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77 De draad 

PortretPortret van een nijverheidstak 

Hunn uitstraling is onberispelijk (168;. I Luniouieu:> wisselen de dieprode, brumgroene en lichte 

tintenn van hun jurken elkaar af. Geen vlekje of kreukel verstoort het beeld. Smetteloos witte 

mutsjess en kragen. Keurige haren, bleke en rimpelloze gezichten met een lichtroze blos. Rustig en 

voornaamm is hun houding. Imponerend de kettingen met sleutels en andere attributen die langs 

hunn rokken hangen. Kr is slechts één kleine dissonant in deze idylle: de krachtige arm met 

opgestrooptee mouw van de staande vrouwenfiguur in het midden. Het is een geoefende arm. Met 

dee arm zwengelt de vrouw het aandnjfwiel van een groot spinnewiel aan. Ken handeling die door 

dee regelmatige herhaling een zekere kracht behoeft. De staande vrouwenfiguur is een spinster. Zij 

vormtt het middelpunt van een groep van drie vrouwen: twee spinsters en een haspelaars ter.' De 

vrouww links zit achter een kleiner spinnewiel. Met sierlijke hand, de pink licht omhoog, draait ze 

eenn aandnjfwiel rond. Met de linkerhand voert ze behendig de te spinnen wol toe. De kleine 

zittendee vrouw rechts is druk in de weer met het haspelen van garen. De drie vrouwen verrichten 

verwantee en voor het weefproces onontbeerlijke typen werkzaamheden: het spinnen van 

kettinggaren,, het spinnen van mslaggaren en het haspelen van garen tot strengen.2 Het tafereel 

heeftt nog meer te bieden: een wever, een vrouw met een pak wol, een kettingscheerder, een 

jongenn met een korf wol op z'n schouders, een haspelende vrouw met kind en een doorkijkje 

naarr een plein of markt waar ook nog een verwante activiteit plaatsvindt.3 Dit doet echter aan de 

centralee rol van de spinstersgroep in de compositie met af. 

All  deze bedrijvige figuren zijn aanwezig op het schilderij Met spinnen, het scheren ran de 

kettingketting en het weren (1594-1596) van de Leidse schilder Isaac Claesz. van Swanenburg.4 Het 

schilderijj  maakt onderdeel uit van een reeks van zeven schilderijen die door Van Swanenburg in 

opdrachtt van de Gouverneurs van de Leidse Saaihal ui de periode 1594-1612 is vervaardigd. Vier 

schilderijenn verbeelden deelprocessen van de Leidse saainijverheid en twee schilderijen zijn 

allegonschee voorstellingen." De schilderijen hingen tot 1689 in de Gouverneurs- of Secreetkamer 

Dee haspelaarster is volgens Ekkart verhoudingsgewijs te klein afgebeeld. Hij beschouwt de twee spinsters als 
hett visuele middelpunt van het schilderij en de andere figuren en handelingen - inclusief bij implicatie de 
haspelaarsterr - als secundair. Ik denk dat er ook iets voor te zeggen is om de haspelaarster tot de 
spinstersgroepp te rekenen. Haar kleding en haar op de voorgrond geplaatste haspel (voor het grote 
spinnewiel)) zijn hiervoor voldoende aanleiding. Ekkart 1998. Van Swanenburg. 33-34 
Kettinggarenn - de verticale basisdraden op een weefgetouw - moest steviger zijn dan inslaggarcn en werd 
gedurendee lange tijd met spinrok en spintol vervaardigd Aan het einde van de zestiende eeuw werd het grote 
spinnewiell  geïntroduceerd, waarmee een vergelijkbare stevige draad kon worden gesponnen. Het kleine 
spinnewiell  diende voor het spinnen van inslaggaren Het haspelen van garen vond plaats na het spinnen en 
voorafgaandee aan het weven. De gesponnen wol werd allereerst lot strengen gehaspeld en vervolgens op 
klossenn gewonden Van Dcijk 1993, 'Ooggetuige',, 21-25 
Hett doorkijkje is geïdentificeerd als de Oosterlingplaats of latere Garenmarkt in Leiden, gezien vanuit de 
Saaihal.. Tc zien is het opbomen of opwinden van garen Het motief van een wever en een vrouw die wol 
binnenbrengt,, is ook terug te vinden in de afbeelding van de wandtapijtwevcr uit het Standebuch van Hans 
Sachss en Jost Amman uit 1568. Zie voor een bespreking van dit werk de paragraaf Prenten in serie uit 
hoofdstukk 5. 
Dee benaming van dit en de andere schilderijen uit deze serie (/ie nt 5) is overgenomen uit Ekkart 1998. Van 
Swanenburg. Swanenburg. 
Dee andere drie schilderijen die deelprocessen van de saainijvcrhcid verbeelden zijn: Het ploten en kammen 
{{1594-1596).1594-1596). Het vullen en verven {1594-1596) en Het wassen van de vachten en het sorteren van de wol 
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vann de Saaihal. Ze imponeren alleen al door hun aantal en hun afmetingen.'' De monumentale 

verbeeldingg van de figuren en hun werkzaamheden, van de voorname spinsters tot de als 

klassiekee jongelingen afgebeelde ververs op een van de andere schilderijen uit de reeks, versterkt 

de/ee indruk alleen maar. f Iet is een ode aan een nijverheidstak; een ode die in de/e omvang uniek 

iss in de schilderkunst van de vroegmoderne Nederlanden. Ze vertoont zijdelings verwantschap 

mett de wijze van verbeelding van ambachtelijke werkzaamheden van patroonheiligen op 

gildealtaren.ss l iet visueel vertoon van het ambachtelijk kunnen der gildebroeders bleef echter 

altijdd ondergeschikt aan het religieuze tafereel. Daarvan is in het schilden] van Van Swanenburg 

geenn sprake. Hierin staat de nijverheidstak zelf centraal. Kn zoals in elk portret laat men zich 

graagg van z'n beste kant zien. 

