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66 De vracht 

EenEen zeldzame zakkendrager 

Eenn man treedt uit de schaduw in het licht; het linker- voor het rechterbeen, alsof hij zich net een 

kwartslagg heeft gedraaid (142;. Zij n uiterlijk is getaand en grof. De buitenlucht is hem aan te zien. 

Halflangg krullend haar en een dikke baard omlijsten zijn gezicht. Hij draagt een ouderwetse 

nauwsluitendee broek. Over een hemd is een lang mouwloos kledingstuk met knopen 

aangetrokken,, op de heup bijeengehouden door een riem of koord.1 Zijn rechterhand steunt in de 

zi)) en is niet zichtbaar. De andere arm hangt losjes naar beneden. Op zijn hoofd draagt hij een 

zak.. Deze voegt zich naar het lichaam, maar toont ook z'n gewicht. 

Dee afgebeelde figuur is een zakkendrager of pijnder, een sjouwer van droge waren zoals 

granen,, peulvruchten, specerijen, zout en turf. De Zuid-Nederlandse benaming 'pijnder' geeft 

treffendd de aard van zijn werkzaamheden aan. 'Pijnen' betekent immers zich afbeulen of afsloven 

enn wijst op de krachtsinspanning die hiermee gepaard gaat.2 Di t tvpe arbeiders maakte onderdeel 

uitt van een heel leger aan sjouwers en dragers die werkzaam waren in de vroegmoderne 

transportsector.'' 1 Iet waren kerels die niet voor een kleintje waren venaard. Een beetje drager 

wass 'syne leden machtigh'.4 f li j stond echter niet bekend om z'n verfijnde manieren. In zijn 

verslagg over het Aansprekersoproer van 1696 typeerde de Amsterdamse makelaar (ons Craffurd 

henn als 'niet van de discreetste en civielste'.' I lun reputatie van dronkenschap, grof taalgebruik en 

geweldplegingg zal wel niet helemaal onverdiend zijn geweest, getuige de vele ordonnanties uit die 

tijdd die dergelijk gedrag aan de kaak stelden." Ook de kerkelijke tucht viel hard over het 

overvloedigee drankgebruik van veel dragers. De Amsterdamse korendrager Egbert Gemtsz. werd 

inn 1610 van het avondmaal geweerd ondanks zijn niet geheel onplausibele verweer, dat het 

stoffigee dragerswerk nu eenmaal dorstig maakte.7 Hoe begrijpelijk die dorstigheid wellicht ook 

was,, overmatige dorsdessing leidde al gauw tot andere euvelen. Eén blik op onze zakkendrager is 

voldoendee om te beseffen dat deze angst niet geheel ongerechtvaardigd was. 

Dee broek, ook wel hozen genoemd, werd tot in de zestiende eeuw in de vorm van het been geknipt De buis 
enn het jasvormigc mouwloze kledingstuk zijn vananten op de wambuis en de paltrok. die in de zeventiende 
eeuww al uit de mode waren, maar door de lagere standen nog wel werden gedragen. Van Thicnen 1932. 
'Kleeding1 1 

""  Van der Velden 1982, 'Havenarbeid'. 23. De Paepe 1979. 'Kortrijksc pijnders'. 5. 
Ziee hiervoor de paragraaf Sjouwen in de vroegmoderne Nederlanden uit dit hoofdstuk. 
Bepalingg uit de Groote Ordonnantie van het Amsterdamse korcndragersgüdc van 18 januari 1589. 
Noordkerkk 1748. Handvesten, bock III . dl V. 1317. 
Hijj  deelde m dit \ erslag de Amsterdamse bevolking in vier groepen in: het patriciaat, de rijke kooplieden, de 
winkeliers,, ambachtslieden en handwerkslieden en tot slot het gemeen Hij omschreef dit als volgt: 'de 
geringstee slag van volk (...) dog nog uijtgesondert alle de waag- en koorndraagers. schmjtevoerders. turf- en 
bicrdragcrs.. die ook een groot getal uijtmaacken en alle beneficianten [door de stedelijke overheid beëdigde 
beroepsbeoefenaars]]  zijn. maar sommige van die zijn juijst daarom niet van de discreetste en civielste'. 
Dekkerr 1979. Oproeren. 45. 
Hett Amsterdamse boetcboek van het korendragcrsgildc (achttiende eeuw) staat vol met boetes voor vechten. 
beledigen,, roken onder het werk cd. Van Eeghen 1950. Theorie en praktijk'. 61 Van Tielhof 1999. 
'Stedelijkee regulering'. 513-514. Goudse ordonnanties spreken van 'gruwelykcc sonden' In 1668 werd in 
Goudaa zelfs een commissie ingesteld om excessen bij de zakkendragers te onderzoeken. Van der Mark-
Hoeverss 1982. 'Zakkendragers'. 149-150. Ook Rotterdamse ordonnanties getuigen van de noodzaak tot 
reguleringg van het gedrag \an zakkendragers. Tcychinc-Stakcnburg 1975. Zakkendragers. 12-13 
Voorr dit en andere voorbeelden: Roodcnburg 1990. Onder censuur. 341. 
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II  Iet schilden] van de zakkendrager is bescheiden van omvang. De schilder is onbekend, 

maarr oriënteerde zich waarschijnlijk op het werk van Adnaen Brouwer.' In vele opzichten is het 

ookk een zeldzaam werk. De zakkendrager is alleen, ten voeten uit en in close up uitgebeeld. In het 

werkk van Brouwer en zijn navolgers was dit geen gangbaar compositieschema. Meerhgunge 

scèness overheersen en daar waar enkelfiguren voorkomen, gaat het veelal om boertige typen die 

tenn halve lijv e zijn afgebeeld. Met een glas of kruik m de hand. pijprokend, slapend, etend, 

ruziëndd of muziek makend, staan ze er meestal weinig flatteus op. De vertrokken gezichten, de 

schreeuwende,, tandeloze monden en de ineengezakte lichamen geven hen iets karikaturaals ; 143 . 

Bijj  de verbeelde zakkendrager is de toonzetting serieuzer van aard. Hij wordt met respect 

neergezett en straalt ook een zekere eigendunk uit. Het is een mooi geschilderd werk. Compositie 

enn schilderwijze tezamen maken van deze zakkendrager een overtuigende figuur, waardoor even 

dee indruk ontstaat dat het hier wel eens om een portret zou kunnen gaan.' Misschien geen portret 

inn opdracht van de zakkendrager, maar wel een poging van de schilder tot een overtuigende 

verbeeldingg van een zakkendrager.' I lier staat iemand met een gezicht, zowel letterlijk als 

figuurlijk ,, [uist dit visuele gezicht ontbreekt in veel schilder- en prentkunst van de vroegmoderne 

Nederlanden,, waarin zakkendragers zijn verbeeld. De zakkendragers zijn veelal figuranten en 

passanten.. Weliswaar veelvuldig in beeld, maar op een wijze die hun onbeduidendheid lijk t te 

onderstrepen.'' '' De Maamse zakkendrager toont aan dat dit dominante beeld niet het gehele 

verhaall  vertelt. Achter de vermeende visuele onbeduidendheid van veel dragers ging een 

beroepsgroepp met een eigen identiteit schuil; daar deed het ongeschoolde karakter van het werk 

nietss aan af. Deze beroepsidentiteit kreeg ook een visuele vertaling. Niet zozeer in de schilder- en 

prentkunst.. maar wel in de toegepaste kunst, waaronder veel gildeattnbuten.i : Juist de schaarste 

aann andersoortige getuigenissen van bcroepsidentiteit uit de onderste regionen van de 

arbeidsmarktt maakt dit tvpe visuele uitingen relevant. De krachtige eenvoud van de daarin 

gehanteerdee beeldtaal spreekt boekdelen over de zelfbewustheid en eigenwaarde die ook 

ongeschooldee arbeiders eigen kon zijn. Dit gold zeker ook voor de ongeschoolde arbeiders die 

eenn van de raderen van het maatschappelijk-econormsch verkeer draaiende hielden: het vervoer 

vann goederen voor het dagelijkse levensonderhoud. 

Gudlaugssonn schreef het schilderij toe aan Joos van Cracsbeeck De collcctiecatologus van het Koninklijk 
Museumm voor Schone Kunsten in Antwerpen spreekt over een navolger van Brouwer Cat Antwerpen 1988. 
Schilderkunst,Schilderkunst, nr. 897 Joos van Craesbceck was een leerling van Adnaen Brouwer en werkte in zijn stijl 
Rcngcrr 1986. Brouwer. 52-53 
Dee rol die zakkendragers als mogelijke opdrachtgever of koper op de kunstmarkt \ en uiden, is in nevelen 
gehuldd Het betrof allereerst een weinig koopkrachtige groep, maar ook leemten in de overgeleverde bronnen 
(zoalss boedchnventarissen) spelen de onderzoeker hier parten. Montias signaleerde onder de kopers van 
Amsterdamsee kunstveilingen uit de periode 1597-1638 één bierdrager en een waagdragcr Montias 2000. 
'Auctionn sales'. 115 en nt. 23 Zie voor de rol van ambachtslieden op de kunstmarkt de paragraaf 
SchoenmakersSchoenmakers op de markt uit hoofdstuk 5 
Dezee gedachte is interessant als Joos \an Cracsbeeck als de mogelijke schilder van dit werk in overweging 
wordtt genomen Hij was in het dagelijkse leven bakker en bleef dit beroep ook uitoefenen toen hij als 
schilderr toetrad tot het St. Lucasgildc (1633-1634). Vlieghe 1998. Flemish art. 162. Rcngcr 1986. Brouwer. 
522 Cat. Boston 1993. Age of Rubens. 430 Bakkers kwamen beroepshalve veelvuldig met zakkendragers in 
aanrakingg Zij kochten hun tarwe en rogge in via graanhandelarcn Op de route \ an het graan uit het schip 
vann de graanhandelaar naar de zolder van de bakker speelden zakkendragers een belangrijke rol. Cat 
Rotterdamm 1983. Brood. 13-17 Van Craesbceck zou overigens in de verbeelding van een beroepsbeoefenaar 
uitt zijn directe omge\ ing geenszins alleen hebben gestaan Zie hien oor de paragraaf Schoenmaker op de 
marktmarkt uit hoofdstuk 5 
Ziee hiervoor de paragraaf Alomtegenwoordige figuranten uit dit hoofdstuk. 
Ziee hiervoor de paragraaf Ik' act van her dragen uit dit hoofdstuk. 
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SjouwenSjouwen in de vroegmoderne Nederlanden 

