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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 

3 3 



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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