Dee visuele associatie van spinsters met de textielnijverheid was met nieuw, maar kende 

eenn oude beeldtraditie. In de reeks gravures met personificaties van economische bedrijvigheid 

vann de Haarlemse en latere Antwerpse uitgever Philips Galle naar een ontwerp van Maerten van 

Clevee uit 1574 wordt de textielnijverheid gepersonifieerd door Arachne, bekend uit Ovidius' 

Metamorfose/iMetamorfose/i (169y. Zij is prominent, ge/eten naast haar spinnewiel, verbeeld.9 Aan haar voeten 

liggenn strengen wol en een haspel. Achter haar een wevende vrouw en een kleermaker, veel 

kleinerr en meer in zijaanzicht weergegeven dan de hoofdrolspeelster. Arachne was beroemd om 

haarr weefkunst. Ken weddenschap met de godin Minerva, naast godin van de wijsheid ook 

hoedsterr van het spinnen en weven, werd haar bijna noodlottig. De sterfelijke Arachne weefde 

eenn doek dat de liefde van de Olvmpische goden zo prachtig verbeeldde, dat ze hiermee de 

woedee van Minerva op haar hals haalde. Treurend om de toorn van de godin verhing zij zich. 

Minervaa wist haar nog net te redden door haar te veranderen in een spin die aan een draad 

bungelde.. Sindsdien spuit en weeft zi) onvermoeid voort, net als de spin in de rechterbovenhoek 

vann de afbeelding.1 Ze werd hiermee ook een toonbeeld van arbeidzaamheid en vlijt . Het motief 

vann de spin in haar web is bijvoorbeeld ook aanwezig op het gebrandschilderde raam van het 

Amsterdamsee Fluidekopers- leerlooiers- en schoeumakersgikle dat zich voorheen in de 

(16077 of 1612). De allegorische voorstellingen zijn: De Stedemaagd nissen de de Oude en de Nieuwe Nennghe 
(1596-1601)) en Het verlenen van de keuren aan de de Neringhe (15%-1601). Ook de/c schilderijen bevinden 
zichh in het Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden Het zevende schilderij is verloren gegaan. Ekkart 1998. 
VanVan Swanenburg. 25-44 
Dee schilderijen die de saaiproductie weergeven variëren in omvang van 13 1-137.5 x 182-196 cm 
Uitt ca 1760 dateert een anoniem schilderij uit de Noordelijke Nederlanden. \\ aarin de lakenbereiding in 
zestienn taferelen is uitgebeeld Het zesde tafereel bevat een staande spinnende man (met een groot 
spinnewiel).. Op het zevende tafereel is een zittende haspelende vrouw verbeeld Het schilderij bevindt zich in 
dee collectie van het Centraal Museum in Utrecht. Cat Utrecht 1995-1999. Verzamelingen, dl. 5b. nr. 820 
Volgenss de overlevering is het schilderij afkomstig van het Utrechtse Lakenbercidersgilde of uit de 
Lakenfabriekk van Elin. In de Cat Amsterdam 1929. Economisch-Histohsche tentoonstelling wordt onder nr 
699 melding gemaakt van een anonieme serie van 23 tekeningen over de zij de-industrie (/ijdehaspclcn. 
zijdespinncnn en zijdcvvevcn) uit de zeventiende-eeuwse Noordelijke Nederlanden. Verder zijn er 
verschillendee losse prenten en een enkel schilderij waarin de tcxtielproductie het onderwerp is. Zo is in de 
seriee prenten van tvpische economische activiteiten van het noorden van Holland van Claes Jansz Visscher 
uitt 1608 een van de prenten gewijd aan de vlasindustne Deze prenten waren opgenomen als randillustratie 
bijj  een kaart en zijn meerdere malen (ook in v rije kopie) gebruikt Hollstem. dl. 38. nr 120 
Ziee hierv oor de paragraaf Heilig en profaan profaan schoeisel uit hoofdstuk 5 
Meestall  wordt Arachne wevend verbeeld In deze prent is het echter de vrouw op de voorgrond, en niet de 
wevendee vrouw op de achtergrond, die Arachne verbeeldt In de andere gravures uit deze serie is het ook 
steedss de vrouwenfiguur op de voorgrond die als personificatie van de verbeelde economische sector optreedt 
enn ook in het opschrift wordt geïdentificeerd 
Halll  1993. Iconografisch handboek, lemma 'Arachne'. 30. Voor de relatie van Arachne met de 
textielindustriee Cat Mönchengladbach 1982. Arachne. 
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Zmderkerkk bevond (134). De spin vergezelt hier de deugd Diligentia* de Mijt , die ter aansporing 

eenn zweep in haar handen houdt.11 

Diee aansporing hebben de spinsters m het schilderij van Van Swanenburg niet nodig. Als 

eigentijdsee Arachne's vertolken ze tot op de dag van vandaag hun arbeidzame rol; tot meerdere 

eerr en glorie van de toenmalige Leidse saarnijverheid die vanaf het einde van de zestiende eeuw-

eenn nieuwe bloeiperiode doormaakte en de benaming nhwe Xeringhe verwierf12 Net zoals de 

weefkunstt van Arachne die van Minerva overtrof, wist de Leidse saarnijverheid, mede dankzij de 

kennistransferr van de geïmmigreerde zuiderburen, haar concurrenten te overtroeven.1' In de 

monumentaliteitt van Van Swanenburg's schilderijen is iets van deze vroegmoderne wedijver te 

bevroeden. . 