\\ ele handen maken licht werk. Di t gezegde is op het vervoer van goederen ui de vroegmoderne 

Nederlandenn maar beperkt van toepassing. Vele handen waren er zeker, maar of het werk er 

lichterr van werd is de vraag. Menskracht was een onmisbare factor, zeker voor het vervoer op de 

kortee afstand. Voor de grote afstanden waren er steeds vernuftiger schepen ffluitschip). 

binnenvaart-- en beurtschepen, trekschuiten en vele paard en wagens beschikbaar, maar ook hier 

moestt de mensenhand het laden en lossen ter hand nemen.1, In het stadsleven van alledag moet 

err een grote veelkleurigheid aan sjouwers, met of zonder kruiwagen, sleden of paard-en wagens, 

zichtbaarr zijn geweest. 

Inn de vroegmoderne schilder en prentkunst is de neerslag van allerhande 

goederenvervoerr volop te vernemen.14 Vaten bier, volksdrank nummer één, werden door 

bierdragerss van het schip naar de kade of omgekeerd gerold en gedragen, zoals te zien is op het 

schilden]]  Gedicht op de Otuk~ijcU l 'oorburgnal met de Btertaai en cle Oude Kerk. te Amsterdam uit circa 

16700 van Jan van der f reyden (144). De vaten vonden vervolgens op bierkarren hun weg naar de 

velee stadsherbergen en burgers. Turfdragers voorzagen huizen en werkplaatsen van de 

noodzakelijkee turf voor brandstof en zijn een vaak verbeeld straatberoep, / e ontbreken niet in 

Leonardd Bramer's Straatwerck.en uit 1650-1655 (145).'" Koreuhchterlieden zorgden met hun 

korenhchterss platte schuiten die met luiken waren afgedekt - voor het transport van het graan 

uitt de grote zeeschepen naar de stadskaden.1" Vanuit deze vaartuigen werden de pakhuizen 

bevoorraadd door korendragers, die de zakken graan op hun hoofd en schouders vervoerden. Op 

eenn schilderij van de Utrechtse schilder Joost Cornehsz. Droochsloot uit omstreeks 1620, dat de 

Ganzenmarktt en de Stadhuisbrug te Utrecht voorstelt, is dit doorlopende proces van koreuhehter 

naarr pakhuis goed te zien.17 Rechts in de gracht liggen enkele boten. Uit een daarvan komen net 

tweee zakkendragers te voorschijn (146, detail). Zij zijn op weg naar een van de pakhuizen. In 

vooraanzichtt zou het tafereel eruit hebbeu kunnen zien als op de prent van Casper I.uvken, die is 

''' Van Tielhof 2002. 'Open economie'. 136-149. 
Inn de verschillende zestiende- en zeventiende-eeuw se prentenscries van beroepen, uitgezonderd Leonard 
Bramer'ss Straatwercken (zie ondermeer afb. 145) nemen sjouwers en andere transportarbeiders overigens 
maareenn bescheiden rol in Pas in de laat-zeventiende-eeuusc en achtticnde-eeuwsc beroepensencs van 
Christophh Weigel (1698) en Abraham a Sancta Clara (1699-1711) zijn de transportarbeiders frequenter 
verbeeldd (/ie ondermeer afb 147). Ook op achttiende-eeuwse en negentiende-eeuw se losse prenten zijn 
zakkendragerss regelmatig verbeeld. Van Rijn 1895-1933. Atlas van Stolk. nrs. 3768. 3876 en 3988 
Ziee voor de serie Straatje reken ook de paragraaf Prenten in serie uit hoofdstuk 5 De tekening is 
tegelijkertijdd een zeldzaam getuigenis van vrouwenarbeid uit die tijd. Niet alleen de turfdrager, maar ook de 
turftonster.. /ij die de tonnen of manden met turf vulde, is hier immers verbeeld Ook het rapen van de turf 
aann boord van het turfschtp was een taak van vrouw en. getuige ook het gebruik van de vrouwelijke vorm 
voorr deze beroepsactiviteit (turfraapster). Het dragen van turf was een t\ pische manncnaangelcgenheid. Bos 
1998.. Vyt liefde'. 111-112 

""  Korenhchters kwamen met name in Amsterdam voor. omdat daar de grote schepen niet in de stad konden 
komen.. In veel andere steden werd vaak rechtstreeks op de stadskaden gelost. De luiken van de korenhchter 
diendenn ter bescherming van het graan tegen de weersomstandigheden. Van Tielhof 1999. 'Stedelijke 
regulering',, 493 
Dee datering is gebaseerd op de kleding van de afgebeelde figuren. Cat. Amsterdam 1993/1994. Dawn. 97. nt. 
292.. Cat. Utrecht 1995-1999. Verzamelingen, dl 5b. nr. 177 Van de hand van Droochsloot /ijn meer 
stadsgezichtenn bekend waarop zakkendragers zijn afgebeeld Zo maakte hij in 1630 enkele versies v an een 
stadspleinn in Amersfoort Fotocollectie RKD Den Haag 

141 1 



opgenomenn in Ijnus fiir  .-U/e van pater Abraham a Sancta Clara uit 1711 (147).1S De afgebeelde 

zakkendragerr is een korendrager. Hij begeeft zich met een zak op het hoofd naar het steile trapje 

rechtss dat leidt naar de ingang van een, niet afgebeeld, pakhuis. Hen andere korendrager keert 

mett een lege zak terug, terwijl een derde korendrager met z'n vrachtje net uit de korenhchter te 

voorschijnn komt. Goed zichtbaar zijn de ladder en loopplank die bij het uitladen van de lichter 

werdenn gebruikt. Naast bier , turf- en korendragers waren er waagdragers die in en rond de waag 

dee weegbare goederen moesten verwerken. Op menig stadsgezicht is het waaggebouw, waar we 

dezee heden kunnen aantreffen, weergegeven (2:.'" Ook talloze wagenaars of slepers, die koopwaar 

mett respectievelijk paard- en wagen of slede vervoerden, zijn op stadsgezichten verbeeld 2,. 

Hvenalss de vele dagloners die als kruier tal van vrachtjes voor de een of andere burger 

vervoerden,, / o schnabbelden ze een karig loon bijeen."" 

Dee meeste dragers waren georganiseerd in gilden. Voorwaarde voor toetreding tot het gilde was 

hett poorterschap en het betalen van een intredegeld.: i Men legde een eed af en werd daarmee een 

gezworenn drager. Dragers waren echter met in stadsdienst." Betaling van hun diensten vond 

plaatss door de kooplieden eu burgers die hen inhuurden. De oorsprong van de dragersgilden is in 

veell  gevallen te traceren tot in de vijftiende of zestiende eeuw, maar ook daar\-oor zijn er 

incidentelee venvijzmgen naar het bestaan van dit type beroepsgroepen."' Meestal hadden de 

dragersgildenn een monopolie op het dragen van bepaalde goederen (granen, turf, accijnsbare 

dranken,, waagbare goederen) of type vervoerswerkzaamhedeu (zakken, tonnen, wagens), l iet 

werkk van het Rotterdamse zakkendragersgüde omvatte 'alles dat met de sak gedragen werd en 

daerr maet of schop bijkomt'.24 De gildeleden mochten echter geen wagens gebruiken. Het 

Amsterdamsee korendragersgilde had het alleenrecht over het eerste traject van het graanvenoer. 

Inn 1635 werd voorgeschreven dat 'voortaen niemand eenich graen oft coorn voor de eerste reyse 

naerr den incoop sail laten inbrengen ende opdragen anders dan by die van 't coorndragersgilde'. "

xx De volledige titel luidt: Ktwas fiir alle. Das tst: Line kurtze Beschreihtmg allerley Stands- Ambis- unci 
Gewerbs-persohnen.Gewerbs-persohnen. De zakkendrager is opgenomen in deel 2. nr. 2244 van Ktwas Jür alle {1" druk 1711). 
Vann Eeghen/Van der Keilen 1905. Linken. 412. In 1719 werd bij Janssoons van Wacsberge in vier delen een 
Nederlandsee vertaling van dit bock uitgebracht onder de titel Iets voor allen. Latere uitgaven dateren van 
17366 (dl. 1-2). 1745 Tdl 3-4). 1758 (dl 1) en 1759 (dl 2) Van EcghcnA'an der Keilen 1905. Luiken. 418 en 
428. . 

'' Plaatselijk waren er kaas- en boterdragers (Alkmaar. Gouda) die het \ ervoer van de/c specifieke producten 
terr hand namen 

:: Een voorbeeld is de kruier op het schilderij De Riviervismarkt te Den Haag van Jan Steen uitca. 1652-1654 
(Haagss Historisch Museum. Den Haag). Cat. Den Haag 1991. Haagse stadsgezichten, nr. 51. 597. 

