk 1 voor de verbeelding van de deugd van arbeidzaamheid 
Voorr voorbeelden uit de achttiende- en negentiende-eeuw se West-Europese schilderkunst Cat. 
Northhamptonn 1975. Shoemaker. 
Ziee hienoor de paragraaf Prenten in serie uit dit hoofdstuk 
Ziee hienoor ook de Inleiding en de paragraaf Schoenmaker op de markt uit dit hoofdstuk 
Ziee hienoor de paragraaf Heilig en profaan schoeisel uit dit hoofdstuk 
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PrentenPrenten in serie 

Inn tegenstelling tot de schilderkunst was in de prent- en tekenkunst de schoenmaker al ver voor 

dee zeventiende eeuw een bekende figuur. Zowel m losse prenten en miniaturen als in 

verscheidenee prentensenes van ambachten en beroepen. De /e series kenden door de aard van het 

mediumm veelal een grote verspreiding. In de zestiende en zeventiende eeuw zijn voor de 

Nederlandenn vier relevante series aan te wijzen. Het Standebnch van Hans Sachs en Jost Amman 

f1568;4",, de serie etsen van achttien ambachten en beroepen van [ohannes )onsz. van \1ict 

1635.,, de getekende sene Stmatuenken van Leonard Bramer circa 1650-1655 en de bekende 

teken-- en prentensene l let Menselijk B^/r}/van Jan en Casper Luyken (1694). Ze kennen een grote 

variëteit,, maar gaan in de kern terug op een rijke picturale traditie waarin uiteenlopende 

beroepsbeoefenaarss in profane en religieuze context werden afgebeeld.41 Op hun beurt vormden 

zee als corpus een belangrijke inspiratiebron voor de zevennende-eeuwse werkplaatsen van 

schoenmakerss op paneel. 

FF Iet Standebnch is een serie houtsnedes waarin honderdenveertien contemporaine 

ambachtenn en beroepen zijn verbeeld.42 Het werd in 1568 in I rank fur t uitgegeven, maar kan 

wordenn geplaatst in de context van het economisch bloeiende Neurenberg. In de serie ligt het 

accentt op ambachtelijke en commerciële beroepen, maar ook diverse hogere wereldlijke, 

kerkelijkee en intellectuele functies en beroepen zijn verbeeld. I Iierbij wendt een hiërarchische 

ordeningg gehanteerd die teruggaat op de traditie van de driestandenleer, waarin een onderscheid 

werdd gemaakt tussen zij die vochten en bestuurden (de vorsten en de adel), zij die zorgden voor 

hett zielenheil (de geestelijkheid) en zij die werkten (de boeren;.4' In de verbeelding van de 

standenleerr speelde traditiegetrouw de boer de rol van vertegenwoordiger van de derde stand, 

maarr geleidelijk traden ook zijn stadse collega's, zoals ambachtslieden of commerciële 

beroepsbeoefenaars,, in die rol naar voren. Niet alleen het Standebnch getuigt hiervan. In een 

houtsnedee uit een Augsburgse uitgave (1532) van een werk van de humanist Petrarca, dat de 

boomm der standen verbeeldt, zitten onderin de boom een schoenmaker en kleermaker 

gezamenlijkk op een tak; op een belendende tak zitten enkele kooplieden en bankiers (118).44 Ze 

wordenn aan de onder- en bovenzijde vergezeld door de traditionele representanten van de 

standen.. Ook in een embleem uit Ot to van Veen's Quint'/ llorati \lacei limblemata uit 1607 treedt 

eenn ambachtsman als representant van de werkende stand op.4' Terwijl de aanstormende Dood 

dee koning m zijn paleis overmeestert, wordt rechts op de voorgrond een schoenmaker beweend 

4ii Weliswaar verscheen voor zover bekend van het Siandehuch geen Nederlandstalige editie (/.ie hiervoor de 
Shortt Title Catalogue Netherlands), maar de serie was in de Nederlanden wel bekend. Door de verschillende 
editiess in het Duits (1574) en het Latijn (1568. 1574) en het frequente hergebmik van de houtsneden tot 1659 
bleeff  het Standebnch ook in de Nederlanden niet onopgemerkt Rifkin 1973. Book of trades, xlin Cat 
Hempstcad/Amstcrdamm 1995. Butcher. 248. 

44 In oude encvclopcdieën en middeleeuw se verhandelingen over ambachtelijke technieken speelden allerhande 
beroepsbeoefenaarss een rol in de verbeelding van het gedachtegoed o\er de artes mechamcae. Rilkin 1973. 
BookBook of trades. xiv-xix Zie voor de bijbel als inspiratiebron voor de \ crbcelding van beroepen de paragraal 
BijbelseBijbelse arbeid uit hoofdstuk I. 

4""  Ze zijn allen opgenomen in: Rifkin 1973. Book of trades 
Ziee hien oor de paragraaf Agrarische arbeid uit hoofdstuk 1. 

444 De afbeelding is afkomstig uit Petrarca's ['on der Artzney bai der Glück. waarin het humanistische 
ideeëngoedd over de ware adeldom centraal staat Het is een ontwerp van Sebastian Brant en uitge\oerd door 
dee zogenaamde Petrarca Meester Hansen 1984. Kalenderminiaturen. 59. Raupp 1986. Bauernsatiren. 9-34 
(mett name over de iconografie van de boer. die niet alleen onderin maar ook in de top \ an de boom een plek 
krijgt).. Raupp 1999. 'Visual comments'. 283-285 

4'' Van Vcen/Tschi/cwkij/Benz 1972. Qumti Horati. 204-205 
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diee net in zijn werkplaats is gestorven. 'Cunctos mors una manet' ofwel 'Ken zelfde dood wacht 

onss allen' (119).4' Het is een variatie op de middeleeuwse Dodendansen die zo treffend de 

nivellerendee werking van de Dood wisten te illustreren. 

Alhoewell  de illustraties uit het Standebuch oorspronkelijk bedoeld waren ter ondersteuning 

vann de didactische tekst, geniet het werk tegenwoordig vooral bekendheid vanwege de 

illustraties.477 Het zijn genreachtige taferelen waarin de beroepen overtuigend zijn weergegeven.4S 

Dee afbeelding van de schoenmaker bijvoorbeeld bevat alle elementen die men zich m een 

vroegmodernee schoenmakerswerkplaats kan indenken (120). Ondanks de worteling van het 

StandebuchStandebuch in het middeleeuwse standendenken, getuigt het werk evenzeer van de emancipatie van 

dee homo jaber in de vroegmoderne tijd. Niet alleen verschijnen allerhande stedelijke 

beroepsbeoefenaarss visueel ten tonele, maar zij dragen als collectief ook een boodschap over 

menselijkee arbeid uit. In de slottekst wordt die kort en krachtig verwoord. Arbeidzaamheid is een 

navolgenswaardigee deugd. Oneerlijke beroepsuitoefening, egoïsme en luiheid zijn daarentegen, zo 

steltt de dichter, een gruwel in Gods ogen. Ongeacht rang of stand moet het een worden 

nagestreefdd en het ander worden vermeden. De parallel met de boodschap van arbeidzaamheid, 

diee in de schilder- en prentkunst van de Nederlanden in de tweede helft van de zestiende eeuw zo 

prominentt naar voren treedt, is opvallend.49 

Dee verbeelding van de werkende mens als zelfstandig beeldmotief komt nog sterker naar 

vorenn m de prentensenes van Johannes Jorisz. Van Vliet en Leonard Bramer. De prenten 

functionerenn niet in de context van een didactische tekst, maar staan op zichzelf. Bovendien zijn 

alleenn ambachtelijke beroepen respectievelijk straatberoepen verbeeld, zodat van een 

verwantschapp met het middeleeuwse hiërarchische standendenken niet meer kan worden 

gesproken.. De serre etsen van Van \ Liet bestaat uit achttien afbeeldingen van uitsluitend 

(laaggeschooldee ambachtelijke beroepen."' Het zijn gedetailleerde voorstellingen van 

werkplaatsen,, waarin een of meer personen aan het werk zijn. Gereedschap is in overdaad 

aanwezig.. De afbeelding van de schoenmaker geeft een kijkj e in een schoenmakerswerkplaats, die 

viaa een raampartij wordt verlicht (121). Een meester schoenmaker snijdt met een 

schoenmakersmess het leer. Daarnaast is een leerling of knecht afgebeeld in de inmiddels bekende 

posee van de schoenmaker: zittend en op de knie een schoen die vastgeklemd wordt met een leren 

band.. Naast en voor hem ligt verschillend gereedschap. Alles draagt bij aan een overtuigende 

representatiee van een ambachtsman in zijn werkplaats."1 

Inn de serie van zesenzestig tekeningen van de Delftenaar Leonard Bramer uit 1650-1655 

zijnn allerhande beroepsbeoefenaars verbeeld die in de buitenlucht hun beroep uitoefenen/2 De 

seriee sluit aan bij een traditie van verbeelding van straatberoepen, die met name in de I-ranse en 

400 Cat. Antwerpen 2000. Beelden. 113. 
Dee plaatselijke schoenenwinkel in Voorschoten, woonplaats van de auteur, verstrekt nog steeds plastic 
zakkenn met de afbeelding van de schoenmaker uit het Standebuch. 
Rifkinn spreekt over "the patient recording and knowledgeable research shown in composing the first modem 
corpuss of independent craft genre scenes". Rifkin 1973, Book of trades, xxxiii 
Ziee hiervoor hoofdstuk 1 
Hollstem.Hollstem. dl. 41. nrs, 32-49. p. 173-182 Van Vliet (actief circa 1628-1637 in Leiden) heeft vaker series rond 
eenn bepaald thema geproduceerd Hij is met name bekend geworden door zijn samenwerking met Rembrandt. 
Cat.. Amsterdam 1996. Rembrandt, nr. 49a-e. 
Vann Vlict's ambachtslieden zijn volgens Barnes "men intent on their work, almost as if a wall had been 
removedd and the viewer was encouraged bv the artist to look into the workplace'. Barnes 1995 'Van Vliet' 
11. . 

""""  Cat. Hempstead 1991. Street scenes. 
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Italiaansee beeldende kunst van die tijd opgeld deed/' Bramer's tekeningen zijn sterk schetsmatig. 

Slechtss aan een enkel attribuut is de straatwerker visueel te herkennen. Ook bevat elke tekening 

eenn korte tekst of uitroep die het beroep kenschetsen. De sober en verfomfaaid uitziende 

schoenlapperr uit de serie zit op een krukje in de buitenlucht een schoen te repareren (122). Xaast 

hemm op de grond ligt een roltas met gereedschap. Een collega-schoenlapper, die een 

dnepootskrukk en tas bij zich draagt, passeert hem. De zittende schoenlapper heeft weliswaar 

minderr allure dan z'n ambachtelijk uitziende collega's in het Standebucb en de prentensene van 

Vann Vliet, maar hij doet in getoonde vlij t niet voor hen onder. 

Alss louter wordt gekeken naar de prenten, dan is het in 1694 in Amsterdam verschenen 

ƒƒ let let Wenselijk Bedryf van Jan en Casper Luyken op te vatten als een voortzetting van de 

verbeeldingg van menselijke arbeidzaamheid, zoals die uit de eerder besproken prentensenes naar 

vorenn kwam.'4 De prenten vertellen echter niet het gehele verhaal. Voor de Nederlanden is dit 

werkk de meest bekende prentensene van beroepen." In de eerste druk waren honderd prenten 

opgenomen.. Ambachtelijke beroepen vormden hienn de hoofdmoot, maar ook intellectuele en 

kunstzinnigee beroepen en enkele vertegenwoordigers van de oude standen (landman, krijgsman, 

heerser)) kwamen voor."' Hierin toonde het zich dus zijdelings verwant met het anderhalve eeuw 

eerderr verschenen Standebucb van Sachs/Amman. '7 Toch treedt in llet Menselyk Bedryf'meer een 

beroepenconceptt dan een standenconcept op de voorgrond. De beroepsbeoefenaars zijn m een 

opmerkelijkk stedelijke ambiance verbeeld. Vanuit hun werkplaatsen en kantoren zijn pittoreske 

straten,, pleinen en grachten zichtbaar. l iet is de bedrijvige stedelijke economie ten voeten uit die 

hierr met verve wordt neergezet. Ook beroepen die ten tijde van het duo Sachs/Amman nog niet 

gangbaarr waren (zoals de suikerraffinage en pruikenmakenj) worden door de gebroeders Luyken 

verbeeld. . 

Di tt betekent overigens niet dat hun werk een representatief beeld van de Amsterdamse 

beroepsbevolkingg in die tijd schetst. De transportsector blijf t bijvoorbeeld volledig buiten beeld 

enn de meer kunstzinnige en geoefende ambachten zijn oververtegenwoordigd."1*  Met hun serie 

stondd de gebroeders Luvken dan ook iets anders voor ogen dan het louter registreren van 

economischee bedrijvigheid. Het ging hen om het uitdragen van een religieus-moralistische 

boodschapp die, geheel in lij n met de emblematische traditie, door een samenspel van woord en 

beeldd gestalte kreeg. Illustratief hiervoor is de ontstaansgeschiedenis van de prent van de 

schoenmaker.. Mr is een opmerkelijk verschil tussen de oorspronkelijke ontwerptekening van de 

schoenmakerr en de uiteuidelijk gepubliceerde prent van de schoenmaker in / let Menselyk Bedryf. 

Dee tekening toont een schoenmaker die buiten voor z'n winkel zit (123). Hij is bezig een schoen 

tee naaien, lien gereedschapskist staat naast hem. De uiteindelijke prent van de schoenmaker ui 

HetHet Menselyk Bedryf verplaatst ons echter naar een schoenmakerswmkel (124).. Ken klant zit op een 

krukk en past een schoen. Terwijl de schoenmaker zich met de klant mlaat, zijn drie leerlingen of 

""  Massin 1978. Les ens. Mülcr 1970. Streef criers. Tevens wordt verondersteld dat Bramer mogelijk ook heeft 
geleundd op de prentensene van Van Vliet. Het feit dat de serie binnen het oeuvre van Bramer een vreemde 
eendd in de bijt is. wordt hiervoor als mogelijke verklaring gegeven Ten Brink Goldsmith 1994. Bramer 

'44 Van EeghenA'an der Keilen 1905. Luyken, dl. 1. 250-268. Cat. Hempstcad/Amsterdam 1995. Butcher 
""  Het Amsterdams Historisch Museum in Amsterdam \er/amelt voorbeelden van hedendaags gebruik van de 

tekeningenn en prenten van de gebroeders Luyken. Cat Hempstead/Amsterdam 1995. Butcher. 250. nt 3 
1,11 Ook de figuur van de doodgraver aan het einde van het werk refereert aan een oudere beeldtraditie. 

Beidee werken zijn gedrukte prentensenes die een grote spreidingsgraad hebben gekend (o a. via al dan niet 
gewijzigdee herdrukken). Dit gold in veel mindere mate \ oor de serie etsen van Van Vliet en serie tekeningen 
vann Bramer. 
Lourens/Lucasscnn 1998.'Ambachtsgilden', bijlage 1. 
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knechtenn druk aan het werk. Lezing van de bijbehorende tekst verklaart waarom uiteindelijk 

laatstgenoemdee afbeelding prevaleerde. Het motto 'Siet op het middel niet. Maar daar het om 

geschiet'' wordt tn de tekst onder de afbeelding toegelicht met de woorden: 'De voet besluit sich 

inn de Schoen, Doch 't is niet om de Schoen te doen; Maar, om den weg daar mee te treeden: De 

ziell  woond wel in vlees en bloedt. Maar 't si) haar, als den Schoen de voet. Om mee te gaan, uaa kt 

landd van vreeden'. Bij woorden van de/e strekking paste een scène waarin het aantrekken van een 

schoenn wordt verbeeld nog beter dan de weergave van een schoenmaker aan het \vcrk.v' De 

voorstellingg van de schoenmaker was derhalve niet meer dan een middel om de rehgieus-

moralistischee boodschap van de gebroeders l.uyken uit te dragen. Het is een recept dat ook 

menigmaall  is te vinden in het werk van een andere vertegenwoordiger van de emblematische 

traditie,, Jacob Cats."" In zijn Spiegel ran den l'oorkden e/i Jegeniioordigen Tijt (1632; zijn ondermeer 

eenn afbeelding van een kleermaker (125) en een smid opgenomen.'"' Motto en begeleidende tekst 

bijj  deze afbeeldingen bevatten leerzame levenslessen voor een ieder. De kleermaker leert dat in 

hett teven alles weloverwogen en niet haastig moet gebeuren want: 'De nayer die geen knoop en 

leyt/verliestt sijn steeck'. Tot ver in de negentiende eeuw zal de ambachtsman ui volks en 

kinderprentenn volwassenen en jeugd tot lering blijven dienen.": 

Hett stempel dat de religieus-moralistische boodschap op de illustraties in Het Menselyk 

BedryfBedryf drukte, impliceert overigens met dat zij louter in dat licht werden gepercipieerd. De 

prentensenee was zeer populair. Reeds in 1694 verscheen een tweede uitgave, waarna in de 

achttiendee eeuw nog verschillende heruitgaves volgden.'" Maar ook los van de context van de 

seriee als geheel vonden de prenten van de gebroeders Luyken hun weg. Op een glazen bokaal uit 

hett derde kwart van de achttiende eeuw is een voorstelling verbeeld die is ontleend aan Luyken's 

prentt en motto van de kuiper."4 In de context van de bokaal hebben prent en mot to hun 

religieuzee connotatie verloren en representeren louter 'Het weivaaren van de kuiperev'.'11 Ook was 

dee serie na de eerste publicatie een dankbare bron van illustraties voor Nederlandse en 

buitenlandsee uitgevers. Soms bleef de religieuze toonzetting overeind, zoals in de Abhildtt/igeti der 

Gemein-Xitt~lichenGemein-Xitt~lichen Waitpt-Stande van Chris top h W'eigel uit 1698 en in verschillende edities van 

l'Juasl'Juas fiir  Alle van pater .Abraham a Sancta Clara, waarvan in 1719 ook een Nederlandse vertaling 

verscheen."'' Tn andere gevallen verdween de religieuze context geheel uit beeld. In 1695 en in 

Voorr de relatie tussen tekeningen en uiteindelijke prenten: Cat. Hemp stead/Am sterdam 1995, Butcher. 248-
255 1. Waarom hier over een andere ontwerp-tekening van de schoenmaker wordt gesproken dan in de 
beschrijvingg van cat nr 19 is mij niet duidelijk, maar lijk t mij op een misverstand te berusten 
Dee relatie tussen emblematiek (prent en tekst) en de zeventiende-ccuwsc Hollandse schilderkunst vormt het 
onderwerponderwerp van een omvangrijk corpus aan kunsthistorische publicaties Een goed voorbeeld hiervan is: De 
Jonghh 1995. Kwesties van betekenis 

''' Cats 1655. Alle de We reken (Spiegel) respectievelijk 159 en 131. 
""  De Meyer 1962. Volks- en kinderprent. 545-549 Canter Cremers-Van der Does 1940. Schoenen, afb. 29b 

Cat.. Apeldoorn 1989. Kent. en versint. afb. 5 1 en 54a. 
Vann Ecghen/Van der Keilen 1905. l.uyken. dl. 1. 261-268. Het Amsterdams Historisch Museum, hoeder van 
dee collectie van de kenner en verzamelaar Van Eeghen. bevat een indrukwekkend aantal van dc/e uitgaven 
Klaversma/Hanncmaa 1999. l.uyken. 

'44 Cat. Amsterdam 1998. Glas. nr. 224. 
Ditt opschrift stond onder het eveneens afgebeelde familiewapen van de familie Mcnsscndijk. vermoedelijk 
kuiperss van beroep Cat Amsterdam 1998. Glas. nr 224 
Hett werk van Weige! bevatte zevenentachtig kopieën naar prenten uit Het Menselyk He dry f'en zestien 
nieuwee prenten \an de hand van de gebroeders Lmkcn (vijf door Jan Luyken en elf door Casper 
Luyken).. Van EeghenA'an der Keilen 1905. l.uyken. dl 1. 396-406. htw as fur Alle bestond uit verschillende 
delen,, die ook wel afzonderlijk ztjn heruitgegeven Het werk bevatte zowel Luyken-prenten uit Het Menselyk 
HedniHedni als uit de Haiipt-Stande \ an Christoph Weiucl Van EeghenA'an der Keilen 1905. l.uyken. dl 2. 407-
428. . 
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17600 verscheen bijvoorbeeld een heruitgave van de Luyken-prenten onder de titel Menscbelyke 

Be(e)^gbech'fUBe(e)^gbech'fU waarin de prenten in alfabetische volgorde waren geplaatst." De bijgevoegde teksten 

haddenn een profane strekking/" In welke context de Luyken-prenten echter ook werden gebruikt, 

steedss zijn ze op te vatten als exponenten van de onmiskenbare opmars van de verbeelding van 

menselijkee arbeid in de beeldende kunst. Zelfs tot in onze tijd spreken deze voorstellingen van 

oudee ambachten aan.09 

Dee vier besproken prentensenes laten tezamen drie typen van verbeelding van de schoenmaker in 

dee vroegmoderne tijd zien: de schoenmaker als een vertegenwoordiger van de derde stand 

iStandebuch),iStandebuch), de schoenmaker als de arbeidzame ambachtsman (prentensenes van Van Vliet en 

Bramer)) en de schoenmaker als middel om een religieuze of moralistische boodschap te 

illustrerenn (hlet Mensetyk Bedryj). Voor een deel overlappen deze functies elkaar. Ze hebben 

gemeenschappelijkk dat de schoenmaker wordt gezien als een prototypische ambachtsman. 

Hardwerkend,, eerlijk en een voorbeeld voor anderen.7" l iet is geen toeval dat in het 

emblematischee werk Recht gbebruyck ende misbntyck ran tydlycke bare, dat in 1585 in een vertaling van 

Dirckk Yolckertsz. Coornhert in loeiden verscheen, juist de figuur van de schoenmaker de eerlijke 

armee representeert. Zoals van deze ambachtsman bij uitstek verwacht mag worden, probeert hij 

dee eindjes aan elkaar te knopen. Helaas tevergeefs, maar dat geeft hem dan ook recht op een 

aalmoess van de rijke man die zijn weg kruist (126).71 

Dee schoenmaker was niet de enige ambachtsman die de eer van prototypische 

ambachtsmann ten deel viel. In de vier prentensenes zijn naast de schoenmaker ook enkele andere 

vertegenwoordigerss van de traditionele ambachten standaard van de partij, zoals de kleermaker, 

bakker,, smid, t immerman, wever en kuiper.72 Eenzelfde patroon is herkenbaar in verscheidene 

ouderee prentensenes van buitenlandse bodem, zoals het Wansbucb der Mendelscben 'Awöljbrüdmtipmg 

(vijftiendee en begin zestiende eeuw) en de Krakauer Bebaim Codex ((begin zestiende eeuw). Naast de 

schoenmakerr komen hierin ook verschillende van de eerdergenoemde ambachten voor.71 Niet 

677 Hiervoor waren respectievelijk de Haarlemse uitge\er Ambrosius Schevenhuyscn en de Amsterdamse 
uitgeverss Reinier en Josua Ottens verantwoordelijk. Van Eeghen/Van der Keilen 1905, I.uyken. dl 1. 262-
267. . 

'ss Het gedicht bij de prent van de schoenmaker in de Amsterdamse uitgave van 1760 luidde: 'Om 't Scherp met 
minderr vrees te ontmoeten./ Maak ik de Schoenen voor uw voeten./ Bekwaam om mstig onvermocit./ Uw 
wegg te treeden, braaf geschoet [geschocit]'. Koninklijke Bibliotheek Den Haag. H 317 Go. 

'"'' Zie hiervoor ook de opmerkingen van Gelderblom over de Luyken-prenten als gc/onken cultuurgoed 
Geldcrblomm 1998/1999. 'Binnen en buiten'. 19. 
Uitzonderingg hierop vormen enkele zestiende- en /eventiende-eeuw se komische of satirische prenten die een 
schoenmakcrswerkplaatss verbeelden, waarin kijvende, onzedige of slapende huisvrouwen, vechtende 
knechtenn of zich misdragende schoolkinderen de toon zetten De schoenmaker zelf is hierbij veelal een 
neutralee figuur. Bij deze satirisch getinte afbeeldingen is het verband met de (komische) literatuur uit die tijd 
vann belang. Coigneau 1980-1983, Refreinen, dl 2. 247. 250. 275-76. 278 Cat. Kansas/Lawrence 1983. 
lyiachlyiach prints, nr 19. Canter Cremers-Van der Does 1940. Schoenen, afb 44 en 55. Zie afb. 184 voor een 
schoenmakerswcrkplaatss waarin de schoenmaker en zijn vrouw slapen Over de sexuele connotaties van de 
schoen:: De Jongh 1995. Kwesties van betekenis. 34 

77 Het gaat om embleem IX. Het oorspronkelijke werk was van de hand van Bernard Gerbrands Furmerus en 
wass getiteld De re rum usa et abusa (Antwerpen 1575). Meertens 1983. Nederlandse emblemata. 27-28. 

7:: In totaal zijn er twaalf beroepsgroepen die in alle vier de series voorkomen Naast de in de tekst genoemde 
beroepenn gaat het om de laken- en droogscheerder. hoedenmaker, glazenmaker en draaier Cat. 
Hempstead/Amsterdamm 1995. Butcher. 256-257. De metselaar en slager komen respectievelijk drie- en 
tweemaall  voor. 

7'' Het Hausbuch was een gecompileerd eerbetoon aan de overleden monniken van deze broederschap. Zij 
wordenn afgebeeld tijdens de uitoefening van hun beroep Onder hen bevonden zich verschillende 
schoenmakers,, kleermakers, bakkers, slagers, wevers en timmerlieden. Treue 1965. Hausbuch. De Krakauer 



zonderr reden worden deze ambachten m de historische literatuur aangeduid met de term 

basisberoepp of basisambacht. 4 Kenmerkend voor deze basisambachten was dat ze zowel in de 

stadd als op het platteland met een grote tot redelijke frequentie voorkwamen. 7.e konden zich in 

aantall  arbeidsplaatsen vaak meten met de grote en aandachttrekkende nijverheden. Zo vormden 

dee schoen- en kleermakers in de Republiek een beroepsgroep van maar liefst acht a tienduizend 

personen.7.. De basisambachten waren niet alleen wijdverbreid, maar konden ook bogen op een 

langee historie. Hun gilden beschikten vaak over oude papieren.7'1 / e wisten ook met-officiële 

sporenn na te laten. Onder de oudste bebouwing van Amsterdam bevonden zich reeds de woning 

enn werkplaats van een schoenmaker en een smid uit de eerste helft van de dertiende eeuw.7'' 

Daarnaastt was een geringe technologische vernieuwing typerend voor tie basisambachten. Hier 

geenn professionalisermgsprocessen (nutans, predikant) of emancipatoire ontwikkelingen (bankier) 

maarr aloude ambachtelijke continuïteit. 

Doorr tijdgenoten werd de bijzondere positie van de basisambachten ook onderkend.7" 

Broodd (bakker), kleding (kleermaker), schoeisel (schoenmaker), woonruimte (metselaar, 

timmerman)) en metalen gebruiksvoorwerpen (smid) waren van vitaal belang voor de gehele 

bevolking.. Dagelijks werd van deze basisproducten en -diensten gebruik gemaakt. De 

beoefenaarss van deze ambachten waren op elke hoek van de straat aanwezig. Ze lagen als het 

waree op het puntje van de maatschappelijke tong. In taalgebruik (achternamen, spreekwoorden) 

enn (volks)hteratuur was hun verschijning wijdverbreid. Welke ambachten zou de populaire 

volksfiguurr Tij l Uilenspiegel tijdens zijn schalkse avonturen in tekst en beeld anders uitoefenen 

dann het schoenmakers-, kleermakers en bakkersvak?7" Dat de basisambachten in de beeldende 

kunstt een rijk geschakeerde verbeelding ten deel viel, hoeft op zich dan ook geen verbazing te 

wekken.. Deze verbeelding reikte veel verder dan de prentensenes van beroepen. Al in vroeger 

tijdenn tooiden vertegenwoordigers van deze ambachten de ramen en hoofdportalen van 

kathedralenn en kerken.s Maar ook in andere typen van beeldmateriaal springen juist deze 

ambachtenn steeds in het oog. In een zeldzaam en anoniem paneel uit circa 1620, waarop de 

BehaimBehaim Codex bevatte een samenvatting van de stadsprivileges en gildevcrordemngen van dc/.e stad. Er zijn 
ondermeerr afbeeldingen van een schoenmaker, kleermaker, bakker, smid. timmerman en kuiper in aan te 
treffenn Winkler \94\. Behaim-Codex. 
Dee term basisberoep is ontleend aan De Vries/Van der Woudc 1995, Nederland Zij rekenen de wever 
overigenss niet tot de basisberocpen. De kuipers hebben een minder hoge dichtheidsgraad dan de overige 
basisberocpen.. Ik hanteer in dit hoofdstuk /elfde term basisambachtcn. omdat in deze term duidelijk de 
relatiee met de aard van de werkzaamheden (ambachtelijk) wordt gelegd. 
Dee VriesA'an der Woude 1995. Nederland. 602. 
Volgenss de Database Gilden van het IISG in Amsterdam vond de oprichting van diverse schoenmakcrsgilden 
all  in de veertiende eeuw plaats, zoals bijvoorbeeld m 's-Hertogcnbosch (1304). Dordrecht (< 1353). Zutphcn 
(1377)) en Deventer (1399). De oudste gildebricf van de Goudse schoenmakers dateert uit 1440. maar in een 
processiell  ijst van 1404 worden al cordevvaniers en el/cnaars (knechten) vermeld. Cat. Gouda 1996. (lilden. 
114. . 
MakMak 20Q\. Amsterdam. Amsterdam. 26. 
Overigenss ook door de gilden zelf. Zo betrokken verschillende Zutphense basisambachtcn op eigen verzoek 
eenn gezamenlijk gildehuis. Het ging om smeden, schoenmakers, kleermakers, timmerlieden, kuipers en 
stecnmetselaars.. de drie laatstgenoemden waren overigens verenigd in één gilde Panhuv sen 2000. Maatwerk. 
45 5 
Dee Meyer 1970. Volksprenten, afb. 1 19. Brandt 1927/1928. Schaffende Arbeit, dl 2. afb 216-217. Een ander 
voorbeeldd is ie I.ivre des premiers amours de messire Jehan de Saint ré (ca 1460) van Antoinc de la Sale 
Hierinn zijn twee pentekeningen opgenomen (toegeschreven aan de Meester van Wavnn) waarin een 
schoenmakerr en een kleermaker de hoofdpersoon uit dit werk letterlijk de maat nemen Prevenier 1998. 
PrPr in sen. afb op 252 
Dee ramen van de kathedraal v an Chartres bevatten ondermeer afbeeldingen van een schoenmaker. 
timmermann en smid Hansen 1984. Kalenderminiaturen. 36 

123 3 



intredee van de Dordtse rederijkerskamer De i'o/iteymste/i tijdens de Ylaardmgse 

rederijkerswedstrijdd in 1616 is verbeeld, is in de optocht ook de figuur van een Geween Ambachts-

ManMan te herkennen/ Net als de naast hem geplaatste boer vertegenwoordigt hij de werkende 

stand.. De schilder tvpeert hem op een bijzondere manier. FLr hangt allerhande gereedschap aan 

eenn riem om zijn middel (12T, detai l. Te zien zijn een klauwhamer 'kuiper, een schaaf 

(timmerman),, een weefspoel (wever) en een schaar (kleermaker). Het gereedschap dat achter zijn 

linkerhandd schuilgaat is moeilijk thuis te brengen, maar het zou om een troffel (metselaar of 

halfrondd mes (schoenmaker; kunnen gaan. Over zijn schouder ligt een bijl , een gangbaar 

attribuutt van de timmerman. Het getoonde gereedschap verwijst naar enkele basisambachten. \X e 

treffenn het eveneens aan in een vijftiende-eeuwse franse miniatuur uit Boccaccio's Da uis des 

noblesnobles hommes et femmes malbeumtx (128; en in verscheidene zes tiende-eeuwse prenten die de deugd 

DiligentDiligent ra of [ lijt  tot onderwerp hebben."1 Ook in menig laat-middeleeuws of" vroegmodern stads-

off  straatgezicht duiken vertegenwoordigers van de basisambachten frequent op. Op de 

achtergrondd van het portret van jacquemvne Buuck van Pieter Pourbus uit 1551 is bijvoorbeeld 

eenn schoenmaker aan het werk te ontwaren ''129, detail) N 

Hett meest opvallend is de vertegenwoordiging van basisambachten echter in de vele 

schilderijenn van werkende ambachtslieden uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. Naast 

schoenmakerss in hun werkplaats of in de buitenlucht (112-117; zijn ook kleermakers m 

kleermakerszitt (l-H)1*4, I laarlemse wevers in hun armoedige onderkomens (180,, met broodwaren 

omgevenn bakkers (140)v\ in donkere ruimten werkende smeden (130)v en enkele kuipers in hun 

werkplaatss op het doek vastgelegd/7 Tezamen vormen ze het onmiskenbare hoogtepunt van een 

langee traditie van verbeelding van basisambachten m de beeldende kunst van de Nederlanden, 

waarinn de ode aan de vroegmoderne deugd Dihgentm steeds sterker doorklinkt. De verbeelde 

MM Enige jaren geleden is het schilderij gerestaureerd Met dank aan Bart Ramakers (KUN) die mij op dit 
schilderijj  attendeerde en ook betrok bij de studiebijeenkomst die over het paneel in september 2000 werd 
georganiseerd. . 

" :: Zie hienoor de paragraaf Stedelijke arbeid uit hoofdstuk 1 Ook in het anonieme Noord-Nederlandse 
schilderijj  De strijd om het dagelijks brood uit de /eventiende eeuw (zie afb 188) worden vertegenwoordigers 
\ann verschillende beroepen door middel van hun gereedschap getypeerd 

^^ Andere voorbeelden zijn een miniatuur in de vij fticndc-ecuwsc Franse vertaling door Nicolas Orcsme van 
Aristoteles'' Ethica. Politica et Economica (ca 1454). waarin een voorstelling van een schoenmaker in zijn 
winkel-- en werkplaats is opgenomen (Prevcnier 1998. Prinsen, afb op 181 Moe 1930. 'Les Ethiques') en een 
stadsbeeldd met kraampjes uit Brunctto Latini's l.e Erésor (Rouen 1450-1475). waarop een kuiper 
(linksboven),, een schoenmaker (rechtsboven), een kleermaker (rechtsonder) en een smid (linksonder) zijn 
verbeeldd (Rottier 1996. Rondreis, afb. op 132. 222). 
Klccrmakerswerkplaatsenn zijn ondermeer aan te treffen m het werk van Van Brekelenkam (regelmatig). 
Pieterr van Slingeland en Cornells Decker. Fotocollectie RKD Den Haag Heppner 1938. 
Weverswerkplaatsen.Weverswerkplaatsen. 32. nt 25). 

s""  Vergelijkbare taferelen zijn ook geschilderd door Job Berckhcyde, Gabriel Metsu. Chnstiacn \an 
Couwenbcrghh en Adnacn van Ostadc. Cat. Philadelphia 1984. Masters, nr 6 Ten aanzien van (zclf)portrct-
achtigee afbeeldingen \ an bakkers wordt wel gesproken van een 'minor iconographic tradition' Cat 
Amsterdamm 1998. Everyday life. 97-98 Tc\cns zijn bakkerijen nogal eens verbeeld op schilderijen met 
straatscènes,, zoals in het werk van Jacobus Vrel. Cat Delft 1996. Delftse meesters, afb 85 en 88 
Hett thema is ondermeer aanwezig in het werk van Van Brekelenkam. Metsu en Utrechtse schilders als 
Nicolauss Knupfcr en Jean Baptiste Weenix (smidsen leenden zich immers goed voor het werken met licht-
donkerr contrasten). In de histoneschilderkunsl w as het motief \ an de smidse van Vulcanus populair 
Eenn voorbeeld is het aan Cornclis Bcclt toegeschreven schilderij \ an een kuiperij, dat zich bevindt in de 
collectiee \an het Nationaal Museum in Po/nan (fotocollectie RKD Den Haag) Kuiperijen duiken ook 
regelmatigg op in de toegepaste kunst. Op een aardewerken mandje uit 1694 bijvoorbeeld is een afbeelding 
\\ an een kuiperij op de ene zijde en de verkoop \ an vaten buitenshuis op de andere zijde verbeeld Van Dam 
\W\.\W\. Delfts aardewerk, nr. 20 
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ambachtsliedenn strekten een ieder die het aanging - en dat werd in die tijd ruim opgevat - tot 

voorbeeld.""  Terwijl de gezeten burger primair door de algemene strekking van de boodschap zal 

zijnn aangesproken, speelde bij de ambachtsman wellicht nog een andere factor mee. De rol die de 

ambachtsmann in relatie tot de boodschap van arbeidzaamheid in de voorstelling vervulde, zal bij 

menigee ambachtsman ook snaren hebben geraakt. Xet als andere beroepsbeoefenaars was enige 

bctoepst iubb ambachtslieden immers niet vreemd. Deze beroepstrots en -identiteit kreeg in ieder 

gevall  in uiteenlopende collectieve uitingen in güdeverband visueel gestalte. Bijbelse, kerkelijke of 

mythologischee bronnen dienden hierbij als inspiratie- en legitimatiebron.M Maar ook het product 

vann de ambachtsman mocht zich in een bijzondere visuele symboliek verheugen. 

HeiligHeilig  en profaan schoeisel 

Patroonheiligenn wisten de handen uit de mouwen te steken. De patroonheiligen van de 

schoenmakers-- en leerlooiersgilden, Cnspmus en Cnspinianus, waren hierop geen uitzondering. 

Hunn lot is bekend uit de dertiende-eeuwse Legenda Attrea van facopo da Yoragine, een 

verzamelingg heiligenlevens die tot ver in de vroegmoderne tijd grote populariteit genoot.9" 

Cnspmuss en Cnspinianus waren twee Romeinse bekeerlingen die voor de christenvervolging 

vluchttenn naar Soissons in Noord-Frankrijk. Daar bleven ze actief het geloof verkondigen en 

voorzagenn ondertussen als schoenmakers in hun levensonderhoud. Ze maakten zich onder de 

armenn zeer geliefd door hen kosteloos van schoeisel te voorzien. Hun populariteit was de 

autoriteitenn een doom in het oog, zodat hun arrestatie niet kon uitblijven. Zoals gebruikelijk bij 

heiligenn uit de Romeinse Oudheid viel het martelaarslot hen ten deel. Ze werden onderworpen 

aann verschrikkelijke folteringen, waarbij schoenmakersgereedschap als folterwerktuig werd 

gebruikt. . 

Fragmentenn uit het levensverhaal van Cnspmus en Cnspinianus zijn veelvuldig verbeeld 

inn diverse altaarstukken van schoenmakersgilden in de Nederlanden. Veel materiaal uit de 

Noordelijkee Nederlanden is tijdens of na de Beeldenstorm verloren gegaan, maar dankzij 

stadsbeschrijvingenn en -archieven zijn de sporen hiervan niet geheel uitgewist. Zo had het 

Amsterdamsee schoenmakersgilde zowel in de Amsterdamse Oude Kerk als in de Nieuwe Kerk 

eenn altaarstuk.91 De Haarlemse St. Bavo bezat oorspronkelijk drieëndertig altaarstukken, waarvan 

err nu nog slechts drie - niet dat van het schoenmakersgilde - resteren.92 Ook de Oude Kerk in 

Delft,, de St. jan in Gouda en de St. jan in 's Hertogenbosch hadden oorspronkelijk een altaar van 

Dee ijver van ambachtslieden kreeg een welhaast spreekwoordelijk karakter. In een zeventiende-eeuw se grap 
annexx klacht over de hoge rekening van een kleermaker wordt, ondanks enig venijn aan diens adres, zijn 
arbeidzaamheidd en spaarzaamheid geroemd De klacht is afkomstig van Aernout van Overbcke en wordt 
geuitt tegen zijn vriend Christiaan Huygens. Deze antwoordde hem dat hij gewoon z'n rekening moest betalen 
enn hanteerde hierbij als argument, dat kleermakers er tenminste voor zorgden dat hun kinderen tot de adel 
gingenn behoren. Zijzelf- hij bedoelt Van Overbcke en zichzelf- bewerkstelligden door hun uitgavenpatroon 
echterr dat hun kinderen noodgedwongen kleermaker moesten worden. Roodenburg 1997. 'Converse 
agreeably',, 118. 
Dee bijbelse Tubel-Kaïn (smeden) en Jozef de timmerman (timmerlieden, zie afb. 10) zijn hiervan duidelijke 
voorbeelden.. Zie hiervoor ook de paragraaf Bijbelse arbeid uit hoofdstuk 1 
DictionaryDictionary of Art. lemma 'Saints'. Thurston/Attw ater 1956. Butler's lives of saints, dl. 4. 197-198. 
Wagenaarr 1971-1972. Amsterdam, band 2. dl. IV. boek I. 456. In de Oude Kerk bevindt zich overigens nog 
steedss een gewelfschildering van omstreeks 1470. waarin Cnspmus en Cnspinianus met schoen of leesten 
gereedschapp in de hand zijn verbeeld. Gerlach 1979. 'St. Cnspmus'. 329 (afb.). 
Hett gaat om de altaarstukken van het St. Lucasgilde. het Drapemersgilde en het Bakkersgilde Bicsboer 1985. 
'Overgeblevenn altaarstukken'. 
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hett schoenmakersambacht.*3 In de Zuidelijke Nederlanden waren de vernielingen ook aanzienlijk, 

maarr dankzij de heropbouw tijdens de Contrareformatie zijn uit die tijd veel altaarstukken voor 

hett nageslacht bewaard gebleven."4 l iet altaarstuk van het Antwerpse schoenmakersgilde van de 

handd van Ambrosius Francken uit 1589, dat zich oorspronkelijk in de Onze-Lieve Yrouwekerk te 

Antwerpenn bevond, toont op het middenpaneel de marteling van de patroonheiligen (131)."" De 

elzen,, een soort priemen, ketsen terug naar de folteraars en verwonden hen. Niet alleen op 

altaarstukkenn maar ook op gevelstenen46, in beelden", op güdepenmngen9S en op een enkel 

schilderij999 kunnen de patroonheiligen Cnspmus en Cnspmianus worden aangetroffen. 

Alhoewell  de gruwelijkheden uit het levensverhaal van deze patroonheiligen in het 

beeldmateriaall  ruimschoots de aandacht krijgen, zijn beide heiligen ook regelmatig tijdens hun 

ambachtelijkee bezigheden verbeeld. We zien hen in hun schoenmakerswerkplaats of tijdens het 

bewerkenn van het leer. Soms maakt de voorstelling onderdeel uit van een reeks met scènes uit het 

levenn van deze heiligen, zoals die nog tegenwoordig in verschillende Franse en Belgische kerken 

zijnn te aanschouwen. l iet komt ook voor dat de afbeelding van de werkende Cnspmus en 

Cnspmianuss op zichzelf staat.1"" De zeldzame afbeelding van beide heiligen als leerbewerker op 

dee keerzijde van het middenpaneel van een anoniem Gouds altaarstuk (laatste kwart zestiende 

eeuw)) geeft een zeer levensechte indruk van hun ambachtelijke werkzaamheden (132)."" Het laat 

zienn dat de verbeelding van werkende patroonheiligen volop gelegenheid bood het ambachtelijk 

kunnenn der gildebroeders visueel te belichten." ~ 

Dee attributen waarmee de patroonheiligen Cnspmus en Cnspmianus zich m al die verschillende 

tvpenn van afbeeldingen tooiden - gereedschap, leest, schoen of laars - refereren aan de 

verschillendee stappen in het proces van de vervaardiging van schoeisel. Kenmerkend voor de 

vroegmodernee tijd was dat ambachtslieden, dus ook schoenmakers, veel directer betrokken waren 

bijj  het gehele productieproces en daarmee bij het eindproduct. Di t bevorderde de binding met 

933 Gerlach 1979, 'St. Crispinus', 332. 
944 Een goede indruk van de vernielingen door de Beeldenstorm in De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in 

Antwerpenn en de daaropvolgende herstel- of vernieuwingsoperatie van gildealtaren - die tot ver in de 
zeventiendee eeuw doorliep - is te vinden in: Aerts 1993. Onze-I.ieve-l'rouwekathedraal. 

'^'  ̂ Ven act 1976. 'Altaarstukken'. In het Stedelijk Museum in Brugge bevindt zich het qua ondenverp verwante 
schilderijj  De marteldood van de Heilige Cnspmus en Cnspmianus van Ghislcnus Vroylinck uit 1613. Cat 
Bruggee 1994. Schilderijen, 224-225. 

**  Gevelsteen met de tekst 'dit is Sintc Crispijn 1620' op de achtergevel \ an het voormalige Haagse 
Schoenmakersgüdehuiss in de Wagenstraat. Gerlach 1979. 'St. Crispinus'. 345 

""  Zient. 100. 
""  Wittop-Koning 1978. Penningen. Harhngen. afb 2.1 (verzamclplaat 52) en Delft. afb. 2.1 (vcr/amelplaat 

93). . 
**  Een schilderij van Jan van de Venne dat Crispinus en Cnspinianus tijdens hun ambachtelijke werkzaamheden 

verbeeldt,, bevindt zich in de collectie van het Musée des Beaux-Arts et d'Archéologic in Besancon. Cat 
Franche-Comtéé 1998. Peintures flamandes. nr 274. 

'"""  Zie voor verschillende vijftiende- en zestiende-eeuwse voorbeelden van de werkende Crispinus en 
Cnspmianuss uit Nederland. Frankrijk en Duitsland: Brandt 1927/1928. Schaffende Arbeit, dl. 1. afb. 408 
(Nederland,, houtsnijwerk), afb. 409 (Frankrijk, beeldsnijwerk), afb. 410 (Frankrijk, houtsnijwerk), afb. 411 
enn 412 (Frankrijk, gebrandschilderd glas), afb. 413 (Frankrijk, houtsnede) Gerlach 1979. 'St. Crispinus'. afb 
opp 337 Boockman 1986, Die Stadt. afb. 171 (Duitsland, altaarstuk). 

1""  Ekkart 1998. Van Swanenburg. 30. Zie \oor een discussie over de vervaardiging en herkomst van het 
altaarstukk en de daarmee verbonden duiding van de voorstelling Cat Gouda 1996. Gilden. 58-60 

11 '; Ook bij andere gilden komen vergelijkbare levensechte afbeeldingen voor. In de predella van een altaar van 
dee timmerlieden door Michiel Claesz. uit circa 1565 zijn in vier taferelen verschillende typen timmerlieden 
weergegevenn (de scheepstimmerman, de timmerman, de schrijnwerkeren de stoelendraaier). Dit altaarstuk 
bevindtt zich in de collectie van Het Catharma Gasthuis in Gouda Cat Gouda 1996. Gilden, afb op 118-119. 
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hett beroep.1" Xe waren niet een kleine schakel m een anonieme keten, maar hadden in 

georganiseerdd verband of zelfs in eigen persoon een zekere mate van gnp op het begin 

(leervoorziening)) en het eindstadium (verkoop) van hun inspanningen.1"4 In alle eenvoud komt 

ditt naar voren in een gildepennmg van het Amsterdamse Huidenkopers-, looiers- en 

schoenmakersgildee uit 1664, waarop bovenaan een ossenkop (de 'leverancier' van leer; en 

onderannn een gefabriceerde schoen zijn afgebeeld (133.' " 

Complexerr is de iconografie van het gebrandschilderde raam van hetzelfde gilde, dat zich 

tott 1658 in de /.uiderkerk bevond. Dankzij een ontwerptekening van David Yinckboons uit circa 

16099 is de compositie hiervan overgeleverd '134;.' " Ook hierin worden de afzonderlijke stappen 

vann het productieproces gevisualiseerd: de ossenkop, de leerbewerking (rechtsonder), het snijden 

vann het leer (bovenaan) en de fabricage van de schoen 'linksonder). De voorstelling toont een 

vann de zeldzame bijbelse passages waarin schoeisel voorkomt, namelijk het verhaal van Mozes en 

hett brandende braambos.17 De schoen is net door Mozes, die zich bevond op heilige grond, 

uitgetrokkenn en is duidelijk zichtbaar. Ter Imker- en rechterzijde van hem dragen twee karvatiden 

uiteenlopendee schoenmakers- en tooiersgereedschappeu. onmisbare attributen voor de vakman. 

