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55 De leest 

WerkWerk in uitvoering 

Kenn man is verdiept in zijn werkzaamheden (1 \2). Mor zijn grijswitte baard en brilletje oogt hij 

niett meer als een van de jongs ten. Dreumelhoedje en leren schootsvel tvperen hem als een 

ambachtsman.. Hij zit op een houten vlonder, 'zoldertje' genaamd, dat een gangbaar 

inteneuroiiderdeell  in het zeventiende-eeuwse voorhuis was.1 l iet hield de optrekkende kou op 

afstandd en zorgde voor een goede lichtinval op de werkzaamheden. De man is omringd door de 

benodigdhedenn van zijn ambacht. Op een rommelige tafel ligt zijn gereedschap. Aan de muur 

achterr hem is een nchel met leesten in soorten en maten aangebracht. Verspreid zijn enkele 

stukkenn leer te ontwaren en op de grond slingeren verscheidene schoenen. De ambachtsman is 

duss een schoenmaker. Hij is bezig met het vervaardigen van een schoen. Met een grote naald 

bevestigtt hij het bovenleer van de schoen aan de zool. De schoen zit vastgeklemd tussen een 

lerenn band die om zijn knie en voetzool zit, een gebruikelijk hulpmiddel voor elke schoenmaker.2 

Dee schoenmaker is in gezelschap van een vrouw- op leeftijd, ongetwijfeld zijn echtgenote, 

/.ijj  is verdiept in haar huiselijke activiteit. Haar aanwezigheid m het tafereel is kenmerkend voor 

dee combinatie van wonen en werken, die in een groot deel van de zeventiende eeuw nog 

gangbaarr was/ Door de afwezigheid van een knecht of gezel zijn de beroeps- en huishoudelijke 

arbeidd in de voorstelling aardig m balans.4 In het open venster links kijkt een manspersoon toe. 

Misschienn een voorbijganger die om een praatje verlegen zit of een klant die op de reparatie van 

zijnn schoenen wacht. Schoenmakers werkten in die tijd namelijk niet met grote winkelvoorraden, 

maarr op basis van lokale opdrachten of bestellingen." De raampartij is overigens niet van belang 

ontbloot.. I Iet uitoefenen van een beroep iï fenêtre - in de openbaarheid - vormde een wezenlijk 

aspectt van het door do overheid gereguleerde beroepsleven in de vroegmoderne tijd.6 Bovendien 

wass daglicht onmisbaar voor een goed zicht op het werk. Kaarslicht was een belangrijke 

aanvullingg hierop; zeker op sombere winterdagen als gewerkt werd 'tot 9 ure toe metter keersse'.7 

Langee werkdagen waren in die tijd immers heel gewoon. 

Hett schilderij is gemaakt door de Ixudse schilder Quirmgh Gerntsz. van Brekelenkam en 

gedateerdd rond 166().s Hij heeft een aanzienlijk oeuvre van voornamelijk geureschilderingen op 

''''  Fock 1998. 'Werkelijkheid of schijn'. 206-207 Honig 1997. 'Space of gender'. 188. Het 'zoldertje' is 
regelmatigg verbeeld in zeventiende-eeuw se genreschildcnngen Fock 2001. Nederlandse interieur, afb. 69. 

:: Zie ook de afbeeldingen 113-117 en 120-123 uit dit hoofdstuk 
11 Wijsenbeek-Olthuis 1992. 'Vreemd en eigen'. 84-86. 

Statistischee informatie over het aantal knechten per meester is schaars Luurens en Lucassen gaan voor 
Amsterdamm via een beargumenteerde berekening uit van een gemiddelde van drie knechten per meester, maar 
gevenn tegelijkertijd aan dat de grotere bedrijven - vooral trafieken - dit gemiddelde opwaarts beïnvloeden. 
GangbaarGangbaar was de aanwezigheid van nul tot twee knechten. Lourens/Lucasscn 1998. 'Ambachtsgilden' Van 
Deursenn wijst er - op basis van Leidse gegevens uit 15H1 - op dat ambachtslieden zich vaak geen knecht 
kondenn veroorloven. Van Deursen 1996. Mensen. 14 

'' VanQuathcm 1994. 'Sociale mobiliteit'. 107-108 
""  Farr 1988. Hands of honor. 14 

Hett citaat is afkomstig uit een ordonnantie van kleermakers uit 1581 uit de Zuidelijke Nederlanden. Deze 
verplichttee kleermakers 's zomers te werken van 6 uur tot 12 uuren \an 13 uur "tottsavondts alsoc lange alse 
sicnn connen" In de winter begint men "soc haest alst licht is" tot 12 uur en van 13 uur "tot 9 ure toe metter 
keersse".. Broeckx 1957-1960. Flandna Nostra, dl. 1. 270. Van Deursen 1996. Mensen. 16 Het werken in de 
vroegee uurtjes leverde regelmatig geluidsoverlast op Dash 1999. Tulpengekte. 114-115 
Lasiuss 1992. Van Brekelenkam. nr 44 
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Znn naam staan, dat enige verwantschap vertoont met dat van de Leidse fijnschilders." Ltuek voor 

zijnn werk zijn de vele afbeeldingen van werkplaatsen van ambachtslieden, waaronder veel 

schoenmakers.. Deze schoenmakersvoorstellmgen zijn te beschouwen als variaties op een thema. 

Dee variatie zit met name ui het aantal afgebeelde personen en de bezigheden van de afgebeelde 

vrouwen.: ;; De compositie is verder vrij uniform. De raampartij. en daarmee de belichting, is 

steedss links gesitueerd. Het interieur bevat vaak dezelfde accessoires.'~ Men algehele indruk van 

eenvoudd en rommelige soberheid overheerst. Knechten of leerlingen zijti niet aanwezig.1' Ook de 

wijzee van verbeelding van de personages is uniform. Ze zijn steevast behoorlijk op leeftijd en 

vertonenn ook verder uiterlijke overeenkomsten. Bij weinigen ontbreekt het reeds eerder 

gesignaleerdee brilletje.14 \ u was het geenszins ongebruikelijk dat ambachtslieden tot op hoge 

leeftijdd hun vak uitoefenden. Zo gaf in 1697 de tweeénzeventigjange kleermaker Jacobus 

Bartholomeww Loventvos zijn gilde te kennen dat hij vanwege zijn hoge leeftijd niet meer in staat 

wass te werken en daarmee in zijn onderhoud te voorzien. 1 f ij ontving vervolgens samen met zijn 

echtgenotee Jorisge Pouwels uit de kas van het kleennakersgilde een wekelijkse uitkering van 

twintigg sniivers." In werkelijkheid zullen veel schoenmakers alleen al vanwege de gemiddelde 

levensverwachtingg in die tijd echter een slag jonger zijn geweest. De eenvormigheid van Van 

Brekelenkam'ss composities qua figuren en inrichting attendeert ons derhalve op het gestileerde 

karakterr van de beroepsbeoefenaar die hier ten tonele wordt gevoerd. 

Inn de schilderkunst van de zeventiende-eeuwse Nederlanden staan de schoenmakersafbeeldingen 

vann Van Brekeleukam niet op zichzelf, Er is een groot aantal schilders dat een of meer 

afbeeldingenn van schoenmakers op zijn naam heeft staan. De meeste van deze schilders waren 

werkzaamm m de Noordelijke Nederlanden in steden als Haarlem (Cornells Beelt, I larmen Hals, 

Adriaenn van Ostade, Salomon Rombouts), Leiden (Karel van der Pluym, Matthijs Naiveu, Pieter 

vann Slingeland), Amsterdam (Jan Victors), Rotterdam (Willem Buytewech, Cornells Schaeck I, of 

uiteenlopendee (ook buitenlandse) locaties (Egbert Jaspersz. van Heemskerck I, Johannes 

I.ingelbach,, Justus van den Nypoort). Ook de Zuidelijke Nederlanden heten zich met onbetuigd 

mett de schoenmakersafbeeldingen van de schilders David Ryckaert III . David Teniers de Jonge 

enn jan Miei. Deze niet limitatieve opsomming geeft een indruk van de omvang en spreiding die 

dee verbeelding van het motief van de schoenmaker in de zeventiende eeuw heeft gehad. 

Alhoewell  geen van de genoemde schilders Van Brekeleukam in aantal afbeeldingen naar de loef 

kann steken en vaak slechts een enkel exemplaar van hun hand is overgeleverd, vormt hun 

Catt Leiden 19X8. Leidse fijnschüders. nrs 1-6 Haak 1996. Hollandse schilders. 431. 
Lasiuss heeft in het oeuvre van Van Brekclenkam veertien afbeeldingen van schoenmakers aangetroffen. 
Daarnaastt noemt /.ij nog /even afbeeldingen van schoenmakers die in de categorieën on/ekerc 
toeschrijvingenn of verworpen toeschrijvingen vallen. Voor kleermakers, cen categorie ambachtslieden die 
eveneenss door hem veelvuldig is verbeeld, gaat het om elf /ekerc. één on/ckere en \ ïer verworpen 
toeschrijvingenn Lasius 1989.'Schuhmachcr'. Lasius 1992. Van Brekelenkam 
Lasiuss 1992. Van Brekelenkam. 54. 
Werkgcrccdschap,, keukengerei en landkaart zijn steeds van de partij 
Ditt in tegenstelling tot de klecrmakersafbccldingcn van Van Brekelenkam. waarin vaak wel een leerling of 
knechtt is afgebeeld Zie hiervoor de paragraaf Schoenmaker op de markt uit dit hootdstuk 

44 Er is geen reden om aan te nemen dat de bril hier een ander dan functioneel doel dient Zo is bijvoorbeeld in 
dee Nova Reperia van Jan van der Straet (Johannes Stradanus. tweede helft zestiende eeuw ). een werk over de 
toepassingg \an nieuwe (technische) uitvindingen, in de afbeelding van Ctmspwilla (over de verkoop en het 
gebruikk van brillen) ook een schoenmaker in zijn (open) winkel afgebeeld Hij was immers een van de 
beroepsbeoefenaarss die een dergelijk hulpmiddel goed kon gebruiken. Bemsmcicr 1986. Nova reperia. afb 
17.. 137-139 
Dc/.ee anecdote is opgenomen in Bos 1998. 'l'yi liefde'. 11 
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gezamenlijkee schoenmakersoeuvre een interessant en niet verwaarloosbaar fenomeen." Niet in 

hett minst omdat van verschillende schilderijen vergelijkbare of gekopieerde exemplaren bekend 

zijn,, hetgeen duidt op een gewillige markt.17 

II  let motief van de werkende schoenmaker is met alleen veelvuldig verbeeld, maar kende 

ookk een zekere variëteit in de wijze van verbeelding. Zowel de verbreiding als de gevarieerde 

uitwerkingg van het motief sluiten op hoofdlijnen goed aan bij de economische werkelijkheid van 

hett schoenmakersambacht in die tijd. Als vertegenwoordiger van een van de traditionele 

ambachtenn was de schoenmaker een veel geziene figuur in het ambachtelijk economisch leven. 

Dee behoefte aan schoeisel was universeel. ! iet betrof een product dat bovendien sterk aan slijtage 

onderhevigg was en vaak vervangen of gelapt moest worden. In de perceptie van tijdgenoten was 

dee schoenmaker dan ook een prototypische ambachtsman, hetgeen zijn frequente aanwezigheid 

inn het vroegmoderne beeldmateriaal mede kan verklaren.M 

Dee compositorische variëteit in het beeldmateriaal weerspiegelt grosso modo de 

toenmaligee driedeling binnen het schoenmakersambacht, waarbij nieuwe schoenmakers, 

oudeschoenmakerss en schoenlappers werden onderscheiden.10 In grotere plaatsen kwam dit 

onderscheidd ook tot uitdrukking in de oprichting van meer dan een gilde."" Nieuwe schoenmakers 

warenn als enige bevoegd om nieuwe schoenen te fabriceren en te verkopen. Zo'n nieuwe 

schoenmakerr is afgebeeld op een schilderij van de Haarlemse schilder Cornells Beek (113).21 In 

eenn ruime werkplaats is een meester-schoenmaker, samen met maar liefst vier knechten of 

gezellen,, ijverig aan het werk.2" De meester staat aan het raam en snijdt met maanvormig 

schoenmakersmess het leer. Aan de muur en het plafond hangen rekken met schoenen en leesten. 

Idkee verwijzing naar een huiselijke setting, zoals in het eerdere schilderij van Van Brekelenkam, 

ontbreekt.. Di t is ambachtelijk vakmanschap pur sang. De oudeschoenmakers daarentegen 

mochtenn geen volledig uit nieuw leer gemaakte schoenen fabriceren. Ze waren louter bevoegd 

omm oude schoenen met nieuw leer te herstellen. Handelen in oude schoenen was eveneens 

toegestaan.. Mogelijk valt de schoenmaker van David Ryckaert II I uit circa 1645-1648 in deze 

Dee Antwerpse schilder David Ryckaert III is na Van Brekelenkam met elf zekere toeschrijvingen een goede 
tweede.. Hij maakte ook een enkele smidse en slagerij Van Haute 1999, Ryckaert 

11 Van een voorheen aan Gerard ter Borch toegeschreven schilderij van een schoenmaker in Zn werkplaats zijn 
bijvoorbeeldd minimaal negen overeenkomstige exemplaren geïdentificeerd. Volgens Gudlaugsson zijn dc/e 
werkenn vermoedelijk toe te schrijven aan de schilders Pictcr Gerritsz. van Roestraten, Nicolacs van Haeftcn 
off  Matthias Wulfraat De/e schilders komen in mijn eerdere opsomming niet voor. omdat mij op basis van 
raadplegingg van de fotocollectie van het RKD in Den Haag geen schocnmakerstaferelen van hun hand 
bekendd zijn. Gudlaugsson 1960. Ter Borch. dl 2. 277. nr D9 

,ss Zie hiervoor de paragraaf Prenten m serie uit dit hoofdstuk. 
Dee term schoenmaker hanteer ik in dit hoofdstuk voor de gehele beroepsgroep, ten/.ij er reden is om nader te 
specificeren.. Schoenmakers in de Zuidelijke Nederlanden worden ook wel corduamers genoemd, naar hel 
Spaansee fijne geitcnleer (Cordoba) dat bij de vervaardiging van schoenen werd gebruikt. Ook dc/e benaming 
hadd een bredere strekking dan de strikte oorsprong van de term doet vermoeden Vandcwalle/Marechal 1985. 
BrugseBrugse schoenmakers. 41. 

"""  Amsterdam had zowel een Huidenkopers-, looiers en schoenmakersgilde (1468) als een Schoenlappers- of 
oudee schoenmakersgilde (1590). Leiden kende een Schoenmakers-, looiers en huidcnvcttcrsgilde (1579) en 
sindss 1626 door afsplitsing van dit gilde een Oude schoenmakersgilde In Haarlem werd pas in 1678 een 
apartt schoenlappersgildc opgencht. Databank Gilden IISG Amsterdam 
Hett schilderij is ongedateerd. Het tafereel vertoont overeenkomsten met de prent van de schoenmaker door 
Johanness Jons/ \ an Vliet (zie afb 121) Cornelis Beelt heeft ook verscheidene werkplaatsen van wevers, 
smedenn en kuipers op zijn naam staan Fotocollectie RKD Den Haag 

""  Het aantal schoenmakerswerkplaatsen met een of meer knechten is relatief gering Het Van Brekelenkam-
typee (schoenmaker /onder knechten) overheerst. 
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categoriee ' l l - t . 2 , f Iet is een van zijn vele schoenmakerswerkplaatsen."4 De schoenmaker op 

leeftijdd zit, samen met een spinnende vrouw, in een rommelig en donker vertrek. Gereedschap, 

schoenen,, laarzen en kleine stukjes leer omringen hem. Schoenmakersleesten, noodzakelijk voor 

hett maken van nieuwe schoenen, ontbreken echter.2" Die leesten ontbreken eveneens in het 

schilderijj  van David deniers de |onge, een derde compositorische variant die kan worden 

onderscheidenn ,115).: ' Mogelijk is in deze voorstelling een binnenshuis werkende schoenlapper 

afgebeeld.. Schoenlappers mochten schoenen alleen oplappen, maar daarbij geen nieuw leer 

gebruiken.. Zij werkten vaak buitenshuis, alwaar zij frequent zijn verbeeld. De Bamboccianti - m 

Italiëë werkzame schilders uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden - schilderden hun 

schoenlapperss op de oven-olie pleinen van Rome en andere Italiaanse steden (116,, maar ook m 

Hollandsee straattaferelen is de schoenlapper een vaak geziene gastA Op een schilderij van de 

Amsterdamsee schilder [an Victors zit een schoenlapper voor zijn pothuis (117)."s Een pothuis 

wass een klein houten keetje, vanwaaruit een ambachtsman z'n werk verrichtte. Regelmatig was 

zo'nn keetje geplaatst onder de luifel van een andere beroepsbeoefenaar, doorgaans ook een 

ambachtsman.; gg De schoenlapper op het schilderij van Victors is in gesprek met een klant die 

aanwijzingenn geeft over de gewenste reparatie. Net als zijn eerder besproken collega's heeft hij 

eenn leren band om knie en voet, waarmee de schoen op zijn plaats wordt gehouden. 