:II Zie voor het juridische en maatschappelijke onderscheid tussen poorters (burgers) en ingezetenen zonder 
poorterschap:: Dorren 199H.'Eer/amen'. 

: :: Het ging om zogenaamde arbcidsambten. stedelijke diensUerlenendc beroepen op het terrein van vervoer. 
Dc/cc zijn te onderscheiden \an regentenambten (magistraatsambtcn. subalterne ambten), dienende ambten 
(hogeree en lagere ambtenaren, handarbeiders in stadsdienst) en overige ambten Vries 1977. 'Geschapen'. 
328-349 9 

: '' De oudste vermelding van het Amsterdamse korendragers- en korcnstortersgilde dateert uit 155 1 
Lourcns/Lucasscnn 1998. 'Ambachtsgilden'. 158. Het Goudse zakkendragersgilde werd opgericht tussen 1404 
enn 1429 De oudst bewaarde gildebrief dateert uit 1440 Cat Gouda 1996. Gilden. 106 De oudste 
\ermeldingenn van dragers zijn afkomstig uit Dordrecht (dertiende eeuw }  Het Dordtsc ma/elaars- of 
dragcrsgildcc is het oudste bekende dragcrsgilde in Nederland (1367) Van der Velden 1982. 'Havenarbeid'. 
25-26 6 

""  Tevchine-Stakenburg 1975. Zakkendragers. 10 
:<< Keur \an 29januari 1635 Van Dillen 1929 1933,1974. Bronnen, dl 3. nr 167 
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Waagdragerss mochten zich niet in de buurt van de Korenbrug ophouden om koren te dragen. 

Hunn draagwerkzaamheden beperkten zich tot werk dat zich bi] de waag aandiende.1' 

Belangrijkk voor de vele zakkendragersgilden was het monopolie op het gebruik en de 

verstrekkingg van zakken, trappen en loopplanken (gangen). Op een begrafenis schild van het 

Amsterdamsee korendragersgilde uit 1609, gemaakt door Leenden Claesz., is de aanwezigheid van 

dee verbeelde trap dan ook geen toeval, maar een verwijzing naar dit monopolie (14K) :7 Om die 

redenn waren personen die beroepshalve af en toe een zak op de schouders moesten nemen vaak 

ookk lid van het Amsterdamse korendragersgilde (bijvoorbeeld korenlichtersheden, korenfactors, 

bakkerss en slepers).:s De samenstelling van de dragersgilden liep per stad overigens nogal uiteen 

enn kon in de loop van de tijd ook veranderen. In grote steden was er meer diversificatie dan in 

kleineree plaatsen. Amsterdam had in de zeventiende eeuw aparte waagdragers-, turfdragers-

korendragers-- en bierdragersgilden.:9 Ken kleine stad als Zwolle echter had alleen een dragersgilde 

waarinn verschillende draagwerkzaamheden waren ondergebracht." De marktstad Gouda had 

naastt een zakkendragersgilde (waarin ook de turfdragers waren ondergebracht) sinds 1621 een 

apartt bierdragersgilde. Ook wagenaars en slepers vormden sinds 1606 een eigen gilde. Tot die tijd 

maaktenn beide groepen onderdeel uit van het zakkendragersgüde/1 

Dee organisatie van dragersactiviteiten in een of meer gilden had vanzelfsprekend te 

makenn met de omvang van dit type werkzaamheden m de betreffende steden en daarmee met het 

aantall  dragers. Dit aantal liep per stad erg uiteen. De groei of daling van het aantal dragers per 

stadd hield tot op zekere hoogte gelijke tred met de economische handelsactiviteiten aldaar. In 

Amsterdamm groeide het aantal korendragers dankzij de expansie van de graanhandel in de 

zeventiendee eeuw gestaag.32 De stad had in 1640 maar liefst zevenhonderd korendragers.'" In de 

periodee 1531-1606 daarentegen waren er onder de nieuwe poorters slechts honderdenzeventien 

korendragerss te vinden, zodat het aantal korendragers m die periode ruim onder de 

zevenhonderdd moet hebben gelegen.,4 Het aantal korendragers nam mogelijk in de tweede helft 

vann de zeventiende eeuw verder toe tot circa duizend rond 1700, om vervolgens m de achttiende 

eeuww fors te dalen.'' Grote zakkendragersgilden bevonden ztch ook in de havensteden Rotterdam 

enn Schiedam en de marktstad Gouda/" Verschillende nog overgeleverde zakkendragershuizen 

getuigenn van de bloeitijd van deze gilden in de zeventiende en achttiende eeuw/7 

Inn de keur betreffende de Amsterdamse \\ aagdragers uit 6 maart 1564 werd onder punt 5 geregeld dat de 
waagdragerss gehouden zijn: 'te blyfvcn endc hoer werek waer te nemen by der wage, ommc den coopman te 
genn f\ en. sonder te loopen an de brugge om 't coorn te dragen oft diergelvcke wereken te doen' Van Dillen 
1929/1933/1974.. Bronnen, dl. 1. nrr 505. 
Fredcrikss 1952. Dutch silver, dl 1. nr. 5 

:ss Van Eeghen 1950. Theorie en praktijk'. 62. 
: '' Database Gilden IISG Amsterdam. 

Databasee Gilden J1SG Amsterdam 
:ii Cal, Gouda 1996. Gilden. 106-108. 
'-- De VncsA'an der Woude 1995. Nederland. 482-485 Zie voor het economisch belang van dragersactiviteiten 

ookk de paragraaf Alomtegenwoordige figuranten uit dit hoofdstuk 
""  Lourcns/Lucassen 1998.'Ambachtsgilden'. 160. 
'44 Van Dillen 1929/1933/1974. Bronnen, dl. 1. tabel XIV . Li l Ter vergelijking: het aantal schoenmakers onder 

dee nieuwe poorters bedroeg in die/elfde periode (1531-1606) maar liefst 334. terwijl het schoenmakersgilde 
inn 1688 (inclusief huidenkopers en looiers) 343 leden had. 
Vann Ticlhof 1999. 'Stedelijke regulering'. 507. Lourcns en Lucasscn spreken overigens o\er een aantal van 
6000 in 1688 (reconstructie) en venolgens een verdere terugloop naar 565 Lourcns/Lucassen 1998. 
'Ambachtsgilden'.. 160 
Teychinc-Stakcnburgg 1975. Zakkendragers. 25 (Rotterdam, ca 200 leden) Van der Velden 1982. 
'Havenarbeid'.. 25 (Schiedam, een onwaarschijnlijk hoge melding van 325 leden in 1620). Van der Mark-
Hoeverss 1982.'Zakkendragers'. 141 (Gouda. 106 dragers in 1656. 80 dragers in 1677) Ter vergelijking in 
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Dee gilden kenden niet alleen allerlei regels rond toetreding, financiële verplichtingen, 

taakafbakeningg en monopoherechten. maar ook het werk zelfwas sterk gereglementeerd. Werk 

diendee op vaste plaatsen te worden aangemeld IDIJ het zakkendragershuis of een andere daartoe 

aangewezenn locatie}. De verdeling van het werk aldaar kwam meestal via dobbelen tot stand, 

alhoewell  dit systeem in Amsterdam al sinds het begin van de zeventiende eeuw onder druk kwam 

tee staan.' Men zakkendrager moest eerst het aangenomen werk afronden, voordat hij aan een 

nieuwee klus kon beginnen. Hvenmm was het toegestaan eikaars werk af te pakken.'" li]dens de 

uitoefeningg van hun werkzaamheden moesten de dragers zich bovendien 'eerbaer ende tuchtigh 

dragen',, hetgeen gezien de vele bepalingen in ordonnanties niet altijd meeviel.4" ' levens werd van 

henn verwacht dat ze hardop de tel van het aantal op de schouder genomen zakken bijhielden, 

zodatt de korenmeters hun controlerende taak op de afdracht van accijnzen en imposten goed 

kondenn uitoefenen.41 

All  die regels hebben natuurlijk niet kunnen voorkomen dat de dragers elkaar onderling, 

zowell  binnen het eigen gilde als tussen de verschillende dragersgilden, regelmatig in de haren 

zaten.. Om nog maar te zwijgen van de conflicten met de dragers die onbevoegd probeerden een 

graantjee van de werkzaamheden in de haven- en marktsteden mee te pikken, / .o duidelijk als op 

papierr de regels en scheidslijnen waren, zo ongedifferentieerd is echter het beeld dat de schilder-

enn prentkunst ons van de uiteenlopende vroegmoderne dragers geeft. Als alomtegenwoordige 

figurantenn met een weinig herkenbaar profiel bevolken ze talrijke stadsgezichten en 

landschapsschilderingen. . 

AlomtegenwoordigeAlomtegenwoordige figuranten 

Hett onbekende Leidse echtpaar op een dubbelportret van de schilder Cornells Kngebrechtsz. uit 

151HH kon ten tijde van hun portrettering niet bevroeden, dat hun portretten in menig opzicht ooit 

zoo bijzonder zouden zijn (149 en 15();. Het portret van de vrouw geeft een vrij zeldzaam 

doorkijkjee naar een geïdentificeerd zestiende-eeuws stadsgezicht: het voormalige Gangetje in 

Leidenn gezien vanaf de Karnemelksbrug.4: 1 Iet bijzondere zit daarnaast in de afbeelding van een 

brouwerijj  op de achtergrond van het mansportret. Alhoewel de brouwnijverheid een van de 

meestt verbreide nijverheidstakken van de Nederlanden was. zijn afbeeldingen van brouwerijen in 

15766 bedroeg het aantal dragers in Zwolle 34 en dit aantal was medio achttiende eeuw uitgegroeid tot 49 In 
Utrechtt bedroeg het aantal leden van het zakkendragersgildc 36 (eind achttiende eeuw). Database Gilden 
1ISGG Amsterdam 
Hett gaat ondermeer om zakkendragershuizen in Gouda. Schiedam. Rotterdam (Dclfsha\cn). Vlaardingen en 
Dordrecht. . 