Dee vrouwenfiguren die het stadswapen dragen, representeren de deugden Gehoorzaamheid en 

Vlijt .. De laatste heeft een zweep en een spin als attribuut, een verwijzing naar de mythologische 

figuurr Arachne (169).'"" Deze wonderlijke mengeling van bijbelse, mythologische en eigentijdse 

elementenn vertelt hetzelfde verhaal als de eerder aangehaalde gildepennmg. Het draait in het 

schoenmakersambachtt in de kern om het succesvol ten einde brengen van de weg van de os naar 

dee schoen. Weliswaar zijn vakmanschap en arbeidzaamheid belangrijke richtingwijzers voor 

onderweg,, maar uiteindelijk is het allemaal om de schoen te doen. 

Schoeiselss was een basisproduct dat de vroegmoderne burger met een grote frequentie 

nodigg had. Schoenen versleten snel. In boedelinventarissen komen ze dan ook weinig voor.'"9 

Somss geeft het toeval een kijkj e in het vlottende karakter van het schoenengebruik. Zo bevond 

zichh in de inventaris van boer Adnaan van Vliet uit de Knmpenerwaard (1783; een 

schoenmakersrekeningg waaruit kan worden opgemaakt, dat in minder dan een jaar tijd ieder lid 

vann het huishouden van een paar nieuwe schoenen, laarzen of muilen werd voorzien. Bovendien 

wass het nodig al het schoeisel om de paar maanden opnieuw te laten lappen.1 Ook de talloze, 

somss zeer oude schoenen die bij opgravingen tevoorschijn zijn gekomen, getuigen van het 

vlottendee karakter van het schoenenbezit."1 Dat de slijtagegevoehgheid van schoenen een bekend 

probleemm was, wordt ook vanuit een geheel andere hoek bevestigd. De personificatie van 

SpaarzaamheidSpaarzaamheid \\\ de gra\"ure De ellende van rijkdom van Philips Galle naar Maarten van Heemskerck 

'"'' Dekker 1992. 'Handwerkslieden'. 109. 112 
Menigee schoenmaker was ook leerbewerker. Voor een bespreking van de onderlinge regulering tussen 
slagers,, leerlooiers en schoenmakers in vroegmodern Bologna: Pom 1991. 'Local market rules' 

'' s Gildepcnningcn hadden een identificatie functie voor gildclcdcn Ze zijn met name overgeleverd uit de 
zeventiendee en achttiende eeuw Wittop-Koning 1978/1981. Penningen 

11 " Cat. Amsterdam 1993/1994. Dawn, nr. 244 Cat. Amsterdam/Dordrecht/Rotterdam 2000. Geschiedenis in 
beeld.beeld. 97. 
Dee Zuidcrkerk werd gebouwd als protestantse kerk Een onversneden oudtestamentische passage paste in 
dezee ambiance beter dan het katholieke motief van de patroonheiligen Cat. Amsterdam 1993/1994. Down. 
nrr 244 
Ziee voor Arachne ook de paragraaf Portret van een nijverheidstak uit hoofdstuk 7. 

'"""  Dibbits 2000. Vertrouwd bezit. 202. Kamermans 1999. Materiële cultuur. 2 15-219 
11 Kamermans 1999. Materiële cultuur. 218 

Inn de huidige vaste opstelling van het Amsterdams Historisch Museum kan de be/ockcr onder het motto 
'Lopenn door de stad' verschillende laat-middeieeuwsc en vroegmoderne schoenen voor jong en oud 
aanschouwen.. Ze \ormcn een tastbare aanraking met het verleden 
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uitt 1563 189 loopt op blote voeten. Zij heeft haar schoenen uitgetrokken en draagt die bij zich. 

zodatt slijtage van haar schoeisel wordt voorkomen. ~ 

Hett belang van het schoenmakersproduct voor de burger maakte het schoeisel uitermate 

geschiktt als beroepssvmbool voor schoenmakers, l iet is opvallend hoe vaak de schoen of laars 

ookk in de vele profane visuele uitingen van het schoenmakersambacht een rol speelden. "lerwij l 

bi]]  veel andere basisambachten het gereedschap deze functie vervulde, nam in de verbeelding van 

hett schoenmakersambacht het gereedschap hoogstens een nevengeschikte positie in. l iet 

symboliseerdee het vakmanschap dat noodzakelijk was voor de vervaardiging van het eindproduct, 

dee schoen of laars. Op een gevelsteen van het Amsterdamse Oude Schoenmakers- en 

Schoenlappersgildee uit 1663 komt dit treffend tot uiting. De schoen in het midden van de 

voorstellingg wordt links en rechts geflankeerd door een schoenmakersmes en een els.114 

eenzelfdee ondersteunende rol van het gereedschap spreekt uit de tekst bij een 

schoenmakersafbeeldingg op een beken-aas uit 1693: 'Boort leer met hout en touw vol kunst 

aaneenn geheght, word onsen gangh bedient op straten huis en weght ' . '" In het faciliteren van 

dezee 'gangh' was de ratio van het schoenmakersambacht uiteindelijk gelegen. De schoen of laars 

wass niet alleen de bekroning op de ambachtelijke inspanningen van tie schoenmaker, maar kreeg 

ookk als product een passend eerbetoon. I Iet pand De (jecroontk KeysersLim aan de Lijnbaansgracht 

3344 in Amsterdam wordt nog steeds gesierd door een gevelversiering uit 1665, waarin deze 

bekroningg is gevisualiseerd (135).';'' Achter dit pand bevond zich vanaf dit tijdstip een looienj, die 

waarschijnlijkk werd verhuurd. Sinds 1685 waren de looien) en het voorliggende woonhuis in het 

bezitt van een schoenmaker, voor wie de reeds aangebrachte gevelsteen vermoedelijk een passend 

visitekaartjee was. Ook het laat-gotische ambachtshuis van het Brugse schoenmakersgilde tooide 

haarr gevel met een gekroonde laars."' 

Dee identificatie van schoenmakersgilden met hun eindproduct komt ook tot uiting in de 

velee begrafemsaccesoires en grafstenen van deze gilden. Nergens kwam de vroegmoderne 

mengelingg van gemeenschappelijke en individuele beleving sterker naar voren dan bij het 

onvermijdelijkee einde. Doodgaan was onmiskenbaar omgeven door publieke rituelen, maar ging 

inn de kern om een specifieke persoon, of het nu om een welgestelde koopman of een 

gildebroederr ging. Op het moment dat het beroep in deze publiek individuele aangelegenheid 

overduidelijkk een plek innam, mag zonder meer van een indicatie van beroepsidentiteit worden 

gesproken. . 

Dee begrafenis van een gildebroeder was een belangrijke collectieve gebeurtenis die met 

veell  regels was omgeven.u< Bij het overlijden van een gildelid bracht de bode van het gilde de 

ledenn op de hoogte van het nieuws. Zij dienden allen bij de begrafenis aanwezig te zijn. Al bij de 

' ""  Veldman 1992. 'Images of labor'. 252 
Hett bcroepssymbool bij uitstek voor de kleermakers was de schaar. De schaar is aan te treffen op 
\crschcidenee vroegmoderne grafzerken en gildeatuibuten. Zie hiervoor ondermeer de Database SKKN in 
Utrecht,, nrs 46206 en 46223 (twee grafstenen in de Ncderlandsc-Hcrvormde kerk te Schcrmerhorn) Op de 
ge\ell  van het nog steeds aanwezige voormalige gildehuis van het Leidse Kleermakersgildc aan de PapcgTacht 
77 in Leiden is eveneens een schaar afgebeeld. 

11 4 Ter Gouw 1874. Oude tijd. afb. op 257 De gevelsteen hing toen boven de ingang van een steeg aan de Singel 
inn Amsterdam 

""  Van Dam 1991. Delfts aardewerk, nr 19 
Meischkee 1993-1997. Huizen, dl 2. 353 

''""  Vandcwalle/Marechal 19X5. Brugse schoenmakers. 27 (afb) 
' D ee Database Gilden I1SG in Amsterdam be\ at tallo/e bepalingen \ an schoenmakersgilden in de Republiek 

mett betrekking tot de begrafenis \ an gildebroedcrs (aanwe/ighcids- en dragersplicht. kledingvereisten. 
offerplichtt en straffen bij verzuim) 
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oprichtingg van het Zutphense Looiers- en schoenmakersgüde in 13~~ werd de toon krachtig 

gezet.. Xa elk overlijden van een gildebroeder 'sail elleck gildebrueder folgenn den doeden thoe 

karcken,, thoe graeve und ter begenckenisse, by evnre peene vann |op straffe van| dryenn 

helveken'.1'' De kist was voorzien van een doodskleed en behangen met hjkkleedversierselen, 

waaropp een schoen of laars figureerde.12 Uiteindelijk werd men naar z'n laatste rustplaats, vaak 

eenn gildegraf, gebracht. l iet F laarlemse schoeumakersgilde bezat bi) de opheffing van het gilde in 

17999 negen graven in de St. Bavo.i : ' Ken grafzerk uit 1666 met een prominent verbeelde laars en 

eenn klein rondmes. bevat de inscriptie: 'Hier leghen die ons gilt tot lesten onderhielde tot dat de 

wreedee doot haer swacke lij f ontsielde' (136). Het Dordtse schoenmakersgilde deed met zes 

gravenn in de Grote Kerk niet voor Haarlem onder.1" Her en der zijn in Nederland en België nog 

tallozee andere grafstenen van schoenmakersgraven uit die tijd aan te treffen waarop een schoen 

off  laars is verbeeld.': ' 

Kenn bijzondere vorm van collectieve beroepsidentiteit vormden de groepsportretten van 

overhedenn van gilden. Van de schoentnakersgilden uit de Noordelijke Nederlanden is voor zover 

bekendd geen groepsportret overgeleverd, maar het is aannemelijk dat een of meer van dergelijke 

groepsportrettenn ooit zijn vervaardigd. Het I.eidse kleermakersgilde bijvoorbeeld bezat maar liefst 

vij ff  groepsportretten, waarvan er vier dateren uit de tweede helft van de zeventiende eeuw.124 In 

dee schoenmakerskapel van de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge bevinden zich nog steeds de 

zijluikenn van een drieluik uit 1607-1608, waarop de kapelaan en diverse leden van het Brugse 

schoenmakersambachtt zijn verbeeld (137).'̂  Het drieluik werd vervaardigd door Pieter 

Claeissenss jr. Op de achterzijde van de vleugels zijn de patroonheiligen Cnspinus en Cnspinianus 

mett schoenmakersgereedschap afgebeeld. Onderaan bevindt zich wederom een gekroonde laars. 

Alhoewell  op dergelijke groepsportretten vaak wel een verwijzing naar het betreffende ambacht is 

tee vinden, ontbreekt dit bij het groepsportret van de Brugse schoenmakers.1" 0 De locatie van het 

schildenjj  en de aanwezigheid van herkenbare patroonheiligen op de achterzijde waren blijkbaar 

toereikendd om over de identiteit van de betrokkenen geen onduidelijkheid te laten bestaan. 

Schoenmakerss heten zich in de vroegmoderne tijd dus niet onbetuigd bij collectieve 

uitingenn van hun beroepsidentiteit. Het is aannemelijk dat achter deze gevisualiseerde collectieve 

beroepsideutiteitt ook een individuele beleving van beroepsidentiteit schuilging. Deze laat zich uit 

dee collectieve visuele uitingen echter slechts raden. De individuele beleving van de vroegmoderne 

1199 Database Gilden IISG Amsterdam GAZutphen Gildcnarchief inv nr 32 (09 03 1377) 
,:""  Cat Utrecht 1995-1999. Verzamelingen, dl 4. nr 22. 
";; Database Gilden IISG Amsterdam (Haarlem) 

, ; :: Database Gilden IISG Amsterdam (Dordrecht) Frijhoff/Nustcling/Spies 1998, Dordrecht, 198. 
]"'' Database SKKN Utrecht: Jacobskerk in Vlissingcn (nr 5 1690) en Nederlandse Hervormde kerk in Kapellc 

(nrr 60383) Bij twee grafstenen in respectievelijk de West/ijderkerk in Zaandam (nr 22743) en de 
Ruinekerkk in Bergen (nr 20529) is niet met zekerheid te zeggen of de afgebeelde schoen een verwijzing is 
naarr hel beroep of naar de naam van de overledene danwcl naar beide. De Sint-Salvatorskathedraal in Brugge 
bevatt nog een schoenmakersgrafsteen met een afgebeelde laars uit 1379. Devliegher 1979. 
Kunstpatrimonium,Kunstpatrimonium, dl 8. afb. 69. 

" 44 Door de brand in het Leidse stadhuis (1929) zijn drie groepsportretten verloren gegaan Ekkart 1979. 'Prooi 
derr vlammen'. 130-132. Ook van de zakkendragcrsgilden zijn groepsportretten \an overheden o\crgcle\crd 
Ziee hiervoor de paragraaf Alomtegenwoordige figuranten uit hoofdstuk 6. 

'~""  Devliegher 1979. Kunstpatrimonium, dl 8. 182. 
""  Zie hiervoor ondermeer het groepsportret van vier overheden \ an het Amsterdamse Kuipers- en 

YVijnverlatersgildee door Gcrbrand van den Eeckhoul (Amsterdams Historisch Museum: Haak 1986. 
(iroepsportretten.(iroepsportretten. 24) en het groepsportret van het bestuur van het Brugse kleermakersambacht door Pieter 
Beuckclss uit 1754. waar op de achtergrond ook een groepsportret van hetzelfde gilde uit het einde van de 
zeventiendee eeuw is afgebeeld (Cat. Brugge 1994. Schihkri/en. 75). 
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menss behoort, zeker met het dalen op de maatschappelijke ladder, tot het onkenbare van de 

geschiedenis.. Kgo-documenten van ambachtslieden zijn zeldzaam.127 Ook de visuele 

getuigenissenn van individuele beroepsbeleving van ambachtslieden zijn schaars/"" 1 ochh is een 

bescheidenn glimp van deze individuele ambachtelijke beroepsbeleving op te vangen door de rol 

vann de schoenmaker op de vroegmoderne kunstmarkt nader te verkennen. 

SchoenmakerSchoenmaker op de markt 

Dee Haarlemse schoenmaker (an Barents had volgens zijn boedehnventans uit 1645 'een parti] 

leestenn ende eenich schoenlappersgerectschappeu' in zijn bezit.1"" Ze behoorden tot het 

gebruikelijkee bedrijfskapitaal van de schoenmaker en wekken derhalve geen verbazing. Jan 

Barentss bezat daarnaast echter ook onroerende goedereu. Di t is niet het eerste wat men bij een 

ambachtsmann zou verwachten, maar hierin stond hij geenszins alleen. De 1 faagse schoenmaker 

Cornellss Pietersz. de Vries had bijvoorbeeld enkele percelen in bezit die grensden aan de 

Gevangenpoort.1,, Ook de huisbaas van de vader van |ohauues Vermeer was naast huisbaas 

schoenmakerr en leerlooier van beroep.1,1 Schoenmaker Cornells Cierntsz. Lcly uit I laarlem kocht 

mm 1612 twee huizen aan de Nassaulaan als geldbelegging.1'" Het zi|n slechts enkele voorbeelden 

diee laten zien, dat schoenmakers in de vroegmoderne tijd zeker niet en masse tot het anonieme 

grauww behoorden, maar soms aardig maatschappelijk konden meekomen. 

Al ss groep worden schoenmakers wel gerekend tot de zogenaamde 'smalle burgerij' met 

eenn jaarinkomen tussen de driehonderdenvijftig en zeshonderd gulden.1" De inkomensverschillen 

kondenn echter aanzienlijk zijn. In een Leids belastingkohier kwamen in 1600 maar liefst 

zevenentwintigg Leidse schoenmakers voor met een vermogen van meer dan tweeduizend 

gulden.1'44 In 1674 is dit aantal fors gedaald naar minder dan acht.1' ' Deze daling kan tal van 

redenenn hebben gehad, variërend van het ontbreken van beroepsvermeldmgen in het latere 

belastingkohierr tot een feitelijke daling op de sociale ladder.1,! Het is echter geen geïsoleerd 

verschijnsel.. Van de tweeënnegentig Amsterdamse schoenmakers die zijn opgenomen in het 

: '' Uitzonderingen /.ijn het dagboek van ambachtsman Hermanus Verbecck (Verbeeck/Blaak WW. Memoriaal) 
enn van de overman van het Groninger klccrmakcrsgildc Gerard Udinck (Udinck/Nicbaum/Vcldman 19X8. 
TotTot tijdverdrijf). Voor een totaalbeeld: Lindcman/Scherf/Dckker 1993. Egodocumenten. 

"""  Het enige geïdentificeerde portret van een schoenmaker uit de Nederlanden is een portret /onder 
bcrocpsindicaties.. Het betreft het burgerportret \ an de Lcidsc schoenmaker en bestuurder Floris Mees/. \an 
Zanenn (1614-1676) uit 1648. Het bevindt zich in particulier be/it (fotocollectie RKD Den Haag) Met dank 
aann Rudi Ekkart die mij op dit portret attendeerde 

:~~ GPI. inv. Jan Barents. Haarlem 1645/07/07 
lv '' Cat. Den Haag 1991. Haagse stadsgezichten. 650 Hoek 1945, 'Buitenhof. 95-102 Op een ets van Simon 

Fnsiuss naar Hendrick Honduis uit 1621 is te zien dat in een van die panden een schoenmakersvv inkel \\ as 
gevestigd. . 

''' Montias 1993. Vermeer. 94 
":: Uit het verpondingskohier \ari 1628 blijkt dat hij beide panden verhuurde. Meischke 1993-1997. Huizen, dl 

1.200-201. . 
r , :: De Vries/Van der Woude 1995. Nederland. 647-65 1 
144 Van Maanen 1978. 'Vermogensopbouw'. 23 

Dee schoenmaker komt dan namelijk met meer \ oor in een indicatieve ranglijst \ an beroepsbeoefenaars naar 
socialee status, waarbij als criterium - net als bij Van Maanen voor 1600 - een aantal van minimaal acht 
vermeldingenn in de vermogensklasse boven de (in dit geval) duizend gulden is gehanteerd Peltjes 1995. 
LeukeLeuke lasten. 13. 

rr""  Het totaal aantal aangcslagenen in het Lcidse kohier van 1674 bedroeg (uitgezonderd dubbeltellingen) 4049. 
Inn slechts 841 van de vermeldingen is zowel het beroep als de vermogensaanslag bekend. 
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Amsterdamsee kohier van de Personele Quotisatie uit 1742 zijn er slechts vijf die een inkomen van 

duizendd gulden of meer halen. De rest zat daar ver onder.1," Verschillende berichten over een 

overschott aan schoenmakers en klachten over tegenvallende klandizie bevestigen de mogelijk 

inkrimpendee inkomensvoorziening van deze beroepsgroep in de loop van de zeventiende eeuw.1'* 

Mett name de schoenlappers hadden het zwaar te verduren. De Delftse regenten verzochten in 

16177 de burgemeesters om niet iedereen meer in de stad toe te laten, omdat de nering zo afnam. 

Zijj  rekenden de schoenlappers tot de groep arbeiders 'daer tegemvoordich meer werckluvden als 

werekk van is'.lv ; De Goudse schoenmakers en schoenlappers deden respectievelijk in 1664 en 

16866 bi) het stadsbestuur hun beklag over de grote hoeveelheden goedkope (gelapte) schoenen 

vann buiten die de Goudse markt overspoelden en daarmee de nering in gevaar brachten.14'1 

Waarr armoede heerste, lag bedeling op de loer. Delftse en Haarlemse schoenlappers of 

hunn weduwen kwamen regelmatig in aanmerking voor bedeling.141 Hén gezin van een Delftse 

schoenlapperr werd zelts aangemeld door een buurtbewoonster, hetgeen toch wel van openlijke 

armoedee getuigt. Het gezin hield echter de eer aan zichzelf en gaf het bedelingsbriefje terug 

'verclaerendee het voor alsnoch te cunnen ontbeeren ende 'frij n foons die het heeft geprocureert 

tott desen noijt gelast te hebben'.14" Hen prachtig staaltje van vroegmoderne eerlijke armoede, dat 

Dirckk Volckertsz. Coornhert zal hebben aangesproken (126). Schoenlappers kwamen eveneens 

relatieff  veel voor in de Leidse broodregisters.141 Bovendien werden rondreizende schoenlappers 

vanwegee hun armoedige bestaan vaak met argusogen bekeken. Ze werden uitdrukkelijk genoemd 

inn de wetgeving tegen bedelarij.144 De Haarlemse geschiedschrijver Schrevelius plaatste hen in zijn 

beschrijvingg van de Haarlemse samenleving uit 1648 onderaan de maatschappelijke ladder met de 

woorden:: 'in een en de selfde Stadt is noch schuym van volck, gheboeft, cocx en krauwels, Oude-

kleer-koopers,, Schoenlappers, Hijck-dragers'. Vervolgens voegt hij er zuinig aan toe dat de 

gemeenschapp hun diensten echter niet kan missen. '̂  

Ondankss het bescheiden en soms ronduit armoedige bestaan van menige schoenmaker, treden 

mett enige regelmaat schoenmakers als kopers van schilderijen en prenten uit de coulissen van het 

verleden.. .Allereerst in uitlatingen van tijdgenoten, waarin de schoenmaker wordt aangevoerd als 

gewonee man bij uitstek die ook kunst aan de muur had hangen. Zo schreef de Hngelse reiziger 

Peterr Mundy in 1640: 'Al l m generall striving to adorne their houses, especiallv the outer or street 

roome.. with costly peeces. Butchers and bakers not much nifenour in their shoppes, which are 

Pairelvv sett for th, yea manv tvmes blacksmithes, i.obkrs (mijn cursivering; etts., wil l have some 

1,77 Oldcwelt 1945. Kohier I. bijlage. 
Hett schoenmakersambacht werd overigens niet als enige door dit euvel getroffen Hermanus Verbecck. die in 
dee voetsporen van zijn vader was getreden, beëindigde in 1648 noodgedwongen zijn bontwerkersbestaan 
Onderr zijn vader tlorecrde de /aken. maar - /.o werpt hij ter verdediging op - 'toen telde men twemaal ses, die 
'tt ambacht opquam settcn. en nu wel hondert meer. dit doet 'et ambacht pletten' Geciteerd in: Dekker 1992. 
'Handwerkslieden'.. 131 

11 ' Van der Vli s 2001. Leven in armoede. 206. 
1411 Cat Gouda 1996. Gilden. 115. 
144 Van der Vli s 2001. Leven in armoede. 99. 106. 337. 374. Dorren 2001. Eenheid en verscheidenheid. 87. 
14:: Van der Vli s 2001. Leven m armoede. 280 

Vann Maanen 1978. 'Vermogensopbouw'. 24 Hierin waren personen geregistreerd die in aanmerking kwamen 
voorr gesubsidieerd brood Idem. 11-12 

I4~'' Van Deursen 1996, Mensen. 64 
'4'' Het citaat is afkomstig uit Schrevelius' werk Harlemias en wordt geciteerd in: Dorren 2001. Eenheid en 

verscheidenheid.verscheidenheid. 37. 

131 1 



picturee or other bv their borge and in their stalle.14' In 1652 gaf een andere Kngelsman, Owen 

I-'ell  t ham. eveneens hoog op over het interieur van de Hollandse woonhuizen 'which even the 

poorestt are there [schilderijen) fumisht with. Not a cobkr mijn cursivering but has his to yes for 

ornament'.:4^^ Lien eeuw eerder liet Georgio Vasari zich over de omvangrijke schilderijenproductie 

inn de Zuidelijke Nederlanden al ontvallen, dat er geen schoenlapper in het land was of hij had wel 

eenn 'Duits' landschapje.14* 

Di tt type uitlatingen vormde deels een literaire echo, maar een kern van waarheid kan er 

niett aan worden ontzegd.14'' 1 Iet kwalitatieve profiel van de vroegmoderne schoenmaker, met een 

relatieff  ontwikkelde intellectuele en maatschappelijke betrokkenheid, strookte heel goed met een 

geloofwaardigee rol als koper en bezitter van goedkope schilderijen. Li t de literatuur doemen de 

contourenn van een aparte ambachtslieden- of zelfs schoenmakerscultuur op. Ze waren zelfbewust 

enn relatief geletterd, net als wevers en kleermakers.1-"" ' l'.nig politiek radicalisme was hen niet 

vreemd.'"'' Ook waren ze zichtbaar actief m kerkelijke sfeer. Onder de eerste predikanten 

bevondenn zich veel schoen en kleermakers en andere ambachtslieden.1"" We komen ze zowel 

onderr het gehoor van heimelijke remonstrantse bijeenkomsten als in rechtzinnige theologische 

gezelschappenn tegen. De remonstrantse kleermaker )an de Voogt bijvoorbeeld kreeg in 1619 een 

boetee van maar liefst tweehonderd gulden voor het verspreiden van remonstrantse pamfletten.'"" 

Aann de andere zijde van het religieuze spectrum vervulde de Rotterdamse rechtzinnige 

schoenmakerr Gijsbert van Diemeu een sleutelrol in het omstreden theologische college van de 

contraremonstrantt David Guilbertus. Hij zocht bewust de confrontatie met zijn religieuze 

tegenstanderss op.'"4 Zelfs m de tulpenhandel lieten schoenmakers zich niet onbetuigd. De mare 

gingg dat een van de twee zwarte tulpen in de Republiek was gekweekt door een Haagse 

schoenlapper.1" " 

D ee intellectuele inslag van schoenmakers hield mogelijk verband met de relatief geringe 

fysiekee inspanning die voor de uitoefening van dit ambacht benodigd was. Het was een 

zogenaamdd zittend beroep, net als bijvoorbeeld het kleermakersambacht. Personen met een 

zwakkee gezondheid of handicap kwamen vaak in dit soort beroepen terecht.'"" Het zittende werk 

boodd in ieder geval ruimte voor overdenking, discussie en verdere intellectuele ontwikkeling. "' In 

,4'' Temple 1925. Travels. 70. 
44 Geciteerd in: Loughman/Montias 2000. Public and private. 105 

,4xx Micdema 1995. Kunst historisch. 154 
4'' Aan de schoenmaker wordt vaak in \ oorbeeld-technische /in gerefereerd. In Aristoteles' Ethica, een populair 

gcdragsfilosofischh werk in de vroegmoderne tijd, wordt de schoenmaker ten tonele gevoerd om de 
wederkerigheidd bij ruil van goederen te illustreren In een Franse vertaling van dit werk van Nicolas Orcsme 
uitt het midden van de vijftiende eeuw heeft hij in een van de illustraties ook een plek gekregen Prevenier 
1998.. Prinsen, afb op 181 Moe 1930. 'Les Ethiqucs'. 

""  Burkc 1996. Popular culture. 36-39 
'"'' Hobsbawn 1980. 'Political shoemakers' 
" :: Grocnhuis 1977. Predikanten. 110 Zowel in katholieke pamtlettcn uit de Zuidelijke Nederlanden als in 

kritischee uitlatingen van gestudeerde predikanten uit de Noordelijke Nederlanden wordt vaak in laatdunkende 
termenn gerefereerd aan schoenmakers, schoenlappers, kleermakers en wevers die predikant waren geworden 
Zijj  svmboliseerdcn het ongenoegen over de geringe kwaliteit van het predikantendom. Van Dcurscn 1991. 
BavianenBavianen en sli/kgeuzen. 36-37 Zie hiervoor ook de paragraaf Achter de boeken uit hoofdstuk 3 
Vann Deursen 1991. Bavianen en slijkgeuzen. 3 18 

"44 Zijlmans 1999. Vriendenkringen. 75. 89-90 
;" '' Prak 2002. Gouden eeuw. 101 Dash 1999. Tulpengekte. 178 
'' Hobsbawn 1980. 'Political shoemakers'. 96-98 

Illustratieff  hiervoor is klcerniakerslcerhng Evert Willems/ die zijn bijbelkennis in gesprekken met zijn 
meesterr ontw ikkelde en toetste aan de actualiteit v an de dag Frijhoff 1995. Even H'illemsz.. 27. 522. 
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dee boedel van menige Haagse schoen- en kleermaker zijn bijbels en psalmboekjes aangetroffen." 

Voorbeeldenn van bekende schoen- en kleermakers met intellectuele inslag zijn er eveneens volop. 

Hanss Sachs, de dichter van het Standebucl.K was schoenmaker.1" De Duitse mvsücus (acob 

Böhme,, volgens sommige auteurs geestelijk inspirator van de gebroeders Luyken, was eveneens 

schoenmaker.1'1'' Gerard l 'dinck, lid en latere overman van het Groningse kleermakersgilde, liet 

aNN een van de weinige zeventiende eeuwse ambachtslieden een dagboek na. ' 

Kleermakersleerhngg Kvert Willemsz., tot slot, verloochende zijn intellectuele roeping evenmin en 

werdd uiteindelijk predikant.l f l : 

Dee hang naar intellectuele en maatschappelijke betrokkenheid van de schoenmaker vond 

zijnn weerklank in de toen al gangbare zegswijze 'schoenmaker blij f bij je leest'.1"3 Als we de 

literatuurr en beeldende kunst mogen geloven, dan had menige schoenmaker nogal eens neiging 

hett tegenovergestelde te doen. In Johan de Brune's Baticket-Werck uit 1657-1660 heeft deze 

uitdrukkingg haast een bezwerend karakter: 'Dat een schoen-maecker van de leest, een snijder van 

dee schaere spreke, dat gaet wel en ghel ijk form ïgh de reden', om vervolgens een ieder te vermanen 

datt 'elck ui zijn kunst' moest blijven.1''4 lien letterlijke vertaling kreeg het gezegde in de 

verbeeldingg van het verhaal van Apelles en de schoenmaker. Het was m de vroegmoderne 

Nederlandenn een bekend motief.1"" Apelles was een beroemd schilder in de tijd van Alexander de 

Grote.1'"""  Hij stond bekend om zijn realistische, waarheidsgetrouwe schilderswijze. Kritiek nam hij 

zichh ter harte. Toen een schoenmaker kritiek uitte op de weergave van een schoen in een 

schilderijj  bracht hij, zo luidt het verhaal, verbeteringen aan. Toen dezelfde schoenmaker 

vervolgenss ook het been van commentaar voorzag, kreeg hij de welbekende repliek. In het 

schilderijj  van de Antwerpse schilder Frans Francken de Jonge uit omstreeks 1610-1615, dat deze 

klassiekee passage verbeeldt, is goed zichtbaar hoe de schoenmaker zich actief met het schilden] 

bemoeitt (138).'"7 Letterlijk en figuurlijk illustreert Apelles' schoenmaker derhalve, dat de blik van 

menigee schoenmaker verder reikte dan zijn vak. Ook kunstwerken konden hem bekoren. 

Uiteenlopendd onderzoek naar boedehnventanssen en veilmglijsten uit de vroegmoderne 

Nederlandenn bevestigt dat schoenmakers en andere ambachtslieden schilderijen bezaten of 

kochten.. Vier tot zeven procent van de kopers op Amsterdamse veilingen en loterijen uit de 

periodee 1597-1638 waren laaggeschoolde ambachtslieden, zoals schoen-, kleermakers en 

1S""  Kcblusek 1997. Boeken. 145-148. 
Ziee hiervoor ook de paragraaf Prenten in serie uit dit hoofdstuk. 
Vckcmann 1995. 'Mirror'. Zie voor een nuancering van de invloed van Rohme op Lm ken: Van 't Veld 2000. 
BemindeBeminde broeder 

'"'' Udinck/Nicbaum/Veldman 1988./b/ tijdverdrijf. 
!" :: Fnjhoff 1995. Kvert Willemsz 

WNT.WNT. dl 8.1. 1357. De zegswijze gaat terug op "Ne sutor supra crepidam' uit de Natuurlijke Historiën van 
Plimus s 
Geciteerdd in Meertens 1943. De Bnme. 29. 
Hett verhaal is bijvoorbeeld in dichtvorm aan te treffen op een stilleven van Anthony Leemans uit 1655 
(Rijksmuseum.. Amsterdam Cat Amsterdam 1976. Alle schilderijen. 339. Er wordt ook aan gerefereerd in 
hett voorwoord van het Toonneel der Ambachten van lohan Nyenborgh uit 1659 (N'yenborgh 1659. Toonneel) 
enn het komt in afbeelding en tekst eveneens voor in De dulden Winckel (1613) van Joost van den Vondel 
(Stcrckk 1927-1937. Vondel, dl 1. 420-421). 

"!! Moormann/Uitterhoevc 1995. Alexandras tot Zenobia. 81-8H 
| TT Harting 1989. Francken. nr 310 
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timmerlieden.. ~" Li t de lijst van de grote 'Yenduwe van schilderijen' van het Haagse St. l.ucasgilde 

uitt 1647 blijkt , dat een bont gezelschap van personen, onder wie diverse handwerkslieden, als 

koperr optrad.'"" Weliswaar is het feitelijk aantal overgeleverde en ontsloten boedelmventanssen 

vann schoenmakers niet heel groot, ze getuigen in al hun bescheidenheid zonder meer van 

schildenjenbezitt in schoenmakersgelederen. IA-U Leidse schoenmaker, woonachtig op het 

Rapenburg,, had volgens zijn boedeliuventans uit 1604 dertien schilderijen in zijn bezit. De 

Haagsee schoenmaker en wijnkoper Cornells de Putter was naast ambachtsman ook 

kunstverkoper.. Uit de inventaris van z'n nagelaten boedel blijkt , dat hij een uitgebreid assortiment 

Haagsee en andere schilders uit de Noordelijke Nederlanden in voorraad had.17' Antwerpse 

boedelmventanssenn uit de periode 1600-168(1 bevatten eveneens diverse gevallen van kleinschalig 

schildenjenbezitt onder schoenmakers of hun weduwen.1" De ons welbekende notaris 

Bartholomeuss van den Berghe (44}  stelde bijvoorbeeld in 1633 de boedelinventaris op van Anna 

vann Lijere, weduwe van schoenmaker Peter (ons en echtgenote van (wederom een}  schoenmaker 

Jannee van kelst. '7' De inventaris getuigt van het bezit van eenentwintig schilderijen, waaronder 

tweee portretten van de weduwnaar en zijn overleden vrouw. Portrettering kwam dus ook onder 

schoenmakerss voor. Zij bezaten bovendien nog dertien niet nader beschreven 'leesboeexkens'. 

wederomm een indicatie van een zekere geletterdheid onder dit type ambachtslieden. Veel 

kleermakersinventanssenn in de Nederlanden tonen globaal eenzelfde beeld, alhoewel in een enkel 

gevall  het schildenjenbezit omvangrijker was. De Dordtse kleermaker jan I-'ranssen van den 1'ijt 

hadd volgens zijn boedelinventaris uit 1657 maar liefst tweeëntachtig schilderijen m zijn bezit.17" In 

Antwerpsee kleermakersinventanssen schommelt het schildenjenbezit tussen de tien en veertig 

schilderijen.17' ' 

Schildenjenbezitt onder ambachtslieden mag dan zijn voorgekomen, dit zegt op zichzelf 

nogg niks over de aard van de onderwerpen die hun belangstelling wist te wekken. Inzicht hierin is 

echterr moeilijk te verkrijgen. De manco's die aan veel boedelinventansonderzoek kleven, 

manifesterenn zich bij boedels van ambachtslieden namelijk in het kwadraat. Boedelmventanssen 

werdenn alleen opgesteld als hiervoor een duidelijke aanleiding was en die ontbrak bij veel 

ambachtsliedenn door hun beperkte welstand. De wel beschikbare boedelinventarissen getuigen 

niett altijd van schildenjenbezit zoals de eerdergenoemde boedel van de Haarlemse schoenmaker 

)ann Barents; en waar dit wel het geval is, gaan de schilderijen meestal schuil achter weinig 

specifiekee aanduidingen. Slechts af en toe wordt een religieus, landschaps or boerentafereeltje 

benoemd.r '' Het maakt dit type boedelmventanssen minder interessant voor het gangbare 

:"""  Montias 2000. 'Auction sales'. 155-159 Voor de eerste periode (1597-1619) gaat het om 4.1 % en voorde 
tweedee periode (1620-1638) om 7.1 V Aangezien van ongeveer de helft van de geïdentificeerde kopers hel 
beroepp bekend is. is dit een niet onbelangrijk percentage 

''"'''"'  Vermecren 1998.'Opdat de kunst'. 52 
17""  Fock 1990.'Kunstbezit'. 7. 
riri  Vcrmeeren 1998. 'Opdat de kunst'. 51 
11 " De inventanssen zijn afkomstig uit de jaren 1622. 1633. 1635. 1656 en 1669 en daarmee redelijk gespreid 

overr de gehele periode Duverger 1984-1999. Antwerpse kunstmventanssen. nrs. 402. 802 en 871. 2072 en 
2X11. . 

""  Idem. nr 802 
1744 GPI. inv Jan Fransscn van den Fijt. Dordrecht 1657/05/28 
""  Duverger 1984-1999. Antwerpse kunstinventanssen. nrs 1792. 2579. 2588. 3172. 3428 en 3375. De uit 

Duitslandd afkomstige meester-kleermaker. bijna twintig jaar woonachtig op het Rapenburg 13. had bij zijn 
overlijdenn in 1658 dertig schilderijen in zijn bezit Lunsingh Schcurleer/Fock/Van Dissel 1986-1992. 
Rapenburg,Rapenburg, dl 1.212.228 
Montiass signaleert een o\ en ertegenwoordiging van 'ouderwetse' onderwerpen in de minder weh arende 
Amsterdamsee boedels Montias 1991. 'Works of art'. 347 
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onderzoekk naar kunstbezit.'77 In kunstrijke inventarissen is de kans op specificatie naar 

onderwerpp en schilder, en daarmee de kunsthistorische informatiewaarde, immers groter dan bi) 

eenvoudigee inventarissen.' s 

Dee vraag naar het verband tussen schildenjenbezit en beroepsidentiteit is voor 

schoenmakerss dus niet eenvoudig- te beantwoorden. Weliswaar hadden schoenmakers een motief 

(hunn geletterdheid, rijke traditie van verbeelding van collectieve beroepsidentiteity en waren Z.L-

ookk m de gelegenheid kunst aan te schaffen 'laagdrempelige kunstmarkt;, maar ze zijn via 

boedelinventanssenn niet op het bezit van bijvoorbeeld geschilderde werkplaatsinterieurs te 

betrappen.. De gangbare opvatting dat de geschilderde ambachtelijke werkplaatsinteneurs moeten 

wordenn geïnterpreteerd als uitingen van de vroegmoderne burgerlijke deugd van arbeidzaamheid 

enn losstaan van de beroepsidentiteit van de betreffende ambachtslieden lijk t dus plausibel. Dit 

beeldd wordt nog versterkt door het wel aantoonbaar voorkomen van ambachtelijke 

werkplaatsvoorstellingenn in verschillende boedelinventanssen van gezeten burgers. Knkele van 

diee burgers kwamen in eerdere hoofdstukken al ter sprake. Tafelhouder |ohan de Milan en zijn 

vrouww Alexandrina Kriex hadden ondermeer een schoenmakerswerkplaats in hun bezit.'7' De 

gereformeerdee predikant Ot to Badius bezat een anoniem schilderij van een 'f laerlemse wever'.l s' 

Mr.. Samuel van der Lanen, raad en oud-schepen, had niet alleen een schilderij van een notaris, 

maarr ook een smidse en een bakker van Job Berckhevde in zijn bezit.' '̂ Maar ook nieuwe 

gevallenn wijzen op deze burgerlijke interesse. De Dordtse postmeester Adnaen Slingelant was 

eigenaarr van een 'cleermaeckerswincker.ls: Volgens de boedelinventaris van de Antwerpenaar Jan 

Baptistaa 1 Courtois, heer van Gortes. Ter Zalen en andere met nader gedefinieerde bezittingen, 

wass hij eigenaar van 'een stuxken Schoenlapper'.m 1 .nkele achttiende-eeuwse boedelinventanssen 

vann gezeten I-oidenaren bevatten eveneens concrete verwijzingen naar schoenmakerstaferelen.I I U 

Off  hiermee ook is aangetoond dat alleen de gegoede burgen] deze schilderijen bezat is 

maarr de vraag. Wie weet immers wat er in het verborgene van het verleden aan schilderijen en 

bezittingen,, waarvan de sporen niet aan ons zijn overgeleverd, besloten ligt. De aantoonbare 

burgerlijkee belangstelling voor het motief van de werkende ambachtsman hoeft evenmin 

belangstellingg van de zijde van schoenmakers uit te sluiten. Ook zij zullen zich in het 

gevisualiseerdee gedachtegoed over arbeidzaamheid hebben kunnen vinden. Als zij dergelijke 

schilderijenn zelf al niet bezaten, zullen ze die vermoedelijk in het sociale verkeer of bij een 

publiekee verkoop van schilderijen wellicht zijn tegengekomen. In dat geval zal de referentie aan 

hunn beroep in dit type voorstellingen ongetwijfeld een snaar hebben geraakt. De incidentele 

Ziee hiervoor ondermeer Fock 1990. 'Kunstbezit' en Biesbocr 2002. Collections of paintings 
[n[n Veel bocdelinventarisonderzock dat plaatsvindt in het kader van het historisch onderzoek naar de 

vroegmodernee materiële cultuur besteedt maar beperkt aandacht aan kunstbc/h en levert hier dan ook alleen 
zijdelingss informatie over op Dibbits 2001. Vertrouwd bezit. Kamermans 1999. Materiele cultuur 

]1]1""  GPi. inv Alexandrina Kriex (weduwe). Utrecht 1701/11/25 
'vv GPI. inv Ida Beck (weduwe), Amsterdam 1669/11/26 Vermoedelijk wordt met de aanduiding 'Haerlcmse 

wever'' bedoeld dat het om een wevcrsinterieur van de hand van een (anonieme) Haarlemse schilder ging. 
Wcversinterieurss waren een Haarlems specialisme Heppncr 1938. Weverswerkplaatsen 

""  GPL inv Maria Justina Kraij (weduwe), Haarlem 1722/08/30 Biesbocr 2002. Collections o)paintings. 
inv.nr.. 108 Zie voor verschillende wevcrstaferclen: Idem. inv nrs, 42. 53. 99 

->~~ GPi. inv. Adnaen Slingelant. Dordrecht 1676/11/12. Het schilderij was van de hand van de tot op heden niet 
geïdentificeerdee schilder Salomon Jansz. hetgeen op zich al een indicatie is dat \ cel schildcnjenbezit en -
productiee zich buiten ons gezichtsveld bevindt 

H""  Duvergcr 1984-1999. Antwerpse kunstinventarissen, dl 10. nr 3440 
Hett zijn de boedelinventanssen van een weduwe van een raadsheer (1759/1760). een bock\erkopcr (1782) en 
eenn lid \ an het koopmansgeslacht De La Court (1731). Lunsingh Scheurleer/Fock/Van Dissel 1986-1992. 
Rapenburg,Rapenburg, respectievelijk dl 2. 598. dl. 5b. 801 en dl. 6a. 479 
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voorbeeldenn van beroepsportretten van ambachtslieden tonen immers aan, dat ook onder 

ambachtsliedenn de individuele beleving van beroepsidentiteit was ontwikkeld.1 s> In al hun 

schaarsheidd wijzen de/e ambachtelijke beroepsportretten op een fenomeen dat mogelijk breder 

verspreidd was. v' Ken prachtig voorbeeld, weliswaar van buitenlandse bodem, van een 

ambachtelijkk beroepsportret van een schoenmaker is het portret van de Italiaanse schoenmaker 

Yincen/oo Grassi door Bartolomeo Schedoni uit omstreeks 1613 139;. '̂  Grassi was niet zomaar 

eenn schoenmaker hij was in dienst van de hertog van Parma - maar zijn fysieke uitstralmg is 

onmiskenbaarr die van een ambachtsman. Trots houdt hij het product van zijn vakmanschap, de 

schoen,, in de hand. s" Kcnzelfde beroepsmatige uitstraling is aan te fretten in een van de 

zeldzamee voorbeelden van genreportretten m de schilderkunst van de Nederlanden: het portret 

vann de I.eidse bakker Arend Oostwaert en zijn vrouw Cathanna Keizerswaert uit circa 1658 van 

|ann Steen (140;. De bakker is m actie verbeeld. Hi) brengt in werkkledij het versgebakken brood 

naarr buiten, terwijl hij de beschouwer aankijkt. Het uitgestalde brood vormt een prachtig 

stilleven,, dat zijn ambachtelijk kunnen bezingt. Achter hem blaast een bakkersknecht op de 

hoorn,, ten teken dat het brood klaar is voor de verkoop. De vrouw is anders dan haar echtgenoot 

gekleedd in burgerkledij en wijst op haar beurt op het overheerlijke brood. Kr bestaat geen twijfel 

datt het hier om een portret gaat.,Ny Uit een achttiende-eeuwse inscriptie achter op het paneel blijk t 

dee identiteit van de geportretteerden en wordt gesuggereerd dat het zekere tijd in familiebezit is 

geweest. . 

Dee opmerkelijke vermenging van portret en genre in Steen's bakkersportret doet de vraag 

rijzenn of er onder de vele genreschilderingen van ambachtslieden in hun werkplaats niet méér 

voorbeeldenn van beroepsportrettering zijn te vinden. Interessant zijn ondermeer enkele 

kleermakerswerkplaatsenn van de hand van Van Brekelenkam. Zij vertonen een portretmatige 

directheidd en kwaliteit die hen tot op zekere hoogte onderscheidt van de vele 

schoenmakerswerkplaatsenn van diezelfde schilder.1"1 Terwijl de schoenmakers hun blik richten op 

hunn werkzaamheden, kijken de meeste kleermakers ons direct aan of zijn in gesprek met een 

klant.. Bovendien zijn hun gezichten meer geïndividualiseerd. De kleermakers vertonen 

onderlingee verschillen qua leeftijd, lengte van haardracht en hoofddeksel. Ze ogen welgestelder 

dann hun collega ambachtslieden. Hun kleding is modieuzer. De aankleding van de ruimte meer 

Voorbeeldenn - naast de nog te behandelen (genre (portretten - hiervan zijn: het portret van stadstimmerman 
Lenaertt Nicasius door Jacob van Campcn. dat in opdracht van het Amcrsfoortsc stadsbestuur als eerbetoon 
aann hem werd gemaakt in verband met zijn heldhaftige optreden na de blikseminslag in de O.LA'.-toren 
(Stadhuiss Amersfoort Van Thicl/Bruyn Kops 1995. Framing, nr. 30. Van Hoorn-Koster 1997. 
'Krommestraat')) en het vermoedelijk zeventiendc-ecuwse portret van een onbekende smid met smidshamer 
uitt de Haarlemse school (fotocollectie RKD Den Haag) 
Achterr de niet gespecificeerde portretten van de eigenaars of erflaters van beschreven ambachtelijke boedels 
gaann vermoedelijk ook beroepsportretten schuil. Van der Stighelcn 1991. 'Burgers'. 144. Duverger 1984-
1999.. Antwerpse kunstinvenlanssen. dl 3. nr 802 (imentans schocnmakcrsv\cdu\\c) en dl 8. nr 2588 
(inventariss kleermaker). 
Catt Bonn 1996. Napoli . nr 50 De Italiaanse schilderkunst heeft ook nog enkele kleemiakersportretten 
voortgebracht:: Giovanni Battista Moroni. De k/eermaker (National Gallery. Londen) en Girolamo Ma/zola 
Bedoli.. De kleermaker (Capodimonte. Napels) Afbeeldingen hienan zijn respectievelijk te vinden in Cat 
Londenn 1994. National Gallen: 138-139 en Cat Napels 1982. Musea cli Capodimonte. 124. De 
geportretteerdee kleermakers zijn herkenbaar aan hun schaar. 

yss Het is mij niet duidelijk waarom in de eerdergenoemde catalogusbeschrijving wordt aangenomen dat Grassi 
niett een schoen, maar gereedschap in zijn hand \ asthoudt 

v '' Westermann 1997, Amusements. 260-263 Cat. AmstcrdamAVashington 1996. Steen, nr 8. De Vries 1990. 
'Peoplee at work'. 54 
Ziee hiervoor ook een bespreking van de standpunten van Dennis Weller (wel verschillen) en Angelika Lasius 
(geenn verschillen) in Lasius 1989. 'Schuhmacherdarstellungcn'. 143-144 
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diverss en verzorgd. De eenvoud en rommelige soberheid van de schoenmakerswerkplaats is in de 

kleermakerswerkplaatss vervangen door een burgerlijke uitstraling. Bij enkelen hangt een schilderij 

inn een ebbeuhouten lijst aan de muur. De vloer is van rode steen alsof we kijken in een interieur 

vann Pieter de Flooch. Niet alleen de voorstelling zelf getuigt van een zekere welstand, ook de 

kwaliteitt van de uitvoering van de schilderijen is relatief hoog. Al deze elementen zijn duidelijk 

zichtbaarr op De KleerwakerswerkpLuts van Van Brekelenkam uit 1661 (141).,9; DL- \ <_• rgelijking met 

Vann Brekelenkam's schoenmakerswerkplaats uit het begin van dit hoofdstuk (112) is markant. 