Natuurlijkk waren in de alledaagse beroepspraktijk de scheidslijnen minder scherp dan de 

regelss willen doen geloven. Talloze ordonnanties zagen het licht om conflicten tussen de drie 

onderscheidenn groepen schoenmakers te beslechten. Zo werd naar aanleiding van een proces in 

15711 het werkterrein van de Brugse oudeschoenmakers enigszins verruimd. Voortaan mochten 

zee schoenen snijden en naaien van oud overleer en met nieuwleren zolen, mits een merkteken 

werdd aangebracht/" Nieuwe schoenmakers verruimden eveneens regelmatig hun werkterrein 

doorr ook schoenreparaties uit te voeren en benadeelden daarmee schoenlappers en 

oudeschoenmakers.311 Dat het schemergebied tussen nieuw en tweedehands een bron van 

conflictenn kon zijn, tonen ook de Amsterdamse en Haarlemse kleermakersgilden in hun 

hardnekkigee pogingen om het monopolie van het gilde overeind te houden. ~ Nuances van deze 

: '' Het bevond zich voorheen in de collectie van het Wallral'-Richartz-Muscum in Keulen. Van Haute 1999, 
Rvckaert.Rvckaert. nr A 76 

:44 Idem. nrs 14. 50, 52. 73-77. 137-139. 
:""  Met uitzondering wellicht van de leest, of is het toch een schoen, op de kruk 
""  Het schilderij is veelvuldig gekopieerd, ondermeer door de achttiende-eeuw se Antwerpse schilder Jan Joset 

Horcmanss I. die ook verscheidene andere schoenmakersvv erkplaatsen op zijn naam heeft staan Fotocollectie 
RKDD Den Haag 

:: Johannes Lingelbach heeft verschillende schoenlappers geschilderd. Cat Keulen/Utrecht 1991. 
Bamhoccianti.Bamhoccianti. nrs 10 16 en 21.13. Ook Jan Miei heeft dit thema regelmatig verbeeld. Cat. Northhampton 
1975.. Shoemaker. AA 

vv Sumowski 1983-1994. Gemalde, dl 4 nr. 1793. 
~'' Schotef/Rogge 1905. Maatschappelijk leven Hij noemt een v ïsvcrkoper die zijn tobben met vis op het dak 

vann een pothuis (met schoenlapper) heeft staan (191-192) en een pothuis onderde luifel van een 
spicgelmakerr (214). 

11 Vandewalle/Marcchal 1985. Brugse schoenmakers. 44. 
''' In Alkmaar gold bijvoorbeeld de bepaling (1804) dat schoenmakers alleen nieuwe schoenen mochten maken 

enn hun zelfgemaakte schoenen mochten lappen. Herstelwerkzaamheden voor overige schoenen waren 
verbodenn Databank Gilden IISG Amsterdam. Zie ook: Pom 1989. 'Norms and disputes'. 92-96 

""  Dc/c gilden onden onden de grootste concurrentie v an aanverw ante beroepsgroepen als naaisters, 
oudekleerkopers,, uitdraagsters en kledingwinkchers Een scala aan strategieën - van inlijving tot schatplichtig 
makenn - werd ingezet om de monopoliepositie veilig te stellen. Ofschoon voor het schoenmakersambacht in 
dee Noordelijke Nederlanden geen identiek onderzoek beschikbaar is. is een vergelijkbare gang van zaken 
denkbaarr Panhuvsen 1997. 'Kleermakcrsgilden'. Panhuv sen 2000. Maatwerk. 
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aardd zijn in het gestileerde zeventiende-eeuwse beeldmateriaal vanzelfsprekend niet aan te 

treffen.3' ' 

Mett het gesignaleerde verband op hoofdlijnen tussen beeldmotief en economische realiteit kan 

echterr niet de opmerkelijke hausse aan geschilderde schoenmakerswerkplaatsen in de tweede helft 

vann de zeventiende eeuw worden verklaard. Het is gangbaar ze te interpreteren als een nieuwe 

invullingg van het boerengenre, waarin in de loop van de zeventiende eeuw meer ruimte voor een 

realistischee en respectvolle weergave van personages en scènes uit het dagelijks leven kwam.'4 In 

dezee perceptie was de schoenmaker de arbeidzame tegenhanger van de luierende of feestvierende 

boerr uit eerdere tijden. De hardwerkende schoenmaker symboliseerde de deugd der 

arbeidzaamheid,, waarmee hij de stedelijke burgerij tot voorbeeld strekte." Met is een plausibele 

verklaringg die echter een verdere inkleuring en op onderdelen nuancering behoeft. Het 

beeldmotieff  van de schoenmaker kende namelijk een lange en gevarieerde beeldtraditie die zich 

uitstrektee tot ver voor de tweede helft van de zeventiende eeuw en ook nadien nog bleef 

doorwerken/'' Hierin speelden de verschillende laatmiddeleeuwse en vroegmoderne 

preiitenseriess van beroepen, waarin de schoenmaker steevast van de partij was, een belangrijke 

rol.. Deze preutensenes waren onmiskenbaar een inspiratiebron voor de geschilderde 

schoenmakerswerkplaatsenn uit de tweede helft van de zeventiende eeuw, maar de aanleiding tot 

ditt specialisme lag waarschijnlijk op een ander vlak." De populariteit van deze voorstellingen hing 

samenn met een verbreding van het koperspubliek op de zeventiende-eeuwse kunstmarkt. 

Alhoewell  de meeste werkplaatsinterieurs ongedateerd zijn, is uit de enkele gedateerde werken en 

dee sterfte- en geboortecijfers van de betrokken schilders af te leiden dat het gros van deze 

schilderijenn in de jaren veertig tot tachtig van de zeventiende eeuw is gemaakt. In diezelfde 

periodee beleefde de kunstmarkt een hoogtepunt in termen van een omvangrijke en goedkope 

schildenjenproductie,, die toegankelijk was voor grote delen van de bevolking, waaronder ook 

ambachtslieden.'ss Het is niet ondenkbaar dat schoenmakers en andere ambachtslieden 

belangstellingg voor geschilderde werkplaatsinterieurs aan de dag hebben gelegd. Net als 

notarissenn en predikanten ontbrak het hen, getuige allerhande collectieve (visuele) uitingen in 

gildeverband,, niet aan beroepsidenti teit /' Of deze beroepsidentiteit zich ook vertaalde in het 

schildenjenbezitt van schoenmakers, kan alleen vanuit het perspectief van hun rol op de 

kunstmarktt worden vastgesteld. Het vormt, naast beeldtraditie en visuele uitingen 111 

gildeverband,, een derde schakel in de poging om de mogelijke functie en betekenis van de 

geschilderdee werkplaatsinteneurs te duiden. Weliswaar richt de aandacht zich hierbij primair op 

dee schoenmaker, maar in het verlengde hiervan zullen ook enkele andere vertegenwoordigers van 

basisambachtenn in het betoog naar voren treden. 

Ziee hiervoor ook de paragraaf Beeld en betekenis uit de Inleiding 
144 Slivc \995. Dutch painting. 135-137. Van Haute 1999. Ryckaert. 65. Klmge 1991. Turners. 19-20. 

Ziee hoofdstuk 1 voor de verbeelding van de deugd van arbeidzaamheid 
Voorr voorbeelden uit de achttiende- en negentiende-eeuw se West-Europese schilderkunst Cat. 
Northhamptonn 1975. Shoemaker. 
Ziee hienoor de paragraaf Prenten in serie uit dit hoofdstuk 
Ziee hienoor ook de Inleiding en de paragraaf Schoenmaker op de markt uit dit hoofdstuk 
Ziee hienoor de paragraaf Heilig en profaan schoeisel uit dit hoofdstuk 

11" " 



PrentenPrenten in serie 

Inn tegenstelling tot de schilderkunst was in de prent- en tekenkunst de schoenmaker al ver voor 

dee zeventiende eeuw een bekende figuur. Zowel m losse prenten en miniaturen als in 

verscheidenee prentensenes van ambachten en beroepen. De /e series kenden door de aard van het 

mediumm veelal een grote verspreiding. In de zestiende en zeventiende eeuw zijn voor de 

Nederlandenn vier relevante series aan te wijzen. Het Standebnch van Hans Sachs en Jost Amman 

f1568;4",, de serie etsen van achttien ambachten en beroepen van [ohannes )onsz. van \1ict 

1635.,, de getekende sene Stmatuenken van Leonard Bramer circa 1650-1655 en de bekende 

teken-- en prentensene l let Menselijk B^/r}/van Jan en Casper Luyken (1694). Ze kennen een grote 

variëteit,, maar gaan in de kern terug op een rijke picturale traditie waarin uiteenlopende 

beroepsbeoefenaarss in profane en religieuze context werden afgebeeld.41 Op hun beurt vormden 

zee als corpus een belangrijke inspiratiebron voor de zevennende-eeuwse werkplaatsen van 

schoenmakerss op paneel. 

FF Iet Standebnch is een serie houtsnedes waarin honderdenveertien contemporaine 

ambachtenn en beroepen zijn verbeeld.42 Het werd in 1568 in I rank fur t uitgegeven, maar kan 

wordenn geplaatst in de context van het economisch bloeiende Neurenberg. In de serie ligt het 

accentt op ambachtelijke en commerciële beroepen, maar ook diverse hogere wereldlijke, 

kerkelijkee en intellectuele functies en beroepen zijn verbeeld. I Iierbij wendt een hiërarchische 

ordeningg gehanteerd die teruggaat op de traditie van de driestandenleer, waarin een onderscheid 

werdd gemaakt tussen zij die vochten en bestuurden (de vorsten en de adel), zij die zorgden voor 

hett zielenheil (de geestelijkheid) en zij die werkten (de boeren;.4' In de verbeelding van de 

standenleerr speelde traditiegetrouw de boer de rol van vertegenwoordiger van de derde stand, 

maarr geleidelijk traden ook zijn stadse collega's, zoals ambachtslieden of commerciële 

beroepsbeoefenaars,, in die rol naar voren. Niet alleen het Standebnch getuigt hiervan. In een 

houtsnedee uit een Augsburgse uitgave (1532) van een werk van de humanist Petrarca, dat de 

boomm der standen verbeeldt, zitten onderin de boom een schoenmaker en kleermaker 

gezamenlijkk op een tak; op een belendende tak zitten enkele kooplieden en bankiers (118).44 Ze 

wordenn aan de onder- en bovenzijde vergezeld door de traditionele representanten van de 

standen.. Ook in een embleem uit Ot to van Veen's Quint'/ llorati \lacei limblemata uit 1607 treedt 

eenn ambachtsman als representant van de werkende stand op.4' Terwijl de aanstormende Dood 

dee koning m zijn paleis overmeestert, wordt rechts op de voorgrond een schoenmaker beweend 

4ii Weliswaar verscheen voor zover bekend van het Siandehuch geen Nederlandstalige editie (/.ie hiervoor de 
Shortt Title Catalogue Netherlands), maar de serie was in de Nederlanden wel bekend. Door de verschillende 
editiess in het Duits (1574) en het Latijn (1568. 1574) en het frequente hergebmik van de houtsneden tot 1659 
bleeff  het Standebnch ook in de Nederlanden niet onopgemerkt Rifkin 1973. Book of trades, xlin Cat 
Hempstcad/Amstcrdamm 1995. Butcher. 248. 

44 In oude encvclopcdieën en middeleeuw se verhandelingen over ambachtelijke technieken speelden allerhande 
beroepsbeoefenaarss een rol in de verbeelding van het gedachtegoed o\er de artes mechamcae. Rilkin 1973. 
BookBook of trades. xiv-xix Zie voor de bijbel als inspiratiebron voor de \ crbcelding van beroepen de paragraal 
BijbelseBijbelse arbeid uit hoofdstuk I. 

4""  Ze zijn allen opgenomen in: Rifkin 1973. Book of trades 
Ziee hien oor de paragraaf Agrarische arbeid uit hoofdstuk 1. 

444 De afbeelding is afkomstig uit Petrarca's ['on der Artzney bai der Glück. waarin het humanistische 
ideeëngoedd over de ware adeldom centraal staat Het is een ontwerp van Sebastian Brant en uitge\oerd door 
dee zogenaamde Petrarca Meester Hansen 1984. Kalenderminiaturen. 59. Raupp 1986. Bauernsatiren. 9-34 
(mett name over de iconografie van de boer. die niet alleen onderin maar ook in de top \ an de boom een plek 
krijgt).. Raupp 1999. 'Visual comments'. 283-285 

4'' Van Vcen/Tschi/cwkij/Benz 1972. Qumti Horati. 204-205 

118 8 

file:///1ict
file:///lacei


diee net in zijn werkplaats is gestorven. 'Cunctos mors una manet' ofwel 'Ken zelfde dood wacht 

onss allen' (119).4' Het is een variatie op de middeleeuwse Dodendansen die zo treffend de 

nivellerendee werking van de Dood wisten te illustreren. 