;""  Van Tielhof 1999. 'Stedelijke regulering'. 504 (Amsterdam). Tc\chinc-Stakenburg 1975. Zakkenciragers. 19 
(Rotterdam)) In Gouda werd sinds 1683 voor het turfdragen een andere verdeelsystematiek gehanteerd 
(toerbeurt)) Van der Mark-Hocvcrs 1982.'Zakkendragcrs'. 145. 
Inn een aanvulling op de ordonnantie voor de Amsterdamse korendragers van de grote gang uit 1554 was 
opgenomenn dat 'memant dronckensgewyse ofte nochteren een andere uuyt zijn werek sal moegen stoten ottc 
dr\\ ven' op straffe van een pond was. het overdragen van het verdiende loon uit de onterechte klus en 
gerechtelijkee correctie Van Dillen 1929/1933/1974. Bronnen, dl. 1. nr 398 

44 Geciteerd in Van Tielhof. 'Stedelijke regulering'. 514 
4:: Idem. 514. 516. 
4;; Een ander \oorbeeld is het dubbelportret van Jan van Eyewenc en Jacqucm\ne Buuck uit 1551 van Pieter 

Pourbuss (Groeningcmuseum. Brugge) met gezicht op respectievelijk het Kraanplein en handelshuis 'De 
Haan'' in Brugge Cat. Brugge 1996. (iroenw^emitscum. 46-47 
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dee schilder- en prentkunst vrij schaars.4' Aan de achterzijde van de brouwerij zijn enkele mannen 

inn de weer met het verplaatsen van tonnen naar een kleine platte schuit. Ook is een 'putzwengel' 

zichtbaar,, een onmisbaar werktuig voor brouwerijen, die tijdens het brouwproces grote 

hoeveelhedenn water gebruikten. De afgebeelde brouwerij was eigendom van de Leidse 

bierbrouwerr Dirck Ottcnsz. van Meerburch en bevond zich ook feitelijk op de aangegeven 

locatie.444 Toch ts hier vermoedelijk niet de trotse eigenaar verbeeld - hoe voor de hand liggend en 

hardnekkigg die veronderstelling ook is - maar een tot nu toe onbekende man.4' De verwijzing 

naarr economische bedrijvigheid in het dubbelportret verliest hierdoor overigens niet aan kracht. 

Ookk het portret van de vrouw refereert immers aan deze bedrijvigheid. Het straatbeeld is 

weliswaarr niet njk gevuld met figuren, maar er zijn verschillende sjouwers en andere vervoerders 

tee herkennen. Op de voorgrond in de gracht vaart een kleine platte lichter, waarin mogelijk 

granenn worden vervoerd. Pas later zal het in zakken worden geschept en op de rug verder 

wordenn getransporteerd. De man die rechts in beeld verschijnt, vervoert twee vaten die hangen 

aann de voor- en achterzijde van z'n lichaam. Iets verderop op dezelfde weg loopt een kruier langs 

eenn huis. We zien hem op de rug terwijl hij een langgerekte 'kordewagen' of kruiwagen duwt. In 

dee gracht links van hem ligt aan de overzijde nog een kleine schuit met enkele figuren. Wat ze 

preciess doen is niet duidelijk, maar de kelderachtige opening m het huis doet vermoeden dat ook 

hierr het een of ander wordt verscheept. Op de brug in de verte lopen twee figuren. Aan hun licht 

gebogenn houding en de witte zakachtige vlek op hun rug te zien, zou het hier om twee 

zakkendragerss kunnen gaan. Sjouwers zijn er op dit zesnende-eeuwse doorkijkje dus in overvloed. 

Hunn rol is echter die van figurant. Klein van stuk, op de rug bezien, onherkenbaar in de verte. 

Hett zijn passanten op weg naar hun voor ons verborgen bestemming. 

Voorr zeventiende-eeuwse stadsgezichten lag dit beeld niet fundamenteel anders. Het 

aantall  stadsgezichten nam weliswaar toe, zeker in de Noordelijke Nederlanden, maar het zijn de 

stadd en haar gebouwen die hierin centraal staan (2).46 Het stadsleven komt onmiskenbaar op de 

tweedee plaats. De Maamse stadsgezichten zijn dichter bevolkt, omdat ze regelmatig bijzondere 

gebeurtenissenn (marktdagen of ommegangen) tot onderwerp hebben. Juist door de massaliteit 

vann de afgebeelde figuren neemt echter de menselijke factor ook in deze voorstellingen een 

ondergeschiktee rol in. Maar of het nu gaat om een overbevolkt stadsgezicht van de Antwerpse 

Meirplaatss (151, detail) of om een willekeurig Amsterdams stads- of havengezicht, steeds is de 

figuurr van de zakkeudrager klem en op de rug bezien weergegeven.47 Niemand lijk t hem in de 

gatenn te hebben. 

Hett sterkst komt de onbetekenende rol van de zakkeudrager tot uiting in de zeventiende-

eeuwsee landschapschilderkunst, met name de talloze landschappen met windmolens. Strikt 

genomenn viel het graan- en meelvervoer van en naar de molen niet onder het monopolie van het 

zakkendragersgilde,, maar behoorde tot de taak van de molenaars. Zij haalden het graan van de 

Eenn uitzondering is het penschildcnj van Jacob Matham uit 1627. waarop zowel de brouwerij als het landhuis 
vann de Haarlemse burgemeester en brouwer Jan Claesz. Loo zijn verbeeld. In werkelijkheid bevonden beide 
gebouwenn zich op uiteenlopende locaties Cat Amsterdam/Toronto 1977. Opkomst en bloei. 193-194 Zie 
voorr de brouwindustrie in de vroegmoderne Noordelijke Nederlanden: De Vnes/Van der Woude 1995. 
Nederland.Nederland. 377-380. 

444 Bangs 1979. Engebrechtsz. 47. nt. 8 
455 Bangs 1979. Engebrechtsz.. 47-48. 

Cat.. Amsterdam/Toronto 1977, Opkomst en bloei. Zie hiervoor ook de paragraaf Beeld en betekenis uit de 
Inleiding. . 
Zakkendragerss zijn ondermeer aan te treffen in schilderijen van Cornells de Bie. Abraham Beerstraeten, 
Abrahamm Storck (of omgeving). D. Vosmaer (allen Amsterdam) en Joost Cornelis/.. Droochsloot (Utrecht en 
Amersfoort)) Fotocollectie RKD Den Haag. 
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zolderss van de bakkers en brachten het naar de molen en vervolgens weer terug.4S Aanvankelijk 

gebeurdee dit met wagens en karren, maar vanwege de overlast die dit met zich meebracht, werden 

laterr sleden en schuiten hiervoor ingezet. Op een bepaald moment ging de zak met graan of meel 

echterr toch op de nek, zakkendragersmonopolie of niet.* 

Iienn brede meanderende rivier zoekt z'n weg door het landschap (152). De oevers zijn dicht 

bebouwdd met molens en huizen. In de verte op de linkeroever is een stad zichtbaar. Stad en 

plattelandd raken elkaar. Beeldbepalend op de voorgrond is een windmolen. De molen is van hout 

enn rust op een stenen stellage. l iet is alsof de wieken bewegen in de wind. Binnenin de molen 

overheerstt het knarsende geluid van malende molenstenen. Ken man houdt vanuit een 

deuropeningg in de molen toezicht op het malen. Op het water en langs de oever varen en liggen 

diversee schepen met een bont gezelschap van mensen aan boord. Interessant is de kromgebogen, 

lopendee figuur links. Met een zojuist gemalen vrachtje op z'n schouders loopt hij van de molen 

weg.. Verder is hij onherkenbaar. In de verte op de rechteroever staat eenzelfde type molen. Ook 

daar,, als een stipje, een onder zijn zak gebogen drager. Dit keer is hij op weg naar de molen. Zo 

zullenn in de vroegmoderne Nederlanden heel wat zakken van en naar molens zijn gesleept. 

Hett schilderij RirierLindscbap met molen is van de hand van Jan Brueghel de Jonge en dateert 

vann voor 1640."'' In zijn werk zijn dit type molenlandschappen met grote regelmaat aan te treffen. 

Hetzelfdee geldt voor het werk van zijn vader jan Brueghel de Oude. De jonge Brueghel maakte 

velee kopieën van en variaties op composities van zijn vader.'1 Di t gold ook voor andere 

Antwerpsee schilders die nog de gehele zeventiende eeuw door vergelijkbare taferelen 

schilderden.'-- De meeste van deze schilderijen tonen weidse landschappen waarin menselijke 

figurenn een bescheiden rol spelen. Meestal ontbreekt de eenzame sjouwer of zakkendrager niet. 

Kleinn en onopvallend. Vaak zien we alleen hun rug of gaat hun gezicht schuil achter een arm of 

eenn zak. I Iet zijn figuranten en passanten, net als in de eerder gememoreerde stadsgezichten. Ze 

komenn en gaan zoals de getijden van het jaar.'" 