Hett schilderij kent in tegenstelling tot Van Brekelenkam's schoenmaker een verticale compositie. 

Dee kleermaker is in gesprek met een welgestelde klant en heeft bovendien twee knechten in 

dienst;; die ontbraken zoals we eerder zagen in de meeste schoenmakerswerkplaatsen, t iet is goed 

denkbaarr dat een dergelijk kwalitatief uitgewerkt schilderij ooit het huis van een welgestelde 

Leidsee kleermaker heeft gesierd.1 '" 

Nuu is het uitdragen van de eigen beroepsidentiteit slechts een van de mogelijke redenen 

diee aan de totstandkoming van genreportretten of genreschilderiugen met portretallure ten 

grondslagg lag. Ook zakelijke of familierelaties gaven soms aanleiding tot de vervaardiging van dit 

typee schilderijen. Ken zakelijke relatie is bijvoorbeeld gesuggereerd voor Steen's portret van 

bakkerr Oosrwaert ." ' Ook aan de zeldzame portretachtige afbeelding van een zakkendrager. 

waarmeee het volgende hoofdstuk opent, kan mogelijk een zakelijke relatie ten grondslag hebbeu 

gelegen.. Familiebanden tussen schilder en de afgebeelde persoon waren evenzeer een factor van 

betekeniss bij de totstandkoming van dit tvpe genreschilderingen. Zo is Adnaen van Ostade's 

schilderijj van een bakker die op zijn hoorn blaast uit circa 1648 mogelijk een portret van zijn 

broer,, die bakker was.1"4 Ostade kwam bovendien uit een familie van wevers, hetgeen wellicht in 

verbandd is te brengen met enkele van zijn weversinterieurs.''^ Kenzelfde verschijnsel komt 

bijvoorbeeldd ook voor in het werk van de Italiaanse kunstenaar Annibale Carracci, die in de 

vroegee jaren tachtig van de zestiende eeuw met zichtbare kennis van zaken een slagerswinkel 

schilderde.. Zijn oom en neef oefenden dit vak uit, hetgeen zijn respectvolle verbeelding mede 

kann verklaren.1" 

Dee verbeelde ambachtsman zal, ongeacht of het schilderij door familiaal, zakelijk of eigen 

toedoenn tot stand kwam, de ode aan zijn beroepsidentiteit hebben kunnen waarderen. De 

genreportrettenn geven ons hiermee een zeldzame glimp op de beroepsidentiteit van enkele 

vroegmodernee ambachtslieden, alle zwijgzaamheid van boedelinventarissen ten spijt. 

Tegelijkertijdd vermag deze zeldzame glimp geen afbreuk te doen aan het dominante stempel dat 

dee maatschappelijke perceptie heeft gezet op de verbeelding van het schoenmakersambacht in de 

vroegmodernee Nederlanden. De schoenmaker wordt primair verbeeld als het prototype van de 

ambachtsmann met een sterk accent op zijn arbeidzaamheid. De individuele schoenmaker weet 

visueel,, ondanks zijn spreekwoordelijke en maatschappelijke eigenzinnigheid, maar beperkt achter 

Ziee voor het bijzondere karakter van dit schilderij ook: Cat Leiden I9K8. Leidse /i/nschilders. nr 4. 
99~~ In tegenstelling tot de schoenmakers maken de Leidse kleermakers wel onderdeel uit van de indicatieve 

ranglijstt van 23 beroepen naar sociale status die op grond van het Leidse belastingkohier uit 1674 is 
opgesteld.. Peltjes 1995. Leidse lasten. 13. Veel kleermakers waren, net alsjuristen. medici, boekdrukkers en 
ambtenarenn woonachtig in het oude centrum van Leiden, hetgeen eveneens duidt op een zekere welstand 
Otterspeerr 2000. (iroepsportret. 56. 

''AA De Vries 1990. 'People at work'. 58. 
Wcstcrmannn 1997. Amusements. 261. 

11 " Hcppner 1938. Weversv.erkplaatsen. 
Hett bevindt zich in de collectie \ an Christ Church in Oxford Voor een bespreking van de/e en vergelijkbare 
afbeeldingenn Cavalli-Bjorkman 1999. 'Bolognese portrait' 
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dezee maatschappelijke leest te voorschijn te komen. Hoogstens /et hij in groepsverband een 
visuelee collectieve beroepsidentiteit neer, 1 Iet overheersen van de maatschappelijke leest is een 
verschijnsell  dat nog sterker wordt naarmate verder op de maatschappelijke ladder wordt 
afgedaald.. Bi) de verbeelding van ongeschoolde arbeid is van de echo van individuele 
beroepsidentiteitt nauwelijks zakkendrager ot mets spinster meer te vernemen. 

\Mi \Mi 



66 De vracht 

EenEen zeldzame zakkendrager 

Eenn man treedt uit de schaduw in het licht; het linker- voor het rechterbeen, alsof hij zich net een 

kwartslagg heeft gedraaid (142;. Zij n uiterlijk is getaand en grof. De buitenlucht is hem aan te zien. 

Halflangg krullend haar en een dikke baard omlijsten zijn gezicht. Hij draagt een ouderwetse 

nauwsluitendee broek. Over een hemd is een lang mouwloos kledingstuk met knopen 

aangetrokken,, op de heup bijeengehouden door een riem of koord.1 Zijn rechterhand steunt in de 

zi)) en is niet zichtbaar. De andere arm hangt losjes naar beneden. Op zijn hoofd draagt hij een 

zak.. Deze voegt zich naar het lichaam, maar toont ook z'n gewicht. 

Dee afgebeelde figuur is een zakkendrager of pijnder, een sjouwer van droge waren zoals 

granen,, peulvruchten, specerijen, zout en turf. De Zuid-Nederlandse benaming 'pijnder' geeft 

treffendd de aard van zijn werkzaamheden aan. 'Pijnen' betekent immers zich afbeulen of afsloven 

enn wijst op de krachtsinspanning die hiermee gepaard gaat.2 Di t tvpe arbeiders maakte onderdeel 

uitt van een heel leger aan sjouwers en dragers die werkzaam waren in de vroegmoderne 

transportsector.'' 1 Iet waren kerels die niet voor een kleintje waren venaard. Een beetje drager 

wass 'syne leden machtigh'.4 f li j stond echter niet bekend om z'n verfijnde manieren. In zijn 

verslagg over het Aansprekersoproer van 1696 typeerde de Amsterdamse makelaar (ons Craffurd 

henn als 'niet van de discreetste en civielste'.' I lun reputatie van dronkenschap, grof taalgebruik en 

geweldplegingg zal wel niet helemaal onverdiend zijn geweest, getuige de vele ordonnanties uit die 

tijdd die dergelijk gedrag aan de kaak stelden." Ook de kerkelijke tucht viel hard over het 

overvloedigee drankgebruik van veel dragers. De Amsterdamse korendrager Egbert Gemtsz. werd 

inn 1610 van het avondmaal geweerd ondanks zijn niet geheel onplausibele verweer, dat het 

stoffigee dragerswerk nu eenmaal dorstig maakte.7 Hoe begrijpelijk die dorstigheid wellicht ook 

was,, overmatige dorsdessing leidde al gauw tot andere euvelen. Eén blik op onze zakkendrager is 

voldoendee om te beseffen dat deze angst niet geheel ongerechtvaardigd was. 

Dee broek, ook wel hozen genoemd, werd tot in de zestiende eeuw in de vorm van het been geknipt De buis 
enn het jasvormigc mouwloze kledingstuk zijn vananten op de wambuis en de paltrok. die in de zeventiende 
eeuww al uit de mode waren, maar door de lagere standen nog wel werden gedragen. Van Thicnen 1932. 
'Kleeding1 1 

""  Van der Velden 1982, 'Havenarbeid'. 23. De Paepe 1979. 'Kortrijksc pijnders'. 5. 
Ziee hiervoor de paragraaf Sjouwen in de vroegmoderne Nederlanden uit dit hoofdstuk. 
Bepalingg uit de Groote Ordonnantie van het Amsterdamse korcndragersgüdc van 18 januari 1589. 
Noordkerkk 1748. Handvesten, bock III . dl V. 1317. 
Hijj  deelde m dit \ erslag de Amsterdamse bevolking in vier groepen in: het patriciaat, de rijke kooplieden, de 
winkeliers,, ambachtslieden en handwerkslieden en tot slot het gemeen Hij omschreef dit als volgt: 'de 
geringstee slag van volk (...) dog nog uijtgesondert alle de waag- en koorndraagers. schmjtevoerders. turf- en 
bicrdragcrs.. die ook een groot getal uijtmaacken en alle beneficianten [door de stedelijke overheid beëdigde 
beroepsbeoefenaars]]  zijn. maar sommige van die zijn juijst daarom niet van de discreetste en civielste'. 
Dekkerr 1979. Oproeren. 45. 
Hett Amsterdamse boetcboek van het korendragcrsgildc (achttiende eeuw) staat vol met boetes voor vechten. 
beledigen,, roken onder het werk cd. Van Eeghen 1950. Theorie en praktijk'. 61 Van Tielhof 1999. 
'Stedelijkee regulering'. 513-514. Goudse ordonnanties spreken van 'gruwelykcc sonden' In 1668 werd in 
Goudaa zelfs een commissie ingesteld om excessen bij de zakkendragers te onderzoeken. Van der Mark-
Hoeverss 1982. 'Zakkendragers'. 149-150. Ook Rotterdamse ordonnanties getuigen van de noodzaak tot 
reguleringg van het gedrag \an zakkendragers. Tcychinc-Stakcnburg 1975. Zakkendragers. 12-13 
Voorr dit en andere voorbeelden: Roodcnburg 1990. Onder censuur. 341. 
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II  Iet schilden] van de zakkendrager is bescheiden van omvang. De schilder is onbekend, 

maarr oriënteerde zich waarschijnlijk op het werk van Adnaen Brouwer.' In vele opzichten is het 

ookk een zeldzaam werk. De zakkendrager is alleen, ten voeten uit en in close up uitgebeeld. In het 

werkk van Brouwer en zijn navolgers was dit geen gangbaar compositieschema. Meerhgunge 

scèness overheersen en daar waar enkelfiguren voorkomen, gaat het veelal om boertige typen die 

tenn halve lijv e zijn afgebeeld. Met een glas of kruik m de hand. pijprokend, slapend, etend, 

ruziëndd of muziek makend, staan ze er meestal weinig flatteus op. De vertrokken gezichten, de 

schreeuwende,, tandeloze monden en de ineengezakte lichamen geven hen iets karikaturaals ; 143 . 

Bijj  de verbeelde zakkendrager is de toonzetting serieuzer van aard. Hij wordt met respect 

neergezett en straalt ook een zekere eigendunk uit. Het is een mooi geschilderd werk. Compositie 

enn schilderwijze tezamen maken van deze zakkendrager een overtuigende figuur, waardoor even 

dee indruk ontstaat dat het hier wel eens om een portret zou kunnen gaan.' Misschien geen portret 

inn opdracht van de zakkendrager, maar wel een poging van de schilder tot een overtuigende 

verbeeldingg van een zakkendrager.' I lier staat iemand met een gezicht, zowel letterlijk als 

figuurlijk ,, [uist dit visuele gezicht ontbreekt in veel schilder- en prentkunst van de vroegmoderne 

Nederlanden,, waarin zakkendragers zijn verbeeld. De zakkendragers zijn veelal figuranten en 

passanten.. Weliswaar veelvuldig in beeld, maar op een wijze die hun onbeduidendheid lijk t te 

onderstrepen.'' '' De Maamse zakkendrager toont aan dat dit dominante beeld niet het gehele 

verhaall  vertelt. Achter de vermeende visuele onbeduidendheid van veel dragers ging een 

beroepsgroepp met een eigen identiteit schuil; daar deed het ongeschoolde karakter van het werk 

nietss aan af. Deze beroepsidentiteit kreeg ook een visuele vertaling. Niet zozeer in de schilder- en 

prentkunst.. maar wel in de toegepaste kunst, waaronder veel gildeattnbuten.i : Juist de schaarste 

aann andersoortige getuigenissen van bcroepsidentiteit uit de onderste regionen van de 

arbeidsmarktt maakt dit tvpe visuele uitingen relevant. De krachtige eenvoud van de daarin 

gehanteerdee beeldtaal spreekt boekdelen over de zelfbewustheid en eigenwaarde die ook 

ongeschooldee arbeiders eigen kon zijn. Dit gold zeker ook voor de ongeschoolde arbeiders die 

eenn van de raderen van het maatschappelijk-econormsch verkeer draaiende hielden: het vervoer 

vann goederen voor het dagelijkse levensonderhoud. 

Gudlaugssonn schreef het schilderij toe aan Joos van Cracsbeeck De collcctiecatologus van het Koninklijk 
Museumm voor Schone Kunsten in Antwerpen spreekt over een navolger van Brouwer Cat Antwerpen 1988. 
Schilderkunst,Schilderkunst, nr. 897 Joos van Craesbceck was een leerling van Adnaen Brouwer en werkte in zijn stijl 
Rcngcrr 1986. Brouwer. 52-53 
Dee rol die zakkendragers als mogelijke opdrachtgever of koper op de kunstmarkt \ en uiden, is in nevelen 
gehuldd Het betrof allereerst een weinig koopkrachtige groep, maar ook leemten in de overgeleverde bronnen 
(zoalss boedchnventarissen) spelen de onderzoeker hier parten. Montias signaleerde onder de kopers van 
Amsterdamsee kunstveilingen uit de periode 1597-1638 één bierdrager en een waagdragcr Montias 2000. 
'Auctionn sales'. 115 en nt. 23 Zie voor de rol van ambachtslieden op de kunstmarkt de paragraaf 
SchoenmakersSchoenmakers op de markt uit hoofdstuk 5 
Dezee gedachte is interessant als Joos \an Cracsbeeck als de mogelijke schilder van dit werk in overweging 
wordtt genomen Hij was in het dagelijkse leven bakker en bleef dit beroep ook uitoefenen toen hij als 
schilderr toetrad tot het St. Lucasgildc (1633-1634). Vlieghe 1998. Flemish art. 162. Rcngcr 1986. Brouwer. 
522 Cat. Boston 1993. Age of Rubens. 430 Bakkers kwamen beroepshalve veelvuldig met zakkendragers in 
aanrakingg Zij kochten hun tarwe en rogge in via graanhandelarcn Op de route \ an het graan uit het schip 
vann de graanhandelaar naar de zolder van de bakker speelden zakkendragers een belangrijke rol. Cat 
Rotterdamm 1983. Brood. 13-17 Van Craesbceck zou overigens in de verbeelding van een beroepsbeoefenaar 
uitt zijn directe omge\ ing geenszins alleen hebben gestaan Zie hien oor de paragraaf Schoenmaker op de 
marktmarkt uit hoofdstuk 5 
Ziee hiervoor de paragraaf Alomtegenwoordige figuranten uit dit hoofdstuk. 
Ziee hiervoor de paragraaf Ik' act van her dragen uit dit hoofdstuk. 
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SjouwenSjouwen in de vroegmoderne Nederlanden 

\\ ele handen maken licht werk. Di t gezegde is op het vervoer van goederen ui de vroegmoderne 

Nederlandenn maar beperkt van toepassing. Vele handen waren er zeker, maar of het werk er 

lichterr van werd is de vraag. Menskracht was een onmisbare factor, zeker voor het vervoer op de 

kortee afstand. Voor de grote afstanden waren er steeds vernuftiger schepen ffluitschip). 

binnenvaart-- en beurtschepen, trekschuiten en vele paard en wagens beschikbaar, maar ook hier 

moestt de mensenhand het laden en lossen ter hand nemen.1, In het stadsleven van alledag moet 

err een grote veelkleurigheid aan sjouwers, met of zonder kruiwagen, sleden of paard-en wagens, 

zichtbaarr zijn geweest. 

Inn de vroegmoderne schilder en prentkunst is de neerslag van allerhande 

goederenvervoerr volop te vernemen.14 Vaten bier, volksdrank nummer één, werden door 

bierdragerss van het schip naar de kade of omgekeerd gerold en gedragen, zoals te zien is op het 

schilden]]  Gedicht op de Otuk~ijcU l 'oorburgnal met de Btertaai en cle Oude Kerk. te Amsterdam uit circa 

16700 van Jan van der f reyden (144). De vaten vonden vervolgens op bierkarren hun weg naar de 

velee stadsherbergen en burgers. Turfdragers voorzagen huizen en werkplaatsen van de 

noodzakelijkee turf voor brandstof en zijn een vaak verbeeld straatberoep, / e ontbreken niet in 

Leonardd Bramer's Straatwerck.en uit 1650-1655 (145).'" Koreuhchterlieden zorgden met hun 

korenhchterss platte schuiten die met luiken waren afgedekt - voor het transport van het graan 

uitt de grote zeeschepen naar de stadskaden.1" Vanuit deze vaartuigen werden de pakhuizen 

bevoorraadd door korendragers, die de zakken graan op hun hoofd en schouders vervoerden. Op 

eenn schilderij van de Utrechtse schilder Joost Cornehsz. Droochsloot uit omstreeks 1620, dat de 

Ganzenmarktt en de Stadhuisbrug te Utrecht voorstelt, is dit doorlopende proces van koreuhehter 

naarr pakhuis goed te zien.17 Rechts in de gracht liggen enkele boten. Uit een daarvan komen net 

tweee zakkendragers te voorschijn (146, detail). Zij zijn op weg naar een van de pakhuizen. In 

vooraanzichtt zou het tafereel eruit hebbeu kunnen zien als op de prent van Casper I.uvken, die is 

''' Van Tielhof 2002. 'Open economie'. 136-149. 
Inn de verschillende zestiende- en zeventiende-eeuw se prentenscries van beroepen, uitgezonderd Leonard 
Bramer'ss Straatwercken (zie ondermeer afb. 145) nemen sjouwers en andere transportarbeiders overigens 
maareenn bescheiden rol in Pas in de laat-zeventiende-eeuusc en achtticnde-eeuwsc beroepensencs van 
Christophh Weigel (1698) en Abraham a Sancta Clara (1699-1711) zijn de transportarbeiders frequenter 
verbeeldd (/ie ondermeer afb 147). Ook op achttiende-eeuwse en negentiende-eeuw se losse prenten zijn 
zakkendragerss regelmatig verbeeld. Van Rijn 1895-1933. Atlas van Stolk. nrs. 3768. 3876 en 3988 
Ziee voor de serie Straatje reken ook de paragraaf Prenten in serie uit hoofdstuk 5 De tekening is 
tegelijkertijdd een zeldzaam getuigenis van vrouwenarbeid uit die tijd. Niet alleen de turfdrager, maar ook de 
turftonster.. /ij die de tonnen of manden met turf vulde, is hier immers verbeeld Ook het rapen van de turf 
aann boord van het turfschtp was een taak van vrouw en. getuige ook het gebruik van de vrouwelijke vorm 
voorr deze beroepsactiviteit (turfraapster). Het dragen van turf was een t\ pische manncnaangelcgenheid. Bos 
1998.. Vyt liefde'. 111-112 

""  Korenhchters kwamen met name in Amsterdam voor. omdat daar de grote schepen niet in de stad konden 
komen.. In veel andere steden werd vaak rechtstreeks op de stadskaden gelost. De luiken van de korenhchter 
diendenn ter bescherming van het graan tegen de weersomstandigheden. Van Tielhof 1999. 'Stedelijke 
regulering',, 493 
Dee datering is gebaseerd op de kleding van de afgebeelde figuren. Cat. Amsterdam 1993/1994. Dawn. 97. nt. 
292.. Cat. Utrecht 1995-1999. Verzamelingen, dl 5b. nr. 177 Van de hand van Droochsloot /ijn meer 
stadsgezichtenn bekend waarop zakkendragers zijn afgebeeld Zo maakte hij in 1630 enkele versies v an een 
stadspleinn in Amersfoort Fotocollectie RKD Den Haag 
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opgenomenn in Ijnus fiir  .-U/e van pater Abraham a Sancta Clara uit 1711 (147).1S De afgebeelde 

zakkendragerr is een korendrager. Hij begeeft zich met een zak op het hoofd naar het steile trapje 

rechtss dat leidt naar de ingang van een, niet afgebeeld, pakhuis. Hen andere korendrager keert 

mett een lege zak terug, terwijl een derde korendrager met z'n vrachtje net uit de korenhchter te 

voorschijnn komt. Goed zichtbaar zijn de ladder en loopplank die bij het uitladen van de lichter 

werdenn gebruikt. Naast bier , turf- en korendragers waren er waagdragers die in en rond de waag 

dee weegbare goederen moesten verwerken. Op menig stadsgezicht is het waaggebouw, waar we 

dezee heden kunnen aantreffen, weergegeven (2:.'" Ook talloze wagenaars of slepers, die koopwaar 

mett respectievelijk paard- en wagen of slede vervoerden, zijn op stadsgezichten verbeeld 2,. 

Hvenalss de vele dagloners die als kruier tal van vrachtjes voor de een of andere burger 

vervoerden,, / o schnabbelden ze een karig loon bijeen."" 

Dee meeste dragers waren georganiseerd in gilden. Voorwaarde voor toetreding tot het gilde was 

hett poorterschap en het betalen van een intredegeld.: i Men legde een eed af en werd daarmee een 

gezworenn drager. Dragers waren echter met in stadsdienst." Betaling van hun diensten vond 

plaatss door de kooplieden eu burgers die hen inhuurden. De oorsprong van de dragersgilden is in 

veell  gevallen te traceren tot in de vijftiende of zestiende eeuw, maar ook daar\-oor zijn er 

incidentelee venvijzmgen naar het bestaan van dit type beroepsgroepen."' Meestal hadden de 

dragersgildenn een monopolie op het dragen van bepaalde goederen (granen, turf, accijnsbare 

dranken,, waagbare goederen) of type vervoerswerkzaamhedeu (zakken, tonnen, wagens), l iet 

werkk van het Rotterdamse zakkendragersgüde omvatte 'alles dat met de sak gedragen werd en 

daerr maet of schop bijkomt'.24 De gildeleden mochten echter geen wagens gebruiken. Het 

Amsterdamsee korendragersgilde had het alleenrecht over het eerste traject van het graanvenoer. 

Inn 1635 werd voorgeschreven dat 'voortaen niemand eenich graen oft coorn voor de eerste reyse 

naerr den incoop sail laten inbrengen ende opdragen anders dan by die van 't coorndragersgilde'. "• 

xx De volledige titel luidt: Ktwas fiir alle. Das tst: Line kurtze Beschreihtmg allerley Stands- Ambis- unci 
Gewerbs-persohnen.Gewerbs-persohnen. De zakkendrager is opgenomen in deel 2. nr. 2244 van Ktwas Jür alle {1" druk 1711). 
Vann Eeghen/Van der Keilen 1905. Linken. 412. In 1719 werd bij Janssoons van Wacsberge in vier delen een 
Nederlandsee vertaling van dit bock uitgebracht onder de titel Iets voor allen. Latere uitgaven dateren van 
17366 (dl. 1-2). 1745 Tdl 3-4). 1758 (dl 1) en 1759 (dl 2) Van EcghcnA'an der Keilen 1905. Luiken. 418 en 
428. . 

'' Plaatselijk waren er kaas- en boterdragers (Alkmaar. Gouda) die het \ ervoer van de/c specifieke producten 
terr hand namen 

:: Een voorbeeld is de kruier op het schilderij De Riviervismarkt te Den Haag van Jan Steen uitca. 1652-1654 
(Haagss Historisch Museum. Den Haag). Cat. Den Haag 1991. Haagse stadsgezichten, nr. 51. 597. 

:II Zie voor het juridische en maatschappelijke onderscheid tussen poorters (burgers) en ingezetenen zonder 
poorterschap:: Dorren 199H.'Eer/amen'. 

: :: Het ging om zogenaamde arbcidsambten. stedelijke diensUerlenendc beroepen op het terrein van vervoer. 
Dc/cc zijn te onderscheiden \an regentenambten (magistraatsambtcn. subalterne ambten), dienende ambten 
(hogeree en lagere ambtenaren, handarbeiders in stadsdienst) en overige ambten Vries 1977. 'Geschapen'. 
328-349 9 

: '' De oudste vermelding van het Amsterdamse korendragers- en korcnstortersgilde dateert uit 155 1 
Lourcns/Lucasscnn 1998. 'Ambachtsgilden'. 158. Het Goudse zakkendragersgilde werd opgericht tussen 1404 
enn 1429 De oudst bewaarde gildebrief dateert uit 1440 Cat Gouda 1996. Gilden. 106 De oudste 
\ermeldingenn van dragers zijn afkomstig uit Dordrecht (dertiende eeuw } Het Dordtsc ma/elaars- of 
dragcrsgildcc is het oudste bekende dragcrsgilde in Nederland (1367) Van der Velden 1982. 'Havenarbeid'. 
25-26 6 

"" Tevchine-Stakenburg 1975. Zakkendragers. 10 
:<< Keur \an 29januari 1635 Van Dillen 1929 1933,1974. Bronnen, dl 3. nr 167 
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Waagdragerss mochten zich niet in de buurt van de Korenbrug ophouden om koren te dragen. 

Hunn draagwerkzaamheden beperkten zich tot werk dat zich bi] de waag aandiende.1' 

Belangrijkk voor de vele zakkendragersgilden was het monopolie op het gebruik en de 

verstrekkingg van zakken, trappen en loopplanken (gangen). Op een begrafenis schild van het 

Amsterdamsee korendragersgilde uit 1609, gemaakt door Leenden Claesz., is de aanwezigheid van 

dee verbeelde trap dan ook geen toeval, maar een verwijzing naar dit monopolie (14K) :7 Om die 

redenn waren personen die beroepshalve af en toe een zak op de schouders moesten nemen vaak 

ookk lid van het Amsterdamse korendragersgilde (bijvoorbeeld korenlichtersheden, korenfactors, 

bakkerss en slepers).:s De samenstelling van de dragersgilden liep per stad overigens nogal uiteen 

enn kon in de loop van de tijd ook veranderen. In grote steden was er meer diversificatie dan in 

kleineree plaatsen. Amsterdam had in de zeventiende eeuw aparte waagdragers-, turfdragers-

korendragers-- en bierdragersgilden.:9 Ken kleine stad als Zwolle echter had alleen een dragersgilde 

waarinn verschillende draagwerkzaamheden waren ondergebracht." De marktstad Gouda had 

naastt een zakkendragersgilde (waarin ook de turfdragers waren ondergebracht) sinds 1621 een 

apartt bierdragersgilde. Ook wagenaars en slepers vormden sinds 1606 een eigen gilde. Tot die tijd 

maaktenn beide groepen onderdeel uit van het zakkendragersgüde/1 

Dee organisatie van dragersactiviteiten in een of meer gilden had vanzelfsprekend te 

makenn met de omvang van dit type werkzaamheden m de betreffende steden en daarmee met het 

aantall  dragers. Dit aantal liep per stad erg uiteen. De groei of daling van het aantal dragers per 

stadd hield tot op zekere hoogte gelijke tred met de economische handelsactiviteiten aldaar. In 

Amsterdamm groeide het aantal korendragers dankzij de expansie van de graanhandel in de 

zeventiendee eeuw gestaag.32 De stad had in 1640 maar liefst zevenhonderd korendragers.'" In de 

periodee 1531-1606 daarentegen waren er onder de nieuwe poorters slechts honderdenzeventien 

korendragerss te vinden, zodat het aantal korendragers m die periode ruim onder de 

zevenhonderdd moet hebben gelegen.,4 Het aantal korendragers nam mogelijk in de tweede helft 

vann de zeventiende eeuw verder toe tot circa duizend rond 1700, om vervolgens m de achttiende 

eeuww fors te dalen.'' Grote zakkendragersgilden bevonden ztch ook in de havensteden Rotterdam 

enn Schiedam en de marktstad Gouda/" Verschillende nog overgeleverde zakkendragershuizen 

getuigenn van de bloeitijd van deze gilden in de zeventiende en achttiende eeuw/7 

Inn de keur betreffende de Amsterdamse \\ aagdragers uit 6 maart 1564 werd onder punt 5 geregeld dat de 
waagdragerss gehouden zijn: 'te blyfvcn endc hoer werek waer te nemen by der wage, ommc den coopman te 
genn f\ en. sonder te loopen an de brugge om 't coorn te dragen oft diergelvcke wereken te doen' Van Dillen 
1929/1933/1974.. Bronnen, dl. 1. nrr 505. 
Fredcrikss 1952. Dutch silver, dl 1. nr. 5 

:ss Van Eeghen 1950. Theorie en praktijk'. 62. 
: '' Database Gilden IISG Amsterdam. 

Databasee Gilden J1SG Amsterdam 
:ii Cal, Gouda 1996. Gilden. 106-108. 
'-- De VncsA'an der Woude 1995. Nederland. 482-485 Zie voor het economisch belang van dragersactiviteiten 

ookk de paragraaf Alomtegenwoordige figuranten uit dit hoofdstuk 
""  Lourcns/Lucassen 1998.'Ambachtsgilden'. 160. 
'44 Van Dillen 1929/1933/1974. Bronnen, dl. 1. tabel XIV . Li l Ter vergelijking: het aantal schoenmakers onder 

dee nieuwe poorters bedroeg in die/elfde periode (1531-1606) maar liefst 334. terwijl het schoenmakersgilde 
inn 1688 (inclusief huidenkopers en looiers) 343 leden had. 
Vann Ticlhof 1999. 'Stedelijke regulering'. 507. Lourcns en Lucasscn spreken overigens o\er een aantal van 
6000 in 1688 (reconstructie) en venolgens een verdere terugloop naar 565 Lourcns/Lucassen 1998. 
'Ambachtsgilden'.. 160 
Teychinc-Stakcnburgg 1975. Zakkendragers. 25 (Rotterdam, ca 200 leden) Van der Velden 1982. 
'Havenarbeid'.. 25 (Schiedam, een onwaarschijnlijk hoge melding van 325 leden in 1620). Van der Mark-
Hoeverss 1982.'Zakkendragers'. 141 (Gouda. 106 dragers in 1656. 80 dragers in 1677) Ter vergelijking in 
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Dee gilden kenden niet alleen allerlei regels rond toetreding, financiële verplichtingen, 

taakafbakeningg en monopoherechten. maar ook het werk zelfwas sterk gereglementeerd. Werk 

diendee op vaste plaatsen te worden aangemeld IDIJ het zakkendragershuis of een andere daartoe 

aangewezenn locatie}. De verdeling van het werk aldaar kwam meestal via dobbelen tot stand, 

alhoewell  dit systeem in Amsterdam al sinds het begin van de zeventiende eeuw onder druk kwam 

tee staan.' Men zakkendrager moest eerst het aangenomen werk afronden, voordat hij aan een 

nieuwee klus kon beginnen. Hvenmm was het toegestaan eikaars werk af te pakken.'" li]dens de 

uitoefeningg van hun werkzaamheden moesten de dragers zich bovendien 'eerbaer ende tuchtigh 

dragen',, hetgeen gezien de vele bepalingen in ordonnanties niet altijd meeviel.4" ' levens werd van 

henn verwacht dat ze hardop de tel van het aantal op de schouder genomen zakken bijhielden, 

zodatt de korenmeters hun controlerende taak op de afdracht van accijnzen en imposten goed 

kondenn uitoefenen.41 

All  die regels hebben natuurlijk niet kunnen voorkomen dat de dragers elkaar onderling, 

zowell  binnen het eigen gilde als tussen de verschillende dragersgilden, regelmatig in de haren 

zaten.. Om nog maar te zwijgen van de conflicten met de dragers die onbevoegd probeerden een 

graantjee van de werkzaamheden in de haven- en marktsteden mee te pikken, / .o duidelijk als op 

papierr de regels en scheidslijnen waren, zo ongedifferentieerd is echter het beeld dat de schilder-

enn prentkunst ons van de uiteenlopende vroegmoderne dragers geeft. Als alomtegenwoordige 

figurantenn met een weinig herkenbaar profiel bevolken ze talrijke stadsgezichten en 

landschapsschilderingen. . 

AlomtegenwoordigeAlomtegenwoordige figuranten 

Hett onbekende Leidse echtpaar op een dubbelportret van de schilder Cornells Kngebrechtsz. uit 

151HH kon ten tijde van hun portrettering niet bevroeden, dat hun portretten in menig opzicht ooit 

zoo bijzonder zouden zijn (149 en 15();. Het portret van de vrouw geeft een vrij zeldzaam 

doorkijkjee naar een geïdentificeerd zestiende-eeuws stadsgezicht: het voormalige Gangetje in 

Leidenn gezien vanaf de Karnemelksbrug.4: 1 Iet bijzondere zit daarnaast in de afbeelding van een 

brouwerijj  op de achtergrond van het mansportret. Alhoewel de brouwnijverheid een van de 

meestt verbreide nijverheidstakken van de Nederlanden was. zijn afbeeldingen van brouwerijen in 

15766 bedroeg het aantal dragers in Zwolle 34 en dit aantal was medio achttiende eeuw uitgegroeid tot 49 In 
Utrechtt bedroeg het aantal leden van het zakkendragersgildc 36 (eind achttiende eeuw). Database Gilden 
1ISGG Amsterdam 
Hett gaat ondermeer om zakkendragershuizen in Gouda. Schiedam. Rotterdam (Dclfsha\cn). Vlaardingen en 
Dordrecht. . 

;""  Van Tielhof 1999. 'Stedelijke regulering'. 504 (Amsterdam). Tc\chinc-Stakenburg 1975. Zakkenciragers. 19 
(Rotterdam)) In Gouda werd sinds 1683 voor het turfdragen een andere verdeelsystematiek gehanteerd 
(toerbeurt)) Van der Mark-Hocvcrs 1982.'Zakkendragcrs'. 145. 
Inn een aanvulling op de ordonnantie voor de Amsterdamse korendragers van de grote gang uit 1554 was 
opgenomenn dat 'memant dronckensgewyse ofte nochteren een andere uuyt zijn werek sal moegen stoten ottc 
dr\\ ven' op straffe van een pond was. het overdragen van het verdiende loon uit de onterechte klus en 
gerechtelijkee correctie Van Dillen 1929/1933/1974. Bronnen, dl. 1. nr 398 

44 Geciteerd in Van Tielhof. 'Stedelijke regulering'. 514 
4:: Idem. 514. 516. 
4;; Een ander \oorbeeld is het dubbelportret van Jan van Eyewenc en Jacqucm\ne Buuck uit 1551 van Pieter 

Pourbuss (Groeningcmuseum. Brugge) met gezicht op respectievelijk het Kraanplein en handelshuis 'De 
Haan'' in Brugge Cat. Brugge 1996. (iroenw^emitscum. 46-47 
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dee schilder- en prentkunst vrij schaars.4' Aan de achterzijde van de brouwerij zijn enkele mannen 

inn de weer met het verplaatsen van tonnen naar een kleine platte schuit. Ook is een 'putzwengel' 

zichtbaar,, een onmisbaar werktuig voor brouwerijen, die tijdens het brouwproces grote 

hoeveelhedenn water gebruikten. De afgebeelde brouwerij was eigendom van de Leidse 

bierbrouwerr Dirck Ottcnsz. van Meerburch en bevond zich ook feitelijk op de aangegeven 

locatie.444 Toch ts hier vermoedelijk niet de trotse eigenaar verbeeld - hoe voor de hand liggend en 

hardnekkigg die veronderstelling ook is - maar een tot nu toe onbekende man.4' De verwijzing 

naarr economische bedrijvigheid in het dubbelportret verliest hierdoor overigens niet aan kracht. 

Ookk het portret van de vrouw refereert immers aan deze bedrijvigheid. Het straatbeeld is 

weliswaarr niet njk gevuld met figuren, maar er zijn verschillende sjouwers en andere vervoerders 

tee herkennen. Op de voorgrond in de gracht vaart een kleine platte lichter, waarin mogelijk 

granenn worden vervoerd. Pas later zal het in zakken worden geschept en op de rug verder 

wordenn getransporteerd. De man die rechts in beeld verschijnt, vervoert twee vaten die hangen 

aann de voor- en achterzijde van z'n lichaam. Iets verderop op dezelfde weg loopt een kruier langs 

eenn huis. We zien hem op de rug terwijl hij een langgerekte 'kordewagen' of kruiwagen duwt. In 

dee gracht links van hem ligt aan de overzijde nog een kleine schuit met enkele figuren. Wat ze 

preciess doen is niet duidelijk, maar de kelderachtige opening m het huis doet vermoeden dat ook 

hierr het een of ander wordt verscheept. Op de brug in de verte lopen twee figuren. Aan hun licht 

gebogenn houding en de witte zakachtige vlek op hun rug te zien, zou het hier om twee 

zakkendragerss kunnen gaan. Sjouwers zijn er op dit zesnende-eeuwse doorkijkje dus in overvloed. 

Hunn rol is echter die van figurant. Klein van stuk, op de rug bezien, onherkenbaar in de verte. 

Hett zijn passanten op weg naar hun voor ons verborgen bestemming. 

Voorr zeventiende-eeuwse stadsgezichten lag dit beeld niet fundamenteel anders. Het 

aantall  stadsgezichten nam weliswaar toe, zeker in de Noordelijke Nederlanden, maar het zijn de 

stadd en haar gebouwen die hierin centraal staan (2).46 Het stadsleven komt onmiskenbaar op de 

tweedee plaats. De Maamse stadsgezichten zijn dichter bevolkt, omdat ze regelmatig bijzondere 

gebeurtenissenn (marktdagen of ommegangen) tot onderwerp hebben. Juist door de massaliteit 

vann de afgebeelde figuren neemt echter de menselijke factor ook in deze voorstellingen een 

ondergeschiktee rol in. Maar of het nu gaat om een overbevolkt stadsgezicht van de Antwerpse 

Meirplaatss (151, detail) of om een willekeurig Amsterdams stads- of havengezicht, steeds is de 

figuurr van de zakkeudrager klem en op de rug bezien weergegeven.47 Niemand lijk t hem in de 

gatenn te hebben. 

Hett sterkst komt de onbetekenende rol van de zakkeudrager tot uiting in de zeventiende-

eeuwsee landschapschilderkunst, met name de talloze landschappen met windmolens. Strikt 

genomenn viel het graan- en meelvervoer van en naar de molen niet onder het monopolie van het 

zakkendragersgilde,, maar behoorde tot de taak van de molenaars. Zij haalden het graan van de 

Eenn uitzondering is het penschildcnj van Jacob Matham uit 1627. waarop zowel de brouwerij als het landhuis 
vann de Haarlemse burgemeester en brouwer Jan Claesz. Loo zijn verbeeld. In werkelijkheid bevonden beide 
gebouwenn zich op uiteenlopende locaties Cat Amsterdam/Toronto 1977. Opkomst en bloei. 193-194 Zie 
voorr de brouwindustrie in de vroegmoderne Noordelijke Nederlanden: De Vnes/Van der Woude 1995. 
Nederland.Nederland. 377-380. 

444 Bangs 1979. Engebrechtsz. 47. nt. 8 
455 Bangs 1979. Engebrechtsz.. 47-48. 

Cat.. Amsterdam/Toronto 1977, Opkomst en bloei. Zie hiervoor ook de paragraaf Beeld en betekenis uit de 
Inleiding. . 
Zakkendragerss zijn ondermeer aan te treffen in schilderijen van Cornells de Bie. Abraham Beerstraeten, 
Abrahamm Storck (of omgeving). D. Vosmaer (allen Amsterdam) en Joost Cornelis/.. Droochsloot (Utrecht en 
Amersfoort)) Fotocollectie RKD Den Haag. 
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zolderss van de bakkers en brachten het naar de molen en vervolgens weer terug.4S Aanvankelijk 

gebeurdee dit met wagens en karren, maar vanwege de overlast die dit met zich meebracht, werden 

laterr sleden en schuiten hiervoor ingezet. Op een bepaald moment ging de zak met graan of meel 

echterr toch op de nek, zakkendragersmonopolie of niet.* 

Iienn brede meanderende rivier zoekt z'n weg door het landschap (152). De oevers zijn dicht 

bebouwdd met molens en huizen. In de verte op de linkeroever is een stad zichtbaar. Stad en 

plattelandd raken elkaar. Beeldbepalend op de voorgrond is een windmolen. De molen is van hout 

enn rust op een stenen stellage. l iet is alsof de wieken bewegen in de wind. Binnenin de molen 

overheerstt het knarsende geluid van malende molenstenen. Ken man houdt vanuit een 

deuropeningg in de molen toezicht op het malen. Op het water en langs de oever varen en liggen 

diversee schepen met een bont gezelschap van mensen aan boord. Interessant is de kromgebogen, 

lopendee figuur links. Met een zojuist gemalen vrachtje op z'n schouders loopt hij van de molen 

weg.. Verder is hij onherkenbaar. In de verte op de rechteroever staat eenzelfde type molen. Ook 

daar,, als een stipje, een onder zijn zak gebogen drager. Dit keer is hij op weg naar de molen. Zo 

zullenn in de vroegmoderne Nederlanden heel wat zakken van en naar molens zijn gesleept. 

Hett schilderij RirierLindscbap met molen is van de hand van Jan Brueghel de Jonge en dateert 

vann voor 1640."'' In zijn werk zijn dit type molenlandschappen met grote regelmaat aan te treffen. 

Hetzelfdee geldt voor het werk van zijn vader jan Brueghel de Oude. De jonge Brueghel maakte 

velee kopieën van en variaties op composities van zijn vader.'1 Di t gold ook voor andere 

Antwerpsee schilders die nog de gehele zeventiende eeuw door vergelijkbare taferelen 

schilderden.'-- De meeste van deze schilderijen tonen weidse landschappen waarin menselijke 

figurenn een bescheiden rol spelen. Meestal ontbreekt de eenzame sjouwer of zakkendrager niet. 

Kleinn en onopvallend. Vaak zien we alleen hun rug of gaat hun gezicht schuil achter een arm of 

eenn zak. I Iet zijn figuranten en passanten, net als in de eerder gememoreerde stadsgezichten. Ze 

komenn en gaan zoals de getijden van het jaar.'" 

Ookk in de landschapschilderkunst van de Noordelijke Nederlanden zijn windmolens en 

eenzamee zakkendragers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze zijn vaak nog onopvallender 

afgebeeldd dan in het werk van de zuiderburen. Op een schilderij van Jan van Goyen uit 1634 

ontwarenn we de zakkendrager nauwelijks achter het hek van het terrein waarop een windmolen 

staatt (153). Zijn romp en een deel van zijn onderlichaam zijn zichtbaar. Hij draagt een witte zak 

opp de schouders, f Iet schilderij toont verder enkele boerenhuizen en een kerk. De rest van het 

schilderijj  - zeker de helft - bestaat uit lucht. Landschap, luchtpartij en bebouwing: alles m 

4SS Cat. Rotterdam IW3. Brood. 16. 
4949 In de praktijk kwamen molenaars en zakkendragers echter wel eens in eikaars vaarwater In een 

Amsterdamsee ordonnantie van 1 oktober 1658 werd ter toelichting op het besluit dat molenaars en hun 
knechtenn voortaan niet in het werk van korendragers mochten treden, opgemerkt: 'dat eenige Backers alhier 
terr Stede de Molenaers lastigh vallen ende vergen om het koren voor hen uyt de lichters ende van de koorn-
solderss te dragen/ ende te brengen op hare Solders/ in alle schijne als of 't selve koren bij de gemelte 
Molenaerss aen de Molens soude werden gebracht/ om aldaer gemalen te worden' Noordkerk 1748. 
Handvesten,Handvesten, boek IL dl IV. 1111. 

'""  Ertz [9U. Brueghei m 56 
''' Een goed voorbeeld hiervan is Molen aan de weg (Narodowi Museum. Warschau), een identieke kopie \ an 

dee zogenaamde Spada-molen van Jan Breughel de Oude (1607) Ert/ 1984. Brueghel, nr 28. Voorde diverse 
schilderijenn die op het type van de Spada-molen zijn gebaseerd: Ert/ 1979. Brueghel. 164-166 

' :: Vheghc 1998. Flemish art. 188. 
':'' Deze wij/e van \erbcelding is voor het werk van Pieter Brucgel de Oude - grondlegger van de Bruegel-

dvnastiee - wel in verband gebracht met het /.estiende-eeuu se gedachtegoed waarin de grootsheid van de 
natuurr en de nietigheid van de mens centraal stond Snyder 1985. Northern renaissance art. 487-488. 
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monochromee grijs-groene, goudgele en bruine tinten. De uitgestrektheid van het landschap en 

dee overheersende luchtpartij versterken ook hier de figurantenrol van de drager.'4 

Dee visuele onbeduidendheid van de zakkendragers kent echter ook een keerzijde. I lun 

veelvuldigee aanwezigheid op stadsgezichten en landschappen onderstreept tegelijkertijd, dat zi) 

eenn niet weg te denken verschijnsel in het vroegmoderne stads- en plattelandsleven zijn geweekt 

Zee waren een onmisbare schakel 111 de vervoerseconomie. De omvang van hun gilden duidt hier 

all  op. Nijverheid noch handel kon buiten hun diensten. Het zestiende-eeuwse doorkijkje op het 

dubbelportrett van het onbekende Leidse echtpaar (149 en 150) laat dit voor de Leidse nijverheid 

treffendd zien. Voor de koophandel levert het doorkijkje op een van de schenkersluiken van een 

vroeg-zestiende-eeuwsee triptiek van Jan Provoost eenzelfde indicatie op (154;. De schenker en de 

Heiligee St. Xicolaas, patroonheilige van de kooplieden, zijn gesitueerd in een haventafereel. 

Zichtbaarr zijn de stadskraan, een aangemeerd schip en enkele sjouwers. Ondanks de religieuze 

contextt van de triptiek en de vermaning tegen hebzucht op de achterzijde van de schenkersluiken 

(109)) treedt de economische realiteit van de handels- en transportsector hier aan het licht. 

l ie tt belang van de werkzaamheden van die talloze naamloze dragers hing ook samen met 

dee aard van de te vervoeren producten. Zij vervoerden producten die cruciaal waren voor de 

voorzieningg in het levensonderhoud van de stedelijke bevolking. Zonder brood (tarwe en rogge), 

drankk (gerst, mout) en brandstof (turf) kon geen samenleving naar behoren functioneren, l iet 

warenn niet voor niets de accijnsverhogingen op dit type basisproducten die vaak als lont in het 

kruitvatt fungeerden voor de vele belastmgoproeren in de vroegmoderne tijd." Ze waren meestal 

omvangrijkerr en gewelddadiger dan de voedseloproeren. Het is een indicatie van de principiële 

dimensiee die aan deze protesten vastzat. Niet alleen de concrete voedselsituatie, maar een 

gevoelenn van onterechte toeéigening van m hun aard collectieve goederen, was vermoedelijk 

medee een onderliggende oorzaak van veel protest. 