D ee centrale rol van de spinsters en haspelaarster in het schilderij van Van Swanenburg strookt 

niett alleen met de beeldtraditie, maar evenzeer met het belang van het spinnen en haspelen 

binnenn de lakennijverheid.14 In het proces van de ruwe wol naar het kwaliteitsproduct laken was 

dee vervaardiging van voldoende gesponnen garen of draad een onmisbare schakel. Di t was een 

arbeidsintensievee aangelegenheid. Om een wever aan de slag te houden, kwam er een veelvoud 

aann spinsters of spinners aan te pas.1' l iet haspelen gebeurde op verschillende momenten 111 het 

productieprocess en vergde evenzeer de nodige arbeidsmzet. De omvangrijke Zuid-Nederlandse 

immigratiee van goedkope arbeidskrachten, die na de definitieve Spaanse machtsovername in dit 

gebiedd op gang kwam, voorzag voor een deel in het benodigde reservoir aan arbeiders. Tot ver in 

dee zeventiende eeuw bleef echter de toelevering van voldoende arbeidskrachten voor de 

economischh belangrijke textielnijverheid de Leidse en andere stadsbesturen periodiek zorgen 

baren.1'11 Wie rondliep in de stad moet zich al die ongeschoolde arbeidskrachten zonder twijfel 

gewaarr zijn geworden. Nog in de achttiende eeuw gebruikte Le Francq van Berkhey het beeld van 

hett stilvallen van weefgetouwen en spinnewielen om het effect van een klein voorval tn een buurt 

plastischh weer te geven.17 De stilte was dan hoorbaar. 

Inn het schilderij van Van Swanenburg zijn de spinnewielen en het weefgetouw overigens 

opmerkelijkk waarheidsgetrouw weergegeven.1S Van Swanenburg's vertrouwdheid met de Leidse 

Hett moüef is ook aan te treffen op Paolo Veronese's schildering De Vlijt  in het Dogenpaleis in Venetië. In 
dezee voorstelling houdt de personificatie van deze deugd een spinnenweb bewonderend in haar hand Brandt 
1927/1928.. Schaffende Arbeit, dl. 2. afb. 84. 

^^ Noordegraaf 1997. 'New draperies', 178-180. Van Deijk 1993. 'Ooggetuige'. 9. 
Bcdauxx beschouwt het verhaal van Arachne als het archetype van artistieke rivaliteit en het streven naar 
overtreffingg en past de/e gedachte toe op het schilderij Les Hilanderas van Velasquez. Dit schilderij 
verbeeldtt het verhaal van Arachne, maar vormt tegelijkertijd een poging tot artistieke overtreffing (schilderen 
vann beweging, referentie aan het werk van Titiaan). Bedaux 1992, 'Fable of Arachne'. Van Swanenburg's 
schilderijj  bevat geen verwijzing naar het verhaal van Arachne, maar heeft wel een vergelijkbaar overtroevend 
effect:: niet zozeer in artistieke, maar w el in economische zin. 
Ziee hiervoor ook de gevelstenen van de in 1640 in gebruik genomen Leidse Lakenhal Een van deze 
gevelstenenn verbeeldt het haspelen en het weven. De gevelstenen werden gemaakt door Bartholomeus 
Drijffhoutenn Pieter Gnjensen 't Hooft en bevinden zich nog steeds m situ. Afgietsels hiervan bevinden zich 
inn het Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden 

""  Wiesner 1986. 'Spinsters and seamstresses', 194 Rombouts 1995. Haarlem, 31-32. Inde Leidse 
textielnijverheidd verrichtten niet alleen vrouwen, maar ook veel mannen en kinderen spinwerkzaamheden. 
Posthumuss 1939. Leidsche lakenindustrie, 626-634, Rombouts 1995. Haarlem. 31-32. 
Vann der Vlis 2001. Leven m armoede. 300-305 Davids 1995. 'Beginning entrepreneurs' 
'Eenee ledige koets met zes paarden is in staat om alle de weefgetouwen en spinnewielen te doen stilstaan'. 
Geciteerdd in: Roodenburg 1992, 'Naar een etnografie'. 226. 
Dee documentaire waarde van het schilderij is uitgebreid onderzocht en bevestigd. Van Dcijk 1993. 
'Ooggetuige'.. 7-42. 
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saamijverheidd zal hier mede een rol hebben gespeeld. Hij was niet alleen bestuurlijk bij deze 

nijverheidstakk betrokken, maar stamde bovendien uit een familie van drapeniers en lakenkopers.19 

Bovenall  zal echter de opdracht om de nieuwe Xemighe in het zonnetje te zetten bepalend zijn 

geweestt voor de overtuigende weergave van de productiemiddelen. l iet nieuwste van het 

nieuwste,, zoals het novum van het grote spinnewiel, was in deze context op z'n plaats. Ook 

anderee realistische elementen dragen bij aan de overtuigingskracht van het tafereel. De krachtige 

armm van de staande spinster toont de gespierde arm van een volksvrouw. De karakteristieke 

houdingg van de haspelaarster kan niet anders dan uit het leven zijn gegrepen."' 

Zoalss een goed portret betaamt, is de uitstraling rooskleuriger dan de werkelijkheid 

rechtvaardigt.. De onberispelijke spinsters vertonen geen enkele gelijkenis met de realiteit van het 

werkzamee bestaan van de Leidse spinsters en haspelaarsters die in deze nijverheidstak werkzaam 

waren.. Geen spinster van vlees en bloed zal eruit hebben gezien als deze deugdzame vrouwen. 

Hoee sterk die indruk van deugdzaamheid is, wordt duidelijk als de zittende spinster links uit het 

tafereell  wordt gelicht. l iet is de veelbezongen vroegmoderne deugdzame huisvrouw die dan 

resteert.. Ze vertoont sterke overeenkomsten met enkele zestiende-eeuwse portretten van 

burgervrouwen,, zoals het portret van een vrouw achter een spinnewiel van Maarten van 

l leemskerckk uit 1529 (170).:1 Zij vormt een waardig complement van haar kostwinuende man uit 

hett bijbehorende pendantportret (95). Van Swanenburg's spinster draagt net als haar collega's 

bovendienn een bos met sleutels, hetgeen de associatie met vrouwelijke deugdzaamheid nog verder 

onderstreept.. De sleutel was in de vroegmoderne tijd een gangbare metafoor voor de huiselijke 

takenn en verantwoordelijkheden van de vrouw." De deugdzaamheid van de spinster krijgt nog 

meerr reliëf als ze wordt geplaatst tegenover een literair personage uit diezelfde tijd en 

geografischee context: Calleken de lollige uit het Loterijspel van de Leidse stadssecretaris Jan van 

Houtt uit 1596. Zittend aan de stadspoort in Leiden spon zij kettinggaren om haar 'cosken te 

wmne'.: '' Haar inkomsten waren zo schamel dat zij door het drinken van een potje bier de huur 

vann haar slaapplek met meer kon betalen en haar kleding bij de lommerd moest verpanden. Zij 

wass een van de vele vroegmoderne arbeidsters aan wie een dubieuze reputatie werd toegedicht. 