Alhoewell  de illustraties uit het Standebuch oorspronkelijk bedoeld waren ter ondersteuning 

vann de didactische tekst, geniet het werk tegenwoordig vooral bekendheid vanwege de 

illustraties.477 Het zijn genreachtige taferelen waarin de beroepen overtuigend zijn weergegeven.4S 

Dee afbeelding van de schoenmaker bijvoorbeeld bevat alle elementen die men zich m een 

vroegmodernee schoenmakerswerkplaats kan indenken (120). Ondanks de worteling van het 

StandebuchStandebuch in het middeleeuwse standendenken, getuigt het werk evenzeer van de emancipatie van 

dee homo jaber in de vroegmoderne tijd. Niet alleen verschijnen allerhande stedelijke 

beroepsbeoefenaarss visueel ten tonele, maar zij dragen als collectief ook een boodschap over 

menselijkee arbeid uit. In de slottekst wordt die kort en krachtig verwoord. Arbeidzaamheid is een 

navolgenswaardigee deugd. Oneerlijke beroepsuitoefening, egoïsme en luiheid zijn daarentegen, zo 

steltt de dichter, een gruwel in Gods ogen. Ongeacht rang of stand moet het een worden 

nagestreefdd en het ander worden vermeden. De parallel met de boodschap van arbeidzaamheid, 

diee in de schilder- en prentkunst van de Nederlanden in de tweede helft van de zestiende eeuw zo 

prominentt naar voren treedt, is opvallend.49 

Dee verbeelding van de werkende mens als zelfstandig beeldmotief komt nog sterker naar 

vorenn m de prentensenes van Johannes Jorisz. Van Vliet en Leonard Bramer. De prenten 

functionerenn niet in de context van een didactische tekst, maar staan op zichzelf. Bovendien zijn 

alleenn ambachtelijke beroepen respectievelijk straatberoepen verbeeld, zodat van een 

verwantschapp met het middeleeuwse hiërarchische standendenken niet meer kan worden 

gesproken.. De serre etsen van Van \ Liet bestaat uit achttien afbeeldingen van uitsluitend 

(laaggeschooldee ambachtelijke beroepen."' Het zijn gedetailleerde voorstellingen van 

werkplaatsen,, waarin een of meer personen aan het werk zijn. Gereedschap is in overdaad 

aanwezig.. De afbeelding van de schoenmaker geeft een kijkj e in een schoenmakerswerkplaats, die 

viaa een raampartij wordt verlicht (121). Een meester schoenmaker snijdt met een 

schoenmakersmess het leer. Daarnaast is een leerling of knecht afgebeeld in de inmiddels bekende 

posee van de schoenmaker: zittend en op de knie een schoen die vastgeklemd wordt met een leren 

band.. Naast en voor hem ligt verschillend gereedschap. Alles draagt bij aan een overtuigende 

representatiee van een ambachtsman in zijn werkplaats."1 

Inn de serie van zesenzestig tekeningen van de Delftenaar Leonard Bramer uit 1650-1655 

zijnn allerhande beroepsbeoefenaars verbeeld die in de buitenlucht hun beroep uitoefenen/2 De 

seriee sluit aan bij een traditie van verbeelding van straatberoepen, die met name in de I-ranse en 

400 Cat. Antwerpen 2000. Beelden. 113. 
Dee plaatselijke schoenenwinkel in Voorschoten, woonplaats van de auteur, verstrekt nog steeds plastic 
zakkenn met de afbeelding van de schoenmaker uit het Standebuch. 
Rifkinn spreekt over "the patient recording and knowledgeable research shown in composing the first modem 
corpuss of independent craft genre scenes". Rifkin 1973, Book of trades, xxxiii 
Ziee hiervoor hoofdstuk 1 
Hollstem.Hollstem. dl. 41. nrs, 32-49. p. 173-182 Van Vliet (actief circa 1628-1637 in Leiden) heeft vaker series rond 
eenn bepaald thema geproduceerd Hij is met name bekend geworden door zijn samenwerking met Rembrandt. 
Cat.. Amsterdam 1996. Rembrandt, nr. 49a-e. 
Vann Vlict's ambachtslieden zijn volgens Barnes "men intent on their work, almost as if a wall had been 
removedd and the viewer was encouraged bv the artist to look into the workplace'. Barnes 1995 'Van Vliet' 
11. . 

""""  Cat. Hempstead 1991. Street scenes. 
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Italiaansee beeldende kunst van die tijd opgeld deed/' Bramer's tekeningen zijn sterk schetsmatig. 

Slechtss aan een enkel attribuut is de straatwerker visueel te herkennen. Ook bevat elke tekening 

eenn korte tekst of uitroep die het beroep kenschetsen. De sober en verfomfaaid uitziende 

schoenlapperr uit de serie zit op een krukje in de buitenlucht een schoen te repareren (122). Xaast 

hemm op de grond ligt een roltas met gereedschap. Een collega-schoenlapper, die een 

dnepootskrukk en tas bij zich draagt, passeert hem. De zittende schoenlapper heeft weliswaar 

minderr allure dan z'n ambachtelijk uitziende collega's in het Standebucb en de prentensene van 

Vann Vliet, maar hij doet in getoonde vlij t niet voor hen onder. 

Alss louter wordt gekeken naar de prenten, dan is het in 1694 in Amsterdam verschenen 

ƒƒ let let Wenselijk Bedryf van Jan en Casper Luyken op te vatten als een voortzetting van de 

verbeeldingg van menselijke arbeidzaamheid, zoals die uit de eerder besproken prentensenes naar 

vorenn kwam.'4 De prenten vertellen echter niet het gehele verhaal. Voor de Nederlanden is dit 

werkk de meest bekende prentensene van beroepen." In de eerste druk waren honderd prenten 

opgenomen.. Ambachtelijke beroepen vormden hienn de hoofdmoot, maar ook intellectuele en 

kunstzinnigee beroepen en enkele vertegenwoordigers van de oude standen (landman, krijgsman, 

heerser)) kwamen voor."' Hierin toonde het zich dus zijdelings verwant met het anderhalve eeuw 

eerderr verschenen Standebucb van Sachs/Amman. '7 Toch treedt in llet Menselyk Bedryf'meer een 

beroepenconceptt dan een standenconcept op de voorgrond. De beroepsbeoefenaars zijn m een 

opmerkelijkk stedelijke ambiance verbeeld. Vanuit hun werkplaatsen en kantoren zijn pittoreske 

straten,, pleinen en grachten zichtbaar. l iet is de bedrijvige stedelijke economie ten voeten uit die 

hierr met verve wordt neergezet. Ook beroepen die ten tijde van het duo Sachs/Amman nog niet 

gangbaarr waren (zoals de suikerraffinage en pruikenmakenj) worden door de gebroeders Luyken 

verbeeld. . 

Di tt betekent overigens niet dat hun werk een representatief beeld van de Amsterdamse 

beroepsbevolkingg in die tijd schetst. De transportsector blijf t bijvoorbeeld volledig buiten beeld 

enn de meer kunstzinnige en geoefende ambachten zijn oververtegenwoordigd."1*  Met hun serie 

stondd de gebroeders Luvken dan ook iets anders voor ogen dan het louter registreren van 

economischee bedrijvigheid. Het ging hen om het uitdragen van een religieus-moralistische 

boodschapp die, geheel in lij n met de emblematische traditie, door een samenspel van woord en 

beeldd gestalte kreeg. Illustratief hiervoor is de ontstaansgeschiedenis van de prent van de 

schoenmaker.. Mr is een opmerkelijk verschil tussen de oorspronkelijke ontwerptekening van de 

schoenmakerr en de uiteuidelijk gepubliceerde prent van de schoenmaker in / let Menselyk Bedryf. 

Dee tekening toont een schoenmaker die buiten voor z'n winkel zit (123). Hij is bezig een schoen 

tee naaien, lien gereedschapskist staat naast hem. De uiteindelijke prent van de schoenmaker ui 

HetHet Menselyk Bedryf verplaatst ons echter naar een schoenmakerswmkel (124).. Ken klant zit op een 

krukk en past een schoen. Terwijl de schoenmaker zich met de klant mlaat, zijn drie leerlingen of 

""  Massin 1978. Les ens. Mülcr 1970. Streef criers. Tevens wordt verondersteld dat Bramer mogelijk ook heeft 
geleundd op de prentensene van Van Vliet. Het feit dat de serie binnen het oeuvre van Bramer een vreemde 
eendd in de bijt is. wordt hiervoor als mogelijke verklaring gegeven Ten Brink Goldsmith 1994. Bramer 

'44 Van EeghenA'an der Keilen 1905. Luyken, dl. 1. 250-268. Cat. Hempstcad/Amsterdam 1995. Butcher 
""  Het Amsterdams Historisch Museum in Amsterdam \er/amelt voorbeelden van hedendaags gebruik van de 

tekeningenn en prenten van de gebroeders Luyken. Cat Hempstead/Amsterdam 1995. Butcher. 250. nt 3 
1,11 Ook de figuur van de doodgraver aan het einde van het werk refereert aan een oudere beeldtraditie. 

Beidee werken zijn gedrukte prentensenes die een grote spreidingsgraad hebben gekend (o a. via al dan niet 
gewijzigdee herdrukken). Dit gold in veel mindere mate \ oor de serie etsen van Van Vliet en serie tekeningen 
vann Bramer. 
Lourens/Lucasscnn 1998.'Ambachtsgilden', bijlage 1. 
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knechtenn druk aan het werk. Lezing van de bijbehorende tekst verklaart waarom uiteindelijk 

laatstgenoemdee afbeelding prevaleerde. Het motto 'Siet op het middel niet. Maar daar het om 

geschiet'' wordt tn de tekst onder de afbeelding toegelicht met de woorden: 'De voet besluit sich 

inn de Schoen, Doch 't is niet om de Schoen te doen; Maar, om den weg daar mee te treeden: De 

ziell  woond wel in vlees en bloedt. Maar 't si) haar, als den Schoen de voet. Om mee te gaan, uaa kt 

landd van vreeden'. Bij woorden van de/e strekking paste een scène waarin het aantrekken van een 

schoenn wordt verbeeld nog beter dan de weergave van een schoenmaker aan het \vcrk.v' De 

voorstellingg van de schoenmaker was derhalve niet meer dan een middel om de rehgieus-

moralistischee boodschap van de gebroeders l.uyken uit te dragen. Het is een recept dat ook 

menigmaall  is te vinden in het werk van een andere vertegenwoordiger van de emblematische 

traditie,, Jacob Cats."" In zijn Spiegel ran den l'oorkden e/i Jegeniioordigen Tijt (1632; zijn ondermeer 

eenn afbeelding van een kleermaker (125) en een smid opgenomen.'"' Motto en begeleidende tekst 

bijj  deze afbeeldingen bevatten leerzame levenslessen voor een ieder. De kleermaker leert dat in 

hett teven alles weloverwogen en niet haastig moet gebeuren want: 'De nayer die geen knoop en 

leyt/verliestt sijn steeck'. Tot ver in de negentiende eeuw zal de ambachtsman ui volks en 

kinderprentenn volwassenen en jeugd tot lering blijven dienen.": 

Hett stempel dat de religieus-moralistische boodschap op de illustraties in Het Menselyk 

BedryfBedryf drukte, impliceert overigens met dat zij louter in dat licht werden gepercipieerd. De 

prentensenee was zeer populair. Reeds in 1694 verscheen een tweede uitgave, waarna in de 

achttiendee eeuw nog verschillende heruitgaves volgden.'" Maar ook los van de context van de 

seriee als geheel vonden de prenten van de gebroeders Luyken hun weg. Op een glazen bokaal uit 

hett derde kwart van de achttiende eeuw is een voorstelling verbeeld die is ontleend aan Luyken's 

prentt en motto van de kuiper."4 In de context van de bokaal hebben prent en mot to hun 

religieuzee connotatie verloren en representeren louter 'Het weivaaren van de kuiperev'.'11 Ook was 

dee serie na de eerste publicatie een dankbare bron van illustraties voor Nederlandse en 

buitenlandsee uitgevers. Soms bleef de religieuze toonzetting overeind, zoals in de Abhildtt/igeti der 

Gemein-Xitt~lichenGemein-Xitt~lichen Waitpt-Stande van Chris top h W'eigel uit 1698 en in verschillende edities van 

l'Juasl'Juas fiir  Alle van pater .Abraham a Sancta Clara, waarvan in 1719 ook een Nederlandse vertaling 

verscheen."'' Tn andere gevallen verdween de religieuze context geheel uit beeld. In 1695 en in 

Voorr de relatie tussen tekeningen en uiteindelijke prenten: Cat. Hemp stead/Am sterdam 1995, Butcher. 248-
255 1. Waarom hier over een andere ontwerp-tekening van de schoenmaker wordt gesproken dan in de 
beschrijvingg van cat nr 19 is mij niet duidelijk, maar lijk t mij op een misverstand te berusten 
Dee relatie tussen emblematiek (prent en tekst) en de zeventiende-ccuwsc Hollandse schilderkunst vormt het 
onderwerponderwerp van een omvangrijk corpus aan kunsthistorische publicaties Een goed voorbeeld hiervan is: De 
Jonghh 1995. Kwesties van betekenis 

''' Cats 1655. Alle de We reken (Spiegel) respectievelijk 159 en 131. 
""  De Meyer 1962. Volks- en kinderprent. 545-549 Canter Cremers-Van der Does 1940. Schoenen, afb. 29b 

Cat.. Apeldoorn 1989. Kent. en versint. afb. 5 1 en 54a. 
Vann Ecghen/Van der Keilen 1905. l.uyken. dl. 1. 261-268. Het Amsterdams Historisch Museum, hoeder van 
dee collectie van de kenner en verzamelaar Van Eeghen. bevat een indrukwekkend aantal van dc/e uitgaven 
Klaversma/Hanncmaa 1999. l.uyken. 

'44 Cat. Amsterdam 1998. Glas. nr. 224. 
Ditt opschrift stond onder het eveneens afgebeelde familiewapen van de familie Mcnsscndijk. vermoedelijk 
kuiperss van beroep Cat Amsterdam 1998. Glas. nr 224 
Hett werk van Weige! bevatte zevenentachtig kopieën naar prenten uit Het Menselyk He dry f'en zestien 
nieuwee prenten \an de hand van de gebroeders Lmkcn (vijf door Jan Luyken en elf door Casper 
Luyken).. Van EeghenA'an der Keilen 1905. l.uyken. dl 1. 396-406. htw as fur Alle bestond uit verschillende 
delen,, die ook wel afzonderlijk ztjn heruitgegeven Het werk bevatte zowel Luyken-prenten uit Het Menselyk 
HedniHedni als uit de Haiipt-Stande \ an Christoph Weiucl Van EeghenA'an der Keilen 1905. l.uyken. dl 2. 407-
428. . 
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17600 verscheen bijvoorbeeld een heruitgave van de Luyken-prenten onder de titel Menscbelyke 

Be(e)^gbech'fUBe(e)^gbech'fU waarin de prenten in alfabetische volgorde waren geplaatst." De bijgevoegde teksten 

haddenn een profane strekking/" In welke context de Luyken-prenten echter ook werden gebruikt, 

steedss zijn ze op te vatten als exponenten van de onmiskenbare opmars van de verbeelding van 

menselijkee arbeid in de beeldende kunst. Zelfs tot in onze tijd spreken deze voorstellingen van 

oudee ambachten aan.09 

Dee vier besproken prentensenes laten tezamen drie typen van verbeelding van de schoenmaker in 

dee vroegmoderne tijd zien: de schoenmaker als een vertegenwoordiger van de derde stand 

iStandebuch),iStandebuch), de schoenmaker als de arbeidzame ambachtsman (prentensenes van Van Vliet en 

Bramer)) en de schoenmaker als middel om een religieuze of moralistische boodschap te 

illustrerenn (hlet Mensetyk Bedryj). Voor een deel overlappen deze functies elkaar. Ze hebben 

gemeenschappelijkk dat de schoenmaker wordt gezien als een prototypische ambachtsman. 

Hardwerkend,, eerlijk en een voorbeeld voor anderen.7" l iet is geen toeval dat in het 

emblematischee werk Recht gbebruyck ende misbntyck ran tydlycke bare, dat in 1585 in een vertaling van 

Dirckk Yolckertsz. Coornhert in loeiden verscheen, juist de figuur van de schoenmaker de eerlijke 

armee representeert. Zoals van deze ambachtsman bij uitstek verwacht mag worden, probeert hij 

dee eindjes aan elkaar te knopen. Helaas tevergeefs, maar dat geeft hem dan ook recht op een 

aalmoess van de rijke man die zijn weg kruist (126).71 

Dee schoenmaker was niet de enige ambachtsman die de eer van prototypische 

ambachtsmann ten deel viel. In de vier prentensenes zijn naast de schoenmaker ook enkele andere 

vertegenwoordigerss van de traditionele ambachten standaard van de partij, zoals de kleermaker, 

bakker,, smid, t immerman, wever en kuiper.72 Eenzelfde patroon is herkenbaar in verscheidene 

ouderee prentensenes van buitenlandse bodem, zoals het Wansbucb der Mendelscben 'Awöljbrüdmtipmg 

(vijftiendee en begin zestiende eeuw) en de Krakauer Bebaim Codex ((begin zestiende eeuw). Naast de 

schoenmakerr komen hierin ook verschillende van de eerdergenoemde ambachten voor.71 Niet 

677 Hiervoor waren respectievelijk de Haarlemse uitge\er Ambrosius Schevenhuyscn en de Amsterdamse 
uitgeverss Reinier en Josua Ottens verantwoordelijk. Van Eeghen/Van der Keilen 1905, I.uyken. dl 1. 262-
267. . 