Hett belang van de beschikbaarheid en rechtvaardige verdeling van basisproducten is niet 

alleenn zijdelings af te lezen uit de talloze dragers op stadsgezichten of landschappen, maar kreeg 

ookk in een meer specifieke visuele context een plaats. Zo bevatte de verbeelding van het 

oudtestamentischee verhaal van jozef die het koren verkoopt ook eigentijdse vingerwijzingen. Het 

verhaall  staat in Genesis 41-42. Jozef, inmiddels onderkoning van F.gypte geworden, heeft 

gezorgdd voor voldoende graanvoorraden om de voorspelde magere jaren te kunnen doorstaan. 

Dee omringende landen hebben een minder vooruitziende blik gehad en moeten het IEgyptische 

graann kopen. '1 alloze mensen, waaronder Jozefs broers, komen naar Hgypte om hem te 

overredenn hen in de Hgyptische voedsel rijkdom te laten delen. In een schilderij van Jacob 

Jacobsz.. de Wet is deze scène naar de gangbare snit van de historieschilderkunst verbeeld (155.." 

Rijkk uitgedost in een oosters tenue zit Jozef, omgeven door zijn ambtenaren, op een verhoging en 

hoortt de pleidooien welwillend aan. De voorstelling biedt daarnaast een doorkijkje naar een 

stadsgezicht,, lwee zakkendragers lopen met hun vracht op de rug van de hoofdscène weg. Bij 

hett pakhuis rechts is het een drukte van belang. Via een ladder worden de zakken met graan uit 

dezee welgevulde Hgyptische, maar opvallend eigentijds ogende, voorraadschuur gehaald. 

Voorr vergelijkbare schilderijen van Van Goven: Beek 1973. Van Gaven, nrs 643, 64K. 663. 66X. 676 en 724. 
""  Dekker 1979. Oproeren. 29-35. 

Catt AmstcrdamAVashington/Detroit 1981. God. 15-32. 52 Een ander voorbeeld is het schilderij van Job 
Adriaens/.. Berckheydc uit het Frans Halsmuseum in Haarlem (1669) dat de/elfde thematiek verbeeldt 
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Goedd voedselbeheer loonde; het was een boodschap die in die tijd niet mis werd 

verstaan."'77 In de wandelzaal van het Leuvense stadhuis, die toegang bood tot alle 

overheidsdiensten,, bevond zich onder de vele voornamelijk oudtestamentische taferelen ook een 

gebeeldhouwdee voorstelling van het vullen van de graanschuren in Kgvpte uit het midden van de 

vijftiendee eeuw (156.. Net als de andere taferelen ui deze zaal was dit een exemplum van goed 

overheidsbeleidd en -beheer/*  Ook in het nieuwe Amsterdamse stadhuis hing een historieschilderij 

mett deze thematiek. Het was een omvangrijk schoorsteenstuk dat in 1656 door Nicolaes van Helt 

Stockadee werd gemaakt voor de kamer van de thesauriers, de beheerders van de stadsfinanciën 

•''157';."""" Men wederom rijk uitgedoste |ozef deelt het graan aan zijn broers en andere nooddruftige 

mensenn uit. Gespierde en halfnaakte zakkendragers voeren zijn orders uit. Het was een thematiek 

diee de thesauriers op het lijf was geschreven. Zij vervulden naast hun financiële taken immers ook 

eenn charitatieve functie. In tijden van overvloed kochten ze graan aan om het bij schaarste voor 

eenn betaalbare prijs aan de armen te verkopen. Want, zo staat in een gedicht van Vondel ter 

gelegenheidd van de inwijding van het Amsterdamse stadhuis uit 1655: 'Ken mans voorzichtigheit 

kann duizenden verzaén [verzadigen]'.'"' |ozefs wijsheid hadden de bestuurders van Amsterdam 

ookk wel nodig om de economisch belangrijke handel in granen in goede banen te leiden/1 De 

handell moest bloeien, maar een open bestuurlijk oog voor de sociale implicaties hiervan mocht 

omm redenen van politieke en sociale stabiliteit niet ontbreken." Menig stadsbestuur zag zich 

genoodzaaktt om met prijsmaatregelen (ondermeer maximum broodprijzen) en een voorraad- en 

bevoorradingsbeleidd (publieke graanaankopen, stedelijke opslagplaatsen, exportverboden, 

graanvisitaties)) de markt enigszins te beheersen en speculatie tegen te gaan / ' In een Amsterdamse 

keurr uit 1565 werden bijvoorbeeld voorschriften gegeven om ervoor de zorgen dat 'dese goede 

stedee by gebreecke van 't coom ende gram, d' welck - Godt betert - tot excessiven pryse ende 

zeerr groiten dierte geresen es, me t en geraicke in grondehnge bederffenisse'.'4 I Iet werd eigenaars 

vann korenzolders verboden het graan zonder toestemming van de daartoe aangewezen 

commissarissenn te laten verslepen. Kenzelfde bepaling gold voor de korendragers, hetgeen 

wederomm getuigt van de schakelfunctie die zij bij het v enoe r van dit type basisgoederen 

vervulden. . 

II Iet maatschappelijk belang van het vervoer van basisproducten is ook terug te vinden op 

hett anonieme zestiende-eeuwse schilderij /)<' liefdadigheidswerken van de armenpol van Sin! Jacob uit 

15622 158. '" Het schilderij benadrukt in woord en beeld de noodzaak van de 

liefdadigheidswerkenn van deze armeupot, waaronder ook de winterse turfvoorziening aan de 

Overr het algemeen was het in de /eventiende-ecuuse Republiek goed gesteld met de voedselvoorziening 
onderr brede lagen van de bevolking Van Tieihof 2002. 'Open economie1. 135. 
Cat.. Leuven 1998. Leuvense stadhuis, nr. 103 

' '' Goosscns 1996. Schat. 79-80. 
Geciteerdd in: Goosscns 1996. Schat. 79 

"'' De Vries/Van der Woudc 1995. Nederland. 235-270. 4X2-488. NoordcgraatTVan Zanden 1995. 'Economie 
growth',, m.n. 426-430 

'"" Lis/Sol\ Van Damme 1985. Op vrije voeten, dl 1 
Vann Schaïk 1999. 'Marktbeheersing' 

'"" Van Dillen 1929/1933/1974. Bronnen, dl 1. nrr 530 Voor \ergelijkbare Haagse keuren Van Dcursen 1996. 
Mensen.Mensen. 215-216. 
Hett schilderij hing oorspronkelijk in de Utrechtse Jacobikcrk: aan de /uid/ijde van de toren en bo\cn de 
plaatss waarde uitdelingen aan de armen plaatsvonden Cat. Utrecht 1995-1999. W-rzamehngun. dl 5. nr 759. 
Cat.. Utrecht 1999.1.even. nr. 48. 
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armenn viel.*"5 Op het middenpaneel zijn drie turfdragers met grote turfzakken op hun rug 

verbeeld.. Ze lopen met hun belangrijke waar van ons weg. Turf was in die tijd allereerst van 

belangg als warmtebron voor de stedelijke bevolking. De turfdrager op de koorbanken van de 

Grotee of Lieve Yrouwekerk in Breda uit het midden van de vijftiende eeuw wrijf t niet zonder 

redenn in zijn handen en refereert hiermee aan de uiteindelijke bestemming van zijn vracht (159).̂  

Turff  was daarnaast ook een onmisbare grondstof voor industriële doeleinden en werd op grote 

schaall  gebruikt in de steenbakkerij, glasblazen) en brouwtnjverheid (167).bS Maar of het nu ging 

omm het warmhouden van de burgerij of de energievoorziening voor de nijverheid, steeds was de 

actt van het dragen onmisbaar om de turf op de bestemde plek te krijgen. Hetzelfde gold voor het 

graan.. Weliswaar zijn het, om met Roemer Yisscher's Sinnepappen (1614) te spreken, de rijkste 

landenn die liggen aan de 'Havens van der Zee', maar zonder het vervoer over land zou het met de 

welvaartt weinig florissant gesteld zijn.09 Niet bij toeval figureert de zakkendrager in het Album van 

Adriaenn van de Yenne, waarin de thematiek van IMIIIS Sterckte op uiteenlopende wijze wordt 

uitgewerktt (160).7" Hij maakt onderdeel uit van een reeks van vertegenwoordigers van 

beroepsgroepenn die in al hun arbeidzaamheid de bloeiende bedrijvigheid van de Republiek 

representeren.711 Zijn fysieke inspanning symboliseert op wel heel letterlijke wijze de kracht van de 

Republiek.722 Ook in de serie Allegorie op de tijd van Gerard de [ode uit circa 1570 mag in de prent 

diee het nuttig gebruik van de tijd verbeeldt (24) de zakkendrager zich in een eervolle positie 

verheugen.. Met anderen houdt hij de welvaart van de steden overeind.7j 

Hett kan haast niet anders of in het maatschappelijk bewustzijn moet van deze cruciale rol 

vann het transportwezen nota zijn genomen. Zo draagt het Goudse stadhuis tot op de dag van 

vandaagg openlijk getuigenis van het maatschappelijk belang dat aan de dragersactiviteiten willens 

off  wetens werd gehecht. Op het bordes van het stadhuis prijken sinds 1603 twee zakkendragers 

vann zandsteen, l ien van deze zakkendragers heeft de armen voor de borst gekruist en draagt een 

verticaall  liggende zak op zijn met krullen en baard bekroonde hoofd (161). Het Goudse 

zakkcndragersgildee was allerminst een onbelangrijk gilde in deze stad. Naast hun rol in de 

voedselbevoorradrngg vervulde het gilde, net als andere dragersgilden in de Republiek, ook 

uiteenlopendee maatschappelijke taken waarvoor de lichaamskracht van de aangesloten gildeleden 

onmisbaarr was: brandblussen (aandragen van loodzware leren emmers), bestrijding van 

wateroverlastt (slepen met zandzakken), het schoonvegen van de markt en het dragen van de 

doden.744 Deze toegevoegde taken vormen een vast bestanddeel van veel overgeleverde 

ordonnantiess van dragersgilden uit de Nederlanden.7" 

t>66 In het schilderij Uitdeling aan de armen door Maria van Pallaes van Hendnck Bloemaert uit 1657 is een 
vergelijkbaree koppeling tussen verdelende rechtvaardigheid {liefdadigheid) en de concrete uitvoering hiervan 
doorr (in dit geval) korenmeters verbeeld. Cat Utrecht 1995-1999, Verzamelingen, dl 5b, nr 78 

'>77 Verspaandonk 1983, Koorbanken, nr 6. 
****  Het economisch succes van de Republiek was mede te danken aan de doorbraak in de energievoorziening 

doorr turfwinning en windenergie. Cipolla 1994. Industrial revolution, 256-257 Van Tielhof 2002. 'Open 
economie'.. 145-146 

"vv Visschcr/Bnimmel 1949. Slnnepoppen. dl. 2, embleem XXII . 
7""  Royalton-Kisch 1988. Album. 102, nr. 53. 
711 Voor een interpretatie van de thematiek van Lants Sterckte en de functie van de uiteenlopende 

beroepsgroepenn hierin: Royalton-Kisch 1988. Album. 99-102 en Van Vaeck 1988. 'Van de Venne' 
7""  Zou het puur toeval zijn dat het monogram van de maker van het Album juist op de zak van de zakkendrager 

prijkt '' Royalton-Kisch 1988. Album. 6. Naast dit monogram is alleen nog op afb 101 van het Album een 
handtekeningg van de maker te vinden 

7'' Zie hiervoor de paragraaf Stedelijke arbeid uit hoofdstuk 1 
744 Van der Mark-Hoevers 1982.'Zakkendragers'. 146-148. 
755 Van der Velden 1982. 'Havenarbeid'. 27. Van Tielhof 1999. 'Stedelijke regulering'. 503 
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Zakkendragerss waren dus om uiteenlopende redenen (hun aantal, het economisch belang 

vann venoer van goederen en de extra taken een maatschappelijk en economisch niet uit te 

vlakkenn beroepsgroep. Di t wordt deels ook weerspiegeld in de sociale rol en positie van hun 

gilden.. Het Dordtse kaaiwerkers- of xakkendragersgüde vervulde bijvoorbeeld een katalyserende 

roll  m de sociale en politieke onlusten m Dordrecht in de periode september 164~- maart 1649. ' 

Toenn in 1648 een nieuw reglement voor dit gilde door de Oudraad eenzijdig werd vastgesteld, 

wass de maat voor de gildebroeders vol. " De tanende politieke invloed van de gilden kreeg een 

gezichtt in de woedende zakkendragers die het huis van burgemeester De Witt bezetten. 

Uiteindelijkk zegevierden de zakkendragers niet. maar het incident tekent de niet onopgemerkte 

roll  die dit gilde in de Dordtse samenleving vervulde. De Amsterdamse turfdragers speelden op 

hunn beurt een rol bij de verdediging van de stad tegen de aanslag op Willem II m 1650 en heten 

zichh ter gelegenheid hiervan zelfbewust en goed bewapend vereeuwigen.7s 

Inn tegenstelling tot de aangesloten leden waren zakkendragergilden bovendien redelijk 

financieell  bemiddeld.7' Kxterne inkomstenbronnen door de (verplichte, aansluiting van 

aanverwantee beroepsgroepen (korenlichtersheden, korenfactors, bakkers en slepersj en de 

verhuurr van loopplanken, trappen en zakken brachten geld in het laatje.1" De tekenen van 

financiëlee bemiddeldheid van de zakkendragersgilden zijn even talrijk als divers. I Iet 

Amsterdamsee korendragersgilde had bij zijn opheffing m 1799 verschillende huizen en pakhuizen 

inn bezit.*1 De ( ientse collega's van het pijndersgilde bezaten in 1540 een mooi en duur 

ambachtshuis.s:: In de Utrechtse St. jacobsparochie bevonden zich vanaf het midden van de 

zestiendee eeuw een grafkelder en twaalf graven van het L'trechtse schuitenvoerders en 

zakkendragersgilde/'' Het Alkmaarse zakkendragersgilde had een hele reeks van 

overliedenportrettenn van het gilde in zijn bezit/4 Drie hiervan hebben de tand des üjds doorstaan 

enn hingen tot 1879 in de Alkmaarse korendragers kamer. Het oudste groepsportret dateert uit 

circaa 1630 en geeft zeven overheden of keurmeesters van het zakkendragersgilde weer (162;.v" 

Hett is allerminst een schilderkunstig juweel. Het contrast tussen de redelijk netjes bebaarde en 

Fnjhoff/Spicss 1999. Bevochten eendracht. 200-201 
Hett herziene reglement hield de terugkeer naar een systeem van vrije marktwerking in 
Hett schilderij is vervaardigd door M Engels en bevindt zich in de collectie van het Amsterdams Historisch 
Museumm in Amsterdam 
Err zijn overigens ook tekenen dat de druk van de financiële ondersteuning aan behoeftige gildelcdcn de 
kassenn van de gilden wel eens teveel werd. Het was nu eenmaal een zwaar beroep met een relatief hoog 
ziekteverzuimm In Amsterdam gold sinds 1674 dan ook de bepaling dat men bij toetreding niet jonger dan 18-
20jaarr en niet ouder dan 36-38 jaar mocht zijn Het Amsterdamse korendragersgilde had zoveel oude en 
ziekee leden (ookjongc gildelcdcn die het werk niet aankonden) dat deze maatregel noodzakelijk werd geacht. 
Dee ordonnantie dateert van 9 maart 1674 Noordkerk 1748. Handvesten, bock III . dl V. 1322. 
Voorr een uitgebreide beschrijving van de rijk geschakeerde inkomsten en uitgaven van het Amsterdamse 
turfdragcrsgildc:: Bos 1998. 'l?yt liefde'. 111-134 
Databasee Gilden IISG Amsterdam. 
Ingedeeldd naar vermogenscatcgone nam het Gentse pijndersgilde een gemiddelde positie in Dambruvnc 
1997,, 'Bc/itspatroncn'. 159-160. Het Goudse zakkendragersgilde was al vroeg relatief welvarend. Tot 1429 
beschiktee het gilde over een eigen gasthuis met kapel, dat toen werd verkocht 'met alle goede rente, juwelc 
offf  c ley node die dacr nu in sijn' Cat Gouda 1996. Gilden. 107 
Catt Utrecht 1999. leven. 53. afb. 39 
Err is over het Alkmaarse zakkendragersgilde niet veel bekend In een studie o\ er de Alkmaarse gilden 
wordenn zakkendragers niet gerekend tot de gilden (maar werkcorpsen genoemd) en derhalve niet behandeld 
Bruinviss 1906. 'Alkmaarschc gilden'. 7 Ook de Databank Gilden IISG Amsterdam bevat geen informatie 
overr het Alkmaarse zakkendragersgilde. 
Catt Alkmaar 1997. Schilderijen, nr 127 



mett witte molens teenkragen omlijste gezichten van de overheden en hun grote en forse handen 

springtt in het oog. Waarschijnlijk zijn de gezichten van de overheden over de portretten van hun 

voorgangerss heen geschilderd.86 De geportretteerden betaalden individueel elk een bedrag voor 

hunn eigen portret, dus het moest vermoedelijk een beetje goedkoop. Aan de betekenis van deze 

groepsportrettenn als uitingsvorm van collectief beleefde beroepsidentiteit doet dit echter niets af. 

Ookk de talrijke overgeleverde zilveren en andere güdeatmbuten van zakkendrager^gilden getuigen 

vann deze collectieve beroepsidentiteit. De wijze waarop de figuur van de zakkendrager in deze 

uiteenlopendee visuele uitingen in güdevcrband, maar ook daarbuiten, een plaats kreeg, is 

veelzeggend.. De verbeelde zakkendragers representeren hierin de kern van hun arbeid tot in 

verrassendee finesse. 

DeDe act van het dragen 

Henn jongeman torst een indrukwekkende zak op zijn schouders (163). Met zijn handen houdt hij 

dee zak in positie. Zij n linkerbeen is voor zijn rechter geplaatst, hetgeen zijn gang naar onbekende 

bestemmingg weergeeft. Hij is afgebeeld op een zilveren begrafenisschüd van het Goudse 

zakkendragersgilde.. De afbeelding van de zakkendrager is omlijst met een rand van 

kwabornament,, waarop twee putti een kroon en vruchtenguirlandes vasthouden. Tevens is het 

wapenn van de stad Gouda afgebeeld. Het begrafenisschüd maakt onderdeel uit van een serie van 

tweee schilden, die in 1668 zijn vervaardigd door de Goudse zilversmid Sybertus Kaen." 

Hett Goudse begrafenisschüd ts een van de vele begrafcnisschüden van 

zakkendragersgüdenn in de Republiek. Op bijna al deze schüden heeft de figuur van de 

zakkendragerr het alleenrecht. Hij is ten voeten uit verbeeld. De enige variatie zit in de richting 

waarinn hij loopt - naar links of naar rechts - en de grootte van de zak die hij torst. Di t is 

afhankelijkk van de inhoud van zijn vracht. De beperkte variatie in motieven is goed zichtbaar bij 

dee vier hjkkleedversierselen van het Utrechtse zakkendragers- en graanmetersgilde uit 1611.ss De 

mannenn zijn netjes gekleed. Beurs en mes hangen aan hun gordel. Ze sjouwen indrukwekkend 

grotee en zwaar ogende zakken op hoofd en schouders. Twee van hen hebben een arm nog losjes 

langss het lij f hangen. De andere twee hebben beide handen nodig om de vracht, die uit grove 

brokstukkenn (mogelijk turf) bestaat, op zijn plek te houden.s" 

Hett aantal keren dat op een begrafenisschüd of vergelijkbaar zilveren güdeattnbuut naast 

dee zakkendrager met z'n zak nog een ander element in de afbeelding voorkomt, is zeer beperkt. 

Somss is een ladder of een schepel (korenmaat) afgebeeld, maar dit heeft dan een functionele rol. 

Dee ladder waarover de zakkendrager op het begrafenisschüd van het Amsterdamse 

korendragersgildee uit 1609 naar de zolder klimt, is zoals we eerder zagen een verwijzing naar het 

monopoliee van het gilde (148). De schepel, strijkstok en graanschop op het bodeteken van het 

Cat.. Alkmaar 1997. Schilderijen, nr 127. nt. 1. Heel duidelijk is de overschildering zichtbaar op hetjongste 
groepsportrett van overheden uit 1697 De geportretteerde overlieden lijken wel maskers op hebben. Ondanks 
dateringg kan het schilderij nauwelijks nog zevenüendc-eeims worden genoemd Idem. nr 140 

*77 Frederiks 1952. Dutch silver, dl. L nr. 209 
Dee versierselen zijn gemaakt door een onbekende Utrechtse zilversmid en bevinden zich in de collectie van 
hett Centraal Museum in Utrecht Cat. Utrecht 1995-1999. Verzamelingen, dl 4. nrs. 14-17. 
Hett motief van de zakkendrager die met beide handen een zak op schouders en hoofd vasthoudt, is ook aan 
treffenn op een houten gepolychromeerde kerkkroon van hetzelfde gilde uit de tweede helft van de 
zeventiendee eeuw Deze bevond zich eeuwenlang in de Utrechtse St Jacobskerk. Cat. Utrecht 1995-1999. 
Verzamelingen,Verzamelingen, dl, 3. nr. 352. 
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Utrechtsee zakkendragers- en graanmetersgilde uit 1611 houden verband met de samenstelling van 

ditt gilde; het zijn de benodigdheden voor het werk van de graanmeters - het afstnjken en 

controlerenn van de volgestorte korenschepels - die zijn verbeeld.9" Op een Gouds güdeschüd 

tenslottee is naast de figuur van de zakkendrager de kerk van St. Joos afgebeeld.91 St. Joos was de 

patroonheiligee van de zakkendragers en stond bekend om zijn lichaamskracht.9" Hi] is meestal 

afgebeeldd als jongeman, hetgeen vermoedelijk zowel refereert aan z ip eigen kracht als aan de 

jonge,, krachtige mannen die geregeld de gelederen van de dragersgilden kwamen versterken. Ook 

zijnn aanwezigheid had dus een functionele reden. 

Dee prominente positie van de figuur van de zakkendrager beperkt zich niet tot de 

begrafemsschilden.. Ook op gevelstenen, beeldjes, gildekussens en gildepenmngen is de 

zakkendragerr steeds op heterdaad, tijdens de act van het dragen, te betrappen. In de 

Amsterdamsee St. Luciënsteeg bevindt zich onder de vele daar verzamelde Amsterdamse 

gevelstenenn een gevelsteen met een korendrager uit 1626 (164).9' De gevelsteen toont een 

rechtopstaandee en frontaal weergegeven korendrager met een zwaar om zijn hoofd vallende zak. 

Ookk elders in de Republiek waren collega's van hem op gevelstenen aan te treffen.94 Sterke 

gelijkeniss met deze gevelstenen vertonen de overgeleverde houten koren- en zakkendragers, zoals 

eenn houten korendragcr uit 1678 (165).'" Deze beelden bevonden zich in het voorhuis of de 

gelagkamerr van herbergen in de omgeving van het gildehuis van de dragers.*  I lier werd het werk 

onderlingg verdeeld en zetten de dragers zich na gedane arbeid aan de welverdiende dorstlessmg. 

Dee staande figuur van de zakkendrager keen eveneens terug op veel gildepenningen, een soort 

lidmaatschapsbcwijzenn (166).97 De vrijheden van het Rotterdamse zakkendragersgilde zaten 

tijdenss hun kerkgang zelfs op gildekussens waarop sjouwende zakkendragers waren verbeeld.9* 

Ookk in de Zuidelijke Nederlanden was een vergelijkbare wijze van verbeelding van allerhande 

dragerss gangbaar. In een embleem van de pijnders van Kortrij k uit 1567 is een lopende man met 

eenn zak op de schouder afgebeeld.99 De parallel met het besproken Goudse begrafenisschild van 

Sybertuss Kaen is groot (163). De Zuid-Nederlandse processietoortsen bevatten eveneens 

regelmatigg houten beeldjes van ten voeten uit afgebeelde dragers."" Al deze visuele uitingen 

tezamenn illustreren treffend de verbreiding van het beeldmotief van de Sjouwende drager in die 

tijd. . 

9,11 Cat Utrecht 1995-1999. Verzamelingen, dl 4. nr. 13 Ook een latere datering (1680) is volgens de catalogus 
mogelijk. . 

""  Fredenks 1952, Dutch stiver, dl. 1. nr 210. 
' :: St. Joos is vermoedelijk St Judocus of St Josse. wiens moed en kracht voldoende was om een leger op de 

vluchtt te laten slaan Thurston/Attw ater 1956. Butler's lives of saints, dl 4. 550 
'?? Cat Amsterdam 1995. In beeld gebracht, nr 190. 
944 Het Stedelijk Museum Alkmaar beschikt over een gevelsteen van een Alkmaarse zakkendrager. Van der Bijl 

1980.. Spaans beleg. afb. 17. 
9'' Cat. Amsterdam 1995. In beeld gebracht, nr. 162. Nr. 257 bevat een ander voorbeeld uit 1716. 
'"*'"*  Collectie-informatie Amsterdams Historisch Museum. 
J?? Wittop Koning 1978/1981. Penningen. 55. nr 16.4. 
'ss De kussens dateren uit 1634 en bevinden zich in de collectie van het Historisch Museum in Rotterdam. 

Tcychiné-Stakcnburgg 1975. Zakkendragers, 54 (met afb.) 
999 Het embleem heeft als opschrift 'Met pyncn over de weerelt 1567'. Het is omgeven door een krans met 

bladwerkk en \ nichten, w aarondcr het wapen van Kortrijk is afgebeeld Van der Stock 1991. Stad in 
Vlaanderen,Vlaanderen, nr. 114 Het pijndersgilde bestond in ieder geval vanaf het midden van de vijftiende eeuw De 
pijnderss - ook wel 'aerbevders' of 'croondraeghers' genoemd - waren belast met het lossen en laden van 
allerleii  koopwaar, waarbij ook ven oer per schuifkar en wagen tot de mogelijkheden behoorde. De Paepe 
1979.. 'Kortrijksc pijnders'. 

""""  Een voorbeeld hiervan is eenn lindehouten gepolychromeerde turfdrager van de processietoorts van het 
Antwerpsee turfdragersgildc uit de eerste helft van de zestiende eeuw (Museum Vleeshuis, Brussel). 
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Terwijll  in de schilderkunst de zakkendragers kleine en onbetekenende figuranten zijn. geeft de 

toegepastee kunst dus een genuanceerder beeld van deze beroepsgroep. De zakkendrager treedt 

hierinn niet in een bijrol, maar in de hoofdrol op. Niet langer wordt hij op de rug en vanuit de 

vertee bezien, maar geeft hij als persoon acte de presence. Het motief van de sjouwende 

zakkendragerr op gildeattributen onderscheidt zich van de gangbare wijze van verbeelding bij 

anderee ambachtsgilden en ontleent hieraan zijn betekenis. De meeste gilden kozen voor een 

motieff  waarin het vervaardigde product (de schoen, of het productiemiddel de schaar, het 

timmermansgereedschap)) centraal stond. De keuze van de zakkendragersgilden voor het motief 

vann de drager is goed verklaarbaar. Zakkendragers produceerden immers niet, maar verrichtten 

eenn dienst. De kern van deze dienstverlening bestond uit de act van het dragen, hetgeen treffend 

wordtt gerepresenteerd door het motief van de sjouwende zakkendrager. De verbeelde dragers 

zijnn op weg naar hun bestemming, vastberaden om de klus succesvol te klaren. De fvsieke kracht 

enn behendigheid die hiervoor benodigd was, stelde hen niet voor problemen. De vracht was 

weliswaarr zwaar en soms moeilijk hanteerbaar, maar de heren dragers in steen of zilver straalden 

uitt dat ze hiertegen waren opgewassen. Ze werden ook letterlijk beloond naar werken: bij de 

vaststellingg van hun vergoeding hield men in veel steden rekening met de afgelegde afstand en de 

beklommenn hoogte.'"' 

Dee kracht en behendigheid van de zakkendragers was hun bedrijfskapitaal, maar 

tegelijkertijdd ook hun visitekaartje. Ze waren zich daar ook van bewust. Toen de harde kern van 

dee Amsterdamse beroeps korendragers in een verzoekschrift uit 1699-1702 klaagde over de 

geringee kwaliteiten van de ongeregelde korendragers, refereerden ze juist aan de genoemde 

kernelementenn van hun dienstverlening. Deze illegale korendragers waren volgens hen met 

gewendd aan het zware werk en verzuimden regelmatig om de werkzaamheden naar behoren af te 

ronden.. Wijselijk voegden ze hier als extra argument voor hun klacht aan toe, dat dit ten nadele 

vann de kooplieden was.'": Natuurlijk speelde welbegrepen eigenbelang bij deze klacht een rol, 

maarr in de wijze van verwoording klinkt ook iets door van een collectief ervaren 

beroepsidentiteit. . 

Objectieff  gezien nam het beroep van zakkendrager een lage positie op de sociale ladder 

vann beroepen in. I let was een fysiek zwaar en ongeschoold beroep. Kr kwam geen leerlingwezen, 

knechtschapp of meesterproef bij te pas. Geletterdheid was niet vereist en ontbrak dan ook bij 

velen.'" '' De maatschappelijke reputatie van de dragers was bovendien, zoals eerder aangestipt, 

niett al te best. Kvenmin bracht de uitoefening van het beroep de betrokkene veel financieel 

voordeel."44 Di t alles belette hen echter niet om in hun gildeattributen een eigen collectieve 

beroepsidentiteitt vorm te geven, waarin het maatschappelijk belang van hun arbeid en de daartoe 

benodigdee dragersvaardigheden tot uitdrukking kwam. Waar men trots op is, mag men immers 

111 Van Ticlhof 1999. 'Stedelijke regulering'. 511. 
11 : Idem'. 509. 

Inn 1668 werd over de gildebrocders van het Amsterdamse korendragcrsgilde nog opgemerkt, dal velen \ an 
henn konden lezen noch schrijven, zodat ze niet in staat waren op te tekenen voor wie ze hadden gewerkt Van 
Ecghenn 1950. 'Theorie en praktijk'. 61 Zakkendragers onderscheidden zich hierin overigens niet van andere 
loonarbeiders.. De sociale groep van loonarbeiders en ongeschoolde beroepsbeoefenaars was in de Republiek 
slechtss voor eenderde gealfabetiseerd Fnjhoff/Spics 1999. Bevochten eendracht. 238 
Veell  zakkendragers waren onbemiddeld In de lijst \ an beroepen die in 1706 met het oog op een nieuwe 
belastingmaatregell  op inkomens werd opgesteld, vielen de uiteenlopende dragers, in tegenstelling tot de 
vertegenwoordigerss van de basisambachten (w o. de schoenmaker), in de vierde en tevens laatste categonc. 
Oldeweltt 1950. 'Beroepsstructuur', 81-84. Andere belastingkohieren bevestigen dit beeld. Graafhuis/De Vries 
1967.. 'Utrechtse belastingbetalers'. 121-133 
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graagg verbeeld zien. Dat lag voor zakkendragers in principe met anders dan voor notarissen en 

schoenmakers.. Alleen de aard van het medium verschilde. 

Terwijll  notarissen en predikanten in zelfbewuste beroepsportretten uiting gaven aan hun 

beroepsideiititcit.. is het aantal uitingen van individuele beroepsidentiteit bij schoenmakers ;en 

vergelijkbaree ambachtslieden, en zakkendragers gering.'-5 Toch zal de opvallend tentoongespreide 

collectievee beroepsidentiteit in gildeattnbuten ook z'n individuele complement hebben gehad. 

11 Iet zeventiende-eeuwse Vlaamse schilderijtje uit de school van Brouwer, waarmee dit hoofdstuk 

begon,, is hiervan het treffende bewijs. Met de levensechtheid die de schilderkunst m die tijd eigen 

was,, is hier een zakkendrager in levende lijv e neergezet. Hier staat geen figurant, maar een 

persoonlijkheid.. Men man met een gezicht, letterlijk en figuurlijk. Hij vertegenwoordigt een type 

beroepsbeoefenaarr dat in het zeventiende-eeuwse stadsleven verre van zeldzaam en bovendien 

economischh en maatschappelijk onmisbaar was. Di t heeft zonder twijfel z'n neerslag op de 

eigenwaardee van deze beroepsbeoefenaars gehad. In de schaduw waaruit de Vlaamse 

zakkendragerr opdoemt, kan dan ook een veelvoud aan zelfbewuste vroegmoderne collega-

zakkendragerss worden vermoed. 1':en van hen was de Amsterdamse turfdrager Aernoud Jansz. 

kon ingg die in 1689 een gevelsteen met een turfdrager op zijn huis ui de kerkstraat 76 het 

aanbrengenn (167;.1 •" De meeste zakkendragers hebben echter weinig kans gezien om als 

individuelee beroepsbeoefenaars in de beeldende kunst door te dringen. Toch hebben ze als 

alomtegenwoordigee figuranten indirect wel een visueel stempel nagelaten. In mindere mate dan 

dee notaris, predikant of schoenmaker, maar meer dan de spinster, die ondanks haar frequente 

verbeeldingg in de schilder- en prentkunst, uiteindelijk louter de opvattingen van anderen 

representeert. . 

''' Zie \ oor de sporen van individuele beroepsidentiteit van ambachtslieden in de geschilderde ambachtelijke 
uerkplaatsinteneurs:: hoofdstuk 5 
Dee identificatie \an de/e gevelsteen heb ik ontleend aan Bos 1WX, 1'yi liefde. 115. 
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77 De draad 

PortretPortret van een nijverheidstak 

Hunn uitstraling is onberispelijk (168;. I Luniouieu:> wisselen de dieprode, brumgroene en lichte 

tintenn van hun jurken elkaar af. Geen vlekje of kreukel verstoort het beeld. Smetteloos witte 

mutsjess en kragen. Keurige haren, bleke en rimpelloze gezichten met een lichtroze blos. Rustig en 

voornaamm is hun houding. Imponerend de kettingen met sleutels en andere attributen die langs 

hunn rokken hangen. Kr is slechts één kleine dissonant in deze idylle: de krachtige arm met 

opgestrooptee mouw van de staande vrouwenfiguur in het midden. Het is een geoefende arm. Met 

dee arm zwengelt de vrouw het aandnjfwiel van een groot spinnewiel aan. Ken handeling die door 

dee regelmatige herhaling een zekere kracht behoeft. De staande vrouwenfiguur is een spinster. Zij 

vormtt het middelpunt van een groep van drie vrouwen: twee spinsters en een haspelaars ter.' De 

vrouww links zit achter een kleiner spinnewiel. Met sierlijke hand, de pink licht omhoog, draait ze 

eenn aandnjfwiel rond. Met de linkerhand voert ze behendig de te spinnen wol toe. De kleine 

zittendee vrouw rechts is druk in de weer met het haspelen van garen. De drie vrouwen verrichten 

verwantee en voor het weefproces onontbeerlijke typen werkzaamheden: het spinnen van 

kettinggaren,, het spinnen van mslaggaren en het haspelen van garen tot strengen.2 Het tafereel 

heeftt nog meer te bieden: een wever, een vrouw met een pak wol, een kettingscheerder, een 

jongenn met een korf wol op z'n schouders, een haspelende vrouw met kind en een doorkijkje 

naarr een plein of markt waar ook nog een verwante activiteit plaatsvindt.3 Dit doet echter aan de 

centralee rol van de spinstersgroep in de compositie met af. 

All  deze bedrijvige figuren zijn aanwezig op het schilderij Met spinnen, het scheren ran de 

kettingketting en het weren (1594-1596) van de Leidse schilder Isaac Claesz. van Swanenburg.4 Het 

schilderijj  maakt onderdeel uit van een reeks van zeven schilderijen die door Van Swanenburg in 

opdrachtt van de Gouverneurs van de Leidse Saaihal ui de periode 1594-1612 is vervaardigd. Vier 

schilderijenn verbeelden deelprocessen van de Leidse saainijverheid en twee schilderijen zijn 

allegonschee voorstellingen." De schilderijen hingen tot 1689 in de Gouverneurs- of Secreetkamer 

Dee haspelaarster is volgens Ekkart verhoudingsgewijs te klein afgebeeld. Hij beschouwt de twee spinsters als 
hett visuele middelpunt van het schilderij en de andere figuren en handelingen - inclusief bij implicatie de 
haspelaarsterr - als secundair. Ik denk dat er ook iets voor te zeggen is om de haspelaarster tot de 
spinstersgroepp te rekenen. Haar kleding en haar op de voorgrond geplaatste haspel (voor het grote 
spinnewiel)) zijn hiervoor voldoende aanleiding. Ekkart 1998. Van Swanenburg. 33-34 
Kettinggarenn - de verticale basisdraden op een weefgetouw - moest steviger zijn dan inslaggarcn en werd 
gedurendee lange tijd met spinrok en spintol vervaardigd Aan het einde van de zestiende eeuw werd het grote 
spinnewiell  geïntroduceerd, waarmee een vergelijkbare stevige draad kon worden gesponnen. Het kleine 
spinnewiell  diende voor het spinnen van inslaggaren Het haspelen van garen vond plaats na het spinnen en 
voorafgaandee aan het weven. De gesponnen wol werd allereerst lot strengen gehaspeld en vervolgens op 
klossenn gewonden Van Dcijk 1993, 'Ooggetuige',, 21-25 
Hett doorkijkje is geïdentificeerd als de Oosterlingplaats of latere Garenmarkt in Leiden, gezien vanuit de 
Saaihal.. Tc zien is het opbomen of opwinden van garen Het motief van een wever en een vrouw die wol 
binnenbrengt,, is ook terug te vinden in de afbeelding van de wandtapijtwevcr uit het Standebuch van Hans 
Sachss en Jost Amman uit 1568. Zie voor een bespreking van dit werk de paragraaf Prenten in serie uit 
hoofdstukk 5. 
Dee benaming van dit en de andere schilderijen uit deze serie (/ie nt 5) is overgenomen uit Ekkart 1998. Van 
Swanenburg. Swanenburg. 
Dee andere drie schilderijen die deelprocessen van de saainijvcrhcid verbeelden zijn: Het ploten en kammen 
{{1594-1596).1594-1596). Het vullen en verven {1594-1596) en Het wassen van de vachten en het sorteren van de wol 
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vann de Saaihal. Ze imponeren alleen al door hun aantal en hun afmetingen.'' De monumentale 

verbeeldingg van de figuren en hun werkzaamheden, van de voorname spinsters tot de als 

klassiekee jongelingen afgebeelde ververs op een van de andere schilderijen uit de reeks, versterkt 

de/ee indruk alleen maar. f Iet is een ode aan een nijverheidstak; een ode die in de/e omvang uniek 

iss in de schilderkunst van de vroegmoderne Nederlanden. Ze vertoont zijdelings verwantschap 

mett de wijze van verbeelding van ambachtelijke werkzaamheden van patroonheiligen op 

gildealtaren.ss l iet visueel vertoon van het ambachtelijk kunnen der gildebroeders bleef echter 

altijdd ondergeschikt aan het religieuze tafereel. Daarvan is in het schilden] van Van Swanenburg 

geenn sprake. Hierin staat de nijverheidstak zelf centraal. Kn zoals in elk portret laat men zich 

graagg van z'n beste kant zien. 

Dee visuele associatie van spinsters met de textielnijverheid was met nieuw, maar kende 

eenn oude beeldtraditie. In de reeks gravures met personificaties van economische bedrijvigheid 

vann de Haarlemse en latere Antwerpse uitgever Philips Galle naar een ontwerp van Maerten van 

Clevee uit 1574 wordt de textielnijverheid gepersonifieerd door Arachne, bekend uit Ovidius' 

Metamorfose/iMetamorfose/i (169y. Zij is prominent, ge/eten naast haar spinnewiel, verbeeld.9 Aan haar voeten 

liggenn strengen wol en een haspel. Achter haar een wevende vrouw en een kleermaker, veel 

kleinerr en meer in zijaanzicht weergegeven dan de hoofdrolspeelster. Arachne was beroemd om 

haarr weefkunst. Ken weddenschap met de godin Minerva, naast godin van de wijsheid ook 

hoedsterr van het spinnen en weven, werd haar bijna noodlottig. De sterfelijke Arachne weefde 

eenn doek dat de liefde van de Olvmpische goden zo prachtig verbeeldde, dat ze hiermee de 

woedee van Minerva op haar hals haalde. Treurend om de toorn van de godin verhing zij zich. 

Minervaa wist haar nog net te redden door haar te veranderen in een spin die aan een draad 

bungelde.. Sindsdien spuit en weeft zi) onvermoeid voort, net als de spin in de rechterbovenhoek 

vann de afbeelding.1 Ze werd hiermee ook een toonbeeld van arbeidzaamheid en vlijt . Het motief 

vann de spin in haar web is bijvoorbeeld ook aanwezig op het gebrandschilderde raam van het 

Amsterdamsee Fluidekopers- leerlooiers- en schoeumakersgikle dat zich voorheen in de 

(16077 of 1612). De allegorische voorstellingen zijn: De Stedemaagd nissen de de Oude en de Nieuwe Nennghe 
(1596-1601)) en Het verlenen van de keuren aan de de Neringhe (15%-1601). Ook de/c schilderijen bevinden 
zichh in het Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden Het zevende schilderij is verloren gegaan. Ekkart 1998. 
VanVan Swanenburg. 25-44 
Dee schilderijen die de saaiproductie weergeven variëren in omvang van 13 1-137.5 x 182-196 cm 
Uitt ca 1760 dateert een anoniem schilderij uit de Noordelijke Nederlanden. \\ aarin de lakenbereiding in 
zestienn taferelen is uitgebeeld Het zesde tafereel bevat een staande spinnende man (met een groot 
spinnewiel).. Op het zevende tafereel is een zittende haspelende vrouw verbeeld Het schilderij bevindt zich in 
dee collectie van het Centraal Museum in Utrecht. Cat Utrecht 1995-1999. Verzamelingen, dl. 5b. nr. 820 
Volgenss de overlevering is het schilderij afkomstig van het Utrechtse Lakenbercidersgilde of uit de 
Lakenfabriekk van Elin. In de Cat Amsterdam 1929. Economisch-Histohsche tentoonstelling wordt onder nr 
699 melding gemaakt van een anonieme serie van 23 tekeningen over de zij de-industrie (/ijdehaspclcn. 
zijdespinncnn en zijdcvvevcn) uit de zeventiende-eeuwse Noordelijke Nederlanden. Verder zijn er 
verschillendee losse prenten en een enkel schilderij waarin de tcxtielproductie het onderwerp is. Zo is in de 
seriee prenten van tvpische economische activiteiten van het noorden van Holland van Claes Jansz Visscher 
uitt 1608 een van de prenten gewijd aan de vlasindustne Deze prenten waren opgenomen als randillustratie 
bijj  een kaart en zijn meerdere malen (ook in v rije kopie) gebruikt Hollstem. dl. 38. nr 120 
Ziee hierv oor de paragraaf Heilig en profaan profaan schoeisel uit hoofdstuk 5 
Meestall  wordt Arachne wevend verbeeld In deze prent is het echter de vrouw op de voorgrond, en niet de 
wevendee vrouw op de achtergrond, die Arachne verbeeldt In de andere gravures uit deze serie is het ook 
steedss de vrouwenfiguur op de voorgrond die als personificatie van de verbeelde economische sector optreedt 
enn ook in het opschrift wordt geïdentificeerd 
Halll  1993. Iconografisch handboek, lemma 'Arachne'. 30. Voor de relatie van Arachne met de 
textielindustriee Cat Mönchengladbach 1982. Arachne. 
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Zmderkerkk bevond (134). De spin vergezelt hier de deugd Diligentia* de Mijt , die ter aansporing 

eenn zweep in haar handen houdt.11 

Diee aansporing hebben de spinsters m het schilderij van Van Swanenburg niet nodig. Als 

eigentijdsee Arachne's vertolken ze tot op de dag van vandaag hun arbeidzame rol; tot meerdere 

eerr en glorie van de toenmalige Leidse saarnijverheid die vanaf het einde van de zestiende eeuw-

eenn nieuwe bloeiperiode doormaakte en de benaming nhwe Xeringhe verwierf12 Net zoals de 

weefkunstt van Arachne die van Minerva overtrof, wist de Leidse saarnijverheid, mede dankzij de 

kennistransferr van de geïmmigreerde zuiderburen, haar concurrenten te overtroeven.1' In de 

monumentaliteitt van Van Swanenburg's schilderijen is iets van deze vroegmoderne wedijver te 

bevroeden. . 

D ee centrale rol van de spinsters en haspelaarster in het schilderij van Van Swanenburg strookt 

niett alleen met de beeldtraditie, maar evenzeer met het belang van het spinnen en haspelen 

binnenn de lakennijverheid.14 In het proces van de ruwe wol naar het kwaliteitsproduct laken was 

dee vervaardiging van voldoende gesponnen garen of draad een onmisbare schakel. Di t was een 

arbeidsintensievee aangelegenheid. Om een wever aan de slag te houden, kwam er een veelvoud 

aann spinsters of spinners aan te pas.1' l iet haspelen gebeurde op verschillende momenten 111 het 

productieprocess en vergde evenzeer de nodige arbeidsmzet. De omvangrijke Zuid-Nederlandse 

immigratiee van goedkope arbeidskrachten, die na de definitieve Spaanse machtsovername in dit 

gebiedd op gang kwam, voorzag voor een deel in het benodigde reservoir aan arbeiders. Tot ver in 

dee zeventiende eeuw bleef echter de toelevering van voldoende arbeidskrachten voor de 

economischh belangrijke textielnijverheid de Leidse en andere stadsbesturen periodiek zorgen 

baren.1'11 Wie rondliep in de stad moet zich al die ongeschoolde arbeidskrachten zonder twijfel 

gewaarr zijn geworden. Nog in de achttiende eeuw gebruikte Le Francq van Berkhey het beeld van 

hett stilvallen van weefgetouwen en spinnewielen om het effect van een klein voorval tn een buurt 

plastischh weer te geven.17 De stilte was dan hoorbaar. 

Inn het schilderij van Van Swanenburg zijn de spinnewielen en het weefgetouw overigens 

opmerkelijkk waarheidsgetrouw weergegeven.1S Van Swanenburg's vertrouwdheid met de Leidse 

Hett moüef is ook aan te treffen op Paolo Veronese's schildering De Vlijt  in het Dogenpaleis in Venetië. In 
dezee voorstelling houdt de personificatie van deze deugd een spinnenweb bewonderend in haar hand Brandt 
1927/1928.. Schaffende Arbeit, dl. 2. afb. 84. 