Hett waren immers de vrouwen die 'de Brandewyn en Jenever al te lief hebben, en liever 't hemdt 

inn de Lommert souden brengen, dan de keel te laten verdroogen', die als een van de eersten in 

aanmerkingg kwamen voor het spinhuis."4 

Hierr tekent zich dus in een notendop het lot af dat bijna alle spinsters op paneel, prent of 

geschriftt in de vroegmoderne tijd ten deel viel. Zij representeren iets anders dan zichzelf. Dat 

anderee kreeg vorm onder de handen van mannen: opdrachtgevers, schilders en literatoren. \ an 

NN Zijn grootvader Ysack Claesz. was drapenicr. Zijn broer Claes Clacsz. en zijn zwager Jan Jacobs/ van Dam 
warenn lakenkoper. Zijn expertise en betrokkenheid blijkt naast de schilderijen ook uit een serie van tien 
ontwerptekeningenn voor gebrandschilderde glazen met voorstellingen van de saainijverheid uit 1602. die 
bedoeldd waren als een geschenk van de saainering aan stadssecretaris Jan van Hout voor zijn bemoeienis met 
dee vestiging en bloei van de nieuwe nering Ekkart 1998. Van Swanenburg. 13-14. 

;""  De haspelaar op de ontwerptekening Het weven en haspelen voor de gebrandschilderde ramen van Jan van 
Houtt heeft exact de/elfde houding als de haspelaarster op het schilderij (maar ontbeert de geïdealiseerde 
uitstraling)) Hetzelfde geldt voor de vele haspelaars en haspelaarsters op de Haarlemse weversinterieurs (afb. 
1799 en 180) 

: :: De voormalige identificatie van het echtpaar als Picter Bicker en Anna Codde is inmiddels overworpen. Van 
Oss 2000. Nederlandse kunst, nr 52. 

:__ Franits 1993. Paragons of virtue. 69-71. 
: ;; Koppenol 1998.I.eids heelal. 407 
:44 Abraham a Sancta Clara 1741. dl 2.454. Zie \oor het spinhuis de paragraaf Tegendraadse vroimen uit dit 

hoofdstuk k 
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Swanenburg'ss spinsters verbeelden de I.eidse saaimjverheid in optima forma en geven daarmee een 

sterkk gestileerd beeld van het fenomeen van de werkende vrouw in de textielnijverheid. Zij staan 

bovendienn dicht bij het beeldmotief van de deugdzame huisvrouw. Van Heemskerck's spinnende 

burgervrouww representeert ten voeten uit deze deugdzame huisvrouw, waardig aan de zijde van 

haarr kostwmnende echtgenoot. ' lot slot verbeeldt Van I lout's Culleken de lollige de volkse 

arbeidster,, de m potentie tegendraadse vrouw die zich niet naar het ideaalbeeld kon of wilde 

voegen. . 

Dezee drie vormen van verbeelding - de gestileerde werkende vrouw, de deugdzame 

huisvrouww en de tegendraadse vrouw - zijn illustratief voor een belangrijk deel van het uiterst 

diversee vroegmoderne beeldmateriaal waarin spinsters figureren.2" Dit beeldmateriaal heeft in veel 

minderee mate dan het beeldmateriaal uit de andere hoofdstukken een sociaal-economische 

informatiewaarde.. Over het vroegmoderne beroep van spinster komen we niet zoveel te weten. 

Hett is overigens ook voor discussie vatbaar ot de benaming beroep wel op z'n plaats is. Van een 

uitgekristalliseerdee beroepsentiteit, laat staan beroepsidentiteit. was immers geen sprake. "̂  I Iet 

werkk was niet georganiseerd in gilden. Veel vrouwen verrichtten spinwerkzaamheden om het 

gezinsinkomenn wat aan te vullen of hielpen hun echtgenoot bij zijn werkzaamheden. In 

eigentijdsee bronnen gaat hun werk dan ook vaak schuil achter het hoofdberoep van de man des 

huizess of wordt alleen m algemene termen aangeduid ('zv spint').:7 In keurboeken wordt wel 

regelmatigg de beroepsterm 'spinster' gehanteerd."s Of het in de beleving van de vroegmoderne 

spinsterss veel zal hebben uitgemaakt of hun werk nu wel of niet de benaming beroep kreeg, is 

natuurlijkk zeer de vraag. Maar daar waar de geschreven bronnen goeddeels zwijgen, is het weinig 

aannemelijkk dat de visuele bronnen uitgebreid spreken.29 

Tochh vertellen veel van de verbeelde spinsters een verhaal dat de vroegmoderne homo jaber 

naa aan het hart zal hebben gelegen. Openlijk of verborgen refereren zij namelijk aan de kern van 

dee toenmalige denkbeelden over deugdzaamheid, waarin arbeidzaamheid en vlij t werden 

bezongenn en de tegenhanger hiervan - de luiheid - onder vuur lag. Di t chnstelijk-humanistisch 

geïnspireerdee gedachtegoed beleefde vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw in de 

beeldendee kunst van de Nederlanden een opmerkelijke opgang."1 Veel van het beeldmateriaal 

waarinn spinsters figureren, kan in relatie met deze picturale traditie worden gebracht. In het 

gangbaree kunsthistorische onderzoek wordt de spinster echter primair als een representatie van 

dee deugdzame huisvrouw opgevat en slechts zijdelings in verband gebracht met het gedachtegoed 

overr arbeidzaamheid.'1 Di t heeft zo'n overheersende uitwerking op de interpretatie van 

Dee grote diversiteit in typen van afbeeldingen van spinnende vrouwen is hiermee overigens geenszins 
uitgeput.. Met name de vele herderinnetjes met spinrok in de Italianiserendc landschappen en de vrouwen met 
spinrokk op de straattaferclen der Bamboccianti vormen een aparte categorie. 