Ookk in de landschapschilderkunst van de Noordelijke Nederlanden zijn windmolens en 

eenzamee zakkendragers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze zijn vaak nog onopvallender 

afgebeeldd dan in het werk van de zuiderburen. Op een schilderij van Jan van Goyen uit 1634 

ontwarenn we de zakkendrager nauwelijks achter het hek van het terrein waarop een windmolen 

staatt (153). Zijn romp en een deel van zijn onderlichaam zijn zichtbaar. Hij draagt een witte zak 

opp de schouders, f Iet schilderij toont verder enkele boerenhuizen en een kerk. De rest van het 

schilderijj  - zeker de helft - bestaat uit lucht. Landschap, luchtpartij en bebouwing: alles m 

4SS Cat. Rotterdam IW3. Brood. 16. 
4949 In de praktijk kwamen molenaars en zakkendragers echter wel eens in eikaars vaarwater In een 

Amsterdamsee ordonnantie van 1 oktober 1658 werd ter toelichting op het besluit dat molenaars en hun 
knechtenn voortaan niet in het werk van korendragers mochten treden, opgemerkt: 'dat eenige Backers alhier 
terr Stede de Molenaers lastigh vallen ende vergen om het koren voor hen uyt de lichters ende van de koorn-
solderss te dragen/ ende te brengen op hare Solders/ in alle schijne als of 't selve koren bij de gemelte 
Molenaerss aen de Molens soude werden gebracht/ om aldaer gemalen te worden' Noordkerk 1748. 
Handvesten,Handvesten, boek IL dl IV. 1111. 

'""  Ertz [9U. Brueghei m 56 
''' Een goed voorbeeld hiervan is Molen aan de weg (Narodowi Museum. Warschau), een identieke kopie \ an 

dee zogenaamde Spada-molen van Jan Breughel de Oude (1607) Ert/ 1984. Brueghel, nr 28. Voorde diverse 
schilderijenn die op het type van de Spada-molen zijn gebaseerd: Ert/ 1979. Brueghel. 164-166 

' :: Vheghc 1998. Flemish art. 188. 
':'' Deze wij/e van \erbcelding is voor het werk van Pieter Brucgel de Oude - grondlegger van de Bruegel-

dvnastiee - wel in verband gebracht met het /.estiende-eeuu se gedachtegoed waarin de grootsheid van de 
natuurr en de nietigheid van de mens centraal stond Snyder 1985. Northern renaissance art. 487-488. 
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monochromee grijs-groene, goudgele en bruine tinten. De uitgestrektheid van het landschap en 

dee overheersende luchtpartij versterken ook hier de figurantenrol van de drager.'4 

Dee visuele onbeduidendheid van de zakkendragers kent echter ook een keerzijde. I lun 

veelvuldigee aanwezigheid op stadsgezichten en landschappen onderstreept tegelijkertijd, dat zi) 

eenn niet weg te denken verschijnsel in het vroegmoderne stads- en plattelandsleven zijn geweekt 

Zee waren een onmisbare schakel 111 de vervoerseconomie. De omvang van hun gilden duidt hier 

all  op. Nijverheid noch handel kon buiten hun diensten. Het zestiende-eeuwse doorkijkje op het 

dubbelportrett van het onbekende Leidse echtpaar (149 en 150) laat dit voor de Leidse nijverheid 

treffendd zien. Voor de koophandel levert het doorkijkje op een van de schenkersluiken van een 

vroeg-zestiende-eeuwsee triptiek van Jan Provoost eenzelfde indicatie op (154;. De schenker en de 

Heiligee St. Xicolaas, patroonheilige van de kooplieden, zijn gesitueerd in een haventafereel. 

Zichtbaarr zijn de stadskraan, een aangemeerd schip en enkele sjouwers. Ondanks de religieuze 

contextt van de triptiek en de vermaning tegen hebzucht op de achterzijde van de schenkersluiken 

(109)) treedt de economische realiteit van de handels- en transportsector hier aan het licht. 

l ie tt belang van de werkzaamheden van die talloze naamloze dragers hing ook samen met 

dee aard van de te vervoeren producten. Zij vervoerden producten die cruciaal waren voor de 

voorzieningg in het levensonderhoud van de stedelijke bevolking. Zonder brood (tarwe en rogge), 

drankk (gerst, mout) en brandstof (turf) kon geen samenleving naar behoren functioneren, l iet 

warenn niet voor niets de accijnsverhogingen op dit type basisproducten die vaak als lont in het 

kruitvatt fungeerden voor de vele belastmgoproeren in de vroegmoderne tijd." Ze waren meestal 

omvangrijkerr en gewelddadiger dan de voedseloproeren. Het is een indicatie van de principiële 

dimensiee die aan deze protesten vastzat. Niet alleen de concrete voedselsituatie, maar een 

gevoelenn van onterechte toeéigening van m hun aard collectieve goederen, was vermoedelijk 

medee een onderliggende oorzaak van veel protest. 

Hett belang van de beschikbaarheid en rechtvaardige verdeling van basisproducten is niet 

alleenn zijdelings af te lezen uit de talloze dragers op stadsgezichten of landschappen, maar kreeg 

ookk in een meer specifieke visuele context een plaats. Zo bevatte de verbeelding van het 

oudtestamentischee verhaal van jozef die het koren verkoopt ook eigentijdse vingerwijzingen. Het 

verhaall  staat in Genesis 41-42. Jozef, inmiddels onderkoning van F.gypte geworden, heeft 

gezorgdd voor voldoende graanvoorraden om de voorspelde magere jaren te kunnen doorstaan. 

Dee omringende landen hebben een minder vooruitziende blik gehad en moeten het IEgyptische 

graann kopen. '1 alloze mensen, waaronder Jozefs broers, komen naar Hgypte om hem te 

overredenn hen in de Hgyptische voedsel rijkdom te laten delen. In een schilderij van Jacob 

Jacobsz.. de Wet is deze scène naar de gangbare snit van de historieschilderkunst verbeeld (155.." 

Rijkk uitgedost in een oosters tenue zit Jozef, omgeven door zijn ambtenaren, op een verhoging en 

hoortt de pleidooien welwillend aan. De voorstelling biedt daarnaast een doorkijkje naar een 

stadsgezicht,, lwee zakkendragers lopen met hun vracht op de rug van de hoofdscène weg. Bij 

hett pakhuis rechts is het een drukte van belang. Via een ladder worden de zakken met graan uit 

dezee welgevulde Hgyptische, maar opvallend eigentijds ogende, voorraadschuur gehaald. 

Voorr vergelijkbare schilderijen van Van Goven: Beek 1973. Van Gaven, nrs 643, 64K. 663. 66X. 676 en 724. 
""  Dekker 1979. Oproeren. 29-35. 

Catt AmstcrdamAVashington/Detroit 1981. God. 15-32. 52 Een ander voorbeeld is het schilderij van Job 
Adriaens/.. Berckheydc uit het Frans Halsmuseum in Haarlem (1669) dat de/elfde thematiek verbeeldt 
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Goedd voedselbeheer loonde; het was een boodschap die in die tijd niet mis werd 

verstaan."'77 In de wandelzaal van het Leuvense stadhuis, die toegang bood tot alle 

overheidsdiensten,, bevond zich onder de vele voornamelijk oudtestamentische taferelen ook een 

gebeeldhouwdee voorstelling van het vullen van de graanschuren in Kgvpte uit het midden van de 

vijftiendee eeuw (156.. Net als de andere taferelen ui deze zaal was dit een exemplum van goed 

overheidsbeleidd en -beheer/*  Ook in het nieuwe Amsterdamse stadhuis hing een historieschilderij 

mett deze thematiek. Het was een omvangrijk schoorsteenstuk dat in 1656 door Nicolaes van Helt 

Stockadee werd gemaakt voor de kamer van de thesauriers, de beheerders van de stadsfinanciën 

""  Men wederom rijk uitgedoste |ozef deelt het graan aan zijn broers en andere nooddruftige 

mensenn uit. Gespierde en halfnaakte zakkendragers voeren zijn orders uit. Het was een thematiek 

diee de thesauriers op het lij f was geschreven. Zij vervulden naast hun financiële taken immers ook 

eenn charitatieve functie. In tijden van overvloed kochten ze graan aan om het bij schaarste voor 

eenn betaalbare prijs aan de armen te verkopen. Want, zo staat in een gedicht van Vondel ter 

gelegenheidd van de inwijding van het Amsterdamse stadhuis uit 1655: 'Ken mans voorzichtigheit 

kann duizenden verzaén [verzadigen]'.'"' |ozefs wijsheid hadden de bestuurders van Amsterdam 

ookk wel nodig om de economisch belangrijke handel in granen in goede banen te leiden/1 De 

handell  moest bloeien, maar een open bestuurlijk oog voor de sociale implicaties hiervan mocht 

omm redenen van politieke en sociale stabiliteit niet ontbreken." Menig stadsbestuur zag zich 

genoodzaaktt om met prijsmaatregelen (ondermeer maximum broodprijzen) en een voorraad- en 

bevoorradingsbeleidd (publieke graanaankopen, stedelijke opslagplaatsen, exportverboden, 

graanvisitaties)) de markt enigszins te beheersen en speculatie tegen te gaan/' In een Amsterdamse 

keurr uit 1565 werden bijvoorbeeld voorschriften gegeven om ervoor de zorgen dat 'dese goede 

stedee by gebreecke van 't coom ende gram, d' welck - Godt betert - tot excessiven pryse ende 

zeerr groiten dierte geresen es, met en geraicke in grondehnge bederffenisse'.'4 I Iet werd eigenaars 

vann korenzolders verboden het graan zonder toestemming van de daartoe aangewezen 

commissarissenn te laten verslepen. Kenzelfde bepaling gold voor de korendragers, hetgeen 

wederomm getuigt van de schakelfunctie die zij bij het venoer van dit type basisgoederen 

vervulden. . 