'ss Het gedicht bij de prent van de schoenmaker in de Amsterdamse uitgave van 1760 luidde: 'Om 't Scherp met 
minderr vrees te ontmoeten./ Maak ik de Schoenen voor uw voeten./ Bekwaam om mstig onvermocit./ Uw 
wegg te treeden, braaf geschoet [geschocit]'. Koninklijke Bibliotheek Den Haag. H 317 Go. 

'"'' Zie hiervoor ook de opmerkingen van Gelderblom over de Luyken-prenten als gc/onken cultuurgoed 
Geldcrblomm 1998/1999. 'Binnen en buiten'. 19. 
Uitzonderingg hierop vormen enkele zestiende- en /eventiende-eeuw se komische of satirische prenten die een 
schoenmakcrswerkplaatss verbeelden, waarin kijvende, onzedige of slapende huisvrouwen, vechtende 
knechtenn of zich misdragende schoolkinderen de toon zetten De schoenmaker zelf is hierbij veelal een 
neutralee figuur. Bij deze satirisch getinte afbeeldingen is het verband met de (komische) literatuur uit die tijd 
vann belang. Coigneau 1980-1983, Refreinen, dl 2. 247. 250. 275-76. 278 Cat. Kansas/Lawrence 1983. 
lyiachlyiach prints, nr 19. Canter Cremers-Van der Does 1940. Schoenen, afb 44 en 55. Zie afb. 184 voor een 
schoenmakerswcrkplaatss waarin de schoenmaker en zijn vrouw slapen Over de sexuele connotaties van de 
schoen:: De Jongh 1995. Kwesties van betekenis. 34 

77 Het gaat om embleem IX. Het oorspronkelijke werk was van de hand van Bernard Gerbrands Furmerus en 
wass getiteld De re rum usa et abusa (Antwerpen 1575). Meertens 1983. Nederlandse emblemata. 27-28. 

7:: In totaal zijn er twaalf beroepsgroepen die in alle vier de series voorkomen Naast de in de tekst genoemde 
beroepenn gaat het om de laken- en droogscheerder. hoedenmaker, glazenmaker en draaier Cat. 
Hempstead/Amsterdamm 1995. Butcher. 256-257. De metselaar en slager komen respectievelijk drie- en 
tweemaall  voor. 

7'' Het Hausbuch was een gecompileerd eerbetoon aan de overleden monniken van deze broederschap. Zij 
wordenn afgebeeld tijdens de uitoefening van hun beroep Onder hen bevonden zich verschillende 
schoenmakers,, kleermakers, bakkers, slagers, wevers en timmerlieden. Treue 1965. Hausbuch. De Krakauer 



zonderr reden worden deze ambachten m de historische literatuur aangeduid met de term 

basisberoepp of basisambacht. 4 Kenmerkend voor deze basisambachten was dat ze zowel in de 

stadd als op het platteland met een grote tot redelijke frequentie voorkwamen. 7.e konden zich in 

aantall  arbeidsplaatsen vaak meten met de grote en aandachttrekkende nijverheden. Zo vormden 

dee schoen- en kleermakers in de Republiek een beroepsgroep van maar liefst acht a tienduizend 

personen.7.. De basisambachten waren niet alleen wijdverbreid, maar konden ook bogen op een 

langee historie. Hun gilden beschikten vaak over oude papieren.7'1 / e wisten ook met-officiële 

sporenn na te laten. Onder de oudste bebouwing van Amsterdam bevonden zich reeds de woning 

enn werkplaats van een schoenmaker en een smid uit de eerste helft van de dertiende eeuw.7'' 

Daarnaastt was een geringe technologische vernieuwing typerend voor tie basisambachten. Hier 

geenn professionalisermgsprocessen (nutans, predikant) of emancipatoire ontwikkelingen (bankier) 

maarr aloude ambachtelijke continuïteit. 

Doorr tijdgenoten werd de bijzondere positie van de basisambachten ook onderkend.7" 

Broodd (bakker), kleding (kleermaker), schoeisel (schoenmaker), woonruimte (metselaar, 

timmerman)) en metalen gebruiksvoorwerpen (smid) waren van vitaal belang voor de gehele 

bevolking.. Dagelijks werd van deze basisproducten en -diensten gebruik gemaakt. De 

beoefenaarss van deze ambachten waren op elke hoek van de straat aanwezig. Ze lagen als het 

waree op het puntje van de maatschappelijke tong. In taalgebruik (achternamen, spreekwoorden) 

enn (volks)hteratuur was hun verschijning wijdverbreid. Welke ambachten zou de populaire 

volksfiguurr Tij l Uilenspiegel tijdens zijn schalkse avonturen in tekst en beeld anders uitoefenen 

dann het schoenmakers-, kleermakers en bakkersvak?7" Dat de basisambachten in de beeldende 

kunstt een rijk geschakeerde verbeelding ten deel viel, hoeft op zich dan ook geen verbazing te 

wekken.. Deze verbeelding reikte veel verder dan de prentensenes van beroepen. Al in vroeger 

tijdenn tooiden vertegenwoordigers van deze ambachten de ramen en hoofdportalen van 

kathedralenn en kerken.s Maar ook in andere typen van beeldmateriaal springen juist deze 

ambachtenn steeds in het oog. In een zeldzaam en anoniem paneel uit circa 1620, waarop de 

BehaimBehaim Codex bevatte een samenvatting van de stadsprivileges en gildevcrordemngen van dc/.e stad. Er zijn 
ondermeerr afbeeldingen van een schoenmaker, kleermaker, bakker, smid. timmerman en kuiper in aan te 
treffenn Winkler \94\. Behaim-Codex. 
Dee term basisberoep is ontleend aan De Vries/Van der Woudc 1995, Nederland Zij rekenen de wever 
overigenss niet tot de basisberocpen. De kuipers hebben een minder hoge dichtheidsgraad dan de overige 
basisberocpen.. Ik hanteer in dit hoofdstuk /elfde term basisambachtcn. omdat in deze term duidelijk de 
relatiee met de aard van de werkzaamheden (ambachtelijk) wordt gelegd. 
Dee VriesA'an der Woude 1995. Nederland. 602. 
Volgenss de Database Gilden van het IISG in Amsterdam vond de oprichting van diverse schoenmakcrsgilden 
all  in de veertiende eeuw plaats, zoals bijvoorbeeld m 's-Hertogcnbosch (1304). Dordrecht (< 1353). Zutphcn 
(1377)) en Deventer (1399). De oudste gildebricf van de Goudse schoenmakers dateert uit 1440. maar in een 
processiell  ijst van 1404 worden al cordevvaniers en el/cnaars (knechten) vermeld. Cat. Gouda 1996. (lilden. 
114. . 
MakMak 20Q\. Amsterdam. Amsterdam. 26. 
Overigenss ook door de gilden zelf. Zo betrokken verschillende Zutphense basisambachtcn op eigen verzoek 
eenn gezamenlijk gildehuis. Het ging om smeden, schoenmakers, kleermakers, timmerlieden, kuipers en 
stecnmetselaars.. de drie laatstgenoemden waren overigens verenigd in één gilde Panhuv sen 2000. Maatwerk. 
45 5 
Dee Meyer 1970. Volksprenten, afb. 1 19. Brandt 1927/1928. Schaffende Arbeit, dl 2. afb 216-217. Een ander 
voorbeeldd is ie I.ivre des premiers amours de messire Jehan de Saint ré (ca 1460) van Antoinc de la Sale 
Hierinn zijn twee pentekeningen opgenomen (toegeschreven aan de Meester van Wavnn) waarin een 
schoenmakerr en een kleermaker de hoofdpersoon uit dit werk letterlijk de maat nemen Prevenier 1998. 
PrPr in sen. afb op 252 
Dee ramen van de kathedraal v an Chartres bevatten ondermeer afbeeldingen van een schoenmaker. 
timmermann en smid Hansen 1984. Kalenderminiaturen. 36 
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intredee van de Dordtse rederijkerskamer De i'o/iteymste/i tijdens de Ylaardmgse 

rederijkerswedstrijdd in 1616 is verbeeld, is in de optocht ook de figuur van een Geween Ambachts-

ManMan te herkennen/ Net als de naast hem geplaatste boer vertegenwoordigt hij de werkende 

stand.. De schilder tvpeert hem op een bijzondere manier. FLr hangt allerhande gereedschap aan 

eenn riem om zijn middel (12T, detai l. Te zien zijn een klauwhamer 'kuiper, een schaaf 

(timmerman),, een weefspoel (wever) en een schaar (kleermaker). Het gereedschap dat achter zijn 

linkerhandd schuilgaat is moeilijk thuis te brengen, maar het zou om een troffel (metselaar of 

halfrondd mes (schoenmaker; kunnen gaan. Over zijn schouder ligt een bijl , een gangbaar 

attribuutt van de timmerman. Het getoonde gereedschap verwijst naar enkele basisambachten. \X e 

treffenn het eveneens aan in een vijftiende-eeuwse franse miniatuur uit Boccaccio's Da uis des 

noblesnobles hommes et femmes malbeumtx (128; en in verscheidene zes tiende-eeuwse prenten die de deugd 

DiligentDiligent ra of [ lijt  tot onderwerp hebben."1 Ook in menig laat-middeleeuws of" vroegmodern stads-

off  straatgezicht duiken vertegenwoordigers van de basisambachten frequent op. Op de 

achtergrondd van het portret van jacquemvne Buuck van Pieter Pourbus uit 1551 is bijvoorbeeld 

eenn schoenmaker aan het werk te ontwaren ''129, detail) N 

Hett meest opvallend is de vertegenwoordiging van basisambachten echter in de vele 

schilderijenn van werkende ambachtslieden uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. Naast 

schoenmakerss in hun werkplaats of in de buitenlucht (112-117; zijn ook kleermakers m 

kleermakerszitt (l-H)1*4, I laarlemse wevers in hun armoedige onderkomens (180,, met broodwaren 

omgevenn bakkers (140)v\ in donkere ruimten werkende smeden (130)v en enkele kuipers in hun 

werkplaatss op het doek vastgelegd/7 Tezamen vormen ze het onmiskenbare hoogtepunt van een 

langee traditie van verbeelding van basisambachten m de beeldende kunst van de Nederlanden, 

waarinn de ode aan de vroegmoderne deugd Dihgentm steeds sterker doorklinkt. De verbeelde 

MM Enige jaren geleden is het schilderij gerestaureerd Met dank aan Bart Ramakers (KUN) die mij op dit 
schilderijj  attendeerde en ook betrok bij de studiebijeenkomst die over het paneel in september 2000 werd 
georganiseerd. . 

" :: Zie hienoor de paragraaf Stedelijke arbeid uit hoofdstuk 1 Ook in het anonieme Noord-Nederlandse 
schilderijj  De strijd om het dagelijks brood uit de /eventiende eeuw (zie afb 188) worden vertegenwoordigers 
\ann verschillende beroepen door middel van hun gereedschap getypeerd 

^^ Andere voorbeelden zijn een miniatuur in de vij fticndc-ecuwsc Franse vertaling door Nicolas Orcsme van 
Aristoteles'' Ethica. Politica et Economica (ca 1454). waarin een voorstelling van een schoenmaker in zijn 
winkel-- en werkplaats is opgenomen (Prevcnier 1998. Prinsen, afb op 181 Moe 1930. 'Les Ethiques') en een 
stadsbeeldd met kraampjes uit Brunctto Latini's l.e Erésor (Rouen 1450-1475). waarop een kuiper 
(linksboven),, een schoenmaker (rechtsboven), een kleermaker (rechtsonder) en een smid (linksonder) zijn 
verbeeldd (Rottier 1996. Rondreis, afb. op 132. 222). 
Klccrmakerswerkplaatsenn zijn ondermeer aan te treffen m het werk van Van Brekelenkam (regelmatig). 
Pieterr van Slingeland en Cornells Decker. Fotocollectie RKD Den Haag Heppner 1938. 
Weverswerkplaatsen.Weverswerkplaatsen. 32. nt 25). 

s""  Vergelijkbare taferelen zijn ook geschilderd door Job Berckhcyde, Gabriel Metsu. Chnstiacn \an 
Couwenbcrghh en Adnacn van Ostadc. Cat. Philadelphia 1984. Masters, nr 6 Ten aanzien van (zclf)portrct-
achtigee afbeeldingen \ an bakkers wordt wel gesproken van een 'minor iconographic tradition' Cat 
Amsterdamm 1998. Everyday life. 97-98 Tc\cns zijn bakkerijen nogal eens verbeeld op schilderijen met 
straatscènes,, zoals in het werk van Jacobus Vrel. Cat Delft 1996. Delftse meesters, afb 85 en 88 
Hett thema is ondermeer aanwezig in het werk van Van Brekelenkam. Metsu en Utrechtse schilders als 
Nicolauss Knupfcr en Jean Baptiste Weenix (smidsen leenden zich immers goed voor het werken met licht-
donkerr contrasten). In de histoneschilderkunsl w as het motief \ an de smidse van Vulcanus populair 
Eenn voorbeeld is het aan Cornclis Bcclt toegeschreven schilderij \ an een kuiperij, dat zich bevindt in de 
collectiee \an het Nationaal Museum in Po/nan (fotocollectie RKD Den Haag) Kuiperijen duiken ook 
regelmatigg op in de toegepaste kunst. Op een aardewerken mandje uit 1694 bijvoorbeeld is een afbeelding 
\\ an een kuiperij op de ene zijde en de verkoop \ an vaten buitenshuis op de andere zijde verbeeld Van Dam 
\W\.\W\. Delfts aardewerk, nr. 20 
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ambachtsliedenn strekten een ieder die het aanging - en dat werd in die tijd ruim opgevat - tot 

voorbeeld.""  Terwijl de gezeten burger primair door de algemene strekking van de boodschap zal 

zijnn aangesproken, speelde bij de ambachtsman wellicht nog een andere factor mee. De rol die de 

ambachtsmann in relatie tot de boodschap van arbeidzaamheid in de voorstelling vervulde, zal bij 

menigee ambachtsman ook snaren hebben geraakt. Xet als andere beroepsbeoefenaars was enige 

bctoepst iubb ambachtslieden immers niet vreemd. Deze beroepstrots en -identiteit kreeg in ieder 

gevall  in uiteenlopende collectieve uitingen in güdeverband visueel gestalte. Bijbelse, kerkelijke of 

mythologischee bronnen dienden hierbij als inspiratie- en legitimatiebron.M Maar ook het product 

vann de ambachtsman mocht zich in een bijzondere visuele symboliek verheugen. 

HeiligHeilig en profaan schoeisel 

Patroonheiligenn wisten de handen uit de mouwen te steken. De patroonheiligen van de 

schoenmakers-- en leerlooiersgilden, Cnspmus en Cnspinianus, waren hierop geen uitzondering. 

Hunn lot is bekend uit de dertiende-eeuwse Legenda Attrea van facopo da Yoragine, een 

verzamelingg heiligenlevens die tot ver in de vroegmoderne tijd grote populariteit genoot.9" 

Cnspmuss en Cnspinianus waren twee Romeinse bekeerlingen die voor de christenvervolging 

vluchttenn naar Soissons in Noord-Frankrijk. Daar bleven ze actief het geloof verkondigen en 

voorzagenn ondertussen als schoenmakers in hun levensonderhoud. Ze maakten zich onder de 

armenn zeer geliefd door hen kosteloos van schoeisel te voorzien. Hun populariteit was de 

autoriteitenn een doom in het oog, zodat hun arrestatie niet kon uitblijven. Zoals gebruikelijk bij 

heiligenn uit de Romeinse Oudheid viel het martelaarslot hen ten deel. Ze werden onderworpen 

aann verschrikkelijke folteringen, waarbij schoenmakersgereedschap als folterwerktuig werd 

gebruikt. . 

