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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 
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