"'' Voor het probleem van duiding en classificatie van beroepen in de textielsector: Dicderiks 1995, 'Beroepen' 
:77 Dicderiks 1995. 'Beroepen' Kloek 1987. 'Vrouwenarbeid'. Van der Vlis 2001. Leven in armoede. 1K4-I90. 

Vann Wijngaarden 2000. Zorg. 166-171. 
Dee keuren weerspiegelen de dominante arbeidsdeling tussen mannen en vrouwen aangezien voor bepaalde 
deelbewerkingenn de mannelijke of vrouwelijke vorm wordt gehanteerd (bijvoorbeeld wevers en vollers 
versuss spinsters en kamsters) Kloek 1987. 'Vrouwenarbeid'. 383 

"'' Een op beeldmateriaal gestoelde bijdrage aan het debat over het wel of niet afbrokkelen van de economische 
mogelijkhedenn van vrouwen in de overgang naar de vroegmoderne tijd is dan ook niet mogelijk. Voor een 
weinigg overtuigende poging hiertoe Grcwe 1992. 'Shaping reality' Voor het debat over de mythe van de 
goudenn tijd voor vrouwenarbeid: Kloek 1987. 'Vrouwenarbeid'. 
Ziee hiervoor hoofdstuk 1 
'Spinningg was a time-honored symbol of domesticity', luidt een treffend citaat uit een recent standaardwerk 
overr vrouwelijke deugdzaamheid Franits 1993. Paragons of virtue. 30. Ook in catalogi wordt bij de 
besprekingg van (uiteenlopende) afbeeldingen met spinnende of haspelende vrouwen primair gerefereerd aan 
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allerhandee beeldmateriaal gehad, dat enige nuancering op z'n plaats is. De /e nuancering begint bi) 

eenn verkenning van de reikwijdte van het gedachtegoed over vrouwelijke deugdzaamheid. Hierin 

speeldee arbeidzaamheid namelijk een grote rol. 

HuiselijkeHuiselijke nuances 

Kenn schilderijtje uit duizenden: Twee rromien op een binnenplaats van Pieter de Hooch uit 1657-1660 

'171; .. Op het schilderij is een Delfts e binnenplaats met twee vrouwen afgebeeld. ~ Keu staande 

vrouw,, waarschijnlijk een dienstmeid, heeft een emmer en schenkkan 111 haar hand. Ze bevindt 

zichh midden in een bundel zonnestralen; de rest van de binnenplaats is in schaduw gehuld. Hier 

zitt een spinnende vrouw, gekleed in een zwart jak en rode rok, met de rug naar ons toegekeerd. 

Hett schilderij ademt een verstilde huiselijke sfeer. Kleuren, belichting en compositie geven de 

afgebeeldee vrouwen iets monumentaals. l iet zijn toonbeelden van vrouwelijke huiselijke 

deugdzaamheid.. Xiet voor niets werd dit tvpe schilderijen mede beeldbepalend voor de 

vermeendee huiselijkheid van de inwoners van de Republiek.v' 

Dee iconografie van de deugdzame huisvrouw stoelt op een indrukwekkende klassieke, 

bijbelsee en daarop geïnspireerde contemporaine bewijslast in beeld en geschrift. Verschillende 

vrouwenfigurenn uit de klassieke literatuur waren een dankbare bron voor de verbeelding van 

vrouwelijkee deugdzaamheid. Penelope die al wevend wachtte op de terugkomst van haar 

Odvsseus,, Arachne die de weefkunst meer dan machtig was (169) en I.ucretia die mede door haar 

vlij tt de aandacht van haar overweldiger trok en daarna zelfmoord pleegde.'4 Daarnaast strekte de 

deugdzaamheidd van menige bijbelse vrouwenfiguur de vroegmoderne vrouw tot voorbeeld. Kva 

hadd weliswaar tie Zondeval op haar geweten, maar wordt vanaf de late Middeleeuwen ook als 

toonbeeldd van huisvlijt gevisualiseerd. "" In een gravure van Johannes Baptista Collaert I naar 

ontwerpp van Maarten de Vos uit circa 1590-1595 zit Kva bij een hut, terwijl zij een primitieve 

spinrokk bedient (172)." Het vuurtje, de spinnende poes en de groenten aan haar voeten 

onderstrepenn de huiselijke context van haar bezigheden.'7 Ze lijk t zich met verve van haar 

huiselijkee taak te kwijten; een waardige tegenhangster van de spittende, buitenshuis vertoevende 

Adamm 3, 6, 8, en IK . In de huwehjksiconografie vormden Adam en Kva dan ook een populair 

echtpaar.sSS Ook Maria is vanaf de late Middeleeuwen regelmatig 111 huiselijke setting aan te 

dee huiselijkheid De Jongh 1995. Kwesties van betekenis. 87. Cat Philadelphia 19X4. Masters, nrs 50. 62 
Afbeeldingenn van spinnende ofhaspelende vrouwen in een meer beroepsmatige setting krijgen in de 
literatuurr over de \erbcelding van de deugdzame hui vrouw daarentegen zelden een plek. Franits 1993. 
ParagonsParagons of virtue. Zie voor kritiek op de eenzijdige nadruk op huiselijke deugdzaamheid ook: Van Gelder 
1995.. 'Deugdzaamheid' 

: :: Cat New Ha\cn/Londcn 1998. />t' Hooch. nr. 20. 
,%% Schama 1991. Embarrassment of riches, hoofdstuk 6 Voor de discussie over de vermeende huiselijkheid in 

dee zeventiende eeuw: Westermann 2001. 'Wooncultuur'. 19-27 Over huiselijkheid als negenticndc-ecuwse 
inventie:: De Mare 1999. 'Domesticity in dispute'. 