^^ Noordegraaf 1997. 'New draperies', 178-180. Van Deijk 1993. 'Ooggetuige'. 9. 
Bcdauxx beschouwt het verhaal van Arachne als het archetype van artistieke rivaliteit en het streven naar 
overtreffingg en past de/e gedachte toe op het schilderij Les Hilanderas van Velasquez. Dit schilderij 
verbeeldtt het verhaal van Arachne, maar vormt tegelijkertijd een poging tot artistieke overtreffing (schilderen 
vann beweging, referentie aan het werk van Titiaan). Bedaux 1992, 'Fable of Arachne'. Van Swanenburg's 
schilderijj  bevat geen verwijzing naar het verhaal van Arachne, maar heeft wel een vergelijkbaar overtroevend 
effect:: niet zozeer in artistieke, maar w el in economische zin. 
Ziee hiervoor ook de gevelstenen van de in 1640 in gebruik genomen Leidse Lakenhal Een van deze 
gevelstenenn verbeeldt het haspelen en het weven. De gevelstenen werden gemaakt door Bartholomeus 
Drijffhoutenn Pieter Gnjensen 't Hooft en bevinden zich nog steeds m situ. Afgietsels hiervan bevinden zich 
inn het Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden 

""  Wiesner 1986. 'Spinsters and seamstresses', 194 Rombouts 1995. Haarlem, 31-32. Inde Leidse 
textielnijverheidd verrichtten niet alleen vrouwen, maar ook veel mannen en kinderen spinwerkzaamheden. 
Posthumuss 1939. Leidsche lakenindustrie, 626-634, Rombouts 1995. Haarlem. 31-32. 
Vann der Vlis 2001. Leven m armoede. 300-305 Davids 1995. 'Beginning entrepreneurs' 
'Eenee ledige koets met zes paarden is in staat om alle de weefgetouwen en spinnewielen te doen stilstaan'. 
Geciteerdd in: Roodenburg 1992, 'Naar een etnografie'. 226. 
Dee documentaire waarde van het schilderij is uitgebreid onderzocht en bevestigd. Van Dcijk 1993. 
'Ooggetuige'.. 7-42. 
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saamijverheidd zal hier mede een rol hebben gespeeld. Hij was niet alleen bestuurlijk bij deze 

nijverheidstakk betrokken, maar stamde bovendien uit een familie van drapeniers en lakenkopers.19 

Bovenall  zal echter de opdracht om de nieuwe Xemighe in het zonnetje te zetten bepalend zijn 

geweestt voor de overtuigende weergave van de productiemiddelen. l iet nieuwste van het 

nieuwste,, zoals het novum van het grote spinnewiel, was in deze context op z'n plaats. Ook 

anderee realistische elementen dragen bij aan de overtuigingskracht van het tafereel. De krachtige 

armm van de staande spinster toont de gespierde arm van een volksvrouw. De karakteristieke 

houdingg van de haspelaarster kan niet anders dan uit het leven zijn gegrepen."' 

Zoalss een goed portret betaamt, is de uitstraling rooskleuriger dan de werkelijkheid 

rechtvaardigt.. De onberispelijke spinsters vertonen geen enkele gelijkenis met de realiteit van het 

werkzamee bestaan van de Leidse spinsters en haspelaarsters die in deze nijverheidstak werkzaam 

waren.. Geen spinster van vlees en bloed zal eruit hebben gezien als deze deugdzame vrouwen. 

Hoee sterk die indruk van deugdzaamheid is, wordt duidelijk als de zittende spinster links uit het 

tafereell  wordt gelicht. l iet is de veelbezongen vroegmoderne deugdzame huisvrouw die dan 

resteert.. Ze vertoont sterke overeenkomsten met enkele zestiende-eeuwse portretten van 

burgervrouwen,, zoals het portret van een vrouw achter een spinnewiel van Maarten van 

l leemskerckk uit 1529 (170).:1 Zij vormt een waardig complement van haar kostwinuende man uit 

hett bijbehorende pendantportret (95). Van Swanenburg's spinster draagt net als haar collega's 

bovendienn een bos met sleutels, hetgeen de associatie met vrouwelijke deugdzaamheid nog verder 

onderstreept.. De sleutel was in de vroegmoderne tijd een gangbare metafoor voor de huiselijke 

takenn en verantwoordelijkheden van de vrouw." De deugdzaamheid van de spinster krijgt nog 

meerr reliëf als ze wordt geplaatst tegenover een literair personage uit diezelfde tijd en 

geografischee context: Calleken de lollige uit het Loterijspel van de Leidse stadssecretaris Jan van 

Houtt uit 1596. Zittend aan de stadspoort in Leiden spon zij kettinggaren om haar 'cosken te 

wmne'.: '' Haar inkomsten waren zo schamel dat zij door het drinken van een potje bier de huur 

vann haar slaapplek met meer kon betalen en haar kleding bij de lommerd moest verpanden. Zij 

wass een van de vele vroegmoderne arbeidsters aan wie een dubieuze reputatie werd toegedicht. 

Hett waren immers de vrouwen die 'de Brandewyn en Jenever al te lief hebben, en liever 't hemdt 

inn de Lommert souden brengen, dan de keel te laten verdroogen', die als een van de eersten in 

aanmerkingg kwamen voor het spinhuis."4 

Hierr tekent zich dus in een notendop het lot af dat bijna alle spinsters op paneel, prent of 

geschriftt in de vroegmoderne tijd ten deel viel. Zij representeren iets anders dan zichzelf. Dat 

anderee kreeg vorm onder de handen van mannen: opdrachtgevers, schilders en literatoren. \ an 

NN Zijn grootvader Ysack Claesz. was drapenicr. Zijn broer Claes Clacsz. en zijn zwager Jan Jacobs/ van Dam 
warenn lakenkoper. Zijn expertise en betrokkenheid blijkt naast de schilderijen ook uit een serie van tien 
ontwerptekeningenn voor gebrandschilderde glazen met voorstellingen van de saainijverheid uit 1602. die 
bedoeldd waren als een geschenk van de saainering aan stadssecretaris Jan van Hout voor zijn bemoeienis met 
dee vestiging en bloei van de nieuwe nering Ekkart 1998. Van Swanenburg. 13-14. 

;""  De haspelaar op de ontwerptekening Het weven en haspelen voor de gebrandschilderde ramen van Jan van 
Houtt heeft exact de/elfde houding als de haspelaarster op het schilderij (maar ontbeert de geïdealiseerde 
uitstraling)) Hetzelfde geldt voor de vele haspelaars en haspelaarsters op de Haarlemse weversinterieurs (afb. 
1799 en 180) 

: :: De voormalige identificatie van het echtpaar als Picter Bicker en Anna Codde is inmiddels overworpen. Van 
Oss 2000. Nederlandse kunst, nr 52. 

:__ Franits 1993. Paragons of virtue. 69-71. 
: ;; Koppenol 1998.I.eids heelal. 407 
:44 Abraham a Sancta Clara 1741. dl 2.454. Zie \oor het spinhuis de paragraaf Tegendraadse vroimen uit dit 

hoofdstuk k 
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Swanenburg'ss spinsters verbeelden de I.eidse saaimjverheid in optima forma en geven daarmee een 

sterkk gestileerd beeld van het fenomeen van de werkende vrouw in de textielnijverheid. Zij staan 

bovendienn dicht bij het beeldmotief van de deugdzame huisvrouw. Van Heemskerck's spinnende 

burgervrouww representeert ten voeten uit deze deugdzame huisvrouw, waardig aan de zijde van 

haarr kostwmnende echtgenoot. ' lot slot verbeeldt Van I lout's Culleken de lollige de volkse 

arbeidster,, de m potentie tegendraadse vrouw die zich niet naar het ideaalbeeld kon of wilde 

voegen. . 

Dezee drie vormen van verbeelding - de gestileerde werkende vrouw, de deugdzame 

huisvrouww en de tegendraadse vrouw - zijn illustratief voor een belangrijk deel van het uiterst 

diversee vroegmoderne beeldmateriaal waarin spinsters figureren.2" Dit beeldmateriaal heeft in veel 

minderee mate dan het beeldmateriaal uit de andere hoofdstukken een sociaal-economische 

informatiewaarde.. Over het vroegmoderne beroep van spinster komen we niet zoveel te weten. 

Hett is overigens ook voor discussie vatbaar ot de benaming beroep wel op z'n plaats is. Van een 

uitgekristalliseerdee beroepsentiteit, laat staan beroepsidentiteit. was immers geen sprake. "̂  I Iet 

werkk was niet georganiseerd in gilden. Veel vrouwen verrichtten spinwerkzaamheden om het 

gezinsinkomenn wat aan te vullen of hielpen hun echtgenoot bij zijn werkzaamheden. In 

eigentijdsee bronnen gaat hun werk dan ook vaak schuil achter het hoofdberoep van de man des 

huizess of wordt alleen m algemene termen aangeduid ('zv spint').:7 In keurboeken wordt wel 

regelmatigg de beroepsterm 'spinster' gehanteerd."s Of het in de beleving van de vroegmoderne 

spinsterss veel zal hebben uitgemaakt of hun werk nu wel of niet de benaming beroep kreeg, is 

natuurlijkk zeer de vraag. Maar daar waar de geschreven bronnen goeddeels zwijgen, is het weinig 

aannemelijkk dat de visuele bronnen uitgebreid spreken.29 

Tochh vertellen veel van de verbeelde spinsters een verhaal dat de vroegmoderne homo jaber 

naa aan het hart zal hebben gelegen. Openlijk of verborgen refereren zij namelijk aan de kern van 

dee toenmalige denkbeelden over deugdzaamheid, waarin arbeidzaamheid en vlij t werden 

bezongenn en de tegenhanger hiervan - de luiheid - onder vuur lag. Di t chnstelijk-humanistisch 

geïnspireerdee gedachtegoed beleefde vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw in de 

beeldendee kunst van de Nederlanden een opmerkelijke opgang."1 Veel van het beeldmateriaal 

waarinn spinsters figureren, kan in relatie met deze picturale traditie worden gebracht. In het 

gangbaree kunsthistorische onderzoek wordt de spinster echter primair als een representatie van 

dee deugdzame huisvrouw opgevat en slechts zijdelings in verband gebracht met het gedachtegoed 

overr arbeidzaamheid.'1 Di t heeft zo'n overheersende uitwerking op de interpretatie van 

Dee grote diversiteit in typen van afbeeldingen van spinnende vrouwen is hiermee overigens geenszins 
uitgeput.. Met name de vele herderinnetjes met spinrok in de Italianiserendc landschappen en de vrouwen met 
spinrokk op de straattaferclen der Bamboccianti vormen een aparte categorie. 

"'' Voor het probleem van duiding en classificatie van beroepen in de textielsector: Dicderiks 1995, 'Beroepen' 
:77 Dicderiks 1995. 'Beroepen' Kloek 1987. 'Vrouwenarbeid'. Van der Vlis 2001. Leven in armoede. 1K4-I90. 

Vann Wijngaarden 2000. Zorg. 166-171. 
Dee keuren weerspiegelen de dominante arbeidsdeling tussen mannen en vrouwen aangezien voor bepaalde 
deelbewerkingenn de mannelijke of vrouwelijke vorm wordt gehanteerd (bijvoorbeeld wevers en vollers 
versuss spinsters en kamsters) Kloek 1987. 'Vrouwenarbeid'. 383 

"'' Een op beeldmateriaal gestoelde bijdrage aan het debat over het wel of niet afbrokkelen van de economische 
mogelijkhedenn van vrouwen in de overgang naar de vroegmoderne tijd is dan ook niet mogelijk. Voor een 
weinigg overtuigende poging hiertoe Grcwe 1992. 'Shaping reality' Voor het debat over de mythe van de 
goudenn tijd voor vrouwenarbeid: Kloek 1987. 'Vrouwenarbeid'. 
Ziee hiervoor hoofdstuk 1 
'Spinningg was a time-honored symbol of domesticity', luidt een treffend citaat uit een recent standaardwerk 
overr vrouwelijke deugdzaamheid Franits 1993. Paragons of virtue. 30. Ook in catalogi wordt bij de 
besprekingg van (uiteenlopende) afbeeldingen met spinnende of haspelende vrouwen primair gerefereerd aan 
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allerhandee beeldmateriaal gehad, dat enige nuancering op z'n plaats is. De /e nuancering begint bi) 

eenn verkenning van de reikwijdte van het gedachtegoed over vrouwelijke deugdzaamheid. Hierin 

speeldee arbeidzaamheid namelijk een grote rol. 

HuiselijkeHuiselijke nuances 

Kenn schilderijtje uit duizenden: Twee rromien op een binnenplaats van Pieter de Hooch uit 1657-1660 

'171; .. Op het schilderij is een Delfts e binnenplaats met twee vrouwen afgebeeld. ~ Keu staande 

vrouw,, waarschijnlijk een dienstmeid, heeft een emmer en schenkkan 111 haar hand. Ze bevindt 

zichh midden in een bundel zonnestralen; de rest van de binnenplaats is in schaduw gehuld. Hier 

zitt een spinnende vrouw, gekleed in een zwart jak en rode rok, met de rug naar ons toegekeerd. 

Hett schilderij ademt een verstilde huiselijke sfeer. Kleuren, belichting en compositie geven de 

afgebeeldee vrouwen iets monumentaals. l iet zijn toonbeelden van vrouwelijke huiselijke 

deugdzaamheid.. Xiet voor niets werd dit tvpe schilderijen mede beeldbepalend voor de 

vermeendee huiselijkheid van de inwoners van de Republiek.v' 

Dee iconografie van de deugdzame huisvrouw stoelt op een indrukwekkende klassieke, 

bijbelsee en daarop geïnspireerde contemporaine bewijslast in beeld en geschrift. Verschillende 

vrouwenfigurenn uit de klassieke literatuur waren een dankbare bron voor de verbeelding van 

vrouwelijkee deugdzaamheid. Penelope die al wevend wachtte op de terugkomst van haar 

Odvsseus,, Arachne die de weefkunst meer dan machtig was (169) en I.ucretia die mede door haar 

vlij tt de aandacht van haar overweldiger trok en daarna zelfmoord pleegde.'4 Daarnaast strekte de 

deugdzaamheidd van menige bijbelse vrouwenfiguur de vroegmoderne vrouw tot voorbeeld. Kva 

hadd weliswaar tie Zondeval op haar geweten, maar wordt vanaf de late Middeleeuwen ook als 

toonbeeldd van huisvlijt gevisualiseerd. "" In een gravure van Johannes Baptista Collaert I naar 

ontwerpp van Maarten de Vos uit circa 1590-1595 zit Kva bij een hut, terwijl zij een primitieve 

spinrokk bedient (172)." Het vuurtje, de spinnende poes en de groenten aan haar voeten 

onderstrepenn de huiselijke context van haar bezigheden.'7 Ze lijk t zich met verve van haar 

huiselijkee taak te kwijten; een waardige tegenhangster van de spittende, buitenshuis vertoevende 

Adamm 3, 6, 8, en IK . In de huwehjksiconografie vormden Adam en Kva dan ook een populair 

echtpaar.sSS Ook Maria is vanaf de late Middeleeuwen regelmatig 111 huiselijke setting aan te 

dee huiselijkheid De Jongh 1995. Kwesties van betekenis. 87. Cat Philadelphia 19X4. Masters, nrs 50. 62 
Afbeeldingenn van spinnende ofhaspelende vrouwen in een meer beroepsmatige setting krijgen in de 
literatuurr over de \erbcelding van de deugdzame hui vrouw daarentegen zelden een plek. Franits 1993. 
ParagonsParagons of virtue. Zie voor kritiek op de eenzijdige nadruk op huiselijke deugdzaamheid ook: Van Gelder 
1995.. 'Deugdzaamheid' 

: :: Cat New Ha\cn/Londcn 1998. />t' Hooch. nr. 20. 
,%% Schama 1991. Embarrassment of riches, hoofdstuk 6 Voor de discussie over de vermeende huiselijkheid in 

dee zeventiende eeuw: Westermann 2001. 'Wooncultuur'. 19-27 Over huiselijkheid als negenticndc-ecuwse 
inventie:: De Mare 1999. 'Domesticity in dispute'. 

'""  In de eerste prent uit de serie De geschiedenis van I.ucretia van Hendnck Golt/ius (ca 1578-1580) zijn 
Lucretiaa en haar gezellinnen verbeeld terwijl zij \ hjtig spinwerkzaamheden verrichten Veldman 1992. 
'Imagess of labor', afb 33. Zie \crder Veldman 1986. 'Lessons for ladies'. 120-125 (Lucretia) en Franits 1993. 
ParagonsParagons 0/ virtue. 72. nt 52 (Lucretia en Penelope) 
Ziee voor de Zondeva! de paragraaf Bijhelse arbeid uit hoofdstuk 1. 
Dee gravure maakt onderdeel uit \ an een serie van tw intig gra\ ures met voorstellingen van beroemde 
vrouwenn uit het Oude Testament Bleveneld 2000. Vrouwenlisten. 189-193 

:^^ Blcyerveld 2000. Vrouwenlisten. 189 
""  Blcyerveld 2000. Vrouwenlisten. 189. 
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treffen.. Zij weeft of spint, terwijl Jozef zijn t immermanswerk verricht.59 Huiselijker en 

arbeidzamerr dan hun samenzijn in een miniatuur uit het getijdenboek van Cathanna van Kleef uit 

omstreekss 1440 kan het haast met (173).4" Salomon's deugdzame huisvrouw uit Spreuken 31 is 

eveneenss volop in de weer met spinnen: 'Zij zoekt wol en vlas, en werkt met lust harer handen' 

(31:13)) en 'Zij steekt haar handen uit naar de spil, en haar handpalmen vatten de spinrok' 

(31:19).411 In een gravure van Dirck Yolckertsz. Coornhert naar Maarten van Heemskerck uit 1555 

vervultt zij al spinnend de hoofdrol (174). De gravure maakt onderdeel uit van een reeks van zes 

gravuress naar dit tekstgedeelte uit Spreuken.42 

Vrouwen,, spinnen en huiselijkheid, het lijk t welhaast een onafscheidelijk trio. Op 

zestiende-- en zeventiende-eeuwse afbeeldingen van dorpsbruiloften is het altijd een spinrok of 

eenn haspel die de bruid ter gelegenheid van haar huwelijk ten geschenke krijgt (175).43 Ze 

onderstrepenn en symboliseren tegelijkertijd haar plaats in de huwelijkse verhoudingen. In een van 

dee weinige door een vrouwelijke kunstenaar vervaardigde afbeeldingen van een spinnende vrouw 

iss eenzelfde nauwe relatie tussen vrouwen, spinnen en huiselijkheid aan te treffen. Gertruvt 

Roghmann plaatste in een serie gravures uit 1648-1650 een spinnende vrouw gezusterhjk naast 

tweee naaiende, een handwerkende, een kokende en een schoonmakende vrouw.44 

Nergenss kwam de onafscheidelijkheid van de deugdzame huisvrouw en haar bezigheden 

echterr zo sterk tot uitdrukking als in het werk van )acob Cats. Hij dichtte in Hotm-elick uit 1625: 

'Ghy,, kiest, o jonge vrouw, de spille voor het spel./ Doorsoeckt den ouden tijt  en al het voorigh 

leven;// De rijekste dochter span, de moeder konde weven;/ Pnncesse van het lant, de grootste 

diederr was,/ Ging om met reyne wol, of met het witte vlas./ Besiet de weerde vrou door 

Salomonn beschreven,/ Sy wort door enckel lust tot spinnen acngedreven;/ Sy maeckt dat haer 

gesinn de spille drayen kan/ Ten goede van het huys, ten dienste vanden man'.4' In de zeventiende 

eeuww was deze lofzang op de deugdzame huisvrouw - de huisvrouw in spe, in haar bloei en in 

haarr nadagen - zeer populair. De eerste editie van Hoinvelick uit 1625 was rijk geïllustreerd met 

gravuress naar ontwerp van Adnaen van de Venne. Latere edities, in totaal verschenen er in de 

zeventiendee eeuw eenentwintig, waren kleiner van formaat en geïllustreerd met houtsnedes, zodat 

zee ook voor een minder vermogend publiek toegankelijk waren.4* 

Hett werk van Cats stond niet op zichzelf, l iet paste in de invloedrijke zestiende-eeuwse 

humanistischee traditie van geschriften over huwelijksmoraal (Erasmus, Vives) waarin de 

onderlingee verhouding tussen man en vrouw een belangrijke plaats innam.47 Ook andere 

zeventiende-eeuwsee geschriften stonden m deze traditie. Johan van Beverwijck's \'an de 

wtnementbgtwtnementbgt des rrouwelicken geslachts (1639) en Petrus Wittewrongel's Qeconomia cbmtianu ofte 

cbristeückecbristeücke bitys-hoitdingbe (1661) lieten geen twijfel bestaan over de respectievelijke plaats van man 

';; Lindgren 1986. 'Medieval woman', aft). 4-5, afb 13-15. Van der Horst 1989. Medieval manuscripts, afb. 531. 
*""  Cat. Utrecht/New York 1989. f>utch manuscript painting. 152-157. 

Dee bijbelcitaten zijn afkomstig uit de Statenvertaling 
ll~~ Verderop in de/e paragraaf wordt nog op twee andere gravures uit dc/e serie ingegaan (afb. 181 en 182) 

Hett overhandigen van de geschenken aan de bruid is een van de regelmatig verbeelde handelingen in series 
diee de dorpsbruiloft tot onderwerp hebben. Ze zijn ondermeer in het werk van Maerten van Geve en Pieter 
Breughell  de Jonge aan te treffen Marlier 1969. Brueghel. 341-350 Cat. Essen/Wenen/Antwerpen 1998. 
VlaamseVlaamse schikkrsfamilie, nr 139. 
Cat.. Amsterdam 1997. Spiegel, nr. 54 Overigens ontbreekt in de prent met de spinnende vrouw, in 
tegenstellingg tot de andere prenten uit de/e serie, elke aanduiding van een ruimtelijke en daarmee huiselijke 
omgeving.. Idem. 270. 
Catss 1655. Alle de Wercken (Houwelick). 139. Ook in: Franits 1993. Paragons of virtue. 71. nt. 49. 
Framtss 1993. Paragons of virtue. 5-6. 

1717 Spies 1995. 'Women'. 10-12. Veldman 1986. 'Lessons for ladies'. 114. 
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enn vrouw binnen het gezin, alhoewel eerstgenoemd werk ook de publieke kwaliteiten van de 

vrouww roemde.4S In principe was de man er echter voor de buitenruimte en de vrouw voor de 

binnenruimte.. Zo is in het werk van Van Beverwijck een illustratie opgenomen van een 

vrouwspersoonn op een schildpad, waarbij op de achtergrond een spittende man en spinnende 

vrouw,, mogelijk een verwijzing naar Adam en Kva, zichtbaar zijn. De begeleidende tekst bij deze 

illustratiee spreekt voor zich: 'Man, alle buyten-werck / Is uwer daden perck./ En al wat binnen 

pastt / Dat is uw witjes last'.49 En Cats doet hier in zijn lloiwelkk uit 1625 niet voor onder: 'De 

mann moet op de straet om sijnen handel gaen; Het wij f moet m het huys de keucken gade slaen'. 

Zeldzaamm is het land waar de zaken anders zijn geregeld, zo constateerde hij tevreden.'" 

Dee Hooch's vredige Delftse binnenplaats met spinnende vrouw en dienstmeid past m deze 

iconografischee en literaire traditie van de deugdzame huisvrouw. De afgebeelde vrouw sprnt met 

alleen,, maar bevindt zich ook in huiselijke omgeving; weliswaar buiten, maar wel m de 

beslotenheidd van een binnenplaats. Net als veel andere vrouwen in De Hooch's schilderijen 

draagtt ze een rood kledingstuk. Alhoewel rode kledingstukken in de vroegmoderne tijd zeer 

gangbaarr waren, is niet uitgesloten dat haar kleding haar ook typeert als een deugdzame vrouw." 

Dee kleding van de bezongen deugdzame vrouw uit Spreuken 31 was immers van fijn linnen en 

puiperr (31:22). Deze kleur kent diverse schakeringen, van karmozijn-, diep- tot paarsrood. De 

deugdd Diügentia, de Vlijt , was eveneens in het rood gekleed.'2 Hu ook de spinnende Kva in de 

idyllischee voorstelling van de werkende Adam en Kva van Jan Brueghel de Jonge (3) draagt een 

opvallendd rode rok. De dieprode kleding van Van Swanenburg's spinsters (168) en de 

vergelijkbaree dracht van enkele nog te bespreken spinsters (171 en 190) heeft wellicht eveneens 

dezee connotatie van deugdzaamheid. 

Tochh zet het schilderij van De Hooch aan het denken. In één opzicht is het namelijk een 

uniekk schilderij: door de aanwezigheid van de figuur van de spinster. Op de vele huiselijke 

tafereeltjess van De Hooch zal men tevergeefs zoeken naar spinnende vrouwen. De Hooch's 

deugdzamee vrouwen houden zich niet bezig met spinnen, maar met kantklossen, naaien, 

moederzorg,, voedselbereiding en schoonmaak. Hetzelfde geldt voor de vele huiselijke tafereeltjes 

vann tijdgenoten van De Hooch (176 en 1).'" Ook in Cats' rijk geïllustreerde llouwdick komen geen 

spinnendee vrouwen of spinattnbuteu voor. De titelpagina toont een kantklossend meisje, een 

voedendee moeder en een naaiende weduwe (177). De rijkgeklede jongedame achter het 

spinnewiell  van Caspar Netscher uit 1665 is dan ook een van de weinige uitzonderingen die de 

regell  bevestigt, dat de visuele verbintenis tussen spinnen en huiselijkheid m de zeventiende eeuw 

Nickuss Moorc 1994. 'Niet de geboorte'. 39 
Hett motief van de schildpad is oorspronkelijk ontleend aan Plutarchus en komt veelvuldig voor in 
embleembundelss Het symboliseert de plaats van de vrouw: net als de schildpad gebonden aan haar huis 
Franitss 1993. Paragons of virtue. 68-70. afb. 51. Bleyerveld 2000. Vrouwenlisten. 192-193. afb 93. Schama 
1991.. Embarrassment of riches. 3 89-391. afb. 181-182. 
Catss 1655. Alle de Wercken (Houwclick). 87. 
Volgenss mondelinge informatie van Marieke de Winkel waren rode kledingstukken in de zestiende en 
zeventiendezeventiende eeuw /eer gangbaar Het was een optisch warme kleur die veel voor onderkleding werd 
gebruiktt Juist veel vrouwen uit de lagere klassen, bijvoorbeeld dienstmeisjes, droegen niet altijd 
bovenkleding,, waardoor de kleur rood goed zichtbaar was Het is dus goed denkbaar dat de rode 
kledingstukkenn van veel aan het paneel toevertrouwde spinsters de werkelijkheid weerspiegelen 
Ripa/Beckerr 1971. konohgia. 346. 
Catt Den HaagAVashington 2000. Dou. nr. 21. Voor andere voorbeelden: Franits 1993. Paragons of virtue. 



minderr wijdverbreid was dan vaak wordt verondersteld (178;/4 Wellicht dat het geleidelijk in 

onbruikk raken van het spinnen voor eigen gebruik m burgerkringen deze opmerkelijke 

afwezigheidd van spinnende vrouwen in de zeventiende-eeuwse huiselijke genretaferelen deels 

verklaart.""  De locatie van het spinnewiel ;turf- en provisiezolder; in het laat-zeventiende-eeuwse 

poppenhuiss van Petronella Oor tman (circa 1690) lijk t dit te bevestigen.̂ Toch leveren gegevens 

overr de materiele cultuur in Hollandse steden een genuanceerd beeld over de omvang en het 

gebruikk van spinnewielen op. Zowel uitbesteding van spin- en breiwerkzaamheden als het zelf 

verrichtenn hiervan kwam in de zeventiende eeuw in burgerlijke kringen voor."7 Volgens 

achttiende-eeuwsee Delftse boedehnventanssen was het aantal spinnewielen weliswaar gering, 

maarr de meeste van de aangetroffen spinnewielen bevonden zich opmerkelijk genoeg juist in de 

hoogstee belastingklasse." Mogelijk ging het voornamelijk om reeds naar de zolder verbannen 

spinnewielen,, maar ze wijzen wel op actief gebruik in de decennia daarvoor. In de vroegmoderne 

tijdd was bovendien de aanwezigheid van spingereedschap in de onderste regionen van de 

arbeidsmarktt gemeengoed. In Deltt waren in 1694 810 spinnewielen, 115 haspels, 5 spoelwielen 

vann stadswege uitgeleend aan minder draagkrachtige ingezetenen, waaronder veel vrouwen." Zij 

kondenn hiermee thuisarbeid verrichten. 1 Iet verdwijnen van het spinnen bij de verbeelding van de 

deugdzamee huisvrouw kan dus niet louter uit de geleidelijke afname van het spinnen als 

huishoudelijkee bezigheid worden verklaard. Mr is hier meer aan de hand. 

Inn de tijd dat de huiselijke taferelen van De I looch en zijn tijdgenoten grote populariteit kenden, 

schilderdee de Haarlemse schilder Cornells Decker een haspelende vrouw die net als De I looch's 

spinsterr met haar rug naar ons is toegekeerd (179).v' Ze bevindt zich in een ven-allen, weinig 

gestoffeerdee ruimte. Aan het glas-in-lood raam af te lezen, gaat het hier niet om een schuur, maar 

veeleerr om een wat ongedefinieerde woon- of keukenruimte.'1 Ook hier een verstilde sfeer. l iet 

spaarzamee licht dat via een raam naar binnenvalt, doet het hoofd en de romp van de vrouw 

oplichten.. Net als de vrouw rechts op het schilderij van Van Swanenburg haspelt zij het garen. 

Aann haar voeten staat een mand, waarin de gehaspelde strengen in verticale stand zijn 

opgeborgen.. Curieus detail is het bord dat linksboven in de afgebeelde ruimte hangt. Alhoewel 

slechtt leesbaar zijn er Romeinse cijfers en enkele turfstreepjes op te onderscheiden. Deze borden 

Eenn ander bekend voorbeeld is het portret van Gerard ter Borch van zijn schoonmoeder Wiesken Matthys aan 
hett spinnewiel. Het schilderij bevindt zich in de collectie van Museum Boijmans Van Bcuningen in 
Rotterdam.. Het schilderij kent een pendant waarop de/elfde vrouw bc/.ig is met een andere typisch 
vrouwelijkee bezigheid: het zoeken naar luizen op het hoofd van een kind. Dit schilderij bevindt zich in het 
Mauritshuiss in Den Haag 
Ditt is de verklaring die Franits aandraagt op basis van een a-sclectc steekproef van driehonderd Amsterdamse 
boedels,, waarin slechts in 20% van de gevallen sprake was van de aanwezigheid van een spinnewiel Franits 
1993.. Paragons of virtue. 30 Eveneens is wel opgemerkt dat spinnen vanaf het einde van de zestiende eeuw 
reedss een verouderd cliché was geworden Spinnende vrouwen werden juist ook vaak in spottende zin 
verbeeldd Van Os 2000. Nederlandse kunst, nr 83 
Pij/.el-Dommissee 2000. Hollandsepronkpoppenhuis. alb. 23 (detail) en 462 (in situ). 

•77 Dibbits 2001. Vertrouwd bezit, 62, 279. 
Hett gaat om zeven van de vijftien aangetroffen spinnewielen Er worden vijf belastingklassen onderscheiden 
Wijscnbeek-Olthuiss 1987. Achter de gevels. 453 
Idem.. 76 
Hett schilderij is in 1990 geveild onder de titel Spinnende vrouw m boerenschuur Veilingcatalogus 
Amsterdamm 1990. nr. 242 
Dee ruimte \ertoont overeenkomsten met de pentekening Interieur van een eenvoudige keuken van de 
eveneenss uit Haarlem afkomstige Cornelis Bega. Deze pentekening dateert uit het midden van de zeventiende 
eeuww en bevindt zich in de collectie Victor de Stuers in Vorden. Fock 2001. Nederlandse interieur, afb 49. 
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kwamenn wel vuur in herbergen en werden gebruikt voor het noteren van openstaande 

rekeningen."22 Niets wijst er in dit schilden) echter op dat het hier om een herberg gaat. Zou de 

vrouww dan misschien haar voortschrijdende werkzaamheden op het bord vastleggen:̂ De vrouw-

heeftt weinig weg van een deugdzame huisvrouw in de enge zin des woords. f fier wordt geen 

huiselijkee ïdvlle verbeeld, maar veeleer een beroepsmatig getint tafereel. Misschien verricht de 

vrouw,, zoals veel vrouwen 111 de vroegmoderne Nederlanden, deze werkzaamheden om wat extra 

inkomstenn te verkrijgen. 

Decker'ss haspelaarster staat, net als De Hooch's spinster, niet op zichzelf. Verscheidene 

vann zi|ii plaatsgenoten schilderden weversinterieurs met haspelende vrouwen of knechten 180 .'a 

l iett zijn schilderijen met beroepsmatige accenten. Ook de Leidse fijnschilders hebben in het 

middenn en de tweede helft van de zeventiende eeuw volop spinsters en haspelaarsters aan het 

paneell  toevertrouwd, hetgeen gezien de omvang van deze nijverheidstak in die stad niet 

verbazingwekkendd is (191). Ken huiselijk decor is op deze schilderijen niet geheel afwezig, maar 

doorgaanss weinig beeldbepalend. I Iet is de handeling van het spinnen of haspelen die centraal 

staat.. In weinig herinneren de/e vrouwen aan de populaire taferelen van deugdzame 

huisvrouwen. . 

II  Ir is geen onoverbrugbare kloot tussen De I looch's spinster en Deckers' haspelaarster. 

Beidee tvpen van afbeeldingen komen voort uit eenzelfde beeld- en literaire traditie waarin 

vrouwelijkee deugdzaamheid breed werd opgevat. Naast huiselijke deugdzaamheid viel 

arbeidzaamheid,, inclusief het werken voor de kost, hieronder, l iet zeventiende-eeuwse begrip 

'huvsvrouw'' is al een eerste indicatie in deze richting. l iet betekende vrouw en echtgenote van de 

heerr des huizes. In de Statenvertaling komt 'huvsvrouw' juist in deze betekenis regelmatig voor.'" 

Alss in Spreuken 31 Salomon zijn lofzang op de deugdzame vrouw aanheft, dan gaat het primair 

omm de vrouw als echtgenote en niet als huisvrouw. De eerder gememoreerde serie gravures van 

Dirckk Voickertsz. Coornhert uit 1555 wordt in zijn totaliteit terecht dan ook meestal aangehaald 

onderr de titel I.of af) de deugdzame tromt:'*' De vrouwelijke deugdzaamheid naar Spreuken 31 

eindigdee immers niet bi) de drempel van het huis. De bijbelse deugdzame vrouw spuit niet alleen 

off  is dag en nacht voor man en gezin in de weer (174), zij is op alle fronten een ondernemende 

vrouw:: 'Zij denkt om een akker en krijgt hem' (31:16,. 'Zij smaakt dat haar koophandel goed is' 

(31:18)) en 'Zij maakt fijn lijnwaad en verkoopt het; en zij levert den koopman gordels' (31:24). 

Coornhertt heeft in zijn serie ook twee gravures opgenomen die deze kanten van haar 

deugdzaamheidd belichten. Ken gravure toont de deugdzame vrouw die haar stoffen aan een 

koopmann verkoopt (181;. In de andere gravure koopt zij een akker (182;. De geldbeurs houdt ze 

stevigg in haar hand vast. I laar zakenpartner staat op het punt haar een verzegelde akte te 

overhandigen.. In de tekst onder de gravures worden de bijbehorende bijbelteksten aangehaald. 

' :: Hier komt de uitdrukking 'in het krijt staan' \ andaan. WNT. dl 8. I. 256 
Aann de onderkant van de arbeidsmarkt was het werken voor stukloon cen gangbare arbeidsverhouding, zeker 
ookk in de textielnijverheid 

'44 Heppner 1938. Weverswerkplaatsen 
Vann Sterkcnburg 1981. Glossarium WNT. dl 6. lemma 'huisvrouw'. 
Onderstrepingg door auteur. Dil geldt met name voor de literatuur die de serie in totaliteit bespreekt. Veldman 
1986.. 'Lessons for ladies'. 114-117. alb. 2-7 Illustrated Bartsch 1991. dl 55. nrs 044 1-044 6 . Zie voor de 
benamingg lof op de deugdzame huisvrouw. Franits 1993. Paragons of virtue. 72 (afb 54) en 87 (afb 66) 
Catt Nijmegen 1985. He ks en heilige. 214-215 (afb 117). De/.e benaming werkt verwarrend. Ditwordtnog 
versterktt door het feit dat juist de gravures waarin de vrouw tijdens haar huiselijke taken is afgebeeld 
(spinnen,, maaltijdver/orging) in de kunsthistorische literatuur frequent worden aangehaald of 
gereproduceerd d 
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Dee serie van Coornhert is een van de weinige systematische visuele uitwerkingen van 

Spreukenn 31. De serie ontkent geenszins dat huiselijke en vrouwelijke deugdzaamheid veel met 

elkaarr gemeen hebben. Uiteindelijk moet al het handelen van de deugdzame vrouw er immers toe 

leiden,, dat zij de kroon op het hoofd van haar echtgenoot is. zoals in de laatste gra\i ire van de 

seriee ook wordt verbeeld. In de volledigheid van z'n uitwerking maakt deze serie gravures ons 

echterr wel duidelijk, dat de vroegmoderne 'huysvrouw' niet door He bril van het hedendaagse 

begripp huisvrouw mag worden gezien. 

Dee gangbare interpretatie van het beeldmotief van het spinnen als bij uitstek een svmbool voor 

dee plaats van de vrouw in huiselijke context verdient dus enige nuancering. Niet alleen werd de 

symboliekk van het spinnen in het zeventiende-eeuwse beeldmateriaal steeds minder gekoppeld 

aann de huiselijke deugdzaamheid en namen andere huiselijke bezigheden die rol over. Ook het 

begripp vrouwelijke deugdzaamheid had, meer dan de ferme taal van contemporaine moralisten 

onss wil doen geloven, geenszms 'tot zijn leste pael den Dorpel van het huvs1.*7 Diezelfde 

moralistenn lieten dat zelf ook tussen de regels doorschemeren. Zonodig kon de reikwijdte van het 

vrouwelijkk handelen zich uitstrekken tot het economisch domein.*5*  De kern van de 

vroegmodernee vrouwelijke deugdzaamheid was niet zozeer gelegen in haar huiselijkheid als wel in 

haarr arbeidzaamheid en vlij t op velerlei terrein: binnenshuis (huiselijke vlijt , zorg voor het gezin, 

kuisheid)) en buitenshuis (het eerzaam werken voor de kost indien de situatie daarom vroeg). l iet 

spinnenn symboliseerde minder de huiselijke vlij t dan deze breed op te vatten vrouwelijke 

arbeidzaamheid. . 

Dee koppeling van spinnen aan arbeidzaamheid is nadrukkelijk aanwezig in de zestiende-

enn zeventiende eeuwse prentkunst van de Nederlanden. De deugd Dïligentia (de Mijt ) werd 

regelmatigg met het attribuut van de spinrok afgebeeld.69 Dïligentia stond voor vlijt , naarstigheid en 

arbeidzaamheid.. Deze deugd vereiste inzet en inspanning, waar de activiteit van het spinnen 

uitdrukkingg aan gaf. Diligentia's aansporing tot arbeidzaamheid gold niet alleen de vrouw, maar 

iedereen.. Op een prent van Cnspijn de Passé de Oude naar Maarten de Vos uit circa 1600, met 

DïligentiaDïligentia (met spinrok) en \'ader Tijd (met zeis) op de voorgrond, zijn op het tweede plan 

verschillendee nuttige werkzaamheden afgebeeld (183). Zowel intellectuele arbeid, handarbeid als 

huishoudelijkee bezigheden zijn weergegeven. De aansporing voor intellectueel, ambachtsman en 

huisvrouww is dan ook eensluidend: laat de tijd niet nutteloos door de handen glippen. In een serie 

DeDe Zere/i Deugden van diezelfde De Passé wordt de deugd Sedulitas (de If ver) eveneens 

gerepresenteerdd door een vrouw met een spinnewiel aan haar zijde.7" Op de achtergrond zijn 

figurenn druk in de weer met weven en spinnen. Wederom fungeert het spinnen dus als symbool 

voorr arbeidzaamheid en de vlij t en ijver die hiervoor onmisbaar zijn. 

Uitt de voorrede van Spiegel vande doorluchtige, eerlicke, cloucke. deuchtsame ende verstandige vrouwen 
vann Daniel Heinsius uit 1606 Spies 1995. 'Women'. 9, 
Ziee hiervoor de paragraaf Arbeidzame vrouwen uit dit hoofdstuk. Van een uitbreiding van de mannelijke 
plichtenn in de richting van het huishoudelijke domein was vanzelfsprekend geen sprake Haks 1982. Huwelijk 
enen gezin. 151-152 
Anderee veelvoorkomende attnbuten van Ddigentia - zoals sporen, roede, zandloper, olielamp, brandende 
kaarss - komen in de laatste twee paragrafen van dit hoofdstuk nog aan de orde. Zie voor de deugd Dïligentia 
ookk de paragraaf Stedelijke arbeid uit hoofdstuk 1. 
Veldmann 1992. 'Images of labor', afb. 42 
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Dee tegenhanger van Diligentia was Acedia de Luiheid:, een van de Zeren Hoofdwonden.'1 Al 

smdss de Middeleeuwen werd deze ondeugd regelmatig verbeeld door een spinrok in ruste. ~ In 

eenn I rans getijdenboek uit omstreeks 1475 is onder de afbeelding van Acedia* gezeten op haar 

trouwee metgezel de ezel, een scène uit het dagelijks leven weergegeven '184. ' Te zien is een 

schoenmakerswerkplaatss waarin alle personages door deze ondeugd zijn bevangen. Ken duivel 

wijstt op een slapende vrouw, die een spinrok in onbruik in haar hand houdt. " Dit motief is ook 

aann te treffen m kerkelijke setting (bijvoorbeeld op koorbanken; en m zestiende- en zeventiende-

eeuwsee prenten.7" Zo heeft de slapende vrouw op de prent van Gerard de fode uit zijn Allegorie op 

dede Tijd (circa 1570,, waarin de benspelijke ledigheid wordt verbeeld, een spinrok naast zich staan 

(288 7' Mn in het embleem van Petrus Baardt uit 1645 verzaken Madame du Praef, e/ide ht[fer hibbey 

all  babbelend hun spiuwerkzaamheden. 

Niett alleen de spinrok in ruste, maar ook het overlaten van het spinnen aan de varkens, 

bijj  uitstek luie dieren, symboliseerde een gebrek aan arbeidzaamheid. In een rijmprent uit de 

zestiendee eeuw, die in 1673 op de markt werd gebracht door jacobus Bouman, stonden 

spinnendee varkens afgebeeld met het opschrift 'W ie met gemack sijn kost wil winnen Die set 

sijnn Yarcken aan het spinnen' '185;. v Het was een populair beeldmotief in de vroegmoderne tijd 

dat.. net als de spinrok in nis te. zowel in kerkelijke setting als ui de prentkunst is aan te tretfen.'" 

l iett laat niet alleen zien dat arbeidzaamheid nastrevenswaardig was, maar evenzeer dat dit 

menselijkee inspanning vereiste. Arbeidzaamheid kwam niet zonder moeite tot stand. Van die 

boodschapp zijn de vele spinnende of haspelende bijbelse en profane vrouwen die de zeventiende 

ceuwsee schilder- en prentkunst rijk is de stille getuigen. 

ArbeidzameArbeidzame vrouwen 

Inn een sober vertrek zitten een oude man en vrouw (186;. De man zit met een licht gebogen mg 

enn gevouwen handen naast een haardvuur. I li j lijk t in gedachten verzonken. \ lak naast een klem 

711 Deze ondeugd werd in de vroegmoderne tijd ook wel aangeduid als Desidia Zie hiervoor ook de paragrafen 
AgrarischeAgrarische arbeid en Stedelijke arbeid uit hoofdstuk 1 

""  De Bruvn 1991. 'Madrilccnsc tafelblad'. 33-36. 
";; Blocker 1993. Totsünden. nr. 4 2 f. afb 11 f 

Hett motief van de slapende schoenmakers\ rouw duikt \ aker op in de \ roegmodeme West-Europese kunst. 
ookk in de Nederlanden. In de Emblemata saecularia van Theodoor de Bn uit 1611 is een prent opgenomen 
diee Sorgheloos leven verbeeld. Een vrouw, met ongebruikte spinrok, slaapt in een schocnmakcrswcrkplaats. 
terwi|ll  een doedelzakspeler zijn muziek speelt De teneur van de begeleidende teksten is dat velen liever lui 
dann moe zijn. Het is een anonieme prent naar Jan Vcrbceck Hollstein , dl 35. nr 1 
Eenn voorbeeld is de slapende vrouw op de koorbanken van de Grote of Lie\ e Vrouw ekerk in Breda. Haar 
spinrokk is in het vuur gevallen Vcrspaandonk 19X3, Koorbanken (Breda), nr 25 Mogelijk refereert de 
afbeeldingg ook aan een Vlaamse spreekwoord. 
Eenzelfdee slapende spinster is verbeeld in Der S arren schijf \ on Scbastiaan Brant. dat in 1548 in een 
Nederlandsee vertaling in Antwerpen uitkwam onder de titel Der Solten Schip. Terwijl de vrouw slaapt, zaait 
dee duivel zijn kwaad Veldman 1992. 'Images of labor', afb 16. 
Hett embleem is afkomstig uit Deugden-spoor in de on-deughden des werelts aff-gebeeldt (1645) \ an Petals 
Baardtt Cat Amsterdam 1997. Spiegel, nr 54 (afb 2 en nt 11) 
Fnjhoff'Spiess 1999. Bevochten eendracht. 476 Muller 1863-1870. Sederlandsche geschiedenis, dl l.nr 
2541.385-386. . 
Hett beeldmotief is veelvuldig aan te treffen op koorbanken. Verspaandonk 1984. Koorbanken (Amsterdam) 
Dee tegenstelling tussen de luiheid van het varken en de (wenselijk geachte) arbeidzaamheid van de mens is 
ookk terug te vinden in het werk van Adriacn van Ostadc. Hierin w ordt een spinnende \ rouw gecontrasteerd 
mett luierende varkens. Cat Amsterdam 1998. Everyday life. nr. 32. 
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vensterr zit de oude vrouw met haar rug naar ons toegekeerd en spint. Met haar rechterhand 

bedientt ze het wiel, terwijl ze met haar (onzichtbare andere hand de woltoevoer regelt. Op het 

oogg is het een gewoon echtpaar, maar feitelijk gaat het om een in die tijd bekend echtpaar: '1 obit 

enn Anna/ Het schilderij verbeeldt de treurende blinde Tob it en zijn vrouw AnnaA Door zijn 

plotselingee blindheid dreigt voor hen de armoede. Zij n vrouw verricht daarom 

spinwerkzaamhedenn om in hun levensonderhoud te voorzien/2 Zij is een bijbelse vrouwelijke 

kostwinnerr arant Li lettre, 

Rembrandt,, die het schilderij in 1659 schilderde, was gefascineerd door het apocriefe 

boekk Tobias. Verschillende episoden hieruit zijn door hem of medewerkers uit z'n atelier op 

paneell  of tekening verbeeld. \ lieronder bevinden zich diverse tekeningen van spinnende Anna's/5 

Somss werd het motief van de spinnende Anna gecombineerd met het motief van het bokje, dat 

zijj  als geschenk voor haar werkzaamheden ontving/4 Rembrandt's schilderij van Tobit en Anna 

staatt niet op zichzelf. Ook enkele van zijn leerlingen hebben deze episode, soms zelfs eerder in 

dee tijd. tot onderwerp gekozen. Gernt Dou schilderde kort na 1630 een treurende Tobit en 

spinnendee Anna m een schaars verlichte en sobere ru imte/' Barent h'abnuus situeerde het 

echtpaarr in de bui tenlucht /' l iet bokje, het vermoedelijke onderwerp van hun gesprek, staat 

linkss van Anna. In haar hand houdt zij een haspel. 

Hett boek lobias was in zeventiende eeuw populair en werd moraliserend geïnterpreteerd. 