Fragmentenn uit het levensverhaal van Cnspmus en Cnspinianus zijn veelvuldig verbeeld 

inn diverse altaarstukken van schoenmakersgilden in de Nederlanden. Veel materiaal uit de 

Noordelijkee Nederlanden is tijdens of na de Beeldenstorm verloren gegaan, maar dankzij 

stadsbeschrijvingenn en -archieven zijn de sporen hiervan niet geheel uitgewist. Zo had het 

Amsterdamsee schoenmakersgilde zowel in de Amsterdamse Oude Kerk als in de Nieuwe Kerk 

eenn altaarstuk.91 De Haarlemse St. Bavo bezat oorspronkelijk drieëndertig altaarstukken, waarvan 

err nu nog slechts drie - niet dat van het schoenmakersgilde - resteren.92 Ook de Oude Kerk in 

Delft,, de St. jan in Gouda en de St. jan in 's Hertogenbosch hadden oorspronkelijk een altaar van 

Dee ijver van ambachtslieden kreeg een welhaast spreekwoordelijk karakter. In een zeventiende-eeuw se grap 
annexx klacht over de hoge rekening van een kleermaker wordt, ondanks enig venijn aan diens adres, zijn 
arbeidzaamheidd en spaarzaamheid geroemd De klacht is afkomstig van Aernout van Overbcke en wordt 
geuitt tegen zijn vriend Christiaan Huygens. Deze antwoordde hem dat hij gewoon z'n rekening moest betalen 
enn hanteerde hierbij als argument, dat kleermakers er tenminste voor zorgden dat hun kinderen tot de adel 
gingenn behoren. Zijzelf- hij bedoelt Van Overbcke en zichzelf- bewerkstelligden door hun uitgavenpatroon 
echterr dat hun kinderen noodgedwongen kleermaker moesten worden. Roodenburg 1997. 'Converse 
agreeably',, 118. 
Dee bijbelse Tubel-Kaïn (smeden) en Jozef de timmerman (timmerlieden, zie afb. 10) zijn hiervan duidelijke 
voorbeelden.. Zie hiervoor ook de paragraaf Bijbelse arbeid uit hoofdstuk 1 
DictionaryDictionary of Art. lemma 'Saints'. Thurston/Attw ater 1956. Butler's lives of saints, dl. 4. 197-198. 
Wagenaarr 1971-1972. Amsterdam, band 2. dl. IV. boek I. 456. In de Oude Kerk bevindt zich overigens nog 
steedss een gewelfschildering van omstreeks 1470. waarin Cnspmus en Cnspinianus met schoen of leesten 
gereedschapp in de hand zijn verbeeld. Gerlach 1979. 'St. Cnspmus'. 329 (afb.). 
Hett gaat om de altaarstukken van het St. Lucasgilde. het Drapemersgilde en het Bakkersgilde Bicsboer 1985. 
'Overgeblevenn altaarstukken'. 
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hett schoenmakersambacht.*3 In de Zuidelijke Nederlanden waren de vernielingen ook aanzienlijk, 

maarr dankzij de heropbouw tijdens de Contrareformatie zijn uit die tijd veel altaarstukken voor 

hett nageslacht bewaard gebleven."4 l iet altaarstuk van het Antwerpse schoenmakersgilde van de 

handd van Ambrosius Francken uit 1589, dat zich oorspronkelijk in de Onze-Lieve Yrouwekerk te 

Antwerpenn bevond, toont op het middenpaneel de marteling van de patroonheiligen (131)."" De 

elzen,, een soort priemen, ketsen terug naar de folteraars en verwonden hen. Niet alleen op 

altaarstukkenn maar ook op gevelstenen46, in beelden", op güdepenmngen9S en op een enkel 

schilderij999 kunnen de patroonheiligen Cnspmus en Cnspmianus worden aangetroffen. 

Alhoewell  de gruwelijkheden uit het levensverhaal van deze patroonheiligen in het 

beeldmateriaall  ruimschoots de aandacht krijgen, zijn beide heiligen ook regelmatig tijdens hun 

ambachtelijkee bezigheden verbeeld. We zien hen in hun schoenmakerswerkplaats of tijdens het 

bewerkenn van het leer. Soms maakt de voorstelling onderdeel uit van een reeks met scènes uit het 

levenn van deze heiligen, zoals die nog tegenwoordig in verschillende Franse en Belgische kerken 

zijnn te aanschouwen. l iet komt ook voor dat de afbeelding van de werkende Cnspmus en 

Cnspmianuss op zichzelf staat.1"" De zeldzame afbeelding van beide heiligen als leerbewerker op 

dee keerzijde van het middenpaneel van een anoniem Gouds altaarstuk (laatste kwart zestiende 

eeuw)) geeft een zeer levensechte indruk van hun ambachtelijke werkzaamheden (132)."" Het laat 

zienn dat de verbeelding van werkende patroonheiligen volop gelegenheid bood het ambachtelijk 

kunnenn der gildebroeders visueel te belichten." ~ 

Dee attributen waarmee de patroonheiligen Cnspmus en Cnspmianus zich m al die verschillende 

tvpenn van afbeeldingen tooiden - gereedschap, leest, schoen of laars - refereren aan de 

verschillendee stappen in het proces van de vervaardiging van schoeisel. Kenmerkend voor de 

vroegmodernee tijd was dat ambachtslieden, dus ook schoenmakers, veel directer betrokken waren 

bijj  het gehele productieproces en daarmee bij het eindproduct. Di t bevorderde de binding met 

933 Gerlach 1979, 'St. Crispinus', 332. 
944 Een goede indruk van de vernielingen door de Beeldenstorm in De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in 

Antwerpenn en de daaropvolgende herstel- of vernieuwingsoperatie van gildealtaren - die tot ver in de 
zeventiendee eeuw doorliep - is te vinden in: Aerts 1993. Onze-I.ieve-l'rouwekathedraal. 

'^'  ̂ Ven act 1976. 'Altaarstukken'. In het Stedelijk Museum in Brugge bevindt zich het qua ondenverp verwante 
schilderijj  De marteldood van de Heilige Cnspmus en Cnspmianus van Ghislcnus Vroylinck uit 1613. Cat 
Bruggee 1994. Schilderijen, 224-225. 

**  Gevelsteen met de tekst 'dit is Sintc Crispijn 1620' op de achtergevel \ an het voormalige Haagse 
Schoenmakersgüdehuiss in de Wagenstraat. Gerlach 1979. 'St. Crispinus'. 345 

""  Zient. 100. 
""  Wittop-Koning 1978. Penningen. Harhngen. afb 2.1 (verzamclplaat 52) en Delft. afb. 2.1 (vcr/amelplaat 

93). . 
**  Een schilderij van Jan van de Venne dat Crispinus en Cnspinianus tijdens hun ambachtelijke werkzaamheden 

verbeeldt,, bevindt zich in de collectie van het Musée des Beaux-Arts et d'Archéologic in Besancon. Cat 
Franche-Comtéé 1998. Peintures flamandes. nr 274. 

'"""  Zie voor verschillende vijftiende- en zestiende-eeuwse voorbeelden van de werkende Crispinus en 
Cnspmianuss uit Nederland. Frankrijk en Duitsland: Brandt 1927/1928. Schaffende Arbeit, dl. 1. afb. 408 
(Nederland,, houtsnijwerk), afb. 409 (Frankrijk, beeldsnijwerk), afb. 410 (Frankrijk, houtsnijwerk), afb. 411 
enn 412 (Frankrijk, gebrandschilderd glas), afb. 413 (Frankrijk, houtsnede) Gerlach 1979. 'St. Crispinus'. afb 
opp 337 Boockman 1986, Die Stadt. afb. 171 (Duitsland, altaarstuk). 

1""  Ekkart 1998. Van Swanenburg. 30. Zie \oor een discussie over de vervaardiging en herkomst van het 
altaarstukk en de daarmee verbonden duiding van de voorstelling Cat Gouda 1996. Gilden. 58-60 

11 '; Ook bij andere gilden komen vergelijkbare levensechte afbeeldingen voor. In de predella van een altaar van 
dee timmerlieden door Michiel Claesz. uit circa 1565 zijn in vier taferelen verschillende typen timmerlieden 
weergegevenn (de scheepstimmerman, de timmerman, de schrijnwerkeren de stoelendraaier). Dit altaarstuk 
bevindtt zich in de collectie van Het Catharma Gasthuis in Gouda Cat Gouda 1996. Gilden, afb op 118-119. 
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hett beroep.1" Xe waren niet een kleine schakel m een anonieme keten, maar hadden in 

georganiseerdd verband of zelfs in eigen persoon een zekere mate van gnp op het begin 

(leervoorziening)) en het eindstadium (verkoop) van hun inspanningen.1"4 In alle eenvoud komt 

ditt naar voren in een gildepennmg van het Amsterdamse Huidenkopers-, looiers- en 

schoenmakersgildee uit 1664, waarop bovenaan een ossenkop (de 'leverancier' van leer; en 

onderannn een gefabriceerde schoen zijn afgebeeld (133.' " 

Complexerr is de iconografie van het gebrandschilderde raam van hetzelfde gilde, dat zich 

tott 1658 in de /.uiderkerk bevond. Dankzij een ontwerptekening van David Yinckboons uit circa 

16099 is de compositie hiervan overgeleverd '134;.' " Ook hierin worden de afzonderlijke stappen 

vann het productieproces gevisualiseerd: de ossenkop, de leerbewerking (rechtsonder), het snijden 

vann het leer (bovenaan) en de fabricage van de schoen 'linksonder). De voorstelling toont een 

vann de zeldzame bijbelse passages waarin schoeisel voorkomt, namelijk het verhaal van Mozes en 

hett brandende braambos.17 De schoen is net door Mozes, die zich bevond op heilige grond, 

uitgetrokkenn en is duidelijk zichtbaar. Ter Imker- en rechterzijde van hem dragen twee karvatiden 

uiteenlopendee schoenmakers- en tooiersgereedschappeu. onmisbare attributen voor de vakman. 

Dee vrouwenfiguren die het stadswapen dragen, representeren de deugden Gehoorzaamheid en 

Vlijt .. De laatste heeft een zweep en een spin als attribuut, een verwijzing naar de mythologische 

figuurr Arachne (169).'"" Deze wonderlijke mengeling van bijbelse, mythologische en eigentijdse 

elementenn vertelt hetzelfde verhaal als de eerder aangehaalde gildepennmg. Het draait in het 

schoenmakersambachtt in de kern om het succesvol ten einde brengen van de weg van de os naar 

dee schoen. Weliswaar zijn vakmanschap en arbeidzaamheid belangrijke richtingwijzers voor 

onderweg,, maar uiteindelijk is het allemaal om de schoen te doen. 

Schoeiselss was een basisproduct dat de vroegmoderne burger met een grote frequentie 

nodigg had. Schoenen versleten snel. In boedelinventarissen komen ze dan ook weinig voor.'"9 

Somss geeft het toeval een kijkj e in het vlottende karakter van het schoenengebruik. Zo bevond 

zichh in de inventaris van boer Adnaan van Vliet uit de Knmpenerwaard (1783; een 

schoenmakersrekeningg waaruit kan worden opgemaakt, dat in minder dan een jaar tijd ieder lid 

vann het huishouden van een paar nieuwe schoenen, laarzen of muilen werd voorzien. Bovendien 

wass het nodig al het schoeisel om de paar maanden opnieuw te laten lappen.1 Ook de talloze, 

somss zeer oude schoenen die bij opgravingen tevoorschijn zijn gekomen, getuigen van het 

vlottendee karakter van het schoenenbezit."1 Dat de slijtagegevoehgheid van schoenen een bekend 

probleemm was, wordt ook vanuit een geheel andere hoek bevestigd. De personificatie van 

SpaarzaamheidSpaarzaamheid \\\ de gra\"ure De ellende van rijkdom van Philips Galle naar Maarten van Heemskerck 

'"'' Dekker 1992. 'Handwerkslieden'. 109. 112 
Menigee schoenmaker was ook leerbewerker. Voor een bespreking van de onderlinge regulering tussen 
slagers,, leerlooiers en schoenmakers in vroegmodern Bologna: Pom 1991. 'Local market rules' 

'' s Gildepcnningcn hadden een identificatie functie voor gildclcdcn Ze zijn met name overgeleverd uit de 
zeventiendee en achttiende eeuw Wittop-Koning 1978/1981. Penningen 

11 " Cat. Amsterdam 1993/1994. Dawn, nr. 244 Cat. Amsterdam/Dordrecht/Rotterdam 2000. Geschiedenis in 
beeld.beeld. 97. 
Dee Zuidcrkerk werd gebouwd als protestantse kerk Een onversneden oudtestamentische passage paste in 
dezee ambiance beter dan het katholieke motief van de patroonheiligen Cat. Amsterdam 1993/1994. Down. 
nrr 244 
Ziee voor Arachne ook de paragraaf Portret van een nijverheidstak uit hoofdstuk 7. 

'"""  Dibbits 2000. Vertrouwd bezit. 202. Kamermans 1999. Materiële cultuur. 2 15-219 
11 Kamermans 1999. Materiële cultuur. 218 

Inn de huidige vaste opstelling van het Amsterdams Historisch Museum kan de be/ockcr onder het motto 
'Lopenn door de stad' verschillende laat-middeieeuwsc en vroegmoderne schoenen voor jong en oud 
aanschouwen.. Ze \ormcn een tastbare aanraking met het verleden 
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uitt 1563 189 loopt op blote voeten. Zij heeft haar schoenen uitgetrokken en draagt die bij zich. 

zodatt slijtage van haar schoeisel wordt voorkomen. ~ 

Hett belang van het schoenmakersproduct voor de burger maakte het schoeisel uitermate 

geschiktt als beroepssvmbool voor schoenmakers, l iet is opvallend hoe vaak de schoen of laars 

ookk in de vele profane visuele uitingen van het schoenmakersambacht een rol speelden. "lerwij l 

bi]]  veel andere basisambachten het gereedschap deze functie vervulde, nam in de verbeelding van 

hett schoenmakersambacht het gereedschap hoogstens een nevengeschikte positie in. l iet 

symboliseerdee het vakmanschap dat noodzakelijk was voor de vervaardiging van het eindproduct, 

dee schoen of laars. Op een gevelsteen van het Amsterdamse Oude Schoenmakers- en 

Schoenlappersgildee uit 1663 komt dit treffend tot uiting. De schoen in het midden van de 

voorstellingg wordt links en rechts geflankeerd door een schoenmakersmes en een els.114 

eenzelfdee ondersteunende rol van het gereedschap spreekt uit de tekst bij een 

schoenmakersafbeeldingg op een beken-aas uit 1693: 'Boort leer met hout en touw vol kunst 

aaneenn geheght, word onsen gangh bedient op straten huis en weght ' . '" In het faciliteren van 

dezee 'gangh' was de ratio van het schoenmakersambacht uiteindelijk gelegen. De schoen of laars 

wass niet alleen de bekroning op de ambachtelijke inspanningen van tie schoenmaker, maar kreeg 

ookk als product een passend eerbetoon. I Iet pand De (jecroontk KeysersLim aan de Lijnbaansgracht 

3344 in Amsterdam wordt nog steeds gesierd door een gevelversiering uit 1665, waarin deze 

bekroningg is gevisualiseerd (135).';'' Achter dit pand bevond zich vanaf dit tijdstip een looienj, die 

waarschijnlijkk werd verhuurd. Sinds 1685 waren de looien) en het voorliggende woonhuis in het 

bezitt van een schoenmaker, voor wie de reeds aangebrachte gevelsteen vermoedelijk een passend 

visitekaartjee was. Ook het laat-gotische ambachtshuis van het Brugse schoenmakersgilde tooide 

haarr gevel met een gekroonde laars."' 

Dee identificatie van schoenmakersgilden met hun eindproduct komt ook tot uiting in de 

velee begrafemsaccesoires en grafstenen van deze gilden. Nergens kwam de vroegmoderne 

mengelingg van gemeenschappelijke en individuele beleving sterker naar voren dan bij het 

onvermijdelijkee einde. Doodgaan was onmiskenbaar omgeven door publieke rituelen, maar ging 

inn de kern om een specifieke persoon, of het nu om een welgestelde koopman of een 

gildebroederr ging. Op het moment dat het beroep in deze publiek individuele aangelegenheid 

overduidelijkk een plek innam, mag zonder meer van een indicatie van beroepsidentiteit worden 

gesproken. . 