'""  In de eerste prent uit de serie De geschiedenis van I.ucretia van Hendnck Golt/ius (ca 1578-1580) zijn 
Lucretiaa en haar gezellinnen verbeeld terwijl zij \ hjtig spinwerkzaamheden verrichten Veldman 1992. 
'Imagess of labor', afb 33. Zie \crder Veldman 1986. 'Lessons for ladies'. 120-125 (Lucretia) en Franits 1993. 
ParagonsParagons 0/ virtue. 72. nt 52 (Lucretia en Penelope) 
Ziee voor de Zondeva! de paragraaf Bijhelse arbeid uit hoofdstuk 1. 
Dee gravure maakt onderdeel uit \ an een serie van tw intig gra\ ures met voorstellingen van beroemde 
vrouwenn uit het Oude Testament Bleveneld 2000. Vrouwenlisten. 189-193 

:^^ Blcyerveld 2000. Vrouwenlisten. 189 
""  Blcyerveld 2000. Vrouwenlisten. 189. 
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treffen.. Zij weeft of spint, terwijl Jozef zijn t immermanswerk verricht.59 Huiselijker en 

arbeidzamerr dan hun samenzijn in een miniatuur uit het getijdenboek van Cathanna van Kleef uit 

omstreekss 1440 kan het haast met (173).4" Salomon's deugdzame huisvrouw uit Spreuken 31 is 

eveneenss volop in de weer met spinnen: 'Zij zoekt wol en vlas, en werkt met lust harer handen' 

(31:13)) en 'Zij steekt haar handen uit naar de spil, en haar handpalmen vatten de spinrok' 

(31:19).411 In een gravure van Dirck Yolckertsz. Coornhert naar Maarten van Heemskerck uit 1555 

vervultt zij al spinnend de hoofdrol (174). De gravure maakt onderdeel uit van een reeks van zes 

gravuress naar dit tekstgedeelte uit Spreuken.42 

Vrouwen,, spinnen en huiselijkheid, het lijk t welhaast een onafscheidelijk trio. Op 

zestiende-- en zeventiende-eeuwse afbeeldingen van dorpsbruiloften is het altijd een spinrok of 

eenn haspel die de bruid ter gelegenheid van haar huwelijk ten geschenke krijgt (175).43 Ze 

onderstrepenn en symboliseren tegelijkertijd haar plaats in de huwelijkse verhoudingen. In een van 

dee weinige door een vrouwelijke kunstenaar vervaardigde afbeeldingen van een spinnende vrouw 

iss eenzelfde nauwe relatie tussen vrouwen, spinnen en huiselijkheid aan te treffen. Gertruvt 

Roghmann plaatste in een serie gravures uit 1648-1650 een spinnende vrouw gezusterhjk naast 

tweee naaiende, een handwerkende, een kokende en een schoonmakende vrouw.44 

Nergenss kwam de onafscheidelijkheid van de deugdzame huisvrouw en haar bezigheden 

echterr zo sterk tot uitdrukking als in het werk van )acob Cats. Hij dichtte in Hotm-elick uit 1625: 

'Ghy,, kiest, o jonge vrouw, de spille voor het spel./ Doorsoeckt den ouden tijt  en al het voorigh 

leven;// De rijekste dochter span, de moeder konde weven;/ Pnncesse van het lant, de grootste 

diederr was,/ Ging om met reyne wol, of met het witte vlas./ Besiet de weerde vrou door 

Salomonn beschreven,/ Sy wort door enckel lust tot spinnen acngedreven;/ Sy maeckt dat haer 

gesinn de spille drayen kan/ Ten goede van het huys, ten dienste vanden man'.4' In de zeventiende 

eeuww was deze lofzang op de deugdzame huisvrouw - de huisvrouw in spe, in haar bloei en in 

haarr nadagen - zeer populair. De eerste editie van Hoinvelick uit 1625 was rijk geïllustreerd met 

gravuress naar ontwerp van Adnaen van de Venne. Latere edities, in totaal verschenen er in de 

zeventiendee eeuw eenentwintig, waren kleiner van formaat en geïllustreerd met houtsnedes, zodat 

zee ook voor een minder vermogend publiek toegankelijk waren.4* 

Hett werk van Cats stond niet op zichzelf, l iet paste in de invloedrijke zestiende-eeuwse 

humanistischee traditie van geschriften over huwelijksmoraal (Erasmus, Vives) waarin de 

onderlingee verhouding tussen man en vrouw een belangrijke plaats innam.47 Ook andere 

zeventiende-eeuwsee geschriften stonden m deze traditie. Johan van Beverwijck's \'an de 

wtnementbgtwtnementbgt des rrouwelicken geslachts (1639) en Petrus Wittewrongel's Qeconomia cbmtianu ofte 

cbristeückecbristeücke bitys-hoitdingbe (1661) lieten geen twijfel bestaan over de respectievelijke plaats van man 

';; Lindgren 1986. 'Medieval woman', aft). 4-5, afb 13-15. Van der Horst 1989. Medieval manuscripts, afb. 531. 
*""  Cat. Utrecht/New York 1989. f>utch manuscript painting. 152-157. 

Dee bijbelcitaten zijn afkomstig uit de Statenvertaling 
ll~~ Verderop in de/e paragraaf wordt nog op twee andere gravures uit dc/e serie ingegaan (afb. 181 en 182) 

Hett overhandigen van de geschenken aan de bruid is een van de regelmatig verbeelde handelingen in series 
diee de dorpsbruiloft tot onderwerp hebben. Ze zijn ondermeer in het werk van Maerten van Geve en Pieter 
Breughell  de Jonge aan te treffen Marlier 1969. Brueghel. 341-350 Cat. Essen/Wenen/Antwerpen 1998. 
VlaamseVlaamse schikkrsfamilie, nr 139. 
Cat.. Amsterdam 1997. Spiegel, nr. 54 Overigens ontbreekt in de prent met de spinnende vrouw, in 
tegenstellingg tot de andere prenten uit de/e serie, elke aanduiding van een ruimtelijke en daarmee huiselijke 
omgeving.. Idem. 270. 
Catss 1655. Alle de Wercken (Houwelick). 139. Ook in: Franits 1993. Paragons of virtue. 71. nt. 49. 
Framtss 1993. Paragons of virtue. 5-6. 