II  Iet maatschappelijk belang van het vervoer van basisproducten is ook terug te vinden op 

hett anonieme zestiende-eeuwse schilderij /)<' liefdadigheidswerken van de armenpol van Sin! Jacob uit 

15622 158. '" Het schilderij benadrukt in woord en beeld de noodzaak van de 

liefdadigheidswerkenn van deze armeupot, waaronder ook de winterse turfvoorziening aan de 

Overr het algemeen was het in de /eventiende-ecuuse Republiek goed gesteld met de voedselvoorziening 
onderr brede lagen van de bevolking Van Tieihof 2002. 'Open economie1. 135. 
Cat.. Leuven 1998. Leuvense stadhuis, nr. 103 

' '' Goosscns 1996. Schat. 79-80. 
Geciteerdd in: Goosscns 1996. Schat. 79 

"'' De Vries/Van der Woudc 1995. Nederland. 235-270. 4X2-488. NoordcgraatTVan Zanden 1995. 'Economie 
growth',, m.n. 426-430 

'""  Lis/Sol\ Van Damme 1985. Op vrije voeten, dl 1 
Vann Schaïk 1999. 'Marktbeheersing' 

'""  Van Dillen 1929/1933/1974. Bronnen, dl 1. nrr 530 Voor \ergelijkbare Haagse keuren Van Dcursen 1996. 
Mensen.Mensen. 215-216. 
Hett schilderij hing oorspronkelijk in de Utrechtse Jacobikcrk: aan de /uid/ijde van de toren en bo\cn de 
plaatss waarde uitdelingen aan de armen plaatsvonden Cat. Utrecht 1995-1999. W-rzamehngun. dl 5. nr 759. 
Cat.. Utrecht 1999.1.even. nr. 48. 
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armenn viel.*"5 Op het middenpaneel zijn drie turfdragers met grote turfzakken op hun rug 

verbeeld.. Ze lopen met hun belangrijke waar van ons weg. Turf was in die tijd allereerst van 

belangg als warmtebron voor de stedelijke bevolking. De turfdrager op de koorbanken van de 

Grotee of Lieve Yrouwekerk in Breda uit het midden van de vijftiende eeuw wrijf t niet zonder 

redenn in zijn handen en refereert hiermee aan de uiteindelijke bestemming van zijn vracht (159).̂  

Turff  was daarnaast ook een onmisbare grondstof voor industriële doeleinden en werd op grote 

schaall  gebruikt in de steenbakkerij, glasblazen) en brouwtnjverheid (167).bS Maar of het nu ging 

omm het warmhouden van de burgerij of de energievoorziening voor de nijverheid, steeds was de 

actt van het dragen onmisbaar om de turf op de bestemde plek te krijgen. Hetzelfde gold voor het 

graan.. Weliswaar zijn het, om met Roemer Yisscher's Sinnepappen (1614) te spreken, de rijkste 

landenn die liggen aan de 'Havens van der Zee', maar zonder het vervoer over land zou het met de 

welvaartt weinig florissant gesteld zijn.09 Niet bij toeval figureert de zakkendrager in het Album van 

Adriaenn van de Yenne, waarin de thematiek van IMIIIS Sterckte op uiteenlopende wijze wordt 

uitgewerktt (160).7" Hij maakt onderdeel uit van een reeks van vertegenwoordigers van 

beroepsgroepenn die in al hun arbeidzaamheid de bloeiende bedrijvigheid van de Republiek 

representeren.711 Zijn fysieke inspanning symboliseert op wel heel letterlijke wijze de kracht van de 

Republiek.722 Ook in de serie Allegorie op de tijd van Gerard de [ode uit circa 1570 mag in de prent 

diee het nuttig gebruik van de tijd verbeeldt (24) de zakkendrager zich in een eervolle positie 

verheugen.. Met anderen houdt hij de welvaart van de steden overeind.7j 

Hett kan haast niet anders of in het maatschappelijk bewustzijn moet van deze cruciale rol 

vann het transportwezen nota zijn genomen. Zo draagt het Goudse stadhuis tot op de dag van 

vandaagg openlijk getuigenis van het maatschappelijk belang dat aan de dragersactiviteiten willens 

off  wetens werd gehecht. Op het bordes van het stadhuis prijken sinds 1603 twee zakkendragers 

vann zandsteen, l ien van deze zakkendragers heeft de armen voor de borst gekruist en draagt een 

verticaall  liggende zak op zijn met krullen en baard bekroonde hoofd (161). Het Goudse 

zakkcndragersgildee was allerminst een onbelangrijk gilde in deze stad. Naast hun rol in de 

voedselbevoorradrngg vervulde het gilde, net als andere dragersgilden in de Republiek, ook 

uiteenlopendee maatschappelijke taken waarvoor de lichaamskracht van de aangesloten gildeleden 

onmisbaarr was: brandblussen (aandragen van loodzware leren emmers), bestrijding van 

wateroverlastt (slepen met zandzakken), het schoonvegen van de markt en het dragen van de 

doden.744 Deze toegevoegde taken vormen een vast bestanddeel van veel overgeleverde 

ordonnantiess van dragersgilden uit de Nederlanden.7" 

t>66 In het schilderij Uitdeling aan de armen door Maria van Pallaes van Hendnck Bloemaert uit 1657 is een 
vergelijkbaree koppeling tussen verdelende rechtvaardigheid {liefdadigheid) en de concrete uitvoering hiervan 
doorr (in dit geval) korenmeters verbeeld. Cat Utrecht 1995-1999, Verzamelingen, dl 5b, nr 78 

'>77 Verspaandonk 1983, Koorbanken, nr 6. 
****  Het economisch succes van de Republiek was mede te danken aan de doorbraak in de energievoorziening 

doorr turfwinning en windenergie. Cipolla 1994. Industrial revolution, 256-257 Van Tielhof 2002. 'Open 
economie'.. 145-146 

"vv Visschcr/Bnimmel 1949. Slnnepoppen. dl. 2, embleem XXII . 
7""  Royalton-Kisch 1988. Album. 102, nr. 53. 
711 Voor een interpretatie van de thematiek van Lants Sterckte en de functie van de uiteenlopende 

beroepsgroepenn hierin: Royalton-Kisch 1988. Album. 99-102 en Van Vaeck 1988. 'Van de Venne' 
7""  Zou het puur toeval zijn dat het monogram van de maker van het Album juist op de zak van de zakkendrager 

prijkt '' Royalton-Kisch 1988. Album. 6. Naast dit monogram is alleen nog op afb 101 van het Album een 
handtekeningg van de maker te vinden 

7'' Zie hiervoor de paragraaf Stedelijke arbeid uit hoofdstuk 1 
744 Van der Mark-Hoevers 1982.'Zakkendragers'. 146-148. 
755 Van der Velden 1982. 'Havenarbeid'. 27. Van Tielhof 1999. 'Stedelijke regulering'. 503 
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Zakkendragerss waren dus om uiteenlopende redenen (hun aantal, het economisch belang 

vann venoer van goederen en de extra taken een maatschappelijk en economisch niet uit te 

vlakkenn beroepsgroep. Di t wordt deels ook weerspiegeld in de sociale rol en positie van hun 

gilden.. Het Dordtse kaaiwerkers- of xakkendragersgüde vervulde bijvoorbeeld een katalyserende 

roll  m de sociale en politieke onlusten m Dordrecht in de periode september 164~- maart 1649. ' 

Toenn in 1648 een nieuw reglement voor dit gilde door de Oudraad eenzijdig werd vastgesteld, 

wass de maat voor de gildebroeders vol. " De tanende politieke invloed van de gilden kreeg een 

gezichtt in de woedende zakkendragers die het huis van burgemeester De Witt bezetten. 

Uiteindelijkk zegevierden de zakkendragers niet. maar het incident tekent de niet onopgemerkte 

roll  die dit gilde in de Dordtse samenleving vervulde. De Amsterdamse turfdragers speelden op 

hunn beurt een rol bij de verdediging van de stad tegen de aanslag op Willem II m 1650 en heten 

zichh ter gelegenheid hiervan zelfbewust en goed bewapend vereeuwigen.7s 

Inn tegenstelling tot de aangesloten leden waren zakkendragergilden bovendien redelijk 

financieell  bemiddeld.7' Kxterne inkomstenbronnen door de (verplichte, aansluiting van 

aanverwantee beroepsgroepen (korenlichtersheden, korenfactors, bakkers en slepersj en de 

verhuurr van loopplanken, trappen en zakken brachten geld in het laatje.1" De tekenen van 

financiëlee bemiddeldheid van de zakkendragersgilden zijn even talrijk als divers. I Iet 

Amsterdamsee korendragersgilde had bij zijn opheffing m 1799 verschillende huizen en pakhuizen 

inn bezit.*1 De ( ientse collega's van het pijndersgilde bezaten in 1540 een mooi en duur 

ambachtshuis.s:: In de Utrechtse St. jacobsparochie bevonden zich vanaf het midden van de 

zestiendee eeuw een grafkelder en twaalf graven van het L'trechtse schuitenvoerders en 

zakkendragersgilde/'' Het Alkmaarse zakkendragersgilde had een hele reeks van 

overliedenportrettenn van het gilde in zijn bezit/4 Drie hiervan hebben de tand des üjds doorstaan 

enn hingen tot 1879 in de Alkmaarse korendragers kamer. Het oudste groepsportret dateert uit 

circaa 1630 en geeft zeven overheden of keurmeesters van het zakkendragersgilde weer (162;.v" 

Hett is allerminst een schilderkunstig juweel. Het contrast tussen de redelijk netjes bebaarde en 