Dee begrafenis van een gildebroeder was een belangrijke collectieve gebeurtenis die met 

veell  regels was omgeven.u< Bij het overlijden van een gildelid bracht de bode van het gilde de 

ledenn op de hoogte van het nieuws. Zij dienden allen bij de begrafenis aanwezig te zijn. Al bij de 

' ""  Veldman 1992. 'Images of labor'. 252 
Hett bcroepssymbool bij uitstek voor de kleermakers was de schaar. De schaar is aan te treffen op 
\crschcidenee vroegmoderne grafzerken en gildeatuibuten. Zie hiervoor ondermeer de Database SKKN in 
Utrecht,, nrs 46206 en 46223 (twee grafstenen in de Ncderlandsc-Hcrvormde kerk te Schcrmerhorn) Op de 
ge\ell  van het nog steeds aanwezige voormalige gildehuis van het Leidse Kleermakersgildc aan de PapcgTacht 
77 in Leiden is eveneens een schaar afgebeeld. 

11 4 Ter Gouw 1874. Oude tijd. afb. op 257 De gevelsteen hing toen boven de ingang van een steeg aan de Singel 
inn Amsterdam 

""  Van Dam 1991. Delfts aardewerk, nr 19 
Meischkee 1993-1997. Huizen, dl 2. 353 

''""  Vandcwalle/Marechal 19X5. Brugse schoenmakers. 27 (afb) 
' D ee Database Gilden I1SG in Amsterdam be\ at tallo/e bepalingen \ an schoenmakersgilden in de Republiek 

mett betrekking tot de begrafenis \ an gildebroedcrs (aanwe/ighcids- en dragersplicht. kledingvereisten. 
offerplichtt en straffen bij verzuim) 
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oprichtingg van het Zutphense Looiers- en schoenmakersgüde in 13~~ werd de toon krachtig 

gezet.. Xa elk overlijden van een gildebroeder 'sail elleck gildebrueder folgenn den doeden thoe 

karcken,, thoe graeve und ter begenckenisse, by evnre peene vann |op straffe van| dryenn 

helveken'.1'' De kist was voorzien van een doodskleed en behangen met hjkkleedversierselen, 

waaropp een schoen of laars figureerde.12 Uiteindelijk werd men naar z'n laatste rustplaats, vaak 

eenn gildegraf, gebracht. l iet F laarlemse schoeumakersgilde bezat bi) de opheffing van het gilde in 

17999 negen graven in de St. Bavo.i : ' Ken grafzerk uit 1666 met een prominent verbeelde laars en 

eenn klein rondmes. bevat de inscriptie: 'Hier leghen die ons gilt tot lesten onderhielde tot dat de 

wreedee doot haer swacke lij f ontsielde' (136). Het Dordtse schoenmakersgilde deed met zes 

gravenn in de Grote Kerk niet voor Haarlem onder.1" Her en der zijn in Nederland en België nog 

tallozee andere grafstenen van schoenmakersgraven uit die tijd aan te treffen waarop een schoen 

off  laars is verbeeld.': ' 

Kenn bijzondere vorm van collectieve beroepsidentiteit vormden de groepsportretten van 

overhedenn van gilden. Van de schoentnakersgilden uit de Noordelijke Nederlanden is voor zover 

bekendd geen groepsportret overgeleverd, maar het is aannemelijk dat een of meer van dergelijke 

groepsportrettenn ooit zijn vervaardigd. Het I.eidse kleermakersgilde bijvoorbeeld bezat maar liefst 

vij ff  groepsportretten, waarvan er vier dateren uit de tweede helft van de zeventiende eeuw.124 In 

dee schoenmakerskapel van de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge bevinden zich nog steeds de 

zijluikenn van een drieluik uit 1607-1608, waarop de kapelaan en diverse leden van het Brugse 

schoenmakersambachtt zijn verbeeld (137).'̂  Het drieluik werd vervaardigd door Pieter 

Claeissenss jr. Op de achterzijde van de vleugels zijn de patroonheiligen Cnspinus en Cnspinianus 

mett schoenmakersgereedschap afgebeeld. Onderaan bevindt zich wederom een gekroonde laars. 

Alhoewell  op dergelijke groepsportretten vaak wel een verwijzing naar het betreffende ambacht is 

tee vinden, ontbreekt dit bij het groepsportret van de Brugse schoenmakers.1" 0 De locatie van het 

schildenjj  en de aanwezigheid van herkenbare patroonheiligen op de achterzijde waren blijkbaar 

toereikendd om over de identiteit van de betrokkenen geen onduidelijkheid te laten bestaan. 

Schoenmakerss heten zich in de vroegmoderne tijd dus niet onbetuigd bij collectieve 

uitingenn van hun beroepsidentiteit. Het is aannemelijk dat achter deze gevisualiseerde collectieve 

beroepsideutiteitt ook een individuele beleving van beroepsidentiteit schuilging. Deze laat zich uit 

dee collectieve visuele uitingen echter slechts raden. De individuele beleving van de vroegmoderne 

1199 Database Gilden IISG Amsterdam GAZutphen Gildcnarchief inv nr 32 (09 03 1377) 
,:""  Cat Utrecht 1995-1999. Verzamelingen, dl 4. nr 22. 
";; Database Gilden IISG Amsterdam (Haarlem) 

, ; :: Database Gilden IISG Amsterdam (Dordrecht) Frijhoff/Nustcling/Spies 1998, Dordrecht, 198. 
]"'' Database SKKN Utrecht: Jacobskerk in Vlissingcn (nr 5 1690) en Nederlandse Hervormde kerk in Kapellc 

(nrr 60383) Bij twee grafstenen in respectievelijk de West/ijderkerk in Zaandam (nr 22743) en de 
Ruinekerkk in Bergen (nr 20529) is niet met zekerheid te zeggen of de afgebeelde schoen een verwijzing is 
naarr hel beroep of naar de naam van de overledene danwcl naar beide. De Sint-Salvatorskathedraal in Brugge 
bevatt nog een schoenmakersgrafsteen met een afgebeelde laars uit 1379. Devliegher 1979. 
Kunstpatrimonium,Kunstpatrimonium, dl 8. afb. 69. 

" 44 Door de brand in het Leidse stadhuis (1929) zijn drie groepsportretten verloren gegaan Ekkart 1979. 'Prooi 
derr vlammen'. 130-132. Ook van de zakkendragcrsgilden zijn groepsportretten \an overheden o\crgcle\crd 
Ziee hiervoor de paragraaf Alomtegenwoordige figuranten uit hoofdstuk 6. 

'~""  Devliegher 1979. Kunstpatrimonium, dl 8. 182. 
""  Zie hiervoor ondermeer het groepsportret van vier overheden \ an het Amsterdamse Kuipers- en 

YVijnverlatersgildee door Gcrbrand van den Eeckhoul (Amsterdams Historisch Museum: Haak 1986. 
(iroepsportretten.(iroepsportretten. 24) en het groepsportret van het bestuur van het Brugse kleermakersambacht door Pieter 
Beuckclss uit 1754. waar op de achtergrond ook een groepsportret van hetzelfde gilde uit het einde van de 
zeventiendee eeuw is afgebeeld (Cat. Brugge 1994. Schihkri/en. 75). 
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menss behoort, zeker met het dalen op de maatschappelijke ladder, tot het onkenbare van de 

geschiedenis.. Kgo-documenten van ambachtslieden zijn zeldzaam.127 Ook de visuele 

getuigenissenn van individuele beroepsbeleving van ambachtslieden zijn schaars/"" 1 ochh is een 

bescheidenn glimp van deze individuele ambachtelijke beroepsbeleving op te vangen door de rol 

vann de schoenmaker op de vroegmoderne kunstmarkt nader te verkennen. 

SchoenmakerSchoenmaker op de markt 

Dee Haarlemse schoenmaker (an Barents had volgens zijn boedehnventans uit 1645 'een parti] 

leestenn ende eenich schoenlappersgerectschappeu' in zijn bezit.1"" Ze behoorden tot het 

gebruikelijkee bedrijfskapitaal van de schoenmaker en wekken derhalve geen verbazing. Jan 

Barentss bezat daarnaast echter ook onroerende goedereu. Di t is niet het eerste wat men bij een 

ambachtsmann zou verwachten, maar hierin stond hij geenszins alleen. De 1 faagse schoenmaker 

Cornellss Pietersz. de Vries had bijvoorbeeld enkele percelen in bezit die grensden aan de 

Gevangenpoort.1,, Ook de huisbaas van de vader van |ohauues Vermeer was naast huisbaas 

schoenmakerr en leerlooier van beroep.1,1 Schoenmaker Cornells Cierntsz. Lcly uit I laarlem kocht 

mm 1612 twee huizen aan de Nassaulaan als geldbelegging.1'" Het zi|n slechts enkele voorbeelden 

diee laten zien, dat schoenmakers in de vroegmoderne tijd zeker niet en masse tot het anonieme 

grauww behoorden, maar soms aardig maatschappelijk konden meekomen. 

Al ss groep worden schoenmakers wel gerekend tot de zogenaamde 'smalle burgerij' met 

eenn jaarinkomen tussen de driehonderdenvijftig en zeshonderd gulden.1" De inkomensverschillen 

kondenn echter aanzienlijk zijn. In een Leids belastingkohier kwamen in 1600 maar liefst 

zevenentwintigg Leidse schoenmakers voor met een vermogen van meer dan tweeduizend 

gulden.1'44 In 1674 is dit aantal fors gedaald naar minder dan acht.1' ' Deze daling kan tal van 

redenenn hebben gehad, variërend van het ontbreken van beroepsvermeldmgen in het latere 

belastingkohierr tot een feitelijke daling op de sociale ladder.1,! Het is echter geen geïsoleerd 

verschijnsel.. Van de tweeënnegentig Amsterdamse schoenmakers die zijn opgenomen in het 

: '' Uitzonderingen /.ijn het dagboek van ambachtsman Hermanus Verbecck (Verbeeck/Blaak WW. Memoriaal) 
enn van de overman van het Groninger klccrmakcrsgildc Gerard Udinck (Udinck/Nicbaum/Vcldman 19X8. 
TotTot tijdverdrijf). Voor een totaalbeeld: Lindcman/Scherf/Dckker 1993. Egodocumenten. 

"""  Het enige geïdentificeerde portret van een schoenmaker uit de Nederlanden is een portret /onder 
bcrocpsindicaties.. Het betreft het burgerportret \ an de Lcidsc schoenmaker en bestuurder Floris Mees/. \an 
Zanenn (1614-1676) uit 1648. Het bevindt zich in particulier be/it (fotocollectie RKD Den Haag) Met dank 
aann Rudi Ekkart die mij op dit portret attendeerde 

:~~ GPI. inv. Jan Barents. Haarlem 1645/07/07 
lv '' Cat. Den Haag 1991. Haagse stadsgezichten. 650 Hoek 1945, 'Buitenhof. 95-102 Op een ets van Simon 

Fnsiuss naar Hendrick Honduis uit 1621 is te zien dat in een van die panden een schoenmakersvv inkel \\ as 
gevestigd. . 

''' Montias 1993. Vermeer. 94 
":: Uit het verpondingskohier \ari 1628 blijkt dat hij beide panden verhuurde. Meischke 1993-1997. Huizen, dl 

1.200-201. . 
r , :: De Vries/Van der Woude 1995. Nederland. 647-65 1 
144 Van Maanen 1978. 'Vermogensopbouw'. 23 

Dee schoenmaker komt dan namelijk met meer \ oor in een indicatieve ranglijst \ an beroepsbeoefenaars naar 
socialee status, waarbij als criterium - net als bij Van Maanen voor 1600 - een aantal van minimaal acht 
vermeldingenn in de vermogensklasse boven de (in dit geval) duizend gulden is gehanteerd Peltjes 1995. 
LeukeLeuke lasten. 13. 

rr""  Het totaal aantal aangcslagenen in het Lcidse kohier van 1674 bedroeg (uitgezonderd dubbeltellingen) 4049. 
Inn slechts 841 van de vermeldingen is zowel het beroep als de vermogensaanslag bekend. 
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Amsterdamsee kohier van de Personele Quotisatie uit 1742 zijn er slechts vijf die een inkomen van 

duizendd gulden of meer halen. De rest zat daar ver onder.1," Verschillende berichten over een 

overschott aan schoenmakers en klachten over tegenvallende klandizie bevestigen de mogelijk 

inkrimpendee inkomensvoorziening van deze beroepsgroep in de loop van de zeventiende eeuw.1'* 

Mett name de schoenlappers hadden het zwaar te verduren. De Delftse regenten verzochten in 

16177 de burgemeesters om niet iedereen meer in de stad toe te laten, omdat de nering zo afnam. 

Zijj  rekenden de schoenlappers tot de groep arbeiders 'daer tegemvoordich meer werckluvden als 

werekk van is'.lv ; De Goudse schoenmakers en schoenlappers deden respectievelijk in 1664 en 

16866 bi) het stadsbestuur hun beklag over de grote hoeveelheden goedkope (gelapte) schoenen 

vann buiten die de Goudse markt overspoelden en daarmee de nering in gevaar brachten.14'1 

Waarr armoede heerste, lag bedeling op de loer. Delftse en Haarlemse schoenlappers of 

hunn weduwen kwamen regelmatig in aanmerking voor bedeling.141 Hén gezin van een Delftse 

schoenlapperr werd zelts aangemeld door een buurtbewoonster, hetgeen toch wel van openlijke 

armoedee getuigt. Het gezin hield echter de eer aan zichzelf en gaf het bedelingsbriefje terug 

'verclaerendee het voor alsnoch te cunnen ontbeeren ende 'frij n foons die het heeft geprocureert 

tott desen noijt gelast te hebben'.14" Hen prachtig staaltje van vroegmoderne eerlijke armoede, dat 

Dirckk Volckertsz. Coornhert zal hebben aangesproken (126). Schoenlappers kwamen eveneens 

relatieff  veel voor in de Leidse broodregisters.141 Bovendien werden rondreizende schoenlappers 

vanwegee hun armoedige bestaan vaak met argusogen bekeken. Ze werden uitdrukkelijk genoemd 

inn de wetgeving tegen bedelarij.144 De Haarlemse geschiedschrijver Schrevelius plaatste hen in zijn 

beschrijvingg van de Haarlemse samenleving uit 1648 onderaan de maatschappelijke ladder met de 

woorden:: 'in een en de selfde Stadt is noch schuym van volck, gheboeft, cocx en krauwels, Oude-

kleer-koopers,, Schoenlappers, Hijck-dragers'. Vervolgens voegt hij er zuinig aan toe dat de 

gemeenschapp hun diensten echter niet kan missen. '̂  

Ondankss het bescheiden en soms ronduit armoedige bestaan van menige schoenmaker, treden 

mett enige regelmaat schoenmakers als kopers van schilderijen en prenten uit de coulissen van het 

verleden.. .Allereerst in uitlatingen van tijdgenoten, waarin de schoenmaker wordt aangevoerd als 

gewonee man bij uitstek die ook kunst aan de muur had hangen. Zo schreef de Hngelse reiziger 

Peterr Mundy in 1640: 'Al l m generall striving to adorne their houses, especiallv the outer or street 

roome.. with costly peeces. Butchers and bakers not much nifenour in their shoppes, which are 

Pairelvv sett for th, yea manv tvmes blacksmithes, i.obkrs (mijn cursivering; etts., wil l have some 

1,77 Oldcwelt 1945. Kohier I. bijlage. 
Hett schoenmakersambacht werd overigens niet als enige door dit euvel getroffen Hermanus Verbecck. die in 
dee voetsporen van zijn vader was getreden, beëindigde in 1648 noodgedwongen zijn bontwerkersbestaan 
Onderr zijn vader tlorecrde de /aken. maar - /.o werpt hij ter verdediging op - 'toen telde men twemaal ses, die 
'tt ambacht opquam settcn. en nu wel hondert meer. dit doet 'et ambacht pletten' Geciteerd in: Dekker 1992. 
'Handwerkslieden'.. 131 