1717 Spies 1995. 'Women'. 10-12. Veldman 1986. 'Lessons for ladies'. 114. 
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enn vrouw binnen het gezin, alhoewel eerstgenoemd werk ook de publieke kwaliteiten van de 

vrouww roemde.4S In principe was de man er echter voor de buitenruimte en de vrouw voor de 

binnenruimte.. Zo is in het werk van Van Beverwijck een illustratie opgenomen van een 

vrouwspersoonn op een schildpad, waarbij op de achtergrond een spittende man en spinnende 

vrouw,, mogelijk een verwijzing naar Adam en Kva, zichtbaar zijn. De begeleidende tekst bij deze 

illustratiee spreekt voor zich: 'Man, alle buyten-werck / Is uwer daden perck./ En al wat binnen 

pastt / Dat is uw witjes last'.49 En Cats doet hier in zijn lloiwelkk uit 1625 niet voor onder: 'De 

mann moet op de straet om sijnen handel gaen; Het wij f moet m het huys de keucken gade slaen'. 

Zeldzaamm is het land waar de zaken anders zijn geregeld, zo constateerde hij tevreden.'" 

Dee Hooch's vredige Delftse binnenplaats met spinnende vrouw en dienstmeid past m deze 

iconografischee en literaire traditie van de deugdzame huisvrouw. De afgebeelde vrouw sprnt met 

alleen,, maar bevindt zich ook in huiselijke omgeving; weliswaar buiten, maar wel m de 

beslotenheidd van een binnenplaats. Net als veel andere vrouwen in De Hooch's schilderijen 

draagtt ze een rood kledingstuk. Alhoewel rode kledingstukken in de vroegmoderne tijd zeer 

gangbaarr waren, is niet uitgesloten dat haar kleding haar ook typeert als een deugdzame vrouw." 

Dee kleding van de bezongen deugdzame vrouw uit Spreuken 31 was immers van fijn linnen en 

puiperr (31:22). Deze kleur kent diverse schakeringen, van karmozijn-, diep- tot paarsrood. De 

deugdd Diügentia, de Vlijt , was eveneens in het rood gekleed.'2 Hu ook de spinnende Kva in de 

idyllischee voorstelling van de werkende Adam en Kva van Jan Brueghel de Jonge (3) draagt een 

opvallendd rode rok. De dieprode kleding van Van Swanenburg's spinsters (168) en de 

vergelijkbaree dracht van enkele nog te bespreken spinsters (171 en 190) heeft wellicht eveneens 

dezee connotatie van deugdzaamheid. 

Tochh zet het schilderij van De Hooch aan het denken. In één opzicht is het namelijk een 

uniekk schilderij: door de aanwezigheid van de figuur van de spinster. Op de vele huiselijke 

tafereeltjess van De Hooch zal men tevergeefs zoeken naar spinnende vrouwen. De Hooch's 

deugdzamee vrouwen houden zich niet bezig met spinnen, maar met kantklossen, naaien, 

moederzorg,, voedselbereiding en schoonmaak. Hetzelfde geldt voor de vele huiselijke tafereeltjes 

vann tijdgenoten van De Hooch (176 en 1).'" Ook in Cats' rijk geïllustreerde llouwdick komen geen 

spinnendee vrouwen of spinattnbuteu voor. De titelpagina toont een kantklossend meisje, een 

voedendee moeder en een naaiende weduwe (177). De rijkgeklede jongedame achter het 

spinnewiell  van Caspar Netscher uit 1665 is dan ook een van de weinige uitzonderingen die de 

regell  bevestigt, dat de visuele verbintenis tussen spinnen en huiselijkheid m de zeventiende eeuw 

Nickuss Moorc 1994. 'Niet de geboorte'. 39 
Hett motief van de schildpad is oorspronkelijk ontleend aan Plutarchus en komt veelvuldig voor in 
embleembundelss Het symboliseert de plaats van de vrouw: net als de schildpad gebonden aan haar huis 
Franitss 1993. Paragons of virtue. 68-70. afb. 51. Bleyerveld 2000. Vrouwenlisten. 192-193. afb 93. Schama 
1991.. Embarrassment of riches. 3 89-391. afb. 181-182. 
Catss 1655. Alle de Wercken (Houwclick). 87. 
Volgenss mondelinge informatie van Marieke de Winkel waren rode kledingstukken in de zestiende en 
zeventiendezeventiende eeuw /eer gangbaar Het was een optisch warme kleur die veel voor onderkleding werd 
gebruiktt Juist veel vrouwen uit de lagere klassen, bijvoorbeeld dienstmeisjes, droegen niet altijd 
bovenkleding,, waardoor de kleur rood goed zichtbaar was Het is dus goed denkbaar dat de rode 
kledingstukkenn van veel aan het paneel toevertrouwde spinsters de werkelijkheid weerspiegelen 
Ripa/Beckerr 1971. konohgia. 346. 
Catt Den HaagAVashington 2000. Dou. nr. 21. Voor andere voorbeelden: Franits 1993. Paragons of virtue. 



minderr wijdverbreid was dan vaak wordt verondersteld (178;/4 Wellicht dat het geleidelijk in 

onbruikk raken van het spinnen voor eigen gebruik m burgerkringen deze opmerkelijke 

afwezigheidd van spinnende vrouwen in de zeventiende-eeuwse huiselijke genretaferelen deels 

verklaart.""  De locatie van het spinnewiel ;turf- en provisiezolder; in het laat-zeventiende-eeuwse 

poppenhuiss van Petronella Oor tman (circa 1690) lijk t dit te bevestigen.̂ Toch leveren gegevens 

overr de materiele cultuur in Hollandse steden een genuanceerd beeld over de omvang en het 

gebruikk van spinnewielen op. Zowel uitbesteding van spin- en breiwerkzaamheden als het zelf 

verrichtenn hiervan kwam in de zeventiende eeuw in burgerlijke kringen voor."7 Volgens 