Fnjhoff/Spicss 1999. Bevochten eendracht. 200-201 
Hett herziene reglement hield de terugkeer naar een systeem van vrije marktwerking in 
Hett schilderij is vervaardigd door M Engels en bevindt zich in de collectie van het Amsterdams Historisch 
Museumm in Amsterdam 
Err zijn overigens ook tekenen dat de druk van de financiële ondersteuning aan behoeftige gildelcdcn de 
kassenn van de gilden wel eens teveel werd. Het was nu eenmaal een zwaar beroep met een relatief hoog 
ziekteverzuimm In Amsterdam gold sinds 1674 dan ook de bepaling dat men bij toetreding niet jonger dan 18-
20jaarr en niet ouder dan 36-38 jaar mocht zijn Het Amsterdamse korendragersgilde had zoveel oude en 
ziekee leden (ookjongc gildelcdcn die het werk niet aankonden) dat deze maatregel noodzakelijk werd geacht. 
Dee ordonnantie dateert van 9 maart 1674 Noordkerk 1748. Handvesten, bock III . dl V. 1322. 
Voorr een uitgebreide beschrijving van de rijk geschakeerde inkomsten en uitgaven van het Amsterdamse 
turfdragcrsgildc:: Bos 1998. 'l?yt liefde'. 111-134 
Databasee Gilden IISG Amsterdam. 
Ingedeeldd naar vermogenscatcgone nam het Gentse pijndersgilde een gemiddelde positie in Dambruvnc 
1997,, 'Bc/itspatroncn'. 159-160. Het Goudse zakkendragersgilde was al vroeg relatief welvarend. Tot 1429 
beschiktee het gilde over een eigen gasthuis met kapel, dat toen werd verkocht 'met alle goede rente, juwelc 
offf  c ley node die dacr nu in sijn' Cat Gouda 1996. Gilden. 107 
Catt Utrecht 1999. leven. 53. afb. 39 
Err is over het Alkmaarse zakkendragersgilde niet veel bekend In een studie o\ er de Alkmaarse gilden 
wordenn zakkendragers niet gerekend tot de gilden (maar werkcorpsen genoemd) en derhalve niet behandeld 
Bruinviss 1906. 'Alkmaarschc gilden'. 7 Ook de Databank Gilden IISG Amsterdam bevat geen informatie 
overr het Alkmaarse zakkendragersgilde. 
Catt Alkmaar 1997. Schilderijen, nr 127 



mett witte molens teenkragen omlijste gezichten van de overheden en hun grote en forse handen 

springtt in het oog. Waarschijnlijk zijn de gezichten van de overheden over de portretten van hun 

voorgangerss heen geschilderd.86 De geportretteerden betaalden individueel elk een bedrag voor 

hunn eigen portret, dus het moest vermoedelijk een beetje goedkoop. Aan de betekenis van deze 

groepsportrettenn als uitingsvorm van collectief beleefde beroepsidentiteit doet dit echter niets af. 

Ookk de talrijke overgeleverde zilveren en andere güdeatmbuten van zakkendrager^gilden getuigen 

vann deze collectieve beroepsidentiteit. De wijze waarop de figuur van de zakkendrager in deze 

uiteenlopendee visuele uitingen in güdevcrband, maar ook daarbuiten, een plaats kreeg, is 

veelzeggend.. De verbeelde zakkendragers representeren hierin de kern van hun arbeid tot in 

verrassendee finesse. 

DeDe act van het dragen 

Henn jongeman torst een indrukwekkende zak op zijn schouders (163). Met zijn handen houdt hij 

dee zak in positie. Zij n linkerbeen is voor zijn rechter geplaatst, hetgeen zijn gang naar onbekende 

bestemmingg weergeeft. Hij is afgebeeld op een zilveren begrafenisschüd van het Goudse 

zakkendragersgilde.. De afbeelding van de zakkendrager is omlijst met een rand van 

kwabornament,, waarop twee putti een kroon en vruchtenguirlandes vasthouden. Tevens is het 

wapenn van de stad Gouda afgebeeld. Het begrafenisschüd maakt onderdeel uit van een serie van 

tweee schilden, die in 1668 zijn vervaardigd door de Goudse zilversmid Sybertus Kaen." 

Hett Goudse begrafenisschüd ts een van de vele begrafcnisschüden van 

zakkendragersgüdenn in de Republiek. Op bijna al deze schüden heeft de figuur van de 

zakkendragerr het alleenrecht. Hij is ten voeten uit verbeeld. De enige variatie zit in de richting 

waarinn hij loopt - naar links of naar rechts - en de grootte van de zak die hij torst. Di t is 

afhankelijkk van de inhoud van zijn vracht. De beperkte variatie in motieven is goed zichtbaar bij 

dee vier hjkkleedversierselen van het Utrechtse zakkendragers- en graanmetersgilde uit 1611.ss De 

mannenn zijn netjes gekleed. Beurs en mes hangen aan hun gordel. Ze sjouwen indrukwekkend 

grotee en zwaar ogende zakken op hoofd en schouders. Twee van hen hebben een arm nog losjes 

langss het lij f hangen. De andere twee hebben beide handen nodig om de vracht, die uit grove 

brokstukkenn (mogelijk turf) bestaat, op zijn plek te houden.s" 

Hett aantal keren dat op een begrafenisschüd of vergelijkbaar zilveren güdeattnbuut naast 

dee zakkendrager met z'n zak nog een ander element in de afbeelding voorkomt, is zeer beperkt. 

Somss is een ladder of een schepel (korenmaat) afgebeeld, maar dit heeft dan een functionele rol. 

Dee ladder waarover de zakkendrager op het begrafenisschüd van het Amsterdamse 

korendragersgildee uit 1609 naar de zolder klimt, is zoals we eerder zagen een verwijzing naar het 

monopoliee van het gilde (148). De schepel, strijkstok en graanschop op het bodeteken van het 

Cat.. Alkmaar 1997. Schilderijen, nr 127. nt. 1. Heel duidelijk is de overschildering zichtbaar op hetjongste 
groepsportrett van overheden uit 1697 De geportretteerde overlieden lijken wel maskers op hebben. Ondanks 
dateringg kan het schilderij nauwelijks nog zevenüendc-eeims worden genoemd Idem. nr 140 

*77 Frederiks 1952. Dutch silver, dl. L nr. 209 
Dee versierselen zijn gemaakt door een onbekende Utrechtse zilversmid en bevinden zich in de collectie van 
hett Centraal Museum in Utrecht Cat. Utrecht 1995-1999. Verzamelingen, dl 4. nrs. 14-17. 
Hett motief van de zakkendrager die met beide handen een zak op schouders en hoofd vasthoudt, is ook aan 
treffenn op een houten gepolychromeerde kerkkroon van hetzelfde gilde uit de tweede helft van de 
zeventiendee eeuw Deze bevond zich eeuwenlang in de Utrechtse St Jacobskerk. Cat. Utrecht 1995-1999. 
Verzamelingen,Verzamelingen, dl, 3. nr. 352. 
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Utrechtsee zakkendragers- en graanmetersgilde uit 1611 houden verband met de samenstelling van 

ditt gilde; het zijn de benodigdheden voor het werk van de graanmeters - het afstnjken en 

controlerenn van de volgestorte korenschepels - die zijn verbeeld.9" Op een Gouds güdeschüd 

tenslottee is naast de figuur van de zakkendrager de kerk van St. Joos afgebeeld.91 St. Joos was de 

patroonheiligee van de zakkendragers en stond bekend om zijn lichaamskracht.9" Hi] is meestal 

afgebeeldd als jongeman, hetgeen vermoedelijk zowel refereert aan z ip eigen kracht als aan de 

jonge,, krachtige mannen die geregeld de gelederen van de dragersgilden kwamen versterken. Ook 

zijnn aanwezigheid had dus een functionele reden. 

Dee prominente positie van de figuur van de zakkendrager beperkt zich niet tot de 

begrafemsschilden.. Ook op gevelstenen, beeldjes, gildekussens en gildepenmngen is de 

zakkendragerr steeds op heterdaad, tijdens de act van het dragen, te betrappen. In de 

Amsterdamsee St. Luciënsteeg bevindt zich onder de vele daar verzamelde Amsterdamse 

gevelstenenn een gevelsteen met een korendrager uit 1626 (164).9' De gevelsteen toont een 

rechtopstaandee en frontaal weergegeven korendrager met een zwaar om zijn hoofd vallende zak. 

Ookk elders in de Republiek waren collega's van hem op gevelstenen aan te treffen.94 Sterke 

gelijkeniss met deze gevelstenen vertonen de overgeleverde houten koren- en zakkendragers, zoals 

eenn houten korendragcr uit 1678 (165).'" Deze beelden bevonden zich in het voorhuis of de 

gelagkamerr van herbergen in de omgeving van het gildehuis van de dragers.*  I lier werd het werk 

onderlingg verdeeld en zetten de dragers zich na gedane arbeid aan de welverdiende dorstlessmg. 

Dee staande figuur van de zakkendrager keen eveneens terug op veel gildepenningen, een soort 

lidmaatschapsbcwijzenn (166).97 De vrijheden van het Rotterdamse zakkendragersgilde zaten 

tijdenss hun kerkgang zelfs op gildekussens waarop sjouwende zakkendragers waren verbeeld.9* 

Ookk in de Zuidelijke Nederlanden was een vergelijkbare wijze van verbeelding van allerhande 

dragerss gangbaar. In een embleem van de pijnders van Kortrij k uit 1567 is een lopende man met 

eenn zak op de schouder afgebeeld.99 De parallel met het besproken Goudse begrafenisschild van 

Sybertuss Kaen is groot (163). De Zuid-Nederlandse processietoortsen bevatten eveneens 

regelmatigg houten beeldjes van ten voeten uit afgebeelde dragers."" Al deze visuele uitingen 

tezamenn illustreren treffend de verbreiding van het beeldmotief van de Sjouwende drager in die 

tijd. . 

9,11 Cat Utrecht 1995-1999. Verzamelingen, dl 4. nr. 13 Ook een latere datering (1680) is volgens de catalogus 
mogelijk. . 

""  Fredenks 1952, Dutch stiver, dl. 1. nr 210. 
' :: St. Joos is vermoedelijk St Judocus of St Josse. wiens moed en kracht voldoende was om een leger op de 

vluchtt te laten slaan Thurston/Attw ater 1956. Butler's lives of saints, dl 4. 550 
'?? Cat Amsterdam 1995. In beeld gebracht, nr 190. 
944 Het Stedelijk Museum Alkmaar beschikt over een gevelsteen van een Alkmaarse zakkendrager. Van der Bijl 

1980.. Spaans beleg. afb. 17. 
9'' Cat. Amsterdam 1995. In beeld gebracht, nr. 162. Nr. 257 bevat een ander voorbeeld uit 1716. 
'"*'"*  Collectie-informatie Amsterdams Historisch Museum. 
J?? Wittop Koning 1978/1981. Penningen. 55. nr 16.4. 
'ss De kussens dateren uit 1634 en bevinden zich in de collectie van het Historisch Museum in Rotterdam. 

Tcychiné-Stakcnburgg 1975. Zakkendragers, 54 (met afb.) 
999 Het embleem heeft als opschrift 'Met pyncn over de weerelt 1567'. Het is omgeven door een krans met 

bladwerkk en \ nichten, w aarondcr het wapen van Kortrijk is afgebeeld Van der Stock 1991. Stad in 
Vlaanderen,Vlaanderen, nr. 114 Het pijndersgilde bestond in ieder geval vanaf het midden van de vijftiende eeuw De 
pijnderss - ook wel 'aerbevders' of 'croondraeghers' genoemd - waren belast met het lossen en laden van 
allerleii  koopwaar, waarbij ook ven oer per schuifkar en wagen tot de mogelijkheden behoorde. De Paepe 
1979.. 'Kortrijksc pijnders'. 

""""  Een voorbeeld hiervan is eenn lindehouten gepolychromeerde turfdrager van de processietoorts van het 
Antwerpsee turfdragersgildc uit de eerste helft van de zestiende eeuw (Museum Vleeshuis, Brussel). 
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Terwijll  in de schilderkunst de zakkendragers kleine en onbetekenende figuranten zijn. geeft de 

toegepastee kunst dus een genuanceerder beeld van deze beroepsgroep. De zakkendrager treedt 

hierinn niet in een bijrol, maar in de hoofdrol op. Niet langer wordt hij op de rug en vanuit de 

vertee bezien, maar geeft hij als persoon acte de presence. Het motief van de sjouwende 

zakkendragerr op gildeattributen onderscheidt zich van de gangbare wijze van verbeelding bij 

anderee ambachtsgilden en ontleent hieraan zijn betekenis. De meeste gilden kozen voor een 

motieff  waarin het vervaardigde product (de schoen, of het productiemiddel de schaar, het 

timmermansgereedschap)) centraal stond. De keuze van de zakkendragersgilden voor het motief 

vann de drager is goed verklaarbaar. Zakkendragers produceerden immers niet, maar verrichtten 

eenn dienst. De kern van deze dienstverlening bestond uit de act van het dragen, hetgeen treffend 

wordtt gerepresenteerd door het motief van de sjouwende zakkendrager. De verbeelde dragers 

zijnn op weg naar hun bestemming, vastberaden om de klus succesvol te klaren. De fvsieke kracht 

enn behendigheid die hiervoor benodigd was, stelde hen niet voor problemen. De vracht was 

weliswaarr zwaar en soms moeilijk hanteerbaar, maar de heren dragers in steen of zilver straalden 

uitt dat ze hiertegen waren opgewassen. Ze werden ook letterlijk beloond naar werken: bij de 

vaststellingg van hun vergoeding hield men in veel steden rekening met de afgelegde afstand en de 

beklommenn hoogte.'"' 

Dee kracht en behendigheid van de zakkendragers was hun bedrijfskapitaal, maar 

tegelijkertijdd ook hun visitekaartje. Ze waren zich daar ook van bewust. Toen de harde kern van 

dee Amsterdamse beroeps korendragers in een verzoekschrift uit 1699-1702 klaagde over de 

geringee kwaliteiten van de ongeregelde korendragers, refereerden ze juist aan de genoemde 

kernelementenn van hun dienstverlening. Deze illegale korendragers waren volgens hen met 

gewendd aan het zware werk en verzuimden regelmatig om de werkzaamheden naar behoren af te 

ronden.. Wijselijk voegden ze hier als extra argument voor hun klacht aan toe, dat dit ten nadele 

vann de kooplieden was.'": Natuurlijk speelde welbegrepen eigenbelang bij deze klacht een rol, 

maarr in de wijze van verwoording klinkt ook iets door van een collectief ervaren 

beroepsidentiteit. . 

Objectieff  gezien nam het beroep van zakkendrager een lage positie op de sociale ladder 

vann beroepen in. I let was een fysiek zwaar en ongeschoold beroep. Kr kwam geen leerlingwezen, 

knechtschapp of meesterproef bij te pas. Geletterdheid was niet vereist en ontbrak dan ook bij 

velen.'" '' De maatschappelijke reputatie van de dragers was bovendien, zoals eerder aangestipt, 

niett al te best. Kvenmin bracht de uitoefening van het beroep de betrokkene veel financieel 

voordeel."44 Di t alles belette hen echter niet om in hun gildeattributen een eigen collectieve 

beroepsidentiteitt vorm te geven, waarin het maatschappelijk belang van hun arbeid en de daartoe 

benodigdee dragersvaardigheden tot uitdrukking kwam. Waar men trots op is, mag men immers 

111 Van Ticlhof 1999. 'Stedelijke regulering'. 511. 
11 : Idem'. 509. 

Inn 1668 werd over de gildebrocders van het Amsterdamse korendragcrsgilde nog opgemerkt, dal velen \ an 
henn konden lezen noch schrijven, zodat ze niet in staat waren op te tekenen voor wie ze hadden gewerkt Van 
Ecghenn 1950. 'Theorie en praktijk'. 61 Zakkendragers onderscheidden zich hierin overigens niet van andere 
loonarbeiders.. De sociale groep van loonarbeiders en ongeschoolde beroepsbeoefenaars was in de Republiek 
slechtss voor eenderde gealfabetiseerd Fnjhoff/Spics 1999. Bevochten eendracht. 238 
Veell  zakkendragers waren onbemiddeld In de lijst \ an beroepen die in 1706 met het oog op een nieuwe 
belastingmaatregell  op inkomens werd opgesteld, vielen de uiteenlopende dragers, in tegenstelling tot de 
vertegenwoordigerss van de basisambachten (w o. de schoenmaker), in de vierde en tevens laatste categonc. 
Oldeweltt 1950. 'Beroepsstructuur', 81-84. Andere belastingkohieren bevestigen dit beeld. Graafhuis/De Vries 
1967.. 'Utrechtse belastingbetalers'. 121-133 
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graagg verbeeld zien. Dat lag voor zakkendragers in principe met anders dan voor notarissen en 

schoenmakers.. Alleen de aard van het medium verschilde. 

Terwijll  notarissen en predikanten in zelfbewuste beroepsportretten uiting gaven aan hun 

beroepsideiititcit.. is het aantal uitingen van individuele beroepsidentiteit bij schoenmakers ;en 

vergelijkbaree ambachtslieden, en zakkendragers gering.'-5 Toch zal de opvallend tentoongespreide 

collectievee beroepsidentiteit in gildeattnbuten ook z'n individuele complement hebben gehad. 

11 Iet zeventiende-eeuwse Vlaamse schilderijtje uit de school van Brouwer, waarmee dit hoofdstuk 

begon,, is hiervan het treffende bewijs. Met de levensechtheid die de schilderkunst m die tijd eigen 

was,, is hier een zakkendrager in levende lijv e neergezet. Hier staat geen figurant, maar een 

persoonlijkheid.. Men man met een gezicht, letterlijk en figuurlijk. Hij vertegenwoordigt een type 

beroepsbeoefenaarr dat in het zeventiende-eeuwse stadsleven verre van zeldzaam en bovendien 

economischh en maatschappelijk onmisbaar was. Di t heeft zonder twijfel z'n neerslag op de 

eigenwaardee van deze beroepsbeoefenaars gehad. In de schaduw waaruit de Vlaamse 

zakkendragerr opdoemt, kan dan ook een veelvoud aan zelfbewuste vroegmoderne collega-

zakkendragerss worden vermoed. 1':en van hen was de Amsterdamse turfdrager Aernoud Jansz. 

kon ingg die in 1689 een gevelsteen met een turfdrager op zijn huis ui de kerkstraat 76 het 

aanbrengenn (167;.1 " De meeste zakkendragers hebben echter weinig kans gezien om als 

individuelee beroepsbeoefenaars in de beeldende kunst door te dringen. Toch hebben ze als 

alomtegenwoordigee figuranten indirect wel een visueel stempel nagelaten. In mindere mate dan 

dee notaris, predikant of schoenmaker, maar meer dan de spinster, die ondanks haar frequente 

verbeeldingg in de schilder- en prentkunst, uiteindelijk louter de opvattingen van anderen 

representeert. . 

''' Zie \ oor de sporen van individuele beroepsidentiteit van ambachtslieden in de geschilderde ambachtelijke 
uerkplaatsinteneurs:: hoofdstuk 5 
Dee identificatie \an de/e gevelsteen heb ik ontleend aan Bos 1WX, 1'yi liefde. 115. 
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