11 ' Van der Vli s 2001. Leven in armoede. 206. 
1411 Cat Gouda 1996. Gilden. 115. 
144 Van der Vli s 2001. Leven in armoede. 99. 106. 337. 374. Dorren 2001. Eenheid en verscheidenheid. 87. 
14:: Van der Vli s 2001. Leven m armoede. 280 

Vann Maanen 1978. 'Vermogensopbouw'. 24 Hierin waren personen geregistreerd die in aanmerking kwamen 
voorr gesubsidieerd brood Idem. 11-12 

I4~'' Van Deursen 1996, Mensen. 64 
'4'' Het citaat is afkomstig uit Schrevelius' werk Harlemias en wordt geciteerd in: Dorren 2001. Eenheid en 

verscheidenheid.verscheidenheid. 37. 
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picturee or other bv their borge and in their stalle.14' In 1652 gaf een andere Kngelsman, Owen 

I-'ell  t ham. eveneens hoog op over het interieur van de Hollandse woonhuizen 'which even the 

poorestt are there [schilderijen) fumisht with. Not a cobkr mijn cursivering but has his to yes for 

ornament'.:4^^ Lien eeuw eerder liet Georgio Vasari zich over de omvangrijke schilderijenproductie 

inn de Zuidelijke Nederlanden al ontvallen, dat er geen schoenlapper in het land was of hij had wel 

eenn 'Duits' landschapje.14* 

Di tt type uitlatingen vormde deels een literaire echo, maar een kern van waarheid kan er 

niett aan worden ontzegd.14'' 1 Iet kwalitatieve profiel van de vroegmoderne schoenmaker, met een 

relatieff  ontwikkelde intellectuele en maatschappelijke betrokkenheid, strookte heel goed met een 

geloofwaardigee rol als koper en bezitter van goedkope schilderijen. Li t de literatuur doemen de 

contourenn van een aparte ambachtslieden- of zelfs schoenmakerscultuur op. Ze waren zelfbewust 

enn relatief geletterd, net als wevers en kleermakers.1-"" ' l'.nig politiek radicalisme was hen niet 

vreemd.'"'' Ook waren ze zichtbaar actief m kerkelijke sfeer. Onder de eerste predikanten 

bevondenn zich veel schoen en kleermakers en andere ambachtslieden.1"" We komen ze zowel 

onderr het gehoor van heimelijke remonstrantse bijeenkomsten als in rechtzinnige theologische 

gezelschappenn tegen. De remonstrantse kleermaker )an de Voogt bijvoorbeeld kreeg in 1619 een 

boetee van maar liefst tweehonderd gulden voor het verspreiden van remonstrantse pamfletten.'"" 

Aann de andere zijde van het religieuze spectrum vervulde de Rotterdamse rechtzinnige 

schoenmakerr Gijsbert van Diemeu een sleutelrol in het omstreden theologische college van de 

contraremonstrantt David Guilbertus. Hij zocht bewust de confrontatie met zijn religieuze 

tegenstanderss op.'"4 Zelfs m de tulpenhandel lieten schoenmakers zich niet onbetuigd. De mare 

gingg dat een van de twee zwarte tulpen in de Republiek was gekweekt door een Haagse 

schoenlapper.1" " 

D ee intellectuele inslag van schoenmakers hield mogelijk verband met de relatief geringe 

fysiekee inspanning die voor de uitoefening van dit ambacht benodigd was. Het was een 

zogenaamdd zittend beroep, net als bijvoorbeeld het kleermakersambacht. Personen met een 

zwakkee gezondheid of handicap kwamen vaak in dit soort beroepen terecht.'"" Het zittende werk 

boodd in ieder geval ruimte voor overdenking, discussie en verdere intellectuele ontwikkeling. "' In 

,4'' Temple 1925. Travels. 70. 
44 Geciteerd in: Loughman/Montias 2000. Public and private. 105 

,4xx Micdema 1995. Kunst historisch. 154 
4'' Aan de schoenmaker wordt vaak in \ oorbeeld-technische /in gerefereerd. In Aristoteles' Ethica, een populair 

gcdragsfilosofischh werk in de vroegmoderne tijd, wordt de schoenmaker ten tonele gevoerd om de 
wederkerigheidd bij ruil van goederen te illustreren In een Franse vertaling van dit werk van Nicolas Orcsme 
uitt het midden van de vijftiende eeuw heeft hij in een van de illustraties ook een plek gekregen Prevenier 
1998.. Prinsen, afb op 181 Moe 1930. 'Les Ethiqucs'. 

""  Burkc 1996. Popular culture. 36-39 
'"'' Hobsbawn 1980. 'Political shoemakers' 
" :: Grocnhuis 1977. Predikanten. 110 Zowel in katholieke pamtlettcn uit de Zuidelijke Nederlanden als in 

kritischee uitlatingen van gestudeerde predikanten uit de Noordelijke Nederlanden wordt vaak in laatdunkende 
termenn gerefereerd aan schoenmakers, schoenlappers, kleermakers en wevers die predikant waren geworden 
Zijj  svmboliseerdcn het ongenoegen over de geringe kwaliteit van het predikantendom. Van Dcurscn 1991. 
BavianenBavianen en sli/kgeuzen. 36-37 Zie hiervoor ook de paragraaf Achter de boeken uit hoofdstuk 3 
Vann Deursen 1991. Bavianen en slijkgeuzen. 3 18 

"44 Zijlmans 1999. Vriendenkringen. 75. 89-90 
;" '' Prak 2002. Gouden eeuw. 101 Dash 1999. Tulpengekte. 178 
'' Hobsbawn 1980. 'Political shoemakers'. 96-98 

Illustratieff  hiervoor is klcerniakerslcerhng Evert Willems/ die zijn bijbelkennis in gesprekken met zijn 
meesterr ontw ikkelde en toetste aan de actualiteit v an de dag Frijhoff 1995. Even H'illemsz.. 27. 522. 
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dee boedel van menige Haagse schoen- en kleermaker zijn bijbels en psalmboekjes aangetroffen." 

Voorbeeldenn van bekende schoen- en kleermakers met intellectuele inslag zijn er eveneens volop. 

Hanss Sachs, de dichter van het Standebucl.K was schoenmaker.1" De Duitse mvsücus (acob 

Böhme,, volgens sommige auteurs geestelijk inspirator van de gebroeders Luyken, was eveneens 

schoenmaker.1'1'' Gerard l 'dinck, lid en latere overman van het Groningse kleermakersgilde, liet 

aNN een van de weinige zeventiende eeuwse ambachtslieden een dagboek na. ' 

Kleermakersleerhngg Kvert Willemsz., tot slot, verloochende zijn intellectuele roeping evenmin en 

werdd uiteindelijk predikant.l f l : 

Dee hang naar intellectuele en maatschappelijke betrokkenheid van de schoenmaker vond 

zijnn weerklank in de toen al gangbare zegswijze 'schoenmaker blij f bij je leest'.1"3 Als we de 

literatuurr en beeldende kunst mogen geloven, dan had menige schoenmaker nogal eens neiging 

hett tegenovergestelde te doen. In Johan de Brune's Baticket-Werck uit 1657-1660 heeft deze 

uitdrukkingg haast een bezwerend karakter: 'Dat een schoen-maecker van de leest, een snijder van 

dee schaere spreke, dat gaet wel en ghel ijk form ïgh de reden', om vervolgens een ieder te vermanen 

datt 'elck ui zijn kunst' moest blijven.1''4 lien letterlijke vertaling kreeg het gezegde in de 

verbeeldingg van het verhaal van Apelles en de schoenmaker. Het was m de vroegmoderne 

Nederlandenn een bekend motief.1"" Apelles was een beroemd schilder in de tijd van Alexander de 

Grote.1'"""  Hij stond bekend om zijn realistische, waarheidsgetrouwe schilderswijze. Kritiek nam hij 

zichh ter harte. Toen een schoenmaker kritiek uitte op de weergave van een schoen in een 

schilderijj  bracht hij, zo luidt het verhaal, verbeteringen aan. Toen dezelfde schoenmaker 

vervolgenss ook het been van commentaar voorzag, kreeg hij de welbekende repliek. In het 

schilderijj  van de Antwerpse schilder Frans Francken de Jonge uit omstreeks 1610-1615, dat deze 

klassiekee passage verbeeldt, is goed zichtbaar hoe de schoenmaker zich actief met het schilden] 

bemoeitt (138).'"7 Letterlijk en figuurlijk illustreert Apelles' schoenmaker derhalve, dat de blik van 

menigee schoenmaker verder reikte dan zijn vak. Ook kunstwerken konden hem bekoren. 

Uiteenlopendd onderzoek naar boedehnventanssen en veilmglijsten uit de vroegmoderne 

Nederlandenn bevestigt dat schoenmakers en andere ambachtslieden schilderijen bezaten of 

kochten.. Vier tot zeven procent van de kopers op Amsterdamse veilingen en loterijen uit de 

periodee 1597-1638 waren laaggeschoolde ambachtslieden, zoals schoen-, kleermakers en 

1S""  Kcblusek 1997. Boeken. 145-148. 
Ziee hiervoor ook de paragraaf Prenten in serie uit dit hoofdstuk. 
Vckcmann 1995. 'Mirror'. Zie voor een nuancering van de invloed van Rohme op Lm ken: Van 't Veld 2000. 
BemindeBeminde broeder 

'"'' Udinck/Nicbaum/Veldman 1988./b/ tijdverdrijf. 
!" :: Fnjhoff 1995. Kvert Willemsz 

WNT.WNT. dl 8.1. 1357. De zegswijze gaat terug op "Ne sutor supra crepidam' uit de Natuurlijke Historiën van 
Plimus s 
Geciteerdd in Meertens 1943. De Bnme. 29. 
Hett verhaal is bijvoorbeeld in dichtvorm aan te treffen op een stilleven van Anthony Leemans uit 1655 
(Rijksmuseum.. Amsterdam Cat Amsterdam 1976. Alle schilderijen. 339. Er wordt ook aan gerefereerd in 
hett voorwoord van het Toonneel der Ambachten van lohan Nyenborgh uit 1659 (N'yenborgh 1659. Toonneel) 
enn het komt in afbeelding en tekst eveneens voor in De dulden Winckel (1613) van Joost van den Vondel 
(Stcrckk 1927-1937. Vondel, dl 1. 420-421). 

"!! Moormann/Uitterhoevc 1995. Alexandras tot Zenobia. 81-8H 
| TT Harting 1989. Francken. nr 310 
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timmerlieden.. ~" Li t de lijst van de grote 'Yenduwe van schilderijen' van het Haagse St. l.ucasgilde 

uitt 1647 blijkt , dat een bont gezelschap van personen, onder wie diverse handwerkslieden, als 

koperr optrad.'"" Weliswaar is het feitelijk aantal overgeleverde en ontsloten boedelmventanssen 

vann schoenmakers niet heel groot, ze getuigen in al hun bescheidenheid zonder meer van 

schildenjenbezitt in schoenmakersgelederen. IA-U Leidse schoenmaker, woonachtig op het 

Rapenburg,, had volgens zijn boedeliuventans uit 1604 dertien schilderijen in zijn bezit. De 

Haagsee schoenmaker en wijnkoper Cornells de Putter was naast ambachtsman ook 

kunstverkoper.. Uit de inventaris van z'n nagelaten boedel blijkt , dat hij een uitgebreid assortiment 

Haagsee en andere schilders uit de Noordelijke Nederlanden in voorraad had.17' Antwerpse 

boedelmventanssenn uit de periode 1600-168(1 bevatten eveneens diverse gevallen van kleinschalig 

schildenjenbezitt onder schoenmakers of hun weduwen.1" De ons welbekende notaris 

Bartholomeuss van den Berghe (44}  stelde bijvoorbeeld in 1633 de boedelinventaris op van Anna 

vann Lijere, weduwe van schoenmaker Peter (ons en echtgenote van (wederom een}  schoenmaker 

Jannee van kelst. '7' De inventaris getuigt van het bezit van eenentwintig schilderijen, waaronder 

tweee portretten van de weduwnaar en zijn overleden vrouw. Portrettering kwam dus ook onder 

schoenmakerss voor. Zij bezaten bovendien nog dertien niet nader beschreven 'leesboeexkens'. 

wederomm een indicatie van een zekere geletterdheid onder dit type ambachtslieden. Veel 

kleermakersinventanssenn in de Nederlanden tonen globaal eenzelfde beeld, alhoewel in een enkel 

gevall  het schildenjenbezit omvangrijker was. De Dordtse kleermaker jan I-'ranssen van den 1'ijt 

hadd volgens zijn boedelinventaris uit 1657 maar liefst tweeëntachtig schilderijen m zijn bezit.17" In 

Antwerpsee kleermakersinventanssen schommelt het schildenjenbezit tussen de tien en veertig 

schilderijen.17' ' 

Schildenjenbezitt onder ambachtslieden mag dan zijn voorgekomen, dit zegt op zichzelf 

nogg niks over de aard van de onderwerpen die hun belangstelling wist te wekken. Inzicht hierin is 

echterr moeilijk te verkrijgen. De manco's die aan veel boedelinventansonderzoek kleven, 

manifesterenn zich bij boedels van ambachtslieden namelijk in het kwadraat. Boedelmventanssen 

werdenn alleen opgesteld als hiervoor een duidelijke aanleiding was en die ontbrak bij veel 

ambachtsliedenn door hun beperkte welstand. De wel beschikbare boedelinventarissen getuigen 

niett altijd van schildenjenbezit zoals de eerdergenoemde boedel van de Haarlemse schoenmaker 

)ann Barents; en waar dit wel het geval is, gaan de schilderijen meestal schuil achter weinig 

specifiekee aanduidingen. Slechts af en toe wordt een religieus, landschaps or boerentafereeltje 

benoemd.r '' Het maakt dit type boedelmventanssen minder interessant voor het gangbare 

:"""  Montias 2000. 'Auction sales'. 155-159 Voor de eerste periode (1597-1619) gaat het om 4.1 % en voorde 
tweedee periode (1620-1638) om 7.1 V Aangezien van ongeveer de helft van de geïdentificeerde kopers hel 
beroepp bekend is. is dit een niet onbelangrijk percentage 

''"'''"'  Vermecren 1998.'Opdat de kunst'. 52 
17""  Fock 1990.'Kunstbezit'. 7. 
riri  Vcrmeeren 1998. 'Opdat de kunst'. 51 
11 " De inventanssen zijn afkomstig uit de jaren 1622. 1633. 1635. 1656 en 1669 en daarmee redelijk gespreid 

overr de gehele periode Duverger 1984-1999. Antwerpse kunstmventanssen. nrs. 402. 802 en 871. 2072 en 
2X11. . 

""  Idem. nr 802 
1744 GPI. inv Jan Fransscn van den Fijt. Dordrecht 1657/05/28 
""  Duverger 1984-1999. Antwerpse kunstinventanssen. nrs 1792. 2579. 2588. 3172. 3428 en 3375. De uit 

Duitslandd afkomstige meester-kleermaker. bijna twintig jaar woonachtig op het Rapenburg 13. had bij zijn 
overlijdenn in 1658 dertig schilderijen in zijn bezit Lunsingh Schcurleer/Fock/Van Dissel 1986-1992. 
Rapenburg,Rapenburg, dl 1.212.228 
Montiass signaleert een o\ en ertegenwoordiging van 'ouderwetse' onderwerpen in de minder weh arende 
Amsterdamsee boedels Montias 1991. 'Works of art'. 347 
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onderzoekk naar kunstbezit.'77 In kunstrijke inventarissen is de kans op specificatie naar 

onderwerpp en schilder, en daarmee de kunsthistorische informatiewaarde, immers groter dan bi) 

eenvoudigee inventarissen.' s 

Dee vraag naar het verband tussen schildenjenbezit en beroepsidentiteit is voor 

schoenmakerss dus niet eenvoudig- te beantwoorden. Weliswaar hadden schoenmakers een motief 

(hunn geletterdheid, rijke traditie van verbeelding van collectieve beroepsidentiteity en waren Z.L-

ookk m de gelegenheid kunst aan te schaffen 'laagdrempelige kunstmarkt;, maar ze zijn via 

boedelinventanssenn niet op het bezit van bijvoorbeeld geschilderde werkplaatsinterieurs te 

betrappen.. De gangbare opvatting dat de geschilderde ambachtelijke werkplaatsinteneurs moeten 

wordenn geïnterpreteerd als uitingen van de vroegmoderne burgerlijke deugd van arbeidzaamheid 

enn losstaan van de beroepsidentiteit van de betreffende ambachtslieden lijk t dus plausibel. Dit 

beeldd wordt nog versterkt door het wel aantoonbaar voorkomen van ambachtelijke 

werkplaatsvoorstellingenn in verschillende boedelinventanssen van gezeten burgers. Knkele van 

diee burgers kwamen in eerdere hoofdstukken al ter sprake. Tafelhouder |ohan de Milan en zijn 

vrouww Alexandrina Kriex hadden ondermeer een schoenmakerswerkplaats in hun bezit.'7' De 

gereformeerdee predikant Ot to Badius bezat een anoniem schilderij van een 'f laerlemse wever'.l s' 

Mr.. Samuel van der Lanen, raad en oud-schepen, had niet alleen een schilderij van een notaris, 

maarr ook een smidse en een bakker van Job Berckhevde in zijn bezit.' '̂ Maar ook nieuwe 

gevallenn wijzen op deze burgerlijke interesse. De Dordtse postmeester Adnaen Slingelant was 

eigenaarr van een 'cleermaeckerswincker.ls: Volgens de boedelinventaris van de Antwerpenaar Jan 

Baptistaa 1 Courtois, heer van Gortes. Ter Zalen en andere met nader gedefinieerde bezittingen, 

wass hij eigenaar van 'een stuxken Schoenlapper'.m 1 .nkele achttiende-eeuwse boedelinventanssen 

vann gezeten I-oidenaren bevatten eveneens concrete verwijzingen naar schoenmakerstaferelen.I I U 

Off  hiermee ook is aangetoond dat alleen de gegoede burgen] deze schilderijen bezat is 

maarr de vraag. Wie weet immers wat er in het verborgene van het verleden aan schilderijen en 

bezittingen,, waarvan de sporen niet aan ons zijn overgeleverd, besloten ligt. De aantoonbare 

burgerlijkee belangstelling voor het motief van de werkende ambachtsman hoeft evenmin 

belangstellingg van de zijde van schoenmakers uit te sluiten. Ook zij zullen zich in het 

gevisualiseerdee gedachtegoed over arbeidzaamheid hebben kunnen vinden. Als zij dergelijke 

schilderijenn zelf al niet bezaten, zullen ze die vermoedelijk in het sociale verkeer of bij een 

publiekee verkoop van schilderijen wellicht zijn tegengekomen. In dat geval zal de referentie aan 

hunn beroep in dit type voorstellingen ongetwijfeld een snaar hebben geraakt. De incidentele 

Ziee hiervoor ondermeer Fock 1990. 'Kunstbezit' en Biesbocr 2002. Collections of paintings 
[n[n Veel bocdelinventarisonderzock dat plaatsvindt in het kader van het historisch onderzoek naar de 

vroegmodernee materiële cultuur besteedt maar beperkt aandacht aan kunstbc/h en levert hier dan ook alleen 
zijdelingss informatie over op Dibbits 2001. Vertrouwd bezit. Kamermans 1999. Materiele cultuur 

]1]1""  GPi. inv Alexandrina Kriex (weduwe). Utrecht 1701/11/25 
'vv GPI. inv Ida Beck (weduwe), Amsterdam 1669/11/26 Vermoedelijk wordt met de aanduiding 'Haerlcmse 

wever'' bedoeld dat het om een wevcrsinterieur van de hand van een (anonieme) Haarlemse schilder ging. 
Wcversinterieurss waren een Haarlems specialisme Heppncr 1938. Weverswerkplaatsen 

""  GPL inv Maria Justina Kraij (weduwe), Haarlem 1722/08/30 Biesbocr 2002. Collections o)paintings. 
inv.nr.. 108 Zie voor verschillende wevcrstaferclen: Idem. inv nrs, 42. 53. 99 

->~~ GPi. inv. Adnaen Slingelant. Dordrecht 1676/11/12. Het schilderij was van de hand van de tot op heden niet 
geïdentificeerdee schilder Salomon Jansz. hetgeen op zich al een indicatie is dat \ cel schildcnjenbezit en -
productiee zich buiten ons gezichtsveld bevindt 

H""  Duvergcr 1984-1999. Antwerpse kunstinventarissen, dl 10. nr 3440 
Hett zijn de boedelinventanssen van een weduwe van een raadsheer (1759/1760). een bock\erkopcr (1782) en 
eenn lid \ an het koopmansgeslacht De La Court (1731). Lunsingh Scheurleer/Fock/Van Dissel 1986-1992. 
Rapenburg,Rapenburg, respectievelijk dl 2. 598. dl. 5b. 801 en dl. 6a. 479 
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voorbeeldenn van beroepsportretten van ambachtslieden tonen immers aan, dat ook onder 

ambachtsliedenn de individuele beleving van beroepsidentiteit was ontwikkeld.1 s> In al hun 

schaarsheidd wijzen de/e ambachtelijke beroepsportretten op een fenomeen dat mogelijk breder 

verspreidd was. v' Ken prachtig voorbeeld, weliswaar van buitenlandse bodem, van een 

ambachtelijkk beroepsportret van een schoenmaker is het portret van de Italiaanse schoenmaker 

Yincen/oo Grassi door Bartolomeo Schedoni uit omstreeks 1613 139;. '̂  Grassi was niet zomaar 

eenn schoenmaker hij was in dienst van de hertog van Parma - maar zijn fysieke uitstralmg is 

onmiskenbaarr die van een ambachtsman. Trots houdt hij het product van zijn vakmanschap, de 

schoen,, in de hand. s" Kcnzelfde beroepsmatige uitstraling is aan te fretten in een van de 

zeldzamee voorbeelden van genreportretten m de schilderkunst van de Nederlanden: het portret 

vann de I.eidse bakker Arend Oostwaert en zijn vrouw Cathanna Keizerswaert uit circa 1658 van 

|ann Steen (140;. De bakker is m actie verbeeld. Hi) brengt in werkkledij het versgebakken brood 

naarr buiten, terwijl hij de beschouwer aankijkt. Het uitgestalde brood vormt een prachtig 

stilleven,, dat zijn ambachtelijk kunnen bezingt. Achter hem blaast een bakkersknecht op de 

hoorn,, ten teken dat het brood klaar is voor de verkoop. De vrouw is anders dan haar echtgenoot 

gekleedd in burgerkledij en wijst op haar beurt op het overheerlijke brood. Kr bestaat geen twijfel 

datt het hier om een portret gaat.,Ny Uit een achttiende-eeuwse inscriptie achter op het paneel blijk t 

dee identiteit van de geportretteerden en wordt gesuggereerd dat het zekere tijd in familiebezit is 

geweest. . 

Dee opmerkelijke vermenging van portret en genre in Steen's bakkersportret doet de vraag 

rijzenn of er onder de vele genreschilderingen van ambachtslieden in hun werkplaats niet méér 

voorbeeldenn van beroepsportrettering zijn te vinden. Interessant zijn ondermeer enkele 

kleermakerswerkplaatsenn van de hand van Van Brekelenkam. Zij vertonen een portretmatige 

directheidd en kwaliteit die hen tot op zekere hoogte onderscheidt van de vele 

schoenmakerswerkplaatsenn van diezelfde schilder.1"1 Terwijl de schoenmakers hun blik richten op 

hunn werkzaamheden, kijken de meeste kleermakers ons direct aan of zijn in gesprek met een 

klant.. Bovendien zijn hun gezichten meer geïndividualiseerd. De kleermakers vertonen 

onderlingee verschillen qua leeftijd, lengte van haardracht en hoofddeksel. Ze ogen welgestelder 

dann hun collega ambachtslieden. Hun kleding is modieuzer. De aankleding van de ruimte meer 

Voorbeeldenn - naast de nog te behandelen (genre (portretten - hiervan zijn: het portret van stadstimmerman 
Lenaertt Nicasius door Jacob van Campcn. dat in opdracht van het Amcrsfoortsc stadsbestuur als eerbetoon 
aann hem werd gemaakt in verband met zijn heldhaftige optreden na de blikseminslag in de O.LA'.-toren 
(Stadhuiss Amersfoort Van Thicl/Bruyn Kops 1995. Framing, nr. 30. Van Hoorn-Koster 1997. 
'Krommestraat')) en het vermoedelijk zeventiendc-ecuwse portret van een onbekende smid met smidshamer 
uitt de Haarlemse school (fotocollectie RKD Den Haag) 
Achterr de niet gespecificeerde portretten van de eigenaars of erflaters van beschreven ambachtelijke boedels 
gaann vermoedelijk ook beroepsportretten schuil. Van der Stighelcn 1991. 'Burgers'. 144. Duverger 1984-
1999.. Antwerpse kunstinvenlanssen. dl 3. nr 802 (imentans schocnmakcrsv\cdu\\c) en dl 8. nr 2588 
(inventariss kleermaker). 
Catt Bonn 1996. Napoli . nr 50 De Italiaanse schilderkunst heeft ook nog enkele kleemiakersportretten 
voortgebracht:: Giovanni Battista Moroni. De k/eermaker (National Gallery. Londen) en Girolamo Ma/zola 
Bedoli.. De kleermaker (Capodimonte. Napels) Afbeeldingen hienan zijn respectievelijk te vinden in Cat 
Londenn 1994. National Gallen: 138-139 en Cat Napels 1982. Musea cli Capodimonte. 124. De 
geportretteerdee kleermakers zijn herkenbaar aan hun schaar. 

yss Het is mij niet duidelijk waarom in de eerdergenoemde catalogusbeschrijving wordt aangenomen dat Grassi 
niett een schoen, maar gereedschap in zijn hand \ asthoudt 

v '' Westermann 1997, Amusements. 260-263 Cat. AmstcrdamAVashington 1996. Steen, nr 8. De Vries 1990. 
'Peoplee at work'. 54 
Ziee hiervoor ook een bespreking van de standpunten van Dennis Weller (wel verschillen) en Angelika Lasius 
(geenn verschillen) in Lasius 1989. 'Schuhmacherdarstellungcn'. 143-144 
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diverss en verzorgd. De eenvoud en rommelige soberheid van de schoenmakerswerkplaats is in de 

kleermakerswerkplaatss vervangen door een burgerlijke uitstraling. Bij enkelen hangt een schilderij 

inn een ebbeuhouten lijst aan de muur. De vloer is van rode steen alsof we kijken in een interieur 

vann Pieter de Flooch. Niet alleen de voorstelling zelf getuigt van een zekere welstand, ook de 

kwaliteitt van de uitvoering van de schilderijen is relatief hoog. Al deze elementen zijn duidelijk 

zichtbaarr op De KleerwakerswerkpLuts van Van Brekelenkam uit 1661 (141).,9; DL- \ <_ rgelijking met 

Vann Brekelenkam's schoenmakerswerkplaats uit het begin van dit hoofdstuk (112) is markant. 

Hett schilderij kent in tegenstelling tot Van Brekelenkam's schoenmaker een verticale compositie. 

Dee kleermaker is in gesprek met een welgestelde klant en heeft bovendien twee knechten in 

dienst;; die ontbraken zoals we eerder zagen in de meeste schoenmakerswerkplaatsen, t iet is goed 

denkbaarr dat een dergelijk kwalitatief uitgewerkt schilderij ooit het huis van een welgestelde 

Leidsee kleermaker heeft gesierd.1 '" 

Nuu is het uitdragen van de eigen beroepsidentiteit slechts een van de mogelijke redenen 

diee aan de totstandkoming van genreportretten of genreschilderiugen met portretallure ten 

grondslagg lag. Ook zakelijke of familierelaties gaven soms aanleiding tot de vervaardiging van dit 

typee schilderijen. Ken zakelijke relatie is bijvoorbeeld gesuggereerd voor Steen's portret van 

bakkerr Oosrwaert."' Ook aan de zeldzame portretachtige afbeelding van een zakkendrager. 

waarmeee het volgende hoofdstuk opent, kan mogelijk een zakelijke relatie ten grondslag hebbeu 

gelegen.. Familiebanden tussen schilder en de afgebeelde persoon waren evenzeer een factor van 

betekeniss bij de totstandkoming van dit tvpe genreschilderingen. Zo is Adnaen van Ostade's 

schilderijj  van een bakker die op zijn hoorn blaast uit circa 1648 mogelijk een portret van zijn 

broer,, die bakker was.1"4 Ostade kwam bovendien uit een familie van wevers, hetgeen wellicht in 

verbandd is te brengen met enkele van zijn weversinterieurs.''^ Kenzelfde verschijnsel komt 

bijvoorbeeldd ook voor in het werk van de Italiaanse kunstenaar Annibale Carracci, die in de 

vroegee jaren tachtig van de zestiende eeuw met zichtbare kennis van zaken een slagerswinkel 

schilderde.. Zijn oom en neef oefenden dit vak uit, hetgeen zijn respectvolle verbeelding mede 

kann verklaren.1" 

Dee verbeelde ambachtsman zal, ongeacht of het schilderij door familiaal, zakelijk of eigen 

toedoenn tot stand kwam, de ode aan zijn beroepsidentiteit hebben kunnen waarderen. De 

genreportrettenn geven ons hiermee een zeldzame glimp op de beroepsidentiteit van enkele 

vroegmodernee ambachtslieden, alle zwijgzaamheid van boedelinventarissen ten spijt. 

Tegelijkertijdd vermag deze zeldzame glimp geen afbreuk te doen aan het dominante stempel dat 

dee maatschappelijke perceptie heeft gezet op de verbeelding van het schoenmakersambacht in de 

vroegmodernee Nederlanden. De schoenmaker wordt primair verbeeld als het prototype van de 

ambachtsmann met een sterk accent op zijn arbeidzaamheid. De individuele schoenmaker weet 

visueel,, ondanks zijn spreekwoordelijke en maatschappelijke eigenzinnigheid, maar beperkt achter 

Ziee voor het bijzondere karakter van dit schilderij ook: Cat Leiden I9K8. Leidse /i/nschilders. nr 4. 
99~~ In tegenstelling tot de schoenmakers maken de Leidse kleermakers wel onderdeel uit van de indicatieve 

ranglijstt van 23 beroepen naar sociale status die op grond van het Leidse belastingkohier uit 1674 is 
opgesteld.. Peltjes 1995. Leidse lasten. 13. Veel kleermakers waren, net alsjuristen. medici, boekdrukkers en 
ambtenarenn woonachtig in het oude centrum van Leiden, hetgeen eveneens duidt op een zekere welstand 
Otterspeerr 2000. (iroepsportret. 56. 

''AA De Vries 1990. 'People at work'. 58. 
Wcstcrmannn 1997. Amusements. 261. 

11 " Hcppner 1938. Weversv.erkplaatsen. 
Hett bevindt zich in de collectie \ an Christ Church in Oxford Voor een bespreking van de/e en vergelijkbare 
afbeeldingenn Cavalli-Bjorkman 1999. 'Bolognese portrait' 
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dezee maatschappelijke leest te voorschijn te komen. Hoogstens /et hij in groepsverband een 
visuelee collectieve beroepsidentiteit neer, 1 Iet overheersen van de maatschappelijke leest is een 
verschijnsell  dat nog sterker wordt naarmate verder op de maatschappelijke ladder wordt 
afgedaald.. Bi) de verbeelding van ongeschoolde arbeid is van de echo van individuele 
beroepsidentiteitt nauwelijks zakkendrager ot mets spinster meer te vernemen. 

\Mi \Mi 