achttiende-eeuwsee Delftse boedehnventanssen was het aantal spinnewielen weliswaar gering, 

maarr de meeste van de aangetroffen spinnewielen bevonden zich opmerkelijk genoeg juist in de 

hoogstee belastingklasse." Mogelijk ging het voornamelijk om reeds naar de zolder verbannen 

spinnewielen,, maar ze wijzen wel op actief gebruik in de decennia daarvoor. In de vroegmoderne 

tijdd was bovendien de aanwezigheid van spingereedschap in de onderste regionen van de 

arbeidsmarktt gemeengoed. In Deltt waren in 1694 810 spinnewielen, 115 haspels, 5 spoelwielen 

vann stadswege uitgeleend aan minder draagkrachtige ingezetenen, waaronder veel vrouwen." Zij 

kondenn hiermee thuisarbeid verrichten. 1 Iet verdwijnen van het spinnen bij de verbeelding van de 

deugdzamee huisvrouw kan dus niet louter uit de geleidelijke afname van het spinnen als 

huishoudelijkee bezigheid worden verklaard. Mr is hier meer aan de hand. 

Inn de tijd dat de huiselijke taferelen van De I looch en zijn tijdgenoten grote populariteit kenden, 

schilderdee de Haarlemse schilder Cornells Decker een haspelende vrouw die net als De I looch's 

spinsterr met haar rug naar ons is toegekeerd (179).v' Ze bevindt zich in een ven-allen, weinig 

gestoffeerdee ruimte. Aan het glas-in-lood raam af te lezen, gaat het hier niet om een schuur, maar 

veeleerr om een wat ongedefinieerde woon- of keukenruimte.'1 Ook hier een verstilde sfeer. l iet 

spaarzamee licht dat via een raam naar binnenvalt, doet het hoofd en de romp van de vrouw 

oplichten.. Net als de vrouw rechts op het schilderij van Van Swanenburg haspelt zij het garen. 

Aann haar voeten staat een mand, waarin de gehaspelde strengen in verticale stand zijn 

opgeborgen.. Curieus detail is het bord dat linksboven in de afgebeelde ruimte hangt. Alhoewel 

slechtt leesbaar zijn er Romeinse cijfers en enkele turfstreepjes op te onderscheiden. Deze borden 

Eenn ander bekend voorbeeld is het portret van Gerard ter Borch van zijn schoonmoeder Wiesken Matthys aan 
hett spinnewiel. Het schilderij bevindt zich in de collectie van Museum Boijmans Van Bcuningen in 
Rotterdam.. Het schilderij kent een pendant waarop de/elfde vrouw bc/.ig is met een andere typisch 
vrouwelijkee bezigheid: het zoeken naar luizen op het hoofd van een kind. Dit schilderij bevindt zich in het 
Mauritshuiss in Den Haag 
Ditt is de verklaring die Franits aandraagt op basis van een a-sclectc steekproef van driehonderd Amsterdamse 
boedels,, waarin slechts in 20% van de gevallen sprake was van de aanwezigheid van een spinnewiel Franits 
1993.. Paragons of virtue. 30 Eveneens is wel opgemerkt dat spinnen vanaf het einde van de zestiende eeuw 
reedss een verouderd cliché was geworden Spinnende vrouwen werden juist ook vaak in spottende zin 
verbeeldd Van Os 2000. Nederlandse kunst, nr 83 
Pij/.el-Dommissee 2000. Hollandsepronkpoppenhuis. alb. 23 (detail) en 462 (in situ). 

77 Dibbits 2001. Vertrouwd bezit, 62, 279. 
Hett gaat om zeven van de vijftien aangetroffen spinnewielen Er worden vijf belastingklassen onderscheiden 
Wijscnbeek-Olthuiss 1987. Achter de gevels. 453 
Idem.. 76 
Hett schilderij is in 1990 geveild onder de titel Spinnende vrouw m boerenschuur Veilingcatalogus 
Amsterdamm 1990. nr. 242 
Dee ruimte \ertoont overeenkomsten met de pentekening Interieur van een eenvoudige keuken van de 
eveneenss uit Haarlem afkomstige Cornelis Bega. Deze pentekening dateert uit het midden van de zeventiende 
eeuww en bevindt zich in de collectie Victor de Stuers in Vorden. Fock 2001. Nederlandse interieur, afb 49. 
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kwamenn wel vuur in herbergen en werden gebruikt voor het noteren van openstaande 

rekeningen."22 Niets wijst er in dit schilden) echter op dat het hier om een herberg gaat. Zou de 

vrouww dan misschien haar voortschrijdende werkzaamheden op het bord vastleggen:̂ De vrouw-

heeftt weinig weg van een deugdzame huisvrouw in de enge zin des woords. f fier wordt geen 

huiselijkee ïdvlle verbeeld, maar veeleer een beroepsmatig getint tafereel. Misschien verricht de 

vrouw,, zoals veel vrouwen 111 de vroegmoderne Nederlanden, deze werkzaamheden om wat extra 

inkomstenn te verkrijgen. 

Decker'ss haspelaarster staat, net als De Hooch's spinster, niet op zichzelf. Verscheidene 

vann zi|ii plaatsgenoten schilderden weversinterieurs met haspelende vrouwen of knechten 180 .'a 

l iett zijn schilderijen met beroepsmatige accenten. Ook de Leidse fijnschilders hebben in het 

middenn en de tweede helft van de zeventiende eeuw volop spinsters en haspelaarsters aan het 

paneell  toevertrouwd, hetgeen gezien de omvang van deze nijverheidstak in die stad niet 

verbazingwekkendd is (191). Ken huiselijk decor is op deze schilderijen niet geheel afwezig, maar 

doorgaanss weinig beeldbepalend. I Iet is de handeling van het spinnen of haspelen die centraal 

staat.. In weinig herinneren de/e vrouwen aan de populaire taferelen van deugdzame 

huisvrouwen. . 

II  Ir is geen onoverbrugbare kloot tussen De I looch's spinster en Deckers' haspelaarster. 

Beidee tvpen van afbeeldingen komen voