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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 
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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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