Li tt een onderschrift bij een ets van Willem de Leeuw naar Dou's eerdergenoemde schilderij 

blijkt ,, dat Tobit en Anna werden beschouwd als een exemplum van vroomheid in voor en 

tegenspoed.""  Volgens Die Historie vanden Ouden Tobicu aide sy/ten Sone den Jongen Tobias (1617) het 

Godd droefenis over Tobias komen 'opdat de nakomelingen een exempel des gedulds aan hem 

Tobiass (de vader) werd in de zeventiende eeuw ook w el Tobit genoemd, afhankelijk van de vertaling die 
werdd gehanteerd. De Vulgaat spreekt over Tobias en een groot deel van de beeldtraditie van het boek Tobias 
gaatt hierop terug In de Statenvertaling, gebaseerd op de Griekse tekst, wordt gesproken over Tobit Om de 
vaderr en de zoon (die in hoofdstuk 2 een rol speelt) goed van elkaar te onderscheiden, wordt in 
contemporainee bronnen vaak gesproken over de oude Tobias en de jonge Tobias. In dit hoofdstuk is gekozen 
voorr de benaming Tobit wanneer het over de vader gaat. 
Eenn korte inhoud van het apocriefe verhaal is opgenomen in de paragraaf Ken apocne f huwelijk uit hoofdstuk 
2. . 

s""  Volgens Held verbeeldt het schilderij het lange wachten van het echtpaar op de terugkomst van hun zoon Ik 
hebb hierbij mijn twijfels omdat, volgens het bijbelboek. Anna tijdens de scène die het w achten op de 
terugkomstt van de zoon beschrijft niet achter het spinnewiel zit. maar juist naar buiten vlucht om te zien of 
haarr zoon er al aankomt. Held 1991. Rembrandt studies, 126. 
Dee meeste hiervan worden toegeschreven aan leerlingen van Rembrandt Schatborn/Tümpel 1987. Tobias. 
15.. 17.21.23 
Annaa komt op een zekere dag thuis met het loon voor haar werk en met een bokje, dat ze als geschenk van 
haarr opdrachtgever heeft gekregen. De sombere en kregelige Tobit gelooft haar niet en vermaant haar. omdat 
zee het bokje zou hebben gestolen Anna probeert hem in te laten zien dat hij het bij het verkeerde eind heeft 
Hett bekendste voorbeeld hiervan is Rembrandt's Blinde Tobit. Anna en het hokje uit 1626, dat zich bevindt 
inn de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam. Op de stoel links van Tobit bevindt zich een haspel met 
(waarschijnlijk)) kleine spoel Uit technisch onderzoek is gebleken dat Rembrandt in een eerdere versie een 
spinncww iel had opgenomen Corpus, dl t. A3. 85 
Hett schilderij bevindt zich in de National Gallery in Londen. Eerder is wel verondersteld dat dit werk in 
samenwerkingg tussen Dou en Rembrandt tot stand zou zijn gekomen, maar inmiddels wordt het 
toegeschrevenn aan Dou. Corpus, dl 1. C3. 461-466 Van Dou's schilderij zijn vier kopieën - met kleine 
variatiess - bekend. 
Hett schilderij (ca 1654-1660) bevindt zich in het Tiroler Landesmuscum Ferdinandeum in Innsbruck en is 
langg beschouwd als een werk van zijn broer, Carel Fabntius 
Dee tekst bij deze gravure is van Cornelis Gijsbertsz Plemp De gravure dateert waarschijnlijk van voor 1638. 
hett jaar waarin de dichter stierf. Corpus, dl 1. A3, 87 

167 7 



hadden,, gelijk aan den heiligen | o bV Ook in de zestiende-eeuwse prentkunt werd de lof op de 

vroomheidd van dit echtpaar, '1'obit weliswaar voorop, bezongen. In een serie van acht gravures 

DeDe triomf van de I j/d^aambeid'van Dirck Yolckertsz. Coomhert naar een ontwerp van Maarten van 

11 feemskerck uit 1559 is een van de gravures gewijd aan de ïnomf van Tobias [Tobit]."^ Ui) zit op 

eenn ezel en voert de overwonnen Blindt' .Armoede en zijn vrouw Anna. met een mand vol 

spiuattributenn aan haar arm. achter zich aan. De begeleidende tekst roemt zijn geduld, berusting 

enn vertrouwen op zijn Heer.' Opmerkelijk in de gravure is de associatie van ' lobit met hard 

werken.. Zowel de ezel als de vuurijzers in zijn vaandel duiden hierop." Ook Anna's 

spiuattributenn wijzen in deze richting. 

11 xnzelfde verwijzing naar arbeid en arbeidzaamheid is aanwezig in het embleem \\ al rust 

enen gbeuïn uit de Mmblemata oj 7,inne-uerck van |ohan de Brune uit 1624, een bundel die de 

christelijkee vroomheid en deugden bezingt (187)7: De bijbehorende gravure van Adnaen van de 

Yennee toont een ouder echtpaar in een sober vertrek. De vrouw, gezeten achter een spinnewiel, 

heeftt haar gezicht naar ons toegekeerd. Ei en opengeslagen boek, teken van haar vroomheid, ligt 

opp haar schoot. De oude man zit bij het haardvuur. In tegenstelling tot de Tobit van Rembrandt 

enn Dou heeft de man zijn handen niet leeg, maar hij bewerkt mogelijk een stuk hout ." IDe tekst 

bijj  het embleem is opnieuw een lofprijzing. Deze geldt niet alleen de man, maar beide 

echtelieden.. En een van de passages schemert de opdracht tot arbeidzaamheid nadrukkelijk door: 

'Hoee kosthek is 't. voor God. hoe zoet, voor ons, 't aenschouwen! Dat man en vrouw te zaem 

haerr zelven onderhouwen. Van haerer handen werek'."4 Ook het gezamenlijk m het 

levensonderhoudd voorzien viel dus onder de wederzijdse echtelijke verantwoordelijkheden.^ Di t 

sluitt een zekere rolverdeling russen man en vrouw niet uit. maar die was in de vroegmoderne tijd 

minderr strikt dan vaak wordt verondersteld. E3e vrouw diende niet alleen als een huisvrouw a la 

"""  In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bevinden zich naast de editie uit 1617 ook edities uit 1621 en 
16944 Het citaat is afkomstig uit hoofdstuk 2 van het bock (ed 1617) 

s""  Cat. Haarlem 1986. Leerrijke reeksen, nr 5 De serie bevindt zich in de collectie van het Rijksprcntenkabinct 
Amsterdam. . 
Mett de/c verdiensten misstond hij volgens Coornhert geenszins naast morele excmpla als l/aak. Jozef. 
David.. Job. Stcfanus en tot slot Christus zelf De serie was al bekend bij Van Mandcr. Van deze serie 
verschenenn in de zeventiende eeuw diverse herdrukken 

'' Cat Haarlem 1986. Leerrijke reeksen. 44. In de gravure Twee manieren om rijk te worden van Philips Galle 
naarr Maarten van Heemskerck uit 1563 heeft Labor een vuurstecn en vuurij/er in zijn handen ten teken van 
zijnn omermoeid in de weer zijn (/ie afb 189}. De ezel wordt iconografisch overigens meestal gebruikt in de 
betekeniss van luiheid. Voorde \crschillcnde betekenissen van de e/el: Hall 1993. Iconografisch handboek. 
lemmaa 'Ezel'. 103-104. 

':: De Bnine/Meertens 1970. Emblemata. nr.XLIV. Ik dank Marleen van der Weij (RUL), die bezig is met een 
promotieonderzoekk naar deze embleembundel, voor haar informatie over de aard en cultuurhistorische 
contextt van het werk. 
Dee suggestie is afkomstig van Stone-Ferrier Het is volgens haar een verw ijzing naar de nieuwtestamentische 
figuurfiguur van Jozef, de voedstervader van Jezus Gezien de opvallende parallel van dit embleem met de vele 
afbeeldingenn van Tobit en Anna twijfel ik aan de/e identificatie. Stone Fcmer 1985. Images of textiles. 85 

'44 De volledige tekst luidt 'Hoe kostlick is 't. voor God. hoc zoet. voor ons. 't aenschouwen1/ Dat man en vrouw 
tee zaem haer zelven onderhouwen./ Van haerer handen werek. en wachten, van de Heer./ Niet wat de wecrcld 
geeft,, veel onrust, goed en eer./ Maer met een vrolick hert. gevest op rotschc gronden./ Van Godcs trouw en 
eed.. en aen haer plicht verbonden./ Des hemels rust en lust. vertrouwend dat de man./ Die Godes rijeke 
/oeckt.. noyt yet ontbreken kan' Deze tekst wordt in de literatuur meestal aangehaald in verband met de 
passagee over de vroomheid als juiste levenshouding 
Dee term 'onderhouden' werd in de vroegmoderne tijd vecl\ uldig in de /in van 'in de kost voorzien' gebruikt 
Notariss Jchan Rcynbouts Danckertstz. geeft in zijn verzoekschrift om het ambt van openbaar notaris in Den 
Haagg te mogen uitoefenen (1592) als motivatie 'ende om hem beter t' onderhouden met huysvrouw ende ses 
kleynee kinderen ' Kossmann 1932. Roekwrkoopers. 91. 
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Catss de binnenboel te bestieren, maar ook de handen uit de mouwen te steken om de eindjes aan 

elkaarr te knopen. Omdat De Brune in zijn toelichtende W't-legynghe niet nader op de/c passage 

ingaat,, heeft de/e kant van het vroom christelijke echtpaar nooit veel aandacht gekregen. Dit is 

niett geheel terecht. Het - in vergelijking met Jacob Cats - relatief weinig emblematische karakter 

vann de Brune's werk maakt dat tekst en illustratie niet altijd even goed met elkaar 

corresponderen.**  I Iet is een fenomeen dat voor de zeventiende eeuw vaker is gesignaleerd J7 I Iet 

impliceertt dat ook aan het beeld mogelijk een zelfstandige betekenis kan worden toegekend. De 

overeenkomstt van Van de Yenne's tafereel met de eerder behandelde afbeeldingen van Tobit en 

Annaa dringt zich dan ook op."*  Ook hierin kreeg het aspect van het kostwinnerschap, maar nu in 

dee persoon van Anna. veel aandacht. Speelde zij in de zestiende-eeuwse prentkunst nog een aan 

Tobitt ondergeschikte rol, in de zeventiende eeuw kwam zij letterlijk en figuurlijk meer uit de 

verf.'ww Als toonbeeld van deugdzaamheid die louter huisvlijt oversteeg. In de eerder 

gememoreerdee Die Historie ran den ouden Tob/as ende s~ynen Som den jongen lob/as (1617) wordt zonder 

omhaall  duidelijk dat Anna met spinnen de kost verdient: 'Knde flanna. sijn Wij f arbevde vlvtig 

mett haerer handt ende geneerde haer met spinnen'.'" Het werkwoord ' zich generen' werd in de 

zeventiendee eeuw vaak gebruikt in de betekenis van 'in zijn levensonderhoud voorzien' en 'de 

kostt verdienen'.1'1 llvt kostwinnerschap van Anna was tijdgenoten zeer wel bekend. 'Kn behalve 

desee ging ook tot het weven/ Tobias I luysvrou, om haer kost te winnen met haer handen', luidde 

eenn passage in een rederijkersgedicht uit 1580.'": In 1688 verscheen in Amsterdam Tobms. 

ïonneelspelïonneelspel van Klizabet Hartloop. In de tweede scène brengt Anna de gesponnen wol naar haar 

werkgeverr en krijgt haar 'bedongen loon' en een bokje als bonus.1'1' De thematiek is ook terug te 

vindenn in een embleemprent in Den Gulden Winckel van foost van den Vondel. De prent toont 

eenn arm huisgezin met een blinde man, spinnende vrouw en vele kinderen. Het gezin heeft 

ondankss armoede tevredenheid en vroomheid kunnen bewaren. In de begeleidende tekst zit geen 

directee verwijzing naar het verhaal van Tobit en Anna, maar de passage 'Daer den huysvader 

(laes!)) was cenen blmde-man, Kn daermen leven most van 't geen de vrouwe span' maakt een 

Meertcnss in: De Bnine/Meertcns 1970. Emblemata. 1-7. 
"77 McGrath 1984, 'Rubens' Suzanna' Bleverveld 2000. Vrouwenlisten. 15 
'yss Held 1991. Rembrandt studies. 126. nt' 12 

Voorr de zestiende eeuw kan naast de eerder gememoreerde De triomf van Tobias [Tobit] worden gewezen op 
eenn gravure van eveneens Dirck Volckertsz Coornhert naar Maarten van Hcemskerck die de voorstelling van 
dee verblinding van de oude Tobias door mussendrek bevat Op het tweede plan zit een vrouw te spinnen. 
IllustratedIllustrated Bamch 1991. dl 55. nr. 021.1. 

'"""  Die Historie vanden Ouden Tobias 1617. KB 190 C 23 
11 " Van Sterkenburg 1981. Glossarium. Dit glossarium is hoofdzakelijk gebaseerd op literaire teksten van grote 

zeventiende-eeuww se literatoren. Ook in overheidsdocumenten wordt het woord in deze betekenis gebruikt. In 
eenn rapport van een commissie uit de Vroedschap uit 1623 over een voorstel van Leiden om bij plakkaat de 
uitvoerr \ an wol uit de Republiek te verbieden staat bijvoorbeeld: 'daerop gchoort ende gcéxamincert 
verschcydenn coopluydcn ende werekmecsters. alhier ter stede haer mette wolle ende manufacturen generende 
{...)'.{...)'. Het verband met de term 'necring' is evident. Van Dillen 1929/1933/1974. Bronnen, dl. 2. nr 845 

11 "• De tekst bevond zich op een pilaar in de St. Bavo-kerk te Haarlem. In het gedicht wordt de illustere 
voorgeschiedeniss van de kunst van het weven kort aangestipt 'In Moyscs tyden over menige iaeren/ Heeft 
diee konste van weverij al gefloreerd {...) En bchalven dese ging ook tot het weven/ Tobias huysvrou. om haer 
kostt te winnen met haer handen, sondcr haer to begeven/ Tot loch of bedroch so wv bevinnen./ En noch meer 
andere,, die wel konden versinncn/ Dit godlijk gebod (dat men wel mag groot heten)/ In 't sweet uw 
aenschijnss suldy uw brood eten' Geciteerd in Stone-Fcmer 1985. Images of textiles. 245. nt 9. 
Anna:: 'Ik wens u zeegen. Heer/ De wol die ik laatst kreeg, is hier gesponnen weer/" 
Josephh (de wcrkgcvcrc'Gy hebt u al gehaast, zoo dra dit af te spinnen/ En zoo een effe draad, hier moet gy 
meerr mee w innen/ Als uw bedongen loon: gaat Dyna [vrouw van Joseph| haalt eens hier/ Het sneeuw it bokje, 
'tt friste diertje van de vier' Hartloop 1688. Tobias, tweede uitkomst 

16') ) 



parallell  aannemelijk. 4 Anna en de op haar geënte morele voorbeelden gingen als de 

omstandighedenn erom vroegen het werkend bestaan dus niet uit de weg. Menig zeventiende-

eeuwsee vrouw deed. zoals we zullen zien, hetzelfde. 

Inn 1612 verscheen in Amsterdam de Beschrijringhe ran alk de \ederhinden* de eerste Nederlandse 

editiee van Ludovico Guicciardini's Descrittione uit 1567. 1 lij deed hierin verslag van zijn 

bevindingenn op een rondreis door de Nederlanden. In zijn hoofdstuk over de zeden en 

gewoontenn van de Nederlanders komt treffend de gesignaleerde tweeledigheid van de vrouwelijke 

deugdzaamheidd - huisvlijt en het (zonodig; buitenshuis werken - tot uiting: 'Zy zijn seer sober 

besichh ende altijdt wat doe[n]de/ beschickende niet alleenlijck hantwerek ende huvshoudmghe 

(...)(...) Maer onderwinden haer oock met coopmanschap/ in 't coopen ende vercoopen: ende zijn 

neerstichh in de weere met hant ende tonghe m hantenughen die den mans eyghentlijck aeugaen/ 

mett alsulcke behendichevt ende vlvtichevdt/ dat te veel plaetsen/ als in Ilollandt ende Zeeiandt/ 

dee mans den vrouwen alle dinghen laten beschicken (Bwoeghsel: Het welcke bi) komt dat de 

manss veel buvten huvs zijn in Coophnndel, Zeevaert ofte Yisscherve)'.' n 

Alhoewell  hier een zestiende-eeuwse buitenstaander aan het woord is, is de passage 

interessantt voor een beter begrip van de zeventiende-eeuwse interactie tussen burgerlijke moraal 

enn maatschappelijke realiteit. Het werk is namelijk met alleen in het Nederlands vertaald, maar 

ookk via bijvoegsels gemoderniseerd door Petrus Montanus (circa 1560-1625). Oorspronkelijk uit 

Gentt afkomstig vestigde hij zich uiteindelijk m Amsterdam als conrector en vertaler. I li j is de 

auteurr van het bijvoegsel in bovenstaand citaat. Blijkbaar voelde hij zich genoodzaakt toe te 

lichtenn waarom Hollandse vrouwen zo actief waren in handel en koopmanschap. Alsof hij met 

dezee toevoeging de scherpe kantjes van Guicciardini's verslag wilde halen. Ook Hugo de Groot 

wijstt op het verband tussen de bedrevenheid van vrouwen bij het handeldnjven en de 

afwezigheidd van mannen. Geruststellend voegt hij eraan toe dat de eer en achting van de vrouwen 

hiermeee niet in gevaar komen.1"" 

Vanzelfsprekendd bepaalde de positie op de maatschappelijke ladder in belangrijke mate of 

louterr huisvlijt dan wel werken voor de vrouw geëigend was. In de gegoede burgerlijke milieus zal 

menigee gehuwde vrouw als huisvrouw haar dagen hebben kunnen doorbrengen, maar ook in die 

kringenn kwam economische activiteit door vrouwen voor.1' Menige koopmansvrouw stond haar 

mann in zijn beroepsuitoefening bij. Bij zijn afwezigheid of na zijn overlijden nam zij zijn zaken 

waar.. Persoonlijke of andersoortige documenten uit de vroegmoderne tijd leveren soms boeiende 

inkijkjess op.'"s Ook Jacob Cats kon niet om dit verschijnsel heen: 'Daer sijn oock vlecken sells m 

'"•'' Sterck 1927-1937. Vondel. d\ 1.319. 
11 '" Guicciardini/Zwager 1979. Beschryxmghe. 29. De vertaling is gebaseerd op de tweede Italiaanse uitgave van 

1581 1 
'""" In zijn l 'ergelijking der gemeenehesten uit ca. 1603 merkt hij op dat vrouwen niet volstaan met het op\ oeden 

vann de kinderen en het zorgen voor het huishouden Als de man afwezig is beheren zij het vermogen, 
verkopenn de waren, houden de boekhouding bij en reizen van stad naar stad. zonder dat hun eer en achting 
hiermeee overigens in gevaar komt Kloek 1995. 'De vrouw'. 250. 
Overr het relatief in de openbaarheid treden van vrouwen en de wederkerigheid in de onderlinge 
verhoudingenn tussen man en vrouw: Haks 1982. Huwelijk en gezin. 153-155 Fnjhoff/Spics 1999. Bevochten 
eendracht.eendracht. 192 
Sophiaa Trip zette na het o\crlijden van haar man de zaken van het handelshuis Co\mans voort Alleen het 
feitt dat ZIJ zich in toenemende mate liet beïnvloeden door haar kassier wekte wrc\ cl in haar familie, niet haar 
handelsactiviteitenn als weduwe kooijmans 1997. Vriendschap. 125-131 Ook de legendarische Haarlemse 
KenauKenau heeft volop sporen van haar beroepsmatige activiteiten als scheepmaker en waagmeestcr nagelaten. 
Kloekk 2001. Kenau. 53-72 Het verschijnsel was niet uniek voorde Republiek. De Bazelsc koopmansvrouw 
Magdalcnaa Paumgartner droeg in afwezigheid van haar man ondemieer zorg voor de controle op 

1 ""  i 

file:///ederhinden*


onsee kust gelegen, Dacr vrouwen handel doen en groote saecken plegen'. ~ De omkering van 

economischee rollen kwam bi] gelegenheid onder de kleine burgen] dan ook zeker voor. De vrouw-

vann ambachtsman Hermanus Yerbeeck dreef een kruidenierswinkel en was later tevens actief als 

naaister.. In tijden van zijn regelmatige ziekte vormde haar arbeid een belangrijke en soms de 

enigee inkomstenbron voor dit echtpaar."" 

Onderr de lagere standen was vrouwenarbeid een gegeven."1 In een anoniem zeventiende-

eeuwss schilden] uit de Noordelijke Nederlanden wordt de stri]d om het dagelijks brood heel 

letterlijk,, en waarschijnlijk met satinsche ondertoon, verbeeld (188). Het zijn vertegenwoordigers 

vann verschillende ambachten, herkenbaar aan hun gereedschap, die met elkaar de strijd 'om den 

broodt-sackk |broodzak|' met felheid voeren.112 Ook vrouwen ontbreken in het tafereel niet. 

Middeninn zijn twee vrouwen met spinattnbuten weergegeven. Zij mengen zich met evenveel 

uizett m deze strijd. Niet zonder reden. In gezinnen die op het grensvlak van de bedeling 

vertoefden,, was het vaak de vrouw die verantwoordelijk was voor de organisatie van het 

gezinsinkomen."11 Zij vroeg de bedeling aan, zij ontving de verdiensten van de kinderen die 

werktenn bi] het werkhuis en zij verrichtte tal van werkzaamheden om wat extra inkomen te 

genereren;; meestal in de thuissituatie en in combinatie met huiselijke zorgtaken. Vaak ging het 

omm spinnen en haspelen, omdat dit type werkzaamheden bij wijze van spreken van de wieg tot 

hett graf kon worden gedaan.114 

Veell  zeventiende-eeuwse huishoudens hielden dus al dan niet noodgedwongen een 

minderr stnkte scheiding tussen de binnen- en de buitenboel aan dan moralisten als [acob Cats 

voorr wenselijk hielden. Het contrast is overigens minder absoluut dan op het eerste oog lijkt . In 

veell  moralistische geschriften volgde achter de komma vaak de nuancering. Deze nuancering 

goldd zeker voor het niet-burgerlijke of ongehuwde deel van de bevolking; en dat was nog altijd 

verr in de meerderheid. De FJoomse predikant Jacobus Hondius bijvoorbeeld trok in zijn Swart 

registerregister ran ditysent Souden (1679) fel van leer tegen de uithuizigheid van vrouwen. Het paste een 

eerlijkee vrouw dat zij binnenshuis bleef, tenzij 'dat haer beroep soodantgh was/ dat se veeltijdts 

moestee buyten haer buys zijn/ om de kost te winnen'."' Dan was er dus geen vuiltje aan de lucht. 

aangekomenn koopwaar, het innen van openstaande rekeningen en het adviseren over voorgenomen aankopen 
O/.mcntt 1986, Magdakna & Balthasar. hoofdstuk 3. Ook de Hamburgsc Glikl Bas Judah Leib nam na de 
doodd van haar man zijn /aken over. Hij had een testament niet noodzakelijk gevonden, omdat /ij - zo merkte 
hijj  op zijn sterfbed op - van alles afwist. Davis 1995. Women. 13 
Catss 1655. Alk de We reken (Houwclick). 87. Voor het verschijnsel van vrouwenarbeid in het algemeen en in 
afzonderlijkee steden: Kloek 1995, 'De vrouw'. 270-276. Hufton 1995. Prospect before her. Dorren 2001. 
EenheidEenheid en verscheidenheid. 106-112 (Haarlem) Schmidt 2001. (herleven, hoofdstuk 5 (Leiden). Van 
Wijngaardenn 2000. Zorg. hoofdstuk 8 (Zwolle). Van der Vli s 2001. Leven in armoede (Delft). 

III Verbeeck/Blaak 1999. Memoriaal. Blaak 1999.'Worstelen'. 1-18 Fnjhoff/Spies 1999. Bevochten eendracht. 
190-192 2 

II II Van Deurscn citeert een passage uit een pamflet, waaruit blijkt dat bij de lagere standen beide echtelieden 
'ghcdwongenn /ijn hun broodt met arbevden te winnen'. Van Deursen 1996. Mensen. 19 Fnjhoff/Spies 1999. 
BevochtenBevochten eendracht. 191-192 Zie ook de literatuur in nt. 109. 

"Opp het papier rechtsonder staat het volgende opschrift: 'W'tj gemeene Lieden tot ons ongemack/ Vechten 
dagelijxomm den broodt-sack' Cat. Rotterdam 1983. Brood, nr 321 

1:'' Van Wijngaarden 2000. Zorg Van der Vhs 2000. leven in armoede . 
Dee Zwolse Anna Oosterlink probeerde tot op hoge leeftijd wat bij te \erdienen met spinnen Dat lukte echter 
steedss minder Toen zij drieëntachtig jaar oud was. kon /e met meer goed genoeg /icn om fijn garen te 
spinnen.. Grof vlas, voor haar een alternatief, kon /e echter met krijgen. Toch spon /IJ in 1687 nog vijf 
maandenn voor het Zwolse werkhuis Net als Tobit's vrouw Anna deed /e wat van een arbeidzame vrouw 
mochtt worden verwacht Van Wijngaarden 2000. Zorg. 170 

' ""  Hondius 1679. Swart register. 435-436. 
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Ookk Petrus W ïttewrongel Het zich ut zijn Oecononua Christiana ofte Christeüeke Ihiyshoitdinge.wx-XYWxn 

dee eerste editie in 1655 verscheen, in vergelijkbare bewoordingen uit.1' 

Inn de rijke komische en satirische literatuur van de Nederlanden werd het thema van de 

werkendee vrouw dan ook nauwelijks geproblematiseerd. De m geuren en kleuren beschreven 

conflictenn tussen mannen en vrouwen gingen niet over dit buitenshuis werken, maar over de 

strijdd om de macht, over geldverspilling en seksualiteit. ' Illustratief is het verhaal uit een klucht 

vann ( i e mt Hendencxsz. van Breughel uit 161().'s Men oude boer wordt uit de handen van 

soldatenn gered door zijn jonge vrouw, / i j koopt hen af en gaat vervolgens naar de markt om 

warenn te verkopen, teneinde het verloren geld weer terug te verdienen, l o t zover is er niets aan 

dee hand. / i j maakt vervolgens een fout door op de terugweg m een herberg haar geld te 

verdrinken.. Zijn verwijt dat ze het geld heeft verspeeld en zich gewaagd heeft in een herberg, bij 

uitstekk een mannelijk domein, leidt tot een tegenverwijt. f li j heeft zijn huis niet weten te 

verdedigenn en weet zijn (seksuele) echtelijke plichten niet na te komen. De afsluitende 

constateringg aan het einde van het eerste deel - 'De boer gaet binnen, de boerin gaet met melk te 

merct'' moet in deze algemene context van de omkering van rollen worden opgevat, / e vormt 

geenn kritiek op het buitenshuis werken van de vrouw. Ook in het satirische geschrift De Mvangeüën 

ranran de spinrokken, waarvan sinds het verschijnen in 1475 tot ver in de zeventiende eeuw 

verschillendee Nederlandstalige edities in omloop waren, zit de pijn niet in een economische 

omkeringg van ro l len ." 

Hoee lager men op de maatschappelijke ladder kwam, hoe acceptabeler en achtenswaardiger het 

verschijnsell  van de werkende vrouw werd. Dirck Yolckertsz. Coornhert rekende het spinnen, 

typischee beroepsmatige activiteit voor vrouwen uit de laagste klassen, tot de 'nodighe ende nutte' 

werkzaamhedenn ten behoeve van de inkomensvoorziening.'"11 l iet leverde weliswaar geen royale 

inkomstenn op, maar bood wel de gelegenheid eerzaam het hoofd boven water te houden. In de 

embleembundell  Sinnepoppen van Roemer Yisscher uit 1614 gaat het mot to 'ïeering na neer/ngb 

vergezeldd van de afbeelding van een spinrok. Met gevoel voor understatement dichtte hij dat wie 

dee tering naar de nering zet 'die is altijdt njck, vrohjek en wel te vreden: lae dat [zo zelfs dat] met 

spinnenn de kost oock gewonnen wordt, als is het wat soberhjck'. I .en opvatting van vergelijkbare 

strekkingg is aan te treffen in een reeks verbeelde spreekwoorden, uitgegeven door Claes (ansz. 

Yisscherr (voor 1652). Het spreekwoord 'Beter gesponnen als niet gewonnen' wordt hierin 

gevisualiseerdd door een vrouw achter een spinnewiel.1"1 

Dee associatie van spinnen met bescheiden inkomsten berust niet op toeval. Ze maakt 

onderdeell  uit van een brede stroom van visuele uitingen waarin het beeldmotief van het spinnen 

niett alleen werd gekoppeld aan arbeidzaamheid, maar ook aan de menselijke inspanning die 

hiermeee onvermijdelijk gepaard gmg. In het vroegmoderne gedachtegoed het men er geen 

'""  Haks 1 y82. Huwelijk en gezin. 152 Groenendijk [WA. Nadere reformatie. 82, 
Dee strijd tussen man en vrouw over hun respectievelijke rol kent een uitgebreide iconografische traditie, 
waarinn ook de s> mboliek van het spinnen regelmatig wordt gehanteerd De man die /o dom is om zich met 
spinnenn op te laten zadelen, is hiervan wel het bekendste motief. Bleyervcld 2000. Vrouwenlisten, afb 62g 
Matthewss Grieco 1997. 'Pedagogical prints'. 67, 

yy Leuker 1992. [.ast van 'thuys. 199-200 
'JJ Het werk verscheen oorspronkelijk in het Frans (Bnigge). maar een eerste Nederlandstalige editie volgde in 

15600 in Antwerpen Latere edities verschenen in Amsterdam 11575). Rotterdam (1600) en Amsterdam 
(( 1662) Over de verbeelding van dit werk. Löwensteyn 1987. 'Toveren' 

:: Coornhert/Bcckcr 1982. Zedekunst. 184. nr. 40. 
: || Hollstem. dln 38-39. nr 312 
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onduidelijkheidd over bestaan, dat het arbeidzame leven niet over rozen ging. De werkende Adam 

enn Uva, die na de Zondeval 'm het zweet huns aanschijns' de kost verdienden, leggen hier in 

beeldd en geschrift getuigenis van af. Alhoewel de scherpe kantjes in de zeventiende eeuw 

geleidelijkk aan verdwenen en de menselijke arbeid minder als een straf en meer als een opdracht 

werdd gezien, bleef het compagnonschap tussen arbeidzaamheid en inspanning onverminderd 

opgeldd doen.1"" Tn Ce sa re Ripa's Irnnnlagia uit 1644 houdt Diligentia (de ^lijt ) niet /onder reden een 

tijmtakk in de hand, waaromheen bijen cirkelen . , : ' Net zoals de bij zich grote moeite moet 

getroostenn om uit de dorre bittere tijmtak nectar te zuigen, zo moet de vlijtig e mens nut en profijt 

halenn uit zijn werkzaamheden, hoe zwaar die vaak ook zijn. Ook met andere attributen, zoals de 

roedee en sporen, draagt Diligenüa in talloze zestiende-eeuwse prenten de boodschap uit dat 

arbeidzaamheidd en gezwoeg veelal samengaan.i : 4 

Eenn uiterst doeltreffende formule voor de verbeelding van menselijke inspanning in 

relatiee tot arbeidzaamheid was het motief van de ouderdom. Ouderdom laat immers fysieke 

sporenn na. De oudere mens heeft al een hele weg door 's levens tranendal afgelegd. Ouderdom 

refereertt bovendien aan de tijd 'die aireede gevordert is'.,::> Arbeidzaamheid en vlij t staan of vallen 

mett een verstandig en effectief gebruik van die toebemeten tijd. Vandaar dat Diligenüa m 

zestiende-eeuwsee prenten regelmatig samen met Tempm (De lijd ) ten tonele verschijnt. Soms 

neemtt Diligenüa zelfs de gedaante van een oude vrouw aan. In een gravure van Philips Galle naar 

Maartenn van Heemskerck uit de serie De ellende van rijkdom uit 1563, volgen Arbeid (Labor), 1 'l'ijt 

(Düigentia)) en Spaarzaamheid (Parsimonia) de geblinddoekte Fortuna op de weg waarlangs 

welvaartt kan worden bereikt (189).126 Arbeid heeft een vuursteen en vuurijzer in de hand ten teken 

vann zijn onvermoeid bezig zijn. Spaarzaamheid is een jonge vrouw, die haar schoenen heeft 

uitgetrokkenn om slijtage te voorkomen. I 'bjt wordt voorgesteld als een oude vrouw met spinrok 

enn spin tol. In de spinrok is een brandende kaars geplaatst, teken van het tot diep in de avond 

doorwerkenn van de arbeidzame mens. De visuele associatie van arbeidzaamheid, ouderdom en 

spinnenn komt ook voor in het Narrenschijj van Sebastiaan Brant, dat in 1548 in een Nederlandse 

vertalingg in Antwerpen uitkwam onder de titel Der Sotten Schip}'1 In een van de prenten 

symboliserenn twee vrouwen de twee wegen die in het leven kunnen worden gevolgd. Het is een 

variatiee op het motief van Hercules op de tweesprong.i : s De oude vrouw met spinrok 

representeertt de arbeid en de deugd. Haar weg is omringd door doornen en distels. De naakte 

jongee vrouw representeert de weelde en genoegens. Haar weg is met bloemen bezaaid. Het is 

duidelijkk welke weg de auteur de mens als navolgenswaardig voorhoudt. Eenzelfde koppeling 

tussenn arbeidzaamheid, ouderdom en spinnen is aan te treffen in de eerder besproken taferelen 

1""  Zie hoofdstuk 1. 
1_JJ In de andere hand houdt zij een amandeltak. verstrengeld met een moerbeitak, vast. Dit duidt op het belang 

vann de juiste maat houden. Cesare Rjpa's Iconologie! verscheen voor het eerst in Rome in 1593. Er zijn daarna 
diversee edities en vertalingen (met uitbreidingen en aanvullingen) verschenen, waaronder de aangehaalde 
Nederlandsee vertaling uit 1644. Ripa/Becker 1971. Iconologia. 344-345 

1:44 Ook in geheel ander verband is deze combinatie aan te treffen. In Vondel's Palamedes. zijn dubbele treurspel 
mett de Griekse held Palamedes (maar feitelijk Van Oldenbarnevelt) in de hoofdrol, wordt de held 
beweeklaagd:: 'Door kreupeibosch. door wegen ruvgh begroeyt./ En onbestraet: daer elcke stap vermocyt/ Een 
arbeydsaemarbeydsaem (mijn cursivering) hardvochtigh [krachtig] man gcteelt/ Om barrevoets geschoevt te gaen met 
celt'.'Stcrckk 1929. dl. 2. 725. 

'"^^ Ripa/Becker \97\. Iconologia. 346 
]] ''rr '' Cat. Haarlem 1986. Leerrijke reeksen, nr 4.2 
l__ Het is de prent in hoofdstuk CX In hoofdstuk CXII verschijnt de oude vrouw met spinrok weer ten tonele 

Veldmann 1992. 'Images of labor'. 239-240 Brant/Gccraedts 1981. Sotten schip. CX (met afb.). 
'"**  Hall 1993, Iconografisch handboek, lemma 'Hercules'. 140 
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vann Tobit en zijn spinnende Anna (186) en de prent van Adriaen van de Venn e in de hmbtemita of 

ZinnewerckZinnewerck van [ohan de Brune (187). De vele vergelijkbare composities van naamloze oudere 

echtparenn in ambachtelijke ambiance uit de zeventiende-eeuwse schilderkunst, waarin menige 

spinnendee oudere vrouw figureert, versterken dit beeld alleen maar (112 en 114).'̂  

Nergenss komen spinnen, arbeidzaamheid en ouderdom echter zo samengebald bijeen als 

inn een schilderij van de Amsterdamse schilder Xicolaes Maes uit circa 1655. Hen oude vrouw zit 

voorovergebogenn achter een spinnewiel (190). Haar gezicht is getekend door de tijd. Op het 

puntjee van haar neus zit een brilletje dat de gebreken van de ouderdom enigszins moet 

compenseren.. I laar aandacht richt zich op de bezigheid van haar handen. Men nauwkeurige blik 

opp haar werkzaamheden laat zien dat de vrouw niet spint, maar twijnt. Bij twijnen worden twee 

off  meer draden ineengedraaid, zodat een hechte en gladde draad ontstaat.l jL ' De vrouw is gekleed 

inn een rode blouse, mogelijk opnieuw een verwijzing naar haar deugdzaamheid, en een donkere 

jakk of jurk.1'1 Een grof schort ligt op haar schoot. Ze bevindt zich in de hoek van een kale ruimte; 

dee pot en haardtang aan haar voeten en de haspel aan de muur zijn de enige overige accessoires. 

II  Iet is een beperkte huiselijke ambiance. De belichting is schaars, maar zo vormgegeven dat de 

vrouww treffend wordt uitgelicht. 

Nicolaess Macs heeft diverse oude spinnende vrouwen geschilderd.10 Tn het derde kwart 

vann de zeventiende eeuw was dit een populair thema. Naast Nicolaes Maes hebben met name 

Gerritt Dou en andere vertegenwoordigers van de Leidse fijnschilders zich hierin verdienstelijk 

getoond.1"'33 Dominicus van Tol134, Abraham de Pape '3\ Quiringh van Brekelenkam en Jacob 

'I'oorenvliett hebben meerdere spinnende of haspelende vrouwen, alleen of in gezelschap van 

anderenn (man, kinderen), op hun naam staan. Meestal zijn het oudere of zeer oude vrouwen, net 

alss Maes' spinster getekend door de jaren en sober gekleed, zoals de Oude haspelende vrouw van 

Gerritt Dou (191). Ook in de zeventiende-eeuwse schilderkunst van de Zuidelijke Nederlanden 

dominerenn oude spinnende of haspelende vrouwen het beeld.1'6 Tn het werk van Michael Sweerts, 

werkzaamm ui Rome en Brussel, komen diverse frontaal afgebeelde oude spinnende 

(boeren)vrouwenn voor.137 Ook hier springt de sobere eenvoud en monumentale wijze van 

ll~"~" Andere voorbeelden zijn ondermeer te vinden in het werk van Quiringh van Brekelenkam en David Ryckaert 
IIII  Lasius 1992. Van Brekelenkam. nr. 34 (met afb.) en Van Haute 1999. Ryckaert. nrs. A 74 (met afb). A 75 
(mett afb). A 137 (met afb). 

1"'' Twijnen kwam niet in elke tak van de textielnijverheid voor, maar wel in de ras- en greinnijverheid. 
Posthumuss 1939. Leidsche lakenindustrie, dl. 3, 271-273. 

'"""  Zie voor de mogelijke betekenis van de kleur rood de paragraaf Hui.seItjke nuances uit dit hoofstuk 
'"'""  In het Rijksmuseum in Amsterdam bevindt zich nog een Oude Spinster van zijn hand. Ook zij is be/ig met 

twijnen. . 
: ""  Het is opvallend dat juist twee belangrijke leerlingen van Rembrandt, Macs en Dou. het thema van de 

spinnendee vrouw /o vaak hebben verbeeld Rembrandt's verbeelding van spinnende vrouwen was beperkt tot 
hett verhaal van Tobit en Anna (zie afb. 1X6). Verder spelen spinnende vrouwen in zijn werk geen rol. 

""  Van Van Tol zijn ongeveer 36 vermeldingen bekend van schilderijen met spinnen als thema. Cat Leiden 
1988.. Leidse fijnschilders. nr. 81. nt. 1 

°° Abraham de Papc heeft veel oude spinnende (naast lezende of naaiende) vrouwen geschilderd Cat. Leiden 
1988.. Leidse fijnschilders. nr. 64 
Voorr de zestiende eeuw kan worden gewezen op de verschillende vlasspinnende oude vrouwen van of naar 
Macrtenn van Geve Zie onder meer Veilingcat Wenen 1995. nr 213 
Kultzenn 1996. Sweerts. nrs 9. 30. 31. 11 Cat Amsterdam/San Francisco/Hartford 2002. Sweerts. nr. 1 1. 
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verbeeldingg in het oog. ' 's De vrouwen zitten meestal niet bij een spinnewiel, maar hebben een 

spinrokk en spin tol in de hand.1'9 

Oudee vrouwen zijn in de zeventiende eeuw geenszins louter spinnend verbeeld, maar ook 

bijj  de uitoefening van allerhande typisch vrouwelijke bezigheden, die ons uit de huiselijke 

genretaferelenn zo bekend zijn (81). Toch onderscheiden de spinnende, twijnende en haspelende 

oudee vrouwen zich van het corpus van afbeeldingen met vrouwen van jeugdige en middelbare 

leeftijdd die zich vlijti g van hun huiselijke taken kwijten. In boedelinventarissen staan ze vaak te 

boekk als 'Ren spinnent bessie van Turners' en 'Ren besjie dat spint', hetgeen een expliciete 

verwijzingg naar de ouderdom van de verbeelde vrouwenfiguren inhoudt.'4" In hun gerimpelde, 

afgeleefdee gezichten en teruggetrokken bestaan vormen zij niet alleen toonbeelden van 

vroomheid,, maar evenzeer van arbeidzaamheid.'4' Zij strekten met hun voortdurende inspanning 

enn blijvende toewijding de inwoners van de welvarende Republiek tot lichtend voorbeeld. Di t 

goldd zeker ook het vrouwelijk deel der natie dat zich met altijd naar het ideaal wilde schikken. 

TegendraadseTegendraadse vrouwen 

Naastt vlijtig e huisvrouwen en arbeidzame vrouwen waren er natuurlijk ook vrouwen die niet 

wildenn deugen. In alle kleurschakeringen die denkbaar zijn. Hoeren en andere onkuise vrouwen. 

Bedelendee of criminele vrouwen. Vrouwen die de broek aan hadden. Luie, verkwistende of 

dronkenn vrouwen. De visuele representatie van deze tegenhangers van de deugdzame vrouw is 

evenn rijk als divers.142 De laveloze vrouw in De wijn is een spotter van Jan Steen uit circa 1668-1670 

iss slechts een van de vele voorbeelden waarin de vermeende vrouwelijke onmatigheid op velerlei 

vlakk aan de kaak wordt gesteld (192).m Ook het beeldmotief van het spinnen duikt vaak in deze 

contextt op. Door de spinrok in ruste werd ongewenst gedrag bekritiseerd; de spinrok in actie, 

symbooll  der deugdzaamheid en arbeidzaamheid, stelde daarentegen het gewenste gedrag aan 

afvalligenn ten voorbeeld. Xiet alleen op paneel of prent, maar ook in de openbare ruimte, zoals in 

hett geval van de vroegmoderne spinhuizen. 

Dezee instellingen werden aan het einde van de zestiende eeuw opgericht als tuchthuizen 

voorr allerlei slag van ondeugdzame vrouwen.144 De naamgeving van deze instellingen berustte 

mett op toeval. Allereerst speelde het type werkzaamheden dat hier door de vrouwen verplicht 

werdd verricht een rol. Het spinnen was een van deze werkzaamheden. Het wordt regelmatig 

verbeeldd op zeventiende- en achttiende eeuwse prenten van spinhuizen, zoals de prent in de 

Sweertss werkte aanvankelijk in de stijl van de Bamboccianti. maar ontwikkelde geleidelijk een meer 
academischee stijl. Karakteristiek voor zijn werk is de combinatie van deze academische stijl met de 
verbeeldingg van onderwerpen uit het dagelijkse leven Kult/en 1996. Sweerts. hoofdstuk 1. 

uc>uc> Dit is overigens een verschil met de afbeeldingen uit de Noordelijke Nederlanden. In de Noordelijke 
Nederlandenn zijn de verbeelde spinwerkzaamheden meer gedifferentieerd: zuiver spinnen, haspelen en 
twijnen. . 
Dee term 'besjes' werd ook in die tijd vaak gebruikt in relatie tot oude vrouwen. De citaten zijn respectievelijk 
afkomstigg uit de GPI. mv Petronella de la Court. Amsterdam 1707/08/16 en inv Pieternella Palm. Dordrecht 
1674/03/17. . 

1411 Over de haspel als symbool voor matigheid: Franits 1993, Paragons of virtue, 184-188 
14""  Cat Nijmegen 1985. Heks en heilige. Bleycrveld 2000. Vrouwenlisten 
'4'' Cat. Amsterdam/Washington 1996. Steen, nr. 38. 
1444 Het Amsterdamse Spinhuis werd aanvankelijk opgericht als onvrijwilli g werkhuis voor arme en bedelende 

vrouwen.. Al snel ontwikkelde het zich tot een strafgevangenis. Van de Pol 1996. Amsterdams hoerdom. 187-
196. . 

175 5 



BescbryringeBescbryringe ran Amsterdam van Tobias van Domselaer uit 1665 (193).14' Ook het naaien kwam 

veelvuldigg als verplichte bezigheid voor en nam verhoudingsgewijs in de loop van de zeventiende 

eeuww zelfs toe.1"" ' De zijgevel van het Amsterdamse Spinhuis gaf ook visueel uitdrukking aan de 

aldaarr verrichte werkzaamheden. Hierop prijkten drie vrouwenfiguren die bezig zijn met spinnen, 

naaienn en breien.14. 

Hett belang van de term spinhuis is echter niet louter gelegen in de aard van de 

werkzaamhedenn die aldaar werden verricht. Het had een verstrekkender betekenis, die te maken 

hadd met het achterliggende concept van deze tuchthuizen. Centraal hierin stond de gedachte dat 

menselijkee arbeidzaamheid cruciaal was als remedie tegen allerhande onmaatschappelijk gedrag. 

Dee vele zestiende- en zeventiende eeuwse prenten waarin arbeid en vlij t een hoofdrol speelden en 

luiheidd aan de kaak werd gesteld, gaven mede gestalte aan dit chnstelijk-humanistische denken.i4S 

Hett besef dat ledigheid de moeder van velerlei zonden was en menigeen tot de armocdestaf 

bracht,, was wijdverbreid en werd ook ii i de rechtspraktijk tot richtsnoer genomen. Reeds 

driekwartt eeuw voor de oprichting van het Amsterdamse Spinhuis vaardigde het Amsterdamse 

stadsbestuurr een keur uit (1529) om meisjes die niet op eigen kracht in hun levensonderhoud 

kondenn voorzien verplicht een handje te helpen. Di t alles met de argumentatie dat 'veel quaden 

endee ongeregeltheyden spruyten uuyt ledicheyt'. De meisjes moesten zich alle werkdagen begeven 

naarr de kapellen van twee gasthuizen, 'aldacr zekere vrouwen wesen zullen mit diversche 

gereetscapp van wielen, haspelen, kaerden e t c, die den voors. scamelen persoenen buyten hoereu 

costt lecren zullen spinnen ende andere hantwerck, daermede dezelve van de brootsack zullen 

moegenn blyven ende gehouden werdden'.1"19 

Arbeidd voorkwam niet alleen ongewenst gedrag, maar was ook het aangewezen middel 

omm mensen die maatschappelijk waren ontspoord weer op het rechte pad te krijgen. De roede 

werdd dan zonder pardon uit de kast gehaald in de vorm van opname in een van de daartoe 

geëigendee tuchthuizen. Boven de ingang van het Amsterdamse Spinhuis stond het opschrift 

'Schrikk niet. Ik wreek geen quaet: maar dwing tot goet'.lr" ' In een marineren relief boven dit 

opschriftt zijn drie vrouwenfiguren afgebeeld. De middelste vrouw geeft een van de tuchtclingen 

err met een gesel van langs. De scène is tot op de dag van vandaag te zien op de bewaard gebleven 

poortt aan de Spinhuissteeg ui Amsterdam (194).,M Velen hebben de straffe hand van de 

tuchtigingg tot ver in de achttiende eeuw aan den lijv e mogen ondervinden. Het vergrijp hoefde 

daarr in onze ogen niet eens zo heel groot voor te zijn. 1 Iet naaktmodel Cornelia of Xeeltje 

fansdr.. van Doominck, die het gewaagd had voor maar liefst zeven Haagse schilders te poseren. 

uu""  Een prent van het interieur van een spinhuis met spinnende vrouwen komt eveneens voor in Abraham a 
Sanctaa Clara's Iets voor allen, oorspronkelijk in het Duits verschenen in 1699 en 1711. In 1719 verscheen de 
Nederlandsee vertaling in vier delen. De prent was van de gebroeders Luyken (zie verderop in de/e paragraaf) 

14""  In een doorkijkje op de achtergrond van een groepsportret van twee regenten en twee regentessen van het 
Amsterdamsee Spinhuis van Bartholomeus van der Helst uit 1650 zijn vrouwen bezig met linnennaaien. Het 
zeerr grote paneel bevindt zich in de collectie van het Amsterdams Historisch Museum. Cat Amsterdam 
1975/1979.. Voorlopige catalogus, nr 172 Wagenaar vermeldt in zijn stadsgeschiedenis dat in zijn tijd nog 
eenn deel van de tuchtclingen spinwerkzaamheden verrichtte, omdat ze onbekwaam waren voor linnennaaien. 
Ditt wijst op een minder prominente rol van het spinnen als verplichte activiteit Van de Pol 1996. 
AmsterdamsAmsterdams hoerdom. 189. 

1477 Wagenaar 1971-1972. Amsterdam, dl. II. bock IV. 258 
!4SS Zie hiervoor ook hoofdstuk 1 
!4JJ De keur van 1 september 1529 is opgenomen in Van Dillen 1929/1933/1974. Bronnen, dl. l.nr. 158. Het 

begripp 'brootsack' wordt hier gebruikt in de betekenis van 'bedel/ak' WNT. dl. 3. I. 1577. 
' ' '' De tekst is afkomstig van PC Hooft Wagenaar 1971/1972. Amsterdam, dl II. boek IV. 257. 
11 •"''• In 1643 brandde het Spinhuis af. maar de poort werd gered en kreeg een plek in het nieuw gebouwde 

Spinhuiss (gereed in 1645) Spies 1991/1992. Grachtenhoek. dl. 2. 159. 

176 6 



werdd in 1678 'in het werchuijs geconfmecrt om met harer handen arbevt de cost te winnen tot 

naderr ordre'.l i : De associatie \'an het spinhuis met onzedige vrouwen maakte overigens de 

spinhuizenn tot een attractie waar zowel Amsterdamse als buitenlandse bezoekers tegen betaling 

graagg een kijkje gingen nemen. '" Publiekelijk werden de vrouwen op deze manier te kijk gezet. 

Tochh berustte deze associatie maar gedeeltelijk op de werkelijkheid. Prostituees maakten slechts 

eenn minderheid van de populatie van de spinhuizen uit. De meerderheid van de tuchtelingen zat 

voorr misdrijven als diefstal, beroving, geweldpleging of een combinatie hiervan.1'4 Veel spin- en 

werkhuizenn in de Republiek ven-uiden bovendien een rol bij het terugdringen van armoede en 

bedelarij.. Met name rond 1700 trad in veel steden het werkverschaffingsaspect meer en meer op 

dee voorgrond.1" 

Inn de regentenkamer van het Amsterdamse Spinhuis bevonden zich in de loop der jaren tal van 

groepsportrettenn van regenten en regentessen van deze instelling. Daaronder was ook het 

groepsportrett Regenten ran bet Spin- en Xieitwe Werkhuis van Karel Dujardm uit 1669 (I95).l x ' 

Zelfverzekerdd hebben de heren regenten zich hier laten portretteren. Door een zijdeurtje kijken 

dee vermoedelijke binnenvader en -moeder toe. Regenten noch binnenvader en -moeder wekken 

hierr echter de interesse. Ze zijn niet uniek. Het aantal groepsportretten van regenten van het 

Amsterdamsee Spin- en Werkhuis is aanzienlijk.1''7 Interessant is de achtergrond waartegen de 

herenn zijn geportretteerd, l ussen gecanneleerde zuilen zijn drie klassieke vrouwenfiguren 

afgebeeld.. Ze hebben elk een ander attribuut in handen. Van links naar rechts gezien gaat het om 

eenn spinrok, een draad en, volgens de gangbare interpretatie, een bos vlas. Zonder uitzondering 

attributenn die verbonden zijn met het proces van spinnen, waaraan de instelling haar naam 

dankte.. Het laatste attribuut zou echter ook een roede kunnen voorstellen en daarmee evenzeer 

eenn passend attribuut in deze context zijn.1'1*  Tuchtiging vormde in de kern de bestaansreden van 

hett spinhuis, zoals treffend wordt verwoord in het eerder aangehaalde citaat van P.C. Hooft. De 

tewerkstellingg zelfwas namelijk een vorm van tuchtiging. 

Indienn de klassieke vrouwenfiguren in dit licht opnieuw worden bezien, dan vertonen ze 

eenn zekere verwantschap met de De drie Schikgodinnen die volgens de Grieken en Romeinen het 

menselijkee levenslot bestierden.119 Ze zijn ondermeer verbeeld op een schilderij van Coniehs 

Cornehsz.. van Haarlem uit 1618 (196).l w Clotho die de levensdraad opzet, iMchesis die de draad 

verderr spint en AtroposcXvt de draad op een onbekend moment doorknipt. De vrouwenfiguren op 

hett schilderij van Dujardin hebben mogelijk een vergelijkbare en volgtijdelijke taakverdeling, 

alhoewell  praktischer en wereldser van strekking. De spinrok van de eerste vrouwenfiguur kan 

' ""  Geciteerd in: Miedema 1995, Kunst historisch, 115, nt 83. 
11 '' Van de Pol 1996, Amsterdams hoerdom, 191-196. 
''"**  Idem. 190. 192. Zij spreekt over de mythe van het spinhuis als opbergplaats voor prostituees. 
1111 Zie hiervoor Van der Vli s 2001. Leven in armoede, 209-212 en de aldaar aangehaalde literatuur 

Hett schilderij bevond zich vanaf 1782 in het nieuw gebouwde Spin- en Nieuwe Werkhuis in de Roetersstraat 
(verhuisdee mee uit de eerdere locatie) en bleef daar tot in 1808. toen het op last van Lodewijk Napoleon 
onderdeell  ging uitmaken van de collectie van het Koninklijk Museum. Bos 1996. 'Capitacle stucken', 65-102 
Eenn groot aantal hiervan bevindt zich in de collectie van het Amsterdams Historisch Museum. Cat 
Amsterdamm 1975/1979. Voorlopige catalogus, nrs. 23.69. 139. 172.396.483. 

1111 De parallel met het groepsportret Regenten van het Tucht- en rasphuis van Cornells van der Voort uit ca 
16188 dringt zich op. Op deze voorstelling is op de verbeelde binnenplaats het beeld van Castigatio 
(kastijding)) zichtbaar Cat Amsterdam 1975/1979. Voorlopige catalogus, nr. 483. 

' i yy Hall 1993. Iconografisch handboek, lemma 'Drie schikgodinnen'. 91. 
1""'' Van Thiel 1999. Van Haarlem, nr. 129. De locatie van het schilderij is onbekend Voorde verbeelding van 

ditt thema in de beeldende kunst: Pigler 1974. Barockthemen. dl. 2. 213-215 
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gezienn worden als svmbool voor de plaats van de vrouw ui het maatschappelijk bestel; een plaats 

waarr de tuchtelingen niet aan voldeden, vandaar hun tijdelijke opname in het spinhuis. De 

spinrokk en de draad van de eerste twee vrouwenfiguren te/amen verbeelden de inspanning die 

vann de deugdzame vrouw op de haar toegewezen plek werd vereist. Voor veel vrouwen uit het 

lageree segment hield die deugdzaamheid mede in. dat zij een actieve bijdrage dienden te leveren 

aann het gezinsinkomen. Zonder hun inspanning werd, letterlijk en figuurlijk , de wol niet in draad 

omgezett en kwam er dus geen brood op de plank. Door dit tegendraadse handelen 

veronachtzaamdenn zij niet alleen de goddelijke opdracht tot voorziening m het levensonderhoud, 

maarr legden zij bij zichzelf ook de kiem voor alle denkbare kwaad. De derde vrouwenfiguur laat 

err met haar roede dan ook geen twijfel over bestaan, dat degenen die van het rechte pad 

afdwaaldenn niets anders dan de roede konden verwachten. Zij waren 'waerdich om in Spijnthuijs 

gesett te werden', zoals volgens de regenten van de Delftse Kamer van Chantate van toepassing 

wass op de goddeloos levende Annetge Pieters.1M Kn was het met de roede van het spinhuis, dan 

well  de roede van de rest van het justitiële strafsvsteem of de kerkelijke tucht. De roede was dus 

hett logische sluitstuk van een maatschappelijk gedachtegoed, waarin arbeidzaamheid een cruciale 

roll  vervulde. Niet voor niets was het een van de gangbare attributen van de vroegmoderne deugd 

Diügenüa.Diügenüa. Xaast de sporen of de zweep, die de noodzakelijke en gezonde aansporing tot 

arbeidzaamheidd verbeeldden (197), fungeerde de roede als het instrument van de tuchtiging.1'2 

Niett om zichzelfs wille, maar om het goede te bewerkstelligen. Uiteindelijk diende de roede 

hetzelfdee doel als de lofprijzing. In de Allegorie van vlijt  en luiheid van de Meester van de Verloren 

Zoemm uit circa 1560 bevindt de vrouwenfiguur die de Deugd personifieert zich - zoals het hoort -

inn het midden (198). In haar rechterhand heeft ze een lauwerkrans en in haar linkerhand een 

roedee vast. Met de lauwerkrans huldigt zij Diligenlni.{b' De roede houdt zij bestraffend boven 

DesidiaDesidia (de Luiheid) w 

II  Iet schilderij van Dujardm is op te vatten als een kernachtige verbeelding van de discrepantie 

tussenn maatschappelijke moraal en de achterliggende weerbarstige werkelijkheid. Het waren 

immerss de tijdelijke bewoonsters van de spin- en werkhuizen, die door hun aanvankelijke of 

somss blijvende overtreding van het voorgehouden maatschappelijke ideaal van vrouwelijke 

deugdzaamheidd de grenzen van dit ideaal lieten zien. Ook de zeventiende eeuw was niet vrij van 

brokenbroken dreams. De spin- en werkhuizen waren er de ultieme resultante van. Deze conclusie is niet 

louterr historische wijsheid achteraf, maar werd ook door tijdgenoten zo verwoord. In de vroeg 

achttiende-eeuwsee Nederlandse vertaling van pater Abraham a Sancta Clara's lltwas J/ir alle. een 

vann de vele vroegmoderne didactische en geïllustreerde beroepenseries, is de tekst bij de illustratie 

vann het spinhuis op dit punt helder.1'" De beschrijving begint met een uitgebreide schets van de 

voorgeschiedeniss en betekenis van het spinnen. Vrouwen die de reeks van illustere voorbeelden 

enn de gangbare culturele gedragsnormen, omstandig door de auteur uit de doeken gedaan, niet 

111 Van der Vli s 2001. Leven m armoede. 210 
11 " IllustratedBartsch. dl 4. nr. 116. Veldman 1992. 'Images of labor', afb 45. 
'JJ Het is overigens een van de weinige keren dat Düigenüa als allegorisch personage in de schilderkunst naar 

vorenn treedt In de prentkunst daarentegen is /.ij. zoals de voorbeelden uit hoofdstuk 1 en dit hoofdstuk 
aantonen,, regelmatig verbeeld (zie respectievelijk een van de afbeeldingen uit de serie De beloning voor 
arbeidarbeid en diligentia (afb 26) en de afb 183, 189 en 197) 

44 Cat Antwerpen 1998. Facetten, nr A 19 De huldiging treft primair de intellectuele arbeid, maar door de 
verbeeldingg van de ploegende boer op de achtergrond worden ook andere vormen van arbeid hierbij 
inbegrepen n 

'' " Abraham a Sancta Clara 1741. Iets voor allen. 446 De eerste Nederlandse vertaling verscheen in 1719 
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wildenn navolgen en hun deugdzaamheid verzaakten, kregen uiteindelijk hun verdiende loon door 

eenn gedwongen opname en tewerkstelling in het spinhuis. Kr restte de maatschappij weinig 

anders. . 

Inn de wijze waarop het verschijnsel van de 'Lutje', 'boosaerdiche' of 'verwilderde' vrouwen 

visueell  in schilderij, prent of op gebouwen een vertaling kreeg, wordt dus het dominante 

maatschappelijkee gedachtegoed zichtbaar.1'" De tegendraadse vrouwen vertellen immer*  niet hun 

eigen,, maar een door de gezeten burgerij gekleurd verhaal. Het is een verhaal in omgekeerde 

visuelee bewoordingen. Juist door de verwijzing naar de tegendraadsheid van sommige vrouwen 

werdd de draad van het maatschappelijke gedachtegoed over deugzaamheid en arbeidzaamheid 

verstevigd.. In de kern verbeelden de tegendraadse vrouwen dan ook dezelfde boodschap als de 

nijveree lakenspiusters, deugdzame huisvrouwen en arbeidzame vrouwen die eerder in dit 

hoofdstukk ten tonele verschenen. Uiteindelijk diende de meervoudige symboliek van de spinster 

eenn en hetzelfde doel: het uitdragen van een gedachtegoed waarin arbeidzaamheid een 

nastrevenswaardigee deugd was. Het was deze boodschap die er met de hoofdrol vandoor ging. 

Voorr de keur aan vrouwen die haar verbeeldden, was hoogstens een bijrol weggelegd. Hun 

identiteitt ging schuil achter een maatschappelijk gedachtegoed dat mede door hen goed uit de 

verff  kwam. 

Dc/cc termen zijn ontleend aan verschillende passages uit Van der Vli s 2001. Leven m armoede. 209-211 

17') ) 





Slo tbeschouwing g 

Dee Leidse lakenkoopman en politiek theoreticus Pieter de la Court (1618-1685) typeerde de 

Leidsee bevolking in 1659 als een bevolking met 'veelderleij Natiën, Talen, Religiën en 

nrmparien'.11 Tn de smeltkroes van zeventiende-eeuws Leiden was niet alleen nationaliteit, taal en 

geloofsovertuiging,, maar ook beroep een in het oog springend en onderscheidend kenmerk van 

dee inwoners van deze stad.2 Rn wat voor Leiden gold, ging ook op voor andere steden in de 

Republiek.33 De economische bedrijvigheid draaide in de stedelijke centra op volle toeren.4 Op 

elkee hoek van de straat was de echo van de economische bloei van Holland's Gouden Heuw 

zichtbaar.""  Beroepsbeoefenaars van velerlei snit verleenden hun diensten aan de sterk groeiende 

stedelijkee populatie en voorzagen op die manier in hun eigen levensonderhoud. Naar 

internationalee maatstaven kende de Republiek een hoog welvaartspeil voor alle lagen van de 

bevolking.""  Menselijke arbeid bracht niets dan voorspoed en vooruitgang. Het werd in de steden 

gekoesterdd als een economisch en maatschappelijk cruciaal fenomeen. 

Dee dagelijkse beroepsuitoefening sprong niet alleen fysiek in het oog, maar was voor 

velenn ook een belangrijke identiteitsbepalende factor. I Iet beroep gaf naast herkomst en 

geloofsovertuigingg mede vorm aan iemands maatschappelijke status. De verwoede pogingen van 

veell  burgers om door tactische beroepskeuzes voor zichzelf en hun nakomelingen de familie op 

dee maatschappelijke ladder te laten stijgen, zijn een van de vele indicaties dat het beroep in de 

vroegmodernee tijd geen quantité négligeabk was.7 Berekening was ook bij de uitverkiezing van een 

huwelijkspartnerr niet afwezig. l i et beroep van de aanstaande bruidegom van dochterlief of van 

dee vader van de schoonzoon in spé was een factor van gewicht; alle moralistische kritiek op de 

verzakelijkingg van het huwelijk ten spijt* 

Inn de schilder-, prent- en toegepaste kunst van de vroegmoderne Nederlanden zijn de sporen van 

dee maatschappelijke waardering voor menselijke arbeid en van de constituerende rol van het 

beroepp in de identiteitsvorming volop terug te vinden. Op het eerste gezicht vertoont het 

beeldmateriaall  met economische motieven weinig overeenkomsten met de sociaal-economische 

werkelijkheid,, zodat getwijfeld kan worden aan de historische bronwaarde hiervan.9 Di t is echter 

schijn.. De betekenis van het beeldmateriaal is niet primair gelegen in de documentaire waarde, 

alhoewell  die op onderdelen geenszins afwezig is. I Iet pothuis van de schoenlapper, de zwaarte 

vann de vracht van de zakken drager en de technische hoogstandjes van de Leidse saamijverheid -

'' De la Court/Dnessen 1911, Welvaren. 160 
""  De Leidse bevolking groeide van 45.000 inwoners in 1622 tot circa 60.000 inwoners in omstreeks 1670. De 

Vries/Vann der Woudc 1995. Nederland. 89. 
Voorr een beschrijving van de \erstede lij king in de (Noordelijke) Nederlanden: De Vries/Van der Woude 
1995.. Nederland. 82-95. 

44 Israel 1998, Dutch Republic, 307-327. 610-636. De Vries/Van der Woude 1995, Nederland, deel III . 
Ziee hiervoor de paragraaf Be e ld en betekenis uit de Inleiding. 

00 De Vries/Van der Woude. Nederland. 719-724 Davids/Lucassen 1995. A miracle mirrored Noordcgraaf 
1985.. Hollands welvaren' 
Hugoo de Groot bijvoorbeeld raadde zijn neef. zoon van de rentmeester-generaal van Zeeland, af een 
artsenstudiee aan te vangen. Fnjhoff 1983. Tsion satis'. 379. Ook de beroepscarrière van de wees Evert 
Willemsz.. is illustratief voor een bewust nagestreefde maatschappelijke stijging en de invloed die hiervan op 
dee vorming van iemands maatschappelijke identiteit uitging Frijhoff 1995. Evert Willemsz. 
Ziee hiervoor de paragraaf Een apocrief huwelijk uit hoofdstuk 2 
Ziee hiervoor de paragraaf Beeld en betekenis uit de Inleiding. 
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omm slechts enkele voorbeelden te noemen - zijn visueel zonder veel problemen traceerbaar.1 De 

krachtt van het beeldmateriaal ligt echter op een ander, meer abstract vlak. De vroegmoderne 

notiess over menselijke arbeid, beroepen en beroepsuitoefening die hierin hggcn besloten en de 

wijzee waarop de verbeelding hiervan op haar beurt deze noties beïnvloedde, vormt de historische 

essentiee van dit beeldmateriaal." Beroepen waren geen statisch fenomeen. Ze verschilden met 

alleenn in het aanzien en de materiële voordelen die de uitoefening ervan meebracht, maar waren 

ookk in ontwikkeling. Tegen de achtergrond van een zich evoluerend maatschappelijk 

gedachtegoedd waarin menselijke arbeid ecu voorname rol speelde, was er ruim baan voor de 

professionaliseringg en emancipatie van beroepsgroepen. 

Hett beeldmateriaal met economische motieven is uiterst divers. Niet alleen voorstellingen 

vann economische bedrijvigheid, maar ook beroepsportretten, verhalende afbeeldingen met 

beroepsbeoefenaarss en andersoortige beroepsgelieerde kunstuitingen (zoals güdeattnbuten) zijn 

relevant.. In al z'n veelvormigheid heeft het materiaal gemeenschappelijk, dat het een klimaat 

representeertt waarin de waardering voor arbeidzaamheid en vlij t groot was en ledigheid werd 

veroordeeld.. Vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw nam de verbeelding van dit 

gedachtegoedd aantoonbaar toe. Mr verschenen verschillende prentenreeksen waarin het contrast 

tussenn arbeidzaamheid en ledigheid beeldend uit de doeken werd gedaan. Begeleidende teksten 

Hetenn er weinig onduidelijkheid over bestaan welke keuze van de toenmalige beschouwer werd 

verlangd.122 F.eu vergelijkbare betrokkenheid op dit begrippenpaar is traceerbaar in de wijze van 

verbeeldingg van het motief van de werkende Adam en Era ('in het zweet uws aanschijn?') en het 

motieff  van de Koren oogst.u Beide komen in laat-middeleeuwse religieuze context al voor 

(armenbijbcls,, getijdenboeken, kerkelijke sculptuur), maar kregen in de loop van de 

onderzoeksperiodee in de schilder en prentkunst een geheel eigen inkleuring. 

Aanvankelijkk overheerste in de verbeelding van arbeidzaamheid en ledigheid een bijbelse 

enn agrarische beeldtaal. We zien Adam terwijl hij met een spade de grond bewerkt of samen met 

zijnn zonen het land bebouwt. Ook luibor, de personificatie van arbeid, heeft als vast attribuut een 

spadee bij zich. In de veelvuldige verbeelding van boerenarbeid overheersen onversneden 

agrarischee activiteiten als ploegen, zaaien en oogsten. De boer is eveneens regelmatig aan te 

treffenn in de context van ledigheid. Al slapend of feestend verzuimt hij dan zijn plichten. Vanaf 

dee laatste decennia van de zestiende eeuw vond echter een verbreding naar stedelijke 

beeldmotievenn plaats. Bijbelse en agrarische motieven verdwenen weliswaar met van het toneel, 

maarr de stedelijke thematiek won onmiskenbaar terrein. Stedelijke beroepsbeoefenaars 

verschenenn in verschillende hoedanigheden in de beeldende kunst: als figurant, boodschapper of 

omm zichzelfs wille. In de afzonderlijke casestudies zijn al deze vormen aan te treffen. 

Dee casestudies tonen allereerst aan dat in de gevarieerde verbeelding van 

beroepsbeoefenaarss direct of indirect het gedachtegoed over arbeidzaamheid doorklinkt. Heel 

duidelijkk is dit bij de schoenmaker en de spinster. Zij worden primair als representanten van 

noestee vlij t gevisualiseerd.14 In tegenstelling tot de late Middeleeuwen is de verbeelding van hun 

arbeidd niet langer en uitsluitend op te vatten als een visuele bezegeling van hun plaats in het 

maatschappelijkk bestel (de werkende stand;, maar bovenal als een exemplum voor algemeen 

maatschappelijkk gedrag. Arbeid en arbeidzaamheid waren voor alle burgers van de Republiek 

Ziee hienoorrespcctie\elyk de afbeeldingen 117. 158 en 168 
11 Zie hiervoor de paragraaf Beeld en betekenis uit de Inleiding en de afzonderlijke casestudies, 

, :: Zie hiervoor de paragraaf Stedelijke arbeid uit hoofdstuk 1 
: '' Zie hiervoor respectievelijk de paragrafen Bijbelse arbeid en Agrarische arbeid uit hoofdstuk 1 
""  Zie hiervoor respectievelijk de hoofdstukken 5 en 7 
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geëigend.. Ook de toename van beroepsportrettering hoger op de maatschappelijke ladder 

'notaris,, predikant; en soms in ambachtelijke krmg. is te beschouwen als een exponent van een 

maatschappelijkk klimaat waarin arbeidzaamheid zich in een bijzondere belangstelling mocht 

verheugen.'""  Zelfs in de functionele rol die beroepsbeoefenaars vervulden bij de verbeelding van 

religieus-moralistischee opvattingen, zoals bijvoorbeeld in Jan en Casper Kurken's prentensene Het 

Me/iselykMe/iselyk Bedryf', zegt de keuze voor dit motief iets over de mate waarin de arbeidende mens her 

toenmaligee publiek moet hebben aangesproken.1'1 

Kenn tweede element dat uit de casestudies naar voren komt, is de groeiende rol van het 

beroepp in de visuele identiteit van (groepen van) individuen. De afzonderlijke studies laten zien 

datt de plaats van het beroep m de visuele identiteit opmerkelijk verschilde al naar gelang de aard 

vann de werkzaamheden en de positie die het beroep op de maatschappelijke ladder innam. 

Beroepsportretteringg was een verschijnsel dat met name m de maatschappelijke middenklasse 

veell  voorkwam. Dit is vooral goed te zien bij de onderzochte professies in wording: de notaris en 

dee predikant.17 Centrale elementen bij de professionalisering van deze beroepen - kennis en 

vaardigheden,, dienstverlenende instelling, publiek gezag - kregen in een groeiend aantal 

beroepsportrettenn een prominente plek toebemeten. De integere notanus pubüats en de geletterde 

enn welbespraakte predikant hebben hun stempel op de beeldende kunst weten na te laten.'s Ging 

hett bij de notaris primair om beroepsportretten voor eigen of familiaal gebruik, 

predikantsportrettenn werden ook in opdracht van derden of voor een breed publiek vervaardigd. 

Mett of zonder beroepsattnbuten vervulden deze portretten een belangrijke rol in het proces van 

religieuzee identiteitsvorming in de religieus woelige zestiende en zeventiende eeuw.19 Dat deze 

beroepsportrettenn vooral in de kringen van de professies in wording veehuldig voorkwamen, 

heeftt veel te maken met de ontwikkeling van deze beroepen. Professionaliteit van de eigen 

beroepsgroepp werd welbewust nagestreefd en gekoesterd en gaf mede vorm aan de 

maatschappelijkee status van de betreffende beroepsbeoefenaars. De vele beroepsportretten van 

notarissenn en predikanten zijn goed vergelijkbaar met de beroepsportretten van geleerden, 

medici,, beeldend kunstenaars en goudsmeden, die eenzelfde eer in eigen professioneel kunnen 

legden. . 

Dee ontwikkelingen op de zeventiende-eeuwse kunstmarkt boden volop de ruimte om aan 

dee persoonlijke en maatschappelijke behoefte aan (beroeps(portrettering tegemoet te komen.2" 

Notarissenn kwamen beroepshalve regelmatig met kunst en kunstenaars 111 aanraking, hetgeen de 

totstandkomingg van beroepsportretten zal hebben vergemakkelijkt21 Bij predikanten was het 

primairr de maatschappelijke vraag naar kunstwerken die een grote stimulans vormde voor de 

verbreidingg van hun visuele beroepsidentiteit." Het ging hierbij niet alleen om 

(beroeps)portrettenn van predikanten, maar ook om de verbeelding van het motief van de predikant 

opop de kansel'm de vele zeventiende-eeuwse geschilderde kerkinterieurs.""' 

Ziee hiervoor respectievelijk de hoofdstukken 2 en 3 en de paragraaf Schoenmaker op de markt uit hoofdstuk 
5. . 
Ziee hiervoor de paragraaf Prenten in serie uit hoofdstuk 5. 

11 Zie hiervoor de hoofdstukken 2 en 3 
'̂ ^ Zie hiervoor de afbeeldingen 31. 32. 37. 40. 44 en 45 (notaris) en 56-51). 61. 65-67. 78-7(J (predikant). 

Ziee hien oor de paragraaf Aan de muur uit hoofdstuk 3 
"""  Zie voor dc/e ontwikkelingen de paragraaf Heeld en betekenis uit de Inleiding. 
" ll Zie hiervoor de paragraaf Notaris op de markt uit hoofdstuk 2 
"""  Zie hiervoor de paragraafden de muur uit hoofdstuk 3. 
"'' Zie hiervoor de paragraaf 6>p de kansel uit hoofdstuk 3 en de afbeeldingen 70-72 
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Lagerr op de maatschappelijke ladder kwam het fenomeen van beroepsportrettering 

beperktt voor. Dit betekent overigens niet dat het geschoolde schoenmakers of ongeschoolde 

zakkendragerss aan beroepsidentiteit zou hebben ontbroken- 4 De talloze visuele uitingen in 

gildeverbandd altaarstukken, begrafenisschüden, gevelstenen laten weinig ruimte voor twijfel aan 

hett bestaan van een collectieve beroepsidentiteit onder de georganiseerde beroepsbeoefenaars 

aann de onderzijde van de arbeidsmarkt."" \ aak werden hierin met gepaste trots de vaardigheden 

vann het eigen ambacht of beroep gevisualiseerd. Af en toe is het zelfs mogelijk uit het 

beeldmateriaall  een glimp van individuele beroepsbeleving op te vangen o f te reconstrueren.-' De 

incidentelee beroepsportretten van ambachtslieden laten bijvoorbeeld zien, dat het eigen beroep in 

dee ogen van deze ambachtslieden iets was waarmee men voor de dag kon komen. De trots 

waarmeee ze hun product of hun kunnen aan ons tonen, is onmiskenbaar" Ook bij hen was het 

beroepp van betekenis voor hun maatschappelijke identiteit. De referentie aan ambachtelijk 

vakmanschapp in de talrijke zeventiende-eeuwse geschilderde werkplaatsmteneurs moet bij dit type 

ambachtsliedenn een snaar hebben geraakt. Als zij dergelijke schilderijen al niet zelf bezaten - en 

boedehuventanssenn zwijgen op dit punt - dan zullen ze die in het sociale verkeer of bij een 

publiekee verkoop van schilderijen ongetwijfeld zijn tegengekomen. De beleving van deze 

voorstellingenn was vermoedelijk minder eenduidig dan de gangbare interpretatie van deze 

voorstellingenn als louter representaties van arbeidzaamheid doet vermoeden. Like historicus weet 

datt het verleden vele malen rijker geschakeerd was dan hedentendage kan worden aangetoond. 

Onderaann de maatschappelijke ladder, bij ongeorganiseerde arbeidsters zoals de spinsters, 

iss het tevergeefs zoeken naar een glimp van individuele beroepsbeleving. Zij gaan geheel schuil 

achterr het maatschappelijke gedachtegoed over deugdzaamheid dat ze geacht worden te 

representeren.2""  Arbeidzaamheid vormde een cruciaal facet van deze vroegmoderne 

deugdzaamheid.. De spinster speelde bij de verbeelding hiervan een belangrijke rol. Zij was niet 

alleenn een deugdzame huisvrouw in de enge zm des woords, maar bovenal een vlijtig e en 

arbeidzamee vrouw die op gezette tijden haar bijdrage aan het gezinsinkomen leverde. De 

gangbaree opvatting over de iconografie van de spinster als de bij uitstek deugdzame huisvrouw-

behoeftt dus enige nuancering."" 

Aann het andere uiterste van het beroepenspectrum zijn uitingen van beroepsidentiteit 

eveneenss relatief schaars, maar dat had een andere oorzaak. Hoog op de maatschappelijke ladder 

liett men zich in het visuele zelfbeeld slechts bij uitzondering op het beroep, maar veeleer op 

rijkdomm en bestuurlijke verantwoordelijkheden voorstaan/1 De aaril van het beroep van 

koopman-bankierr was dan ook van een geheel andere orde dan dat van notaris en predikant. 

Natuurlijkk was onderuemersvakmanschap in de uiterst ongewisse tijden van oorlog, ziekte en 

gebrekkigee communicatie van groot belang om op het juiste moment de juiste beslissingen te 

kunnenn nemen. Mercunus, de slimme en alerte god van de handel, was niet voor niets de 

raadsmann van iedere koopman-bankier.'1 In tegenstelling tot de professies m wording bleet het 

44 Zie hiervoor respectievelijk de hoofdstukken 5 en 6. 
"""  Zie hiervoor respectievelijk de paragrafen Heilig en profaan schoeisel en De act van het dragen uit de 

hoofdstukkenn 5 en 6. 
"''' Zie hiervoor de paragraaf .Sc hoenmaker op de markt uit hoofdstuk 5 

Ziee hiervoor de afbeeldingen 139-141 
vv Zie hiervoor hoofdstuk 7 

-'' Zie hiervoor de paragraaf Huiselijke nuance* uit hoofdstuk 7. 
Ziee hierv oor de paragraaf I 'erborgen bankiers uit hoofdstuk 4 Zie ook de afbeeldingen 90 en 195 
Ziee voorde verbeelding van Mercurius. god van de handel, de paragraaf Onder Mercunus' vleugels uit 
hoofdstukk 4 
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vakmanschapp van de koopman-bankier echter altijd sterk functioneel van karakter en 

ontwikkeldee zich niet tot een doel op zich. 

Krr IS overigens sprake van een opmerkelijk contrast tussen het zestiende- en zeventiende 

eeuwsee beeldmateriaal. Terwijl zeventieiide-eeuwse kooplieden-bankiers in hun portretten 

pronktenn met hun luxueuze kleding en landhuizen, heten hun zestiende-eeuwse collega's zich 

regelmatigg m vol beroepsornaat portretteren/2 Deze openlijke beroepsportrettering in de 

zestiende-eeuwsee koopmansportretten onderstreepte de toenmalige maatschappelijke opkomst 

vann een nieuwe handelsklasse. Het was een teken van zelfbewustzijn dat, ondanks de 

maatschappelijkee scepsis over de schaduwzijden van de handel, mede aan het uitgeoefende 

beroepp werd ontleend. Met het doorzetten van de maatschappelijke inburgering van deze 

voormaligg omstreden, maar economisch belangrijke beroepsbeoefenaars in de zeventiende eeuw, 

verdweenn de koopman-bankier als herkenbare beroepsbeoefenaar uit de portretkunst. In zijn 

visuelee onzichtbaarheid als beroepsbeoefenaar toont zich dan als het ware de reikwijdte van zijn 

maatschappelijkee respectabiliteit." 

Kenzelfdee contrast tussen het zestiende- en zeventiende-eeuwse beeldmateriaal is in de 

verhalendee kunst traceerbaar: de nadrukkelijke aanwezigheid van financiële beroepsbeoefenaars 

inn de zestiende eeuw en de opmerkelijke afwezigheid van hen in de zeventiende eeuw, terwijl de 

maatschappelijkee acceptatie van deze beroepsbeoefenaars juist omgekeerd evenredig was. Deze 

opmerkelijkee paradox is verklaarbaar als bedacht wordt, dat de maatschappelijke waardering voor 

menselijkee arbeid niet ongeclausuleerd was. Arbeid was weliswaar nastrevenswaardig, maar 

diendee op een eerlijke en christelijke wijze te worden verricht.'4 Overijverige arbeid, gericht op 

hebzucht,, was uit den boze. Beroepsbeoefenaars vervulden ook bij de verbeelding van dit 

gedachtegoedd een belangrijke rol. Zij die in de dagelijkse beroepspraktijk volop met het dilemma 

vann (on)eervol beroepsmatig gedrag werden geconfronteerd, zoals bijvoorbeeld allerhande 

financiëlee dienstverleners, waren bij uitstek geschikt om deze valkuil te visualiseren. Terwijl het 

geldd in zestiende-eeuwse beroepsportretten van kooplieden-bankiers zonder problemen ligt 

uitgestald,, krijgt dit motief m de talloze bureauscènes met soms karikaturale geldwisselaars en 

belastingontvangerss uit diezelfde tijd een dubieuze rol toebedacht" Het zijn de uitwassen van de 

groeiendee financieel-economische dienstverlening in het commerciële centrum van de Zuidelijke 

Nederlanden,, Antwerpen, die worden bekritiseerd. Tegelijkertijd representeren deze 

voorstellingenn de algemeen maatschappelijke ondeugd Anirit/a (Hebzucht en Gierigheid). 'Terwijl 

bijj  de verbeelding van deze ondeugd aan financiële beroepsbeoefenaars in de zestiende eeuw een 

glansroll  is toebedeeld, is hiervan m de zeventiende eeuw weinig meer terug te vinden. 1 Iet is alsof 

dezee ondeugd dan niet meer primair met hen wordt geassocieerd, hetgeen de geleidelijke 

maatschappelijkee integratie van deze beroepsgroep in de loop van de zestiende en zeventiende 

eeuww bevestigt.'' De beschermende vleugels van Mercunus strekten zich inmiddels zonder veel 

bedenkingenn over het bankiersmétier uit. 

Hett beeldmotief van de Immo faber - de werkende mens - mocht zich in de vroegmoderne 

Nederlandenn in een bijzondere belangstelling verheugen. Ook eerder in de tijd en in andere 

Ziee hiervoor de paragraaf Ze mende-eeuw se collega's uit hoofdstuk 4 en de afbeeldingen 94-96. 
Ziee voor deze ontwikkeling de paragraaf Onder Mercunus' vleugels uit hoofdstuk 4. 

'44 Zie hiervoor de beschouwingen over het chnstclijk-humanisusche gedachtegoed over arbeid uit hoofdstuk 1 
°° Zie hiervoor de paragraaf Zestiende-eeuwse collega's uit hoofdstuk 4. 

Ziee hiervoor de paragraaf J 'eru orpen eenten uit hoofdstuk 4. 
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landenn is de werkende mens gevisualiseerd. In laatmiddeleeuwse manuscripten"1', Noord-branse 

kathedralen,, Duitse houtsnedes". Italiaanse en Duitse portretkunst '' - om enkele voorbeelden 

aann te halen - is de werkende mens aan te treffen"1. De /e oudere en geografisch gespreide 

beeldtraditiee is mede van invloed geweest op de verbeelding van het motief in de Nederlanden.41 

Tochh is de gevarieerdheid en verbreiding van dit motief in de Nederlanden vrij uniek. De 

svstematischee wijze waarop vroegmoderne noties over menselijke arbeid, beroepen en 

beroepsuitoefeningg in allerhande voorstellingen in met name de zeventiende-eeuwse Republiek 

zijnn uitgewerkt, is opmerkelijk.42 Dat een stedelijke thematiek hierin een vooraanstaande plaats 

kreeg,, is illustratief voor de verbondenheid van het verbeelde gedachtegoed met de stedelijke 

context.. In de verstedelijkte Republiek bloeide de economische bedrijvigheid en was de 

professionaliseringg van beroepen in volle gang. t iet was in de economisch bloeiende Hollandse 

stedenn van de Republiek, met hun verhoudingsgewijs 'moderne' beroepsstructuur, dat het 

gedachtegoedd over arbeid en arbeidzaamheid gedijde en normstellend werd. De combinatie van 

dee omvangrijke zeventiende-eeuwse kunstproductie en de laagdrempelige kunstmarkt maakte 

verbeeldingg op grote schaal ook mogelijk. De noeste arbeid van de werkende mens werd onder 

ditt gunstige gesternte letterlijk (in beeld; en figuurlijk (in waardering) ingelijst. Arbeidzaamheid en 

eervollee beroepsuitoefening waren maatschappelijke deugden. Beroepsbeoefenaars associeerden 

zichh hier graag mee of representeerden in de ogen van anderen deze deugden. De ondeugdzame 

tegenhangerss hiervan - de ledigheid en het oneervolle beroepsmatige gedrag - deden de 

deugdzamee voorstellingen nog mooier tegen de donkere achtergrond uitkomen. Deze inlijsting 

houdtt voor ons wel een waarschuwing in. Het was een gestileerd gedachtegoed dat voor het 

voetlichtt werd gebracht, waar de praktijk van alledag niet aan kon tippen (arbeidzaamheid; of 

braaff  bij afstak (ledigheid). Kvcnzeer ging het om een gestileerde beroepsbeoefenaar. We zien 

hemm van z'n beste, sociaal wenselijke kant of juist als een karikatuur. Het doet aan de betekenis 

vann het beeldmateriaal echter niet af. Sterker nog: in de vertekening ligt juist de betekenis. I loe 

effectieff  de werking hiervan was, blijk t uit de charme die van deze werken tot op de dag van 

vandaagg uitgaat. 

,77 Zie de albecldingen 8. 15-16.43. 101. 118. 128. 173. 184. 
Ziee afbeelding 120. 
Ziee de afbeeldingen % en 139 

'' ll Zie hiervoor ook de literatuur over het eerdere kunsthistorische onderzoek naar de verbeelding \ an arbeid uit 
dee paragraaf Historiografische plaatsbepaling van de Inleiding 

411 Zie hiervoor de voorbeelden in de afzonderlijke hoofdstukken. 
4""  De verschillende prentenseries uit de tweede helft van de zestiende eeuw waarin de tegenpolen 

arbeidzaamheidd en ledigheid werden verbeeld, waren t> pisch voor de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden 
Veldmann 1992.'Images of labor'. 227 



S u m m a r y y 

Framedd Wor k 

Th ee representation of labor  and profession in the early modern Netherlands 

Twoo different stones can be told about the representation of labor and profession in the early 

modemm Netherlands (circa 1500 - 1700,. The first one is short. It shows that die remarkable 

economicc growth of the Nedierlands, culminating in the Golden Age of the Dutch Republic, did 

hardlyy spark the imagination of contemporary artists. In that penod economic activity could be 

seen,, heard, and smelled everywhere in die public space of cities. However, the theme of labor 

andd profession onlv occupied a modest place in paintings, drawings, and prints of diat period. 

Especial!}-- when the available visual material is compared with the impressive production of art of 

thee seventeenth century, this conclusion seems almost inevitable. This impression is reinforced 

byy the far from representative distribution of the available visual material across different 

economicc domains. Certain trades are hardly depicted. The relatively modem agricultural sector 

off  the Republic, in fact its largest economic segment, has left a visual trace that one could hardly 

calll  realistic. Of the rustling lif e of craftsmen in cities, especially the more traditional basic crafts 

(suchh as shoemaker, tailor, and weaver; have been visualized, certainly in so far as die art of 

paintingg is concerned. The visual material dierefore gives an incomplete and dius a distorted view 

off  the socio-economic reality of the penod. The documentary value of the material is not absent, 

butt it is too fragmentary to be of use as a source for historical research. Therefore, the socio-

economicc historian cannot use the material other than for purposes of illustration, and for die art 

historiann an additional problem presents itself. The available visual material randomly spans 

acrosss die work of varying artists and diverse types of representation, and therefore fits only with 

greatt difficult} - in the usual - painter or genre oriented - method widii n the discipline of the 

hiss ton- of art. Moreover, in die visual material few pieces of exceptional quality can be found. 

However,, a more interesting story can be told about the visual matcnal with economic 

motifs.. This second story forms the center of this cultural and historical study. Tt stems from the 

paradoxx that in the apparent weakness of the image as an empincal source, its strength can also 

bee found. Precisely due to its distortion of the social and economical lif e of those times, the 

visuall  matenal can reveal something about the possible meaning's of diat realm- in dailv life. The 

mannerr in which early modern notions concerning human labor and professions were being 

visuallyy expressed -and formed - qualify this visual matenal as an important historical source. 

Besidess examining the representations of economic activity, this study also addresses vocational 

portraits,, narrative depictions in which representatives of professions figure and other visual 

renderingss of professional activities such as the attributes of the guilds. 

Inn exploring and interpreting the multifaceted visual matenal m this study, two lines of 

questioningg are principal. The starting point of die first concerns the early modern concept of 

labor.. This notion, visualized according to Christian-Humanist legacy, is discussed in chapter 1. 

Sincee the late sixteenth c en tun- and onwards, the representation of labor as a societal virtue and 

itss adversan - idleness as a vice - increased considerably. Several series of prints were published 

inn which the contrast between industriousness and idleness was dramatically represented in visual 

images.. Depictions that were accompanied by texts left no doubt as to what the intended 

meaningg was for the contemporary beholder. A similar focus on this conceptual pair can be 

tracedd to the manner the visual motif of the working Adam and Hre 'by the sweat of your brow'; 
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andd the motif of the ban est of wheal were represented. Both motifs prevailed in late medieval 

religiouss context "bibles for the poor, the breviary, ecclesiastical sculpture;, but received their 

properr accent in the course of the period m the art of painting and printing. 

Originally,, biblical and agrarian-based images dominated the depiction of conceptions and 

motifss concerning industnousness and idleness, t or example, there are many images illustrating 

Adamm tillin g the soil with a spade and cultivating the land together with his sons. Within die 

recurringg image of the work of farmers, their unambiguously agricultural activities such as 

plowing,, sowing and harvesting are given an honored place. .Also Labor, the personification of 

work,, is illustrated widi its permanent attribute, a spade. However, during the last decades of the 

sixteenthh centurv and earlv seventeenth century die visual language started to focus more and 

moree on urban imagery. Biblical and agrarian motifs did not disappear, but die urban newcomer 

justt gained more terrain. At this point, the second line of inquiry of this study emerges, which 

focusess on the urban practitioners. They started to appear more frequently and in different forms 

inn the visual arts. The case studies concerning the notary, the minister, the merchant-banker, the 

shoemaker,, die bag carrier, and the spinner testify to this shift in remarkable ways (chapters 2 to 

7... Practitioners can be found as mere participants or as messengers of religious-moralistic 

learningg and thereby signaled something of the economic or social importance that was ascribed 

too their work (in the case of the bag earner; and to industnousness in general (in the case of the 

shoemakerr and the spinner. The regular pattern with which practitioners were propelled into this 

rolee also reveals the appeal that the motif of the homo faber (laboring man) must have had for 

contemporaryy viewers. In addition, work and occupation acquired an ever more prominent 

positionn in die visual identity of individuals and groups of individuals, a development that is 

easilyy traceable in the seventeenth century. Identity in this context should be understood as a 

mixturee of self image, self realization, and the image that others have of us. Vocational portraits 

nott only show the self-image that professional practitioners had of themselves - or would have 

likedd to have diffused (notaries, ministers) but also the influence of social opinions upon this 

veryy image (ministers). Also the manner m which the social construction of images concerning 

professionall  practitioners manifested itself in other visual genres, contributed to the visual 

identityy of quite a few of these practitioners (minister, merchant-banker). 

Thee case studies presented in this book are exploratory and interpretative in nature. I he 

imagee and its analysis have a dominant role in this realm. Thanks to the relatively balanced spread 

off  the investigated professions over the early modem urban profile as a whole (Often 

characterizedd in terms of type of labor and economic clustering;, they offer to a certain extent a 

meaningfull  frame of interpretation for die multifarious features proper to the visual material. A 

centrall  premise of this study is that interpretation is impossible without context. Not only the 

developmentss in the nature and status of visualized professions (protessionalization, social 

acceptation;; are crucial, but also the relevant visual traditions and changes that occurred in the art 

market. . 

Thee importance of visual traditions for the attribution of meaning in the study ot the 

earlyy modem visual material is undisputed. Visual traditions stand for typical and common modes 

off  representation. Thev demonstrate both continuity and changing accents, both of which are or 

cann be relevant for the attribution of meaning. I lowever, the determining role of visual traditions 

alsoo has its limits. Indeed, the manner in which the beholder appropriated the possible meanings 

off  works of art can never be fully captured by them. Not even epoch wil l have had the same 

associationss when confronted with comparable visual types. And also during the same period, 

workss of art may have been perceived differently, depending on the public, l o r example, the 
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representationn of the visual motif of the money balance was most likely connected with other 

connotationss in the seventeenth century than it had had in the sixteenth century. In the sixteenth 

centuryy tins motif was still primarily associated with various kinds of financial professionals that 

weree socially regarded with a certain amount of suspicion. In die seventeenth century the 

unspecificc figure of the old miser was no longer connected to contemporary professionals; in the 

laterr representations only die reference to the general social vice of greed and miserliness 

remained. . 

Thee art market expanded towards mass selling and was characterized by large-scale 

productionn and a broadly constituted buyers' public. The gradual rise of income, and the 

remarkablee decline of the prices of this consumer good that had previously been a luxury 

product,, brought paintings within the reach of large groups of the population. Among them, also 

representativess of the investigated professions could be found. Household inventories not only 

givee insight into the actual possession of works of art among these professional practitioners, but 

theyy also endorse the fact that practitioners shaped their professional identity with the help of 

visuall  means. Moreover, they demonstrate that professional identity was also socially constructed 

(ass was the case with the portraits of ministers, made for third parties or for the public at large). 

Thee case studies show that the role of the profession in the visual identity of individuals 

orr groups of individuals differed remarkably, depending on the position the profession occupied 

inn the social hierarchy. The making of recognizable portraits was a widely known phenomenon, 

especiallyy for the so-called middle groups. This can easily be seen from the investigated emerging 

professions:: the no tan- and the minister (chapters 2 and 3). Central elements in making these 

occupationss more professional such as knowledge and skills, service and public authority—were 

givenn much attention in vocational portraits. The honest notanm publicus and the learned and 

eloquentt minister succeeded in placing their visual mark in the visual arts. Whereas professional 

portraitss of notaries were primarily for personal use, portraits of ministers were also made at the 

requestt of third parties or by public demand. With or without these professional attributes, 

portraitss of ministers fulfille d an important role in creating a spiritual identity during die 

religiouslyy turbulent late sixteenth century and early seventeenth century. The presence of 

vocationall  portraits in the group of emerging professions has much to do with the developments 

mm the very nature of these professions, but also demonstrates that, for many of the middling sort, 

thee profession was a status-enhancing factor. It contributed to the honor and fame of die 

portrayedd individuals and it was for this reason that they indulged in it. The developments in the 

seventeendii  century art market offered ample opportunity to meet this personal or societal need 

forr the painting of (vocational) portraits. 

Lowerr in die social hierarchy vocational portraits were rarely seen, but this circumstance 

doess not imply that shoemakers and bag carriers lacked professional identity (chapters 5 and 6). 

Numerouss visual expressions m the context of guilds (altarpieces, funeral shields, facade stones • 

leavee little room to doubt about die existence of a collective professional identity for organized 

practitionerss on the lower side of the labor market. The pride and know-how of the craftsman's 

skilll or profession was often apdy visualized. Occasionally it is even possible to discern a glimpse 

off the individual experience of the profession in question. The incidental vocational portraits of 

artisanss show that, in their own eyes, their profession was a factor of considerable importance. 

'II he reference to craftsmanship in the many seventeenth-century painted workshop-interiors 

mustt have struck a cord for artisans. l iven though they might not have personally owned those 

paintingss - and inventories remain silent on this matter - they may very well have encountered 

suchh paintings in social intercourse or at public auctions. The experience of these representations 
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was,, ui that case, probably more equivocal than die widespread interpretation of these paintings 

ass representations of mdustnousness suggests. Indeed, what is unknown might very well have 

existed.. I lowever, in the depictions of unorganized female workers such as die spinner we search 

inn vain for clues as to how they might have individually experienced their profession (chapter 7). 

Theyy are completely obfuscated behind the social conceptions and values that they were deemed 

too represent. Anvwav, the commonplace iconography of the spinner, as the virtuous housewife, 

shouldd be differentiated. The core of early modern female virtue was not necessarily the amount 

off  domesticity a woman had, but rather being industrious at various levels both inside and 

outsidee the domestic realm. 

Too the other extreme, the expressions of professional identity are relatively scarce, but for 

aa different reason (chapter 4). At die top of the social ladder, individuals were portrayed not as 

professionalss but rather as being wealthy and prosperous burghers. No merchant-banker could 

acquiree prosperity without financial and commercial worries, but the portraits of these merchant-

bankerss show little, if any at all, of those occupational activities. 

Whereass seventeenth-century merchant-bankers flaunted luxurious clothing and 

mansionss in their portraits, their sixteenth-century counterparts were more likely to be depicted 

inn full regal of their occupation. The painting of vocational portraits - or the lack of them -

illustratess that there was an emancipating aspect involved. The unvarnished sixteenth-century 

vocationall  portraits certified the social rise of a new commercial group. Whereas m the sixteenth 

centuryy portraits openly confirmed and enhanced the professional identity of those whom were 

portrayed,, in the seventeenth century it was the other way around. The many portraits of 'hidden 

bankers'' - i.e., portraits without professional attributes - illustrated the social integration of 

previouslyy contested, but economically necessary, professional practitioners. 

Throughh the representation of merchant-bankers, it became remarkably visible that praise 

forr human labor m the early modern period did not evolve without hesitation. To practice a 

professionn meant to do so in an honest and Christian way. Excessively energetic labor, inspired 

byy greed, was deemed reprehensible. If the caricatures of moneychangers and tax collectors in 

sixteenth-centuryy office scenes represented anything, it was that these financial practitioners were 

inn the eyes of die public all too capable of exerting their profession m a dishonest fashion. 

Thee homo fiber was a subject of special interest m the early modern Netherlands. The visual motif 

mavv have been partially influenced by an older and geographically diverse visual tradition, yet the 

systematicc way in which it has been elaborated on in various representations, especially in the 

seventeendii  century Dutch Republic, is quite unique. The fact that an urban visual language 

fulfille dd a dominant place, illustrates that there was a connection between the concepts of labor 

andd mdustnousness on the one hand, and the urban context on the other. It was in the economic 

thrivingg cities of Holland, in the Republic, that this legacy flourished and became the norm. '1 he 

earnestt labor of working men was both literally (visually) and figuratively (appreciatively) framed. 

Industnousnesss and honorable pursuit of a profession became social virtues. Professional 

practitionerss associated themselves gleefully with these virtues, or were perceived by beholders to 

havee them. In contrast, die dark picture of antagonists of mdustnousness and honorable 

professionall  practice—i.e.. those associated with the vices of idleness and dishonorable 

professionall  behaviour—gave the virtuous representations even more distinction and profile. 

However,, for the present viewer, this framing is a subtle warning. The ideas expressed in these 

imagess were a highly stylized view to which the practices of the everyday world did not always 

liv ee up to 'e.g.. mdustnousness; or with which they did contrast m a favorable way (e.g., idleness;. 
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Att the same tunc, we observe a stylized professional practitioner. His is represented at its best or 
insteadd precisely as a caricature. By no means does this circumstance diminish the meaning and 
importancee of the visual material. To emphasis tins more sttonglv: in the distortion lies its very 
meaning.. How effective its influence was, is demonstrated by the charm that this visual material 
exertedd and still continues to do so, even until todav. 
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Sveerts,, Ilieronvmus, 56 

Sweerts.. Michael, 174 

Svbilla,, Gijsl>err, 73 

Svlvius,, Ian Cornells/, .predikant;, 61, 64-65; 71, 82, 

aa tb. 58 

Svmenn Si|meiiss f juwelier, geldwisselaar;, 9(, 

S\\ node van Dordrecht, 64 

tabbaard,, 62-64. 6'). atb. 56-63, ~')-8u, 82. 85 

rafelhouder,, 85,98-')'), lu4 

11 attin predikant , 0'i 

Teellinck,, Max. -''predikant;-, 3-' • 

Temple.. \X illiam. 44 

'1'emerss de Jonge, David, 29, In'); 114; 116 

testament,, 37; 43-45; 49; 58 

Tetterode,, Adriaen lacobs/ van .predikant;,
 74 

textielnijverheid,, 2; 4; 13; 156-157, 159; 104, 174 

Iliuvs,, Jacques, 42 

li|ll 1'ilenspiegel, 123 

tijmtak,, 173 

timmerman,, 24, 8u. 122-123, 125-126 

Tobias,, 167; 169 

Tobiass en Sara, 53-55; atb 47-49 

Tobb it, 53-54; 167-169; 174, atb. 186 

roeeigeiung,, 5 

Tol,, Dominicus van, 174 

Toonneell der Ambachten, 198, 133 

Toorenvliet,, Dirck 'notaris), 52; atb. 45 

Toorenvliet,, lacob, 52, 174 

Tortarolis,, |an Lranchovs (tafclhoudcr), 85 

toverij,, 12 

Traagheid,, de, 32 

traankokenj,, 4 

transportsector,, 12u; 1,39; 147 

ii rigland, Jacob (predikant), 91 

Trip,, de koopmansfamilie, 9(1; 95; 17'i 

Tubal-Kain,, 18; 125 

turf,, 139; 141-142; 147, 149; 152, 16.3 

rurfdrager,, 141; atb 145, 158-159, 10" 

turrwinning,, 4; 149 

twijnen,, 174-175 

'1'vbis,, Dirck 'koopman'. Oil 

1'demans,, Godfried (predikant;, 46; 97 

Ldinck,, Gerard kleermaker , 130; 133 

uithangborden,, 44 

1'ltt,, Jacob van der, 44 

universiteit,, 41, 67 

\\ ader Tijd, 3u-31; 33, 165; atlv 24, 28, 183 

vakmanschap,, 115. 127-128; 136; 184-185 

Yalck,, PieterGaes/. , 83 

\\ alckenborch, Martin van, 3' > 

valsemunterij,, ''5 

vanitas,, 74, Ui9 

varken,, 166. atb. 185 



\\ asari, Georgio, 132 

Yeen,, Otto van, 30, 118 

\'een,, Pierer van, .39 

\\ eenendael, Thomas lansz. van, 38-39 

veilingen,, 8; 50; 133 

Yeldcc II , Jan van d,, 71 

Yenne,, Adriaeii van de, 4; 36, 14'), 161, 168, 174 

Yenne,, fan van de, 126 

Yerbeeck,, Hermanus, 22; 13o-131; 171 

Yerbeeck,, |an, 166 

\\ erenigde Oosrindische Compagnie, 88; 97 

\\ erhey, lan (notarts, procureur), 41 

Yerkolje,, [an, 71 

\\ erkolje, N'ikolacs, 7U 

Ycrlorenarbeiit,, Cornells Gerritsen, 81 

Ycrmeer,, Johannes, 1; 3, 37; 7i), 95; 130 

Yernarti,, Gabriel (tafelhoudcr), 85-86; 90-91; afb. 83 

Yematti,, lohan, 86 

versclirifteli|king,, 44 

Yerscluiier,, Lieve, 73 

verstedelijking,, 25 

Ycrwey,, Jacob, 42-43 

Yezckius,, Bernardus (predikant), 78 

Yictors,, Jan, 90; 114; 116 

\\ tetor, Conradus (predikant), 62 

Yigne,, Johannes Hochedé de la 'predikanti, 66 

Yinck,, Abraham, 66 

Yisscherr II , Claes Claesz., 19, 22 

\\ isscher, Claes lans/., 156 

Yisscher,, Roemer, 34; 46; 57; 69, 98; 11 O; 149; 172 

visser,, 34 

visserij,, 4 

Yives,, 161 

\\ het, Hendrick Cornells/, van, 73 

Mier,, Johannes Ions/, van, 115; 118 

Mier,, Willem van der, 37 

vhjr,, 21; 29; 31; 33; 35, 120; 156, 159-160; 165; 173; 

176;178;182 2 

Yh,t,, de, 13; 31. 124, 127, 15", 162, 165, 1~3 

YoL-rius,, Gisherrus, 99 

\\ ogelaar. Mr. lacob de stadssecretaris . 3C); atb. 33 

volks-- en kinderprenten, 6; 121 

\\ ondel, Joost van den, 63, 169 

\\ oogt, lan de 'kleermaker., 132 

voorhuis,, 81-82; 113,152 

\\ os, Cornells de, 50-52 

\\ os, Jan, 9(i 

Yos,, Maarren de, 18, 21, 32, 33; 16o; 165 

Yosmaer,, D., 146 

vrek,, 43, 108 

YY rel, Jacobus, 124 

\\ ries, Cornells Pierersz. (schoenmaker), 130 

vv ri|e beroepen, 14 

vroomheid,, 63; 65; 78; 167-168; 175 

vrouwenarbeid,, 1; 14; 141; 159; 171 

Yrovlinck,, Glnslenus, 126 

Yulcanus,, 1 24 

vuurijzers,, 168 

waagdrager,, 142 

waaggebouw,, 142 

Waal,, Hans van de, 11 

\\\ aesberge, Janssoons van, 142 

WW assenaer, Gerard van (notaris), 42 

weegschaal,, 95; 103-104; 106; IK.) 

Weenix,, Jean Baptist, Iü5 

Wecnix,, Jean Bapttste, 124 

Weigel,, Chnstoph, 58; 121; 141 

welsprekendheid,, 65; 70-71; 83; 93 

werkenn van de maand, 26 

werkhuis,, 171, 175 

Wet,, Jacob Jacohsz. de, 72; 148 

wever,, 3; 31; 122-124, 155; 157; afb. 168-169, 173, 

180 0 

\\\ evden, Rogier van der, 77 

\\\ ie re, Bartholomeus van der (notaris, 

stadssecretaris!,, 4o, 46, arb. 35 

Wijck,, Ghysberr van 'notaris,, 46; 48, atb. 4o 

\XX i|iigaert, Tobias Govertsz, van den 'predikant;, 66; 

atb.. 62 

Wijse,, Joris de notaris;, 41-42; "2 

\\\ i|Se, Jurnaan de, 41 

Wisselbank,, 90, 92-96 



wisselbrieven,, 9U; ()2 

Witre,, F.rmnuel de, 72-73 

W"irrt-,, Petrus de 'predikant,,, 82 

\\\ irtewrongel, Perms, 23. 35: ~(y. 161. 172 

woeker,, 97-')'); lli. i 

woekeraar,, H'K lu4; ] \n 

wnonculruur.. 12 

\\\ oudt, | .in Cornells/, van 'r, 66 

V\\ tenbogaert, lohannes 'predikant;, 61. 62-66; 68; 

_l)-8(J.. 85. afb 57, 5') 

\\\ tewael, loachim, 72 

Wultraat,, Matthias, 115 

\\\ vntgis, Melchior (muntmeester), li)5 

/akkendrager.. (>;  13-14, 31, 35, 13~-14n; 142, 144. 

146-147;; 149, 151-154, alb. hoofdstuk 6 

/akkendragcrsgilde,, 142-144; 146. 150-152; afb. 1 

162-16.3,, 166 

/akkendragershuis,, 144 

Zamora,, Rodencus van, 47 

/.anen,, Moris Meesx. van ischoenmaker), 13u 

/eepziederi],, 2; 4 

zegcl,, 37-38; 43, 46 

Zevenn I loofdzonden, 34, H'4; In1), 166 

ziekentrooster,, 75 

Zilverenn Heuw, 21 

zoldertje,, 113 

Zondeval,, 17-21 .i; 22; 34; 16d; 173 

/outziedenj,, 4 

/weep,, ln7; 127; 157. 178 
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11 Johannes Vermeer, Het straatje, ca. 1658 Amsterdam, Rijksmuseum. 

22 Gerrit Berckheyde. Gezicht op de Dam, 1674. Amsterdam, Amsterdams Historisch Museum 



33 Jan Brueghel de Jonge, Adam aan het werk, ca. 1650. Particuliere collectie. 

44 Jan Brueghel de Jonge. Verdrijving uit het paradijs, ca. 1650. Particuliere collectie 



Johanness Sadeler I naar Maarten de Vos, Abel als schaapherder en Kaïn als ploegende 
boer,boer, 1583 (gravure). Leiden, Prentenkabinet Rijksuniversiteit Leiden. 

\dfh6t,\dfh6t, 'smr^.s ; u ^ _;~. - j - IF. -j- . 
 ns -.iS£ t.~j-.i-~ -.<.,-

66 Jan Saenredam naar Abraham Bloemaert, Adam aan het werk, 1604 (gravure). Amsterdam. 
Rijksprentenkabinet t 
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77 Lucas van Leyden, Verdrijving uit het paradijs, 1510 (gravure). Amsterdam, 
Rijksprentenkabinet. . 
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88 Ju//, Miniatuur uit Heures de Louis de Laval, ca. 1475. Parijs. 



99 Gildebord van het Deventer Boulieden gilde, 1634. Deventer, Stadhuis. 

100 Hollandse school, Gildebord van het Haarlemse St. Josephgilde, 1629. Haarlem, Frans 
Halsmuseum. . 
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111 Claes Jansz. Visscher naar Abraham Bloemaert, Als Adam spitt en Eva span, ongedateerd 
(gravure).. Wenen, Graphische Sammlung Albertina. 

M M 

122 Philips Galle naar Maarten van Heemskerck. De goddelijke opdracht voor de drie standen, ca. 
1565-15688 (gravure). Amsterdam, Rijksprentenkabinet. 



133 Pieter Bruegel de Oude, De Korenoogst, 1565. New York, The Metropolitan Museum of Art. 

144 Pieter Bruegel de Oude, De Lente, 1565 (tekening). Wenen, Graphische Sammlung 
Albertina. . 



155 Augustus. Miniatuur uit Tres Riches Heures du Due de Berry, ca. 1416. Chantilly. Musée 
Conde e 
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166 Miniatuur uit Gent's getijdenboek, circa 1510. Antwerpen. Museum Mayer van den Bergh 



177 Pieter Bruegel de Oude, Luilekkerland, 1566. München, Alte Pinakothek. 
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188 Philips Galle. De luiaard slaapt in het veld en thuis, ca. 1565 (gravure). Amsterdam. 
Rijksprentenn kabinet 



199 Philips Galle, De luiaard weigert te werken tijdens de oogst, ca. 1565 (gravure). Amsterdam, 
Rijksprentenkabinet. . 
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200 Philips Galle naar Maarten van Heemskerck. De Zomer, 1563 (gravure). Amsterdam, 
Rijksprentenkabinet. . 



211 Abel Grimmer, De Zomer, 1607. Antwerpen, Museum voor Schone Kunsten. 

222 Pieter Breughel de Jonge, De Zomer, 1624. Veiling Christie's Londen, 11 december 
1981,, nr. 126. 



233 Cornells Bloemaert naar Abraham Bloemaert, Titelblad Otia-delectani-sene, ca. 1627-1630. 
Amsterdam,, Rijksprentenkabinet. 
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244 Gerard de Jode, Tijd gebruiken voor arbeid, ca. 1570 (gravure). Amsterdam 
Rijksprentenkabinet. . 
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255 Crispijn de Passe de Oude naar Maarten de Vos, luventus Labori, 1596 (gravure) 
Amsterdam.. Rijksprentenkabinet. 
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266 Philips Galle naar Maarten van Heemskerck. De mens geboren tot arbeid. 1572 (gravure). 
Amsterdam.. Rijksprentenkabinet. 



277 Philips Galle, Labor, ca. 1590 (gravure). Amsterdam, Rijksprentenkabinet. 
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288 Gerard de Jode, De du/Ve/ wndf werk voor ledige handen, ca. 1570. Amsterdam. 
Rijksprentenkabinet. . 



299 Pieter Bruegel de Oude, Desidia, 1557 (tekening). Wenen, Grafische Sammlung Albertina. 

Ruitt ick 200 roeit ick. 

300 Embleem uit Roemer Visscher, Sinnepoppen, 1614. 



311 Willem van der Vliet, Portret van notaris Willem Reyersz. de Langue, 1626, Particuliere 
collectie. . 

322 Thomas Jansz. van Veenendael, Portret van notaris Gijsbrecht van Schaick (?). derde kwart 
17ee eeuw. Particuliere collectie. 



333 Amsterdamse school. Portret van Mr Jacob de Vogelaar, stadssecretaris van Amsterdam, 
1655.. Amsterdam, Amsterdams Historisch Museum. 

344 Quinten Massys. Portret van een notaris, ca. 1526. Edinburgh, National Gallery of Schotland 



355 Jan Claesz., Portret van notaris en stadssecretaris Bartholomeus van der Wiere, 1593. 
Amsterdam,, Amsterdams Historisch Museum (bruikleen van Rijksmuseum Amsterdam). 

366 Titelprent uit Jacques Thuys, Ars Notariatus, ed. 1675 



377 Michiel van Musscher, Een notaris in zijn kantoor, 2e helft 17 eeuw. Sint Petersburg. Hermitage 

388 Pieter Hendriksz. Schut, De Amsterdamse Beurs (detail), circa 1611. 
Amsterdam.. Rijksprentenkabinet. 



399 Gevelsteen met schrijvende hand, eerste helft 17e eeuw, Amsterdam. Egelantiersstraat 57. 

400 Hollandse school. Portret van notaris Ghysbert van Wijck. 1608. Veiling Christie's Amsterdam, 
122 juni 1990. nr. 55. 



Penculumm in declmationc 

411 Embleem uit Roemer Visscher, Sinnepoppen, 1614. 

k!**m*t*k!**m*t*  e,Ur-t'i>™ r<*j'ur  T IWUÏw fEtfrr.1 Ir/j// . - Jn iilitnl  Pr.' V ï>r*//r'r»  /*, rp> fr«*-ftl*pf<<J  «W+*. >Sr.»/^t 1+M rf ™ tó  ̂A« . 

422 Hendrick Goltzius. De geblinddoekte notaris, 1597 (gravure). Amsterdam. 
Rijksprentenkabinet. . 



433 Houtsnede uit Rodericus van Zamorra, Speculum Vitae Humanae, 1471. 

444 Cornells de Vos. Portret van notaris Bartholomeus van den Berghe, 1625 Antwerpen 
Museumm voor Schone Kunsten. 



455 Jacob Toorenvliet. Familieportret van notaris Dirck Toorenvliet, 1687/1694. Verblijfplaats 
onbekend. . 

466 Hendnck Goltzius, Portret van Dirck Volckertsz. Coornhert, ca. 1591-1592 (gravure) 
Amsterdam,, Rijksprentenkabinet 



477 Arent de Gelder, Het huwelijkscontract van Tobias en Sara, 1680-1685. Brighton. Art Gallery 
andd Museum. 

488 Anoniem naar Maarten van Heemskerck, Het huwelijk van Tobias en Sara. 1556 (gravure) 
Amsterdam,, Rijksprentenkabinet. 



499 Jan Steen, Het huwelijk van Tobias en Sara, ca. 1667-1668. Braunschweig, Herzog Anton 
Ulrichh Museum. 

500 Jan Saenredam naar Hendrick Goltzius. Het huwelijk uit geldzucht, laatste kwart 16e eeuw 
(gravure).. Leiden, Prentenkabinet Rijksuniversiteit Leiden. 



511 Anonieme prent uit Hieronymus Sweerts, De tien vermakelikheden des houwelyks, 1678. 
Amsterdam,, Universiteitsbibliotheek. 

522 Jan Steen, Het huwelijk van Tobias en Sara. ca. 1671-1673. San Francisco. The Fine Arts 
Museum. . 



533 Pieter de Bloot, Het kantoor van de advocaat, 1628. Amsterdam, Rijksmuseum. 

544 Hendrick Goltzius. Processen worden gevoerd uit begeerte naar geld. 1597 (gravure) 
Amsterdam,, Rijksprentenkabinet. 
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555 Casper Luyken. De notaris, prent uit Christoph Weigel. Abbildungen der Gemein-
NützlichenNützlichen Haupt-Stande. Nürnberg, 1698. 



566 Rembrandt van Rijn, Portret van de doopsgezinde predikant Cornells Claesz. Anslo, 1641. 
Berlin-Dahlem,, Gemaldegalerie. 

577 Rembrandt van Rijn. Portret van de remonstrantse predikant Johannes Wtenbogaert. 1633 
Amsterdam,, Rijksmuseum. 



588 Rembrandt van Rijn, Portret van de gereformeerde predikant Jan Cornelisz. Sylvius, 1646 
(ets).. Londen, British Museum, 

599 Jacob Backer, Portret van Johannes Wtenbogaert op tachtigjarige leeftijd, 1638. Amsterdam, 
Rijkmuseum. . 



600 Jan Cornelisz. van 't Woudt, Portret van J.J. Scaliger, begin 17e eeuw. Leiden, 
Senaatskamerr Academiegebouw Rijksuniversiteit. 

611 Abraham Vinck, Portret van de gereformeerde predikant Joannes Hallius. 1614 Utrecht. 
Museumm Catharijneconvent. 



622 Anoniem, Portret van de Vlaamse doopsgezinde predikant Tobias Govertsz. van den Wijngaert. 
1667.. Den Haag, Iconografisch Bureau. 

633 Claes Comelisz. Moeyaert, Portret van de katholieke geestelijke Leonardus Marius, 1647. 
Utrecht,, Museum Catharijneconvent. 



Krufjtt voor de wilde woefte. 

644 Embleem uit Roemer Visscher, Sinnepoppen, 1614. 

655 Willem van Mieris. Portret van predikant Gualtherus Kolft, 1684. Den Haag. Collectie Stichting 
Cornellss Geertruydus Kolff. 



666 H. Schuit (Schuil?), Portret van een onbekende predikant, derde kwart 17e eeuw. Utrecht, 
Museumm Catharijneconvent. 

677 Jan Verkolje. Portret van de gereformeerde predikant Cornelius van Aken. laatste kwart 1T 
eeuww (zwartekunst-prent). Amsterdam. Rijksmuseum 



688 Gerard ter Borch (toegeschreven), Portret van de familie De Marez-De Schilder, ca. 1647. 
Zwolle,, Collectie Provincie Overijssel. 

699 Emanuel de Witte, Familieportret van een onbekende familie, 1678. München. Alte Pinakothek 



700 Emanuel de Witte, Interieur van de Oude Kerk in Delft tijdens een preek, 1651. Londen, The 
Wallacee Collection 

711 Pieterde Bloot, Kerkdienst in een plattelandskerk, 1624. Utrecht. Museum 
Catharijneconvent. . 



722 Pieter Saenredam, Interieur van de St. Odulphuskerk te Assendelft, 1649. Amsterdam, 
Rijksmuseum. . 

733 Titelprent uit Petrus Wittewrongel, Oeconomia Christiana ofte Christelicke Huyshoudinge. 
1662.. Amsterdam. Rijksprentenkabinet. 
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744 Prent uit het beeldverhaal Leven van ons Klaas en Griet, 17e eeuw. Amsterdam. Erven 
vann de Weduwe Gijsbert de Groot en Anthony van Dam. 

^ 4 4 

. . 

«r r 

i i 

:-" \\ f' - i i 

kk  -A&  ' :r f 

' - ^ ^^ VV  $& 
9« « 

755 Peter Paul Rubens naar Hans Holbein de Jonge. De prediker en de Dood. begin 17eeeuw 
(tekening).. Antwerpen. Het Rubenshuis. 
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766 Rogier van derWeyden en atelier, Sacramentsaltaar, circa 1441. Antwerpen, Museum voor 
Schonee Kunsten. 
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1111 Philips Galle naar Maerten van Cleve, Politia (publieke dienst). 1574 (gravure). Amsterdam 
Rijksprentenkabinet t 



788 Hendrick ten Oever, Zwolse predikanten, 1691. Zwolle, Grote Kerk 

799 Frans Hals, Portret van de gereformeerde predikant Michiel van Middelhoven. ca. 1626. 
Locatiee onbekend. 



800 Isaac Junius naar Chrispijn van Queborn, Portret van de gereformeerde predikant Dionysius 
Spranckhuyzen,Spranckhuyzen, 1660 (aardewerk). Amsterdam, Rijksmuseum. 

811 Quiringh van Brekelenkam. Huiselijke zorgen, 1648. Leiden. Stedelijk Museum De Lakenhal 



822 Jonas Suyderhoef naar P. Dubordieu, Portret van de Waalse predikant Ludovicus de Dieu, 
tweedee kwart 17e eeuw (gravure). Amsterdam, Rijksprentenkabinet 



833 Michiel Jansz. van Mierevelt. Portret van tafelhouder Gabriel Vernatti. 1610. Particuliere collectie. 

844 Barent Graat, Portret van de gebroeders Deutz, 1658. Nederland, particuliere collectie 



855 Rembrandt van Rijn, Portret van koopman Nicolaes Ruts, 1631. New York, The Frick Collection. 

866 Bartholomeus van der Helst. Portret van koopman en reder Daniël Bernard, 1669. Rotterdam. 
Museumm Boijmans Van Beuningen. 



877 Frans Hals, Portret van koopman en bankier Joseph Coymans, 1644. Hartford, The Wadsworth 
Atheneum. . 

888 Anoniem, Portret van bankier Johannis Boomhouwer. 1668. Particuliere collectie 



899 Artus Quellinus, Mercurius, 1650-1664. Amsterdam, Koninklijk Paleis. 

900 Thomas de Keyser. Groepsportret van commissarissen van de Amsterdamse Wisselbank (?). ca 
1627.. Amsterdam. Rijksmuseum. 



911 Emanuel de Witte. De Amsterdamse Beurs, 1653. Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen 

922 Anoniem. Noordelijke Nederlanden. Gevulde geldhoorn, tweede helft 17e eeuw. 
(eikenhout).. Amsterdam. Amsterdams Historisch Museum. 



933 Artus Quellinus, De val van Icarus, ca. 1656. Amsterdam, Koninklijk Paleis, Desolate 
Boedelkamer. . 

944 Jan Gossaert. Portret van een onbekende koopman of bankier, ca 1530 Washington, The 
Nationall Gallery. 



955 Maarten van Heemskerck, Portret van een onbekende koopman of bankier, 1529. 
Amsterdam,, Rijksmuseum. 

966 Hans Holbein de Jonge. Portret van koopman George Gisze. 1532. Berlijn. Gemaldegalerie 



977 Joos van Cleve, Portret van een onbekende man, ca. 1520. Enschede, Rijksmuseum 
Twenthe. . 

988 Marinus van Reymerswale. De bankieren zijn vrouw, midden 16e eeuw. Antwerpen. Museum 
voorr Schone Kunsten. 



999 Quinten Massys, De geldwisselaar en zijn vrouw, 1514. Parijs, Musée du Louvre. 

1000 Marinus van Reymerswale. Twee belastingontvangers, ca. 1540. Londen, The National Gallery 



1011 Avaritia, Miniatuur uit een Frans getijdenboek, ca. 1475. New York, Pierpont Morgan Library. 

1022 Mannus van Reymerswale. De roeping van Mattheüs. 1536. Gent. Museum voor Schone Kunsten 



1033 Jan Sander van Hemessen. De roeping van Mattheüs (?), na 1536. Newbattle en Crailing 
House,, Marques of Lothian. 

1044 Nicolaes Berchem en Jan Baptist Weenix, De roeping van Mattheüs, ca. 1657. Den Haag. 
Koninklijkk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis. 



1055 Jan Steen, De verdrijving van de geldwisselaars uit de tempel, 1675. Leiden, Stedelijk Museum 
Dee Lakenhal. 

1066 Rembrandt van Rijn, De verdrijving van de geldwisselaars uit de tempel, 1626. Moskou, Pushkin 
Museumm voor Schone Kunsten. 



1077 Dirck Crabeth, De verdrijving van de geldwisselaars uit de tempel (detail), ca. 1565-1569 
(gebrandschilderdd glasraam). Gouda, St. Jan. 



1088 Quiringh van Brekelenkam, De goudweger, 1668. München, Bayerische Staatsgemalde 
Sammlungen. . 

1099 Jan Provoost, De Vrek en de Dood, ongedateerd. Brugge, Groeningemuseum 
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1100 Philips Galle naar Pieter Bruegel de Oude, Temperantia, ca. 1560 (gravure). Rotterdam, 
Museumm Boijmans Van Beuningen. 
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1111 Michiel Le Blon, Etiket uit een muntgewichtdoos van Guilliam de Neve, 1627. Leiden, 
Rijksmuseumm Het Koninklijk Penningkabinet 



1122 Quiringh van Brekelenkam, De schoenmakerswerkplaats, ca. 1660. Amiens, Musée de 
Picardie. . 

1133 Cornelis Beelt, De schoenmakerswerkplaats, ongedateerd. Locatie onbekend. 
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1144 David Ryckaert III, De schoenmakerswerkplaats, ca, 1645-1648. Zwitserland, particuliere 
collectie. . 

1155 David Teniers de Jonge, De schoenlapper, ongedateerd. Northhampton, Museum and 
Artt Gallery. 



1166 Johannes Lingelbach, Piazza Navona in Rome (detail met schoenlapper), 
ongedateerd,, Frankfurt, Stadelsches Kunstinstitut. 

1177 Jan Victors, De schoenlapper, midden 176 eeuw. Londen. The National Gallery. 



1188 Houtsnede uit Petrarca, Vort der Artzney bai der Glück, Augsburg, 1532. 

1199 Embleem uit Otto van Veen, Quinti Horati Flacci Emblemata, Antwerpen, 1607 
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1200 De schoenmaker. Houtsnede uit Hans Sachs, Jost Amman, Eygentliche Beschreibung Aller 
StandeStande auffErden Frankfurt am Main, 1568 

1211 Johannes Jorisz van Vliet. De schoenmaker, 1635 (ets). Rotterdam, Museum Boijmans 
Vann Beuningen 



1222 Leonard Bramer, De schoenlapper, 1650-1655 (tekening). Leiden, Prentenkabinet 
Rijksuniversiteitt Leiden. 
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1233 Jan Luyken, De schoenmaker, eind 17e eeuw (tekening). Amsterdam, Amsterdams 
Historischh Museum. 



1244 Jan Luyken, De schoenmaker. Illustratie uit Jan en Casper Luyken. Het Menselyk Bedryf 
Amsterdam,, 1694 

1255 Embleem uit Jacob Cats, Spiegel van den den Voorleden en Tegenwoordigen Tyt, 1632 
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1266 Embleem uit Dirck Volckertsz. Coornhert, Recht ghebruyck ende misbruyck van tydlycke have. 
Leiden,, 1585. 

1277 Anoniem Noordelijke Nederlanden, Intrede van de Dordtse rederijkerskamer De 
FonteynistenFonteynisten tijdens de Vlaardingse rederijkerswedstrijd uit 1616 (detail met 
ambachtsman)) ca 1620 Dordrecht Dordrechts Museum 



1288 Miniatuur uit Giovanni Boccaccio, Des cas des nobles hommes et femmes malheureux 
derdee kwart 15e eeuw. Londen, British Library. 

1299 Pieter Pourbus, Portret van Jacquemyne Buuck (detail met schoenmaker), 1551. 
Brugge,, Groeningemuseum. 



1300 Cornells Beelt, De smidse, ongedateerd. Haarlem, Frans Hals Museum. 

1311 Ambrosius Francken, De marteling van de Heilige Crispinius en Crispinianus, 1589 (?) 
Antwerpen,, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. 



1322 Anoniem Noordelijke Nederlanden, De patroonheiligen Crispinius en Chspinianus als 
leerbewerker,leerbewerker, laatste kwart 16e eeuw Gouda, Museum Het Catharina Gasthuis 
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1333 Glldepenning van het Amsterdamse Huidekopers-, looiers en schoenmakersgilde 
(messing),, 1664. Leiden, Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet 



1344 David Vinckboons, Ontwerp vooreen raam van de Zuiderkerk in Amsterdam (tekening), ca. 1609. 
Amsterdam,, Rijksprentenkabinet. 

1355 Gevelsteen op het pand In de Gekroonde Keyserslaers, 1665. Amsterdam, 
Lijnbaansgrachtt 334 (foto auteur). 



1366 Grafzerk van het Haarlemse schoenmakersgilde, 1666. St. Bavokerk, Haarlem 

1377 Pieter Claeissens jr., Kapelaan en leden van het Brugse schoenmakersambacht (zijluiken 
vann een drieluik), 1607-1608. Brugge, St Salvatorskathedraal 



1388 Frans Francken de Jonge, Apelles en de schoenmaker, 1610-1615. Kassei, Staatliche 
Kunstsammlungen,, Schloss Wilhelmshöhe, Gemaldegalerie. 

1399 Bartolomeo Schedoni, Portret van schoenmaker Vincenzo Grassi, ca. 1613. Napels, 
Museoo Nazionale di Capodimonte. 



1400 Jan Steen, De Leidse bakker Arend Oostwaert en zijn vrouw, ca. 1658. Amsterdam, 
Rijksmuseum m 

1411 Quiringh van Brekelenkam. De kleermakerswerkplaats, 1661. Amsterdam, 
Rijksmuseum m 



1422 Navolger van Adriaen Brouwer, De zakkendrager, 17e eeuw. Antwerpen, Museum voor 
Schonee Kunsten. 

1433 Adriaen Brouwer, De bittere drank, 1635-1638, Frankfurt am Main, Stadelsches Kunstinstitut. 



1444 Jan van der Heyden, Gezicht op de Oudezijdsvoorburgwal met de Bierkaai en de Oude kerk in 
Amsterdam,Amsterdam, ca 1670. Den Haag, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis 

1455 Leonard Bramer. De turfdrager 1650-1655. Leiden, Prentenkabinet Rijksuniversiteit Leiden. 



1466 Jan Cornelisz. Droochsloot, De Ganzenmarkt en Stadhuisbrug in Utrecht, 2e kwart 17e 

eeuww (detail met zakkendragers). Utrecht, Centraal Museum. 
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1477 Casper Luyken, De zakkendrager, Prent uit Abraham a Sancta Clara, Etwas fürAlle, 1711. 

1488 Leendert Claesz., Begrafenisschild van het Amsterdamse korendragersgilde, 1609 
Amsterdam.. Museum Willet Holthuysen 



1499 Cornells Engebrechtsz., Portret van een onbekende man, 1518. Brussel, Koninklijke Musea 
voorr Schone Kunsten van België. 

1500 Cornells Engebrechtsz., Portret van een onbekende vrouw, 1518. Brussel, Koninklijke 
Museaa voor Schone Kunsten van België. 



1511 Zuid-Nederlandse School, Markttafereel op de Meirplaats te Antwerpen, begin 17e eeuw 
(detaill met zakkendrager). Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 

1522 Jan Brueghel de Jonge, Rivierlandschap met molen, vóór 1640. Den Haag, Dienst 
Verspreidee Rijkscollecties. 



1533 Jan van Goyen, Gezicht op een landweg langs boerenhuizen en een molen, 1634. 
Particulieree collectie. 

1544 Jan Provoost, Een schenker met de heilige St. Nicolaas, linker luik van een triptiek 
ongedateerd.ongedateerd. Brugge, Groeningemuseum. 
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1555 Jacob Jacobsz. de Wet, Jozef verkoopt het koren, tweede helft 17e eeuw Warschau, Museum 
Narodowi. . 

1566 Willem Ards, Jozef laat de graanschuren vullen 1448-1449 Leuven, Stadhuis, wandelzaal 



1577 Nicolaes van Helt Stockade, Jozef verdeelt het graan onder de armen, 1656. 
Amsterdam,, Koninklijk Paleis. 

1588 Anoniem Noordelijke Nederlanden, De liefdadigheidswerken van de armenpot van St. Jacob, 
15622 (detail met turfdragers). Utrecht, Centraal Museum. 



1599 Turfdragerop houten koorbank, midden 15e eeuw Breda, Grote of Lieve Vrouwekerk 
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1600 De zakkendrager. Tekening uit Adriaen van de Venne, Het Album, 1626. 



1611 Gregorius Cool, Een zakkendrager, 1603 (zandsteen). Gouda, bordes van het Stadhuis. 

1622 Anoniem Noordelijke Nederlanden, Groepsportret van de overlieden van het Alkmaarse 
zakkendragersgilde,zakkendragersgilde, ca. 1630. Alkmaar, Stedelijk Museum 



1633 Sybertus Kaen, Begrafenisschild van het Goudse zakkendragersgilde. 1668 (zilver) Gouda 
Museumm Het Catharina Gasthuis 

1644 Gevelsteen met korendrager, 1626 (zandsteen). Amsterdam. St Luciensteeg (v/h Palmgracht 11) 



1655 Anoniem Noordelijke Nederlanden, Korendrager, 1678 (hout). Amsterdam, Amsterdams 
Historischh Museum. 

1666 Gildepenning van het Amsterdamse korendragersgilde, 1693 (koper). Leeuwarden, Fries 
Museum. . 



1677 Gevelsteen met turfdrager, 1689 Amsterdam, Kerkstraat 76 
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1688 Isaac Claesz. van Swanenburg, Het spinnen, het scheren van de ketting en het weven 
1594-1596.. Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal. 
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1699 Philips Galle naar Maerten van Cleve, Arachne (textielnijverheid), 1574 (gravure). 
Amsterdam,, Rijksprentenkabinet. 



1700 Maarten van Heemskerck, Portret van een onbekende vrouw, 1529 Amsterdam, Rijksmuseum. 

1711 Pieterde Hooch, Twee vrouwen opeen binnenplaats, 1657-1660 Londen The Royal 
Collection. . 
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1722 Johannes Baptista Collaert I naar ontwerp van Maarten de Vos, Eva, ca. 1590-1595 (gravure) 
Rotterdam,, Museum Boijmans Van Beuningen. 
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1733 Meester van Catharina van Kleef, De Heilige Familie aan het werk. Miniatuur uit het 
GetijdenboekGetijdenboek van Catharina van Kleef, ca. 1440. New York, Pierpont Morgan Library. 
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1744 Dirck Volckertsz. Coornhert naar Maarten van Heemskerck, De deugdzame vrouw spint, 1555 (gravure) 
Amsterdam,, Rijksprentenkabinet 

1755 Maerten van Cleve (toegeschreven), Het aanbieden van geschenken aan de bruid, 
ongedateerd.. Veiling Christie's Londen, 9 juli 1999, nr. 144 



1766 Gerrit Dou, De jonge moeder, 1658. Den Haag, Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis. 

1777 Titelprent uit Jacob Cats, Houwelick. Middelburg, 1625. 



1788 Caspar Netscher, Jongedame achter het spinnewiel, 1665. Londen, The National Gallery 

1799 Cornells Decker, Haspelende vrouw, ongedateerd. Veiling Christie's Amsterdam 12 juni 1990, 
nr.. 242. 



1800 Cornelis Beelt, Weverswerkplaats met haspelende oude vrouw, ongedateerd. Den Haag 
Museumm Bredius. 
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1811 Dirck Volckertsz. Coornhert naar Maarten van Heemskerck, De deugdzame vrouw 
verkooptverkoopt haar stoffen, 1555 (gravure). Amsterdam, Rijksprentenkabinet. 



1822 Dirck Volckertsz. Coornhert naar Maarten van Heemskerck, De deugdzame vrouw koopt 
eeneen akker, 1555 (gravure). Amsterdam, Rijksprentenkabinet. 
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1833 Crispijn de Passé de Oude naar Maarten de Vos, Diligentia en Sedulitas (Vlijt en IJver), 
ca.. 1600 (gravure). Amsterdam, Rijksprentenkabinet 



1844 Acedia. Miniatuur uit Frans getijdenboek, 1475. New York, Pierpont Morgan Library. 

'DiEiiirtsnnncMtfn&oatnntoinntnn // toltrctfifnöfljchmflenfjrtrpütitm. 

Au>ithiintMbtttlbg*(iUttH(( 't 
_ jboi I j tübrntt j j iCMM i imwl io f i i ( r l rm 
QfflQffl (n(rrf*nimi)iiil|itfprlciicii fginiici 

mm bOCJ OMftl -:H Uokh ~,rlüj I ::
Dott j ; r ! l,t: . : ..I-f ' . ( ! !  . ; ' ! 

rr rw iCt iiullt-uKTt bflo»p X ; i i f t " , ; ; 'u i l 
ï \ iunrnm| || aott cgcni[tnrtm.i(rt) t l ini 

.aileiliciillrtinnl&nhflnuaillm m 
.. ÏVit)1(0 | t ' f" i i i fm>(r, i ! i fnbprrTti^ö 

*Vixrr luih.-*i!]([F[ iioff]hmi'isnorljlnU^nt 
;; JS.Tft !n< ïllrrnt-n rarrrli honftinpimiri'hïii 
[[ ^Vn[l[!l(!Bi(rtWt IMlL-nÜjirKf UfttlHton 
jj i'iilTidinnn jii(l(iiDriii«iiii!HCatrüp!rt 
II J_*iimn <iiitf nmrooTiifuQ ürfn 

3tn£C»(i i 'Jr iot i i ! r t i in["tof l6»fh'" " 
Q.iiililtfTl.-)(k(itii(»nif(t(roanBnunctuii i 

:DD I : :\  I f . t U0C1 UputS ..f ü !'.;! BH fj i ! 
tTterr (KJUIJI mit 0 " R*i rt-ib.-iHdcCt kin 

5>8ftt ITHrta1! 'nmfrtl gtr^rrT1*a--iif!'^ '•=*>:>< 
ïDuhuïDuhu |ift O<«»C>ITI We lEtttiotjoyfii 

1855 Rijmprent De spinnende varkens, uitg. door Jacobus Bouman. Amsterdam, 1673 



1866 Rembrandt van Rijn, Tobiten Anna, 1659. Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen 

1877 Embleem uit Johan de Brune, Emblemata of Zmne-werck, Amsterdam 1624. 



1888 Anoniem Noordelijke Nederlanden, De strijd om het dagelijks brood, 17eeeuw. 
Amsterdam,, Amsterdams Historisch Museum. 
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1899 Philips Galle naar Maarten van Heemskerck, Twee manieren om rijk te worden, 1563 (gravure). 
Amsterdam,, Rijksprentenkabinet. 



1900 Nicolaes Maes, Oude vrouw die twijnt, ca. 1655. Amsterdam, Rijksmuseum. 

1911 Gerrit Dou. Oude haspelende vrouw, 1660-1665. St. Petersburg Hermitage. 



1922 Jan Steen, De wijn is een is een spotter, 1668-1670. Pasadena, Norton Simon Art Foundation. 



1933 Illustratie uit Tobias van Domselaer, Beschryvinge van Amsterdam, 1665. Amsterdam, 
Gemeentearchief. . 

1944 Spinhuispoort Amsterdam, Spinhuissteeg (foto auteur). 



1955 Karel Dujardin, Regenten van het Spin- en Nieuwe Werkhuis, 1669. Amsterdam, 
Rijksmuseum. . 



1966 Cornells Cornelisz. van Haarlem, De drie Schikgodinnen, 1618 Locatie onbekend 

1977 Jan Saenredam naar Hendrick Goltzius, Diligentia, 1615 (gravure). Amsterdam 
Rijksprentenkabinet. . 



1988 Meester van de Verloren Zoon, Allegorie van vlijt en luiheid, ca. 1560. 
Collectiee Artesia Bank. 



Stellingen n 

1.. Meerduidigheid als uitgangspunt bij de interpretatie van de vroegmoderne schilder- en 

prentkunstt is geen postmoderne relanvcnngstheonc in disguise, maar geeft zicht op 

onvermoedee cultuurhistorische functies, betekenissen en samenhangen. Zo was De 

KorenoogstKorenoogst van Pieter Bruegel de Oude natuurlijk een exponent van de eeuwenoude 

verbeeldingg van de maanden en seizoenen, maar lag hierin tegelijkertijd een op de bijbel 

geïnspireerdee veroordeling van ledigheid besloten, zoals die ook m de prent iunst van 

zijnn tijd en latere schilderkunst tot uiting kwam. 

2.. Kunst- en cultuurhistorici hebben teveel koudwatervrees voor het gebruiken van 

visuelee kunst als historische bron. Paradoxaal genoeg is de histonsche meerwaarde 

hiervann gelegen in het gestileerde karakter van het beeld, dat in zijn vertekening toegang 

geeftt tot maatschappelijke opvattingen in die ajd. 

3.. Hoe stedelijker de motieven, hoe krachtiger de moraal. De opmars van stedelijke 

beroepsbeoefenaarss in de verbeelding van het vroegmoderne gedachtegoed over 

menselijkee arbeid in met name de Noordelijke Nederlanden nam een sleutelpositie in 

bijj  de verspreiding van de boodschap van arbeidzaamheid in de toenmalige stedelijke 

context. . 

4.. Professionalisering en visuele beroepsidentiteit gingen in de vroegmoderne 

Nederlandenn hand in hand. De beeldende kunst was voor notarissen, predikanten en 

vergelijkbaree beroepsgroepen een krach ag medium bij de vorming en verbreiding van 

dee eigen beroepsidentiteit. 

5.. Het unieke van de geleerde, welbespraakte en gezaghebbende predikant in de 

vroegmodernee portretkunst is gelegen in de locatie van het portret: aan de muur bij 

derden.. In de woelige religieuze verhoudingen van die ajd functioneerde menig 

predikantsportrett als een bewust verkozen object van religieuze identiteitsvorming in 

eigenn confessionele kring. 



6.. De wijze waarop het motief van de geldweegschaal in uiteenlopende zestiende- en 

zevv en tiende- eeuwse afbeeldingen is uitgewerkt, zegt niets over de afgebeelde financiële 

personagess en alles over de emancipane van het bankiersmétier in die rijd. 

lerwij ll  de hardwerkende schoenmaker in de zeventiende-eeuwse geschilderde 

werkplaatsinteneurss volgens de gangbare iconografie de maatschappelijke deugd van 

arbeidzaamheidd representeerde, had de geschoolde ambachtsman een minder abstracte 

belevingg hiervan. Bi) hem riep het tafereel vooral de associatie van vakmanschap is 

meesterschapmeesterschap op. 

8.. Mét zijn last droeg de sjouwende zakkendrager in de beeldende kunst van de 

vroegmodernee Nederlanden vooral ook 's lands welvaart. De beroepsgroep wist in haar 

visuelee beroeps symboliek deze maatschappelijke perceptie effectief te bespelen. 

9.. De onvolprezen zeventiende-eeuwse deugdzame huisvrouw was bovenal een werkende 

vrouw.. De voor Hollandse genreschilderingen gangbare iconografische duiding van het 

motieff  van de spinster als representante van louter huisvlijt behoeft derhalve bijstelling. 

10.. Kunstgeschiedenis is altijd ook cultuurgeschiedenis. Musea met een gemengde kunst-

enn historische collectie zijn daarom bij uitstek geschikt als pleisterplaatsen voor 

historischee beeldvorming, zonder dat hiermee de esthetische beleving van 

kunstobjectenn in het gedrang hoeft te komen. Schoonheid en herinnering kunnen heel 

goedd samengaan. 

11.. Gemeten naar het gemiddeld aantal werkdagen en -uren heeft de hedendaagse homo 

faberfaber het veel rustiger dan zijn zeventiende-eeuwse collega. Niemand steekt hem echter 

naarr de loef in de mate waarin zijn arbeid hem geestelijk in de ban heeft. 

Stellingenn bij: Ingelijst Werk. De verbeelding van arbeid en beroep in de vroegmoderne Nederlanden 

doorr Annette de Ynes. Proefschrift Universiteit van Amsterdam (2 september 2003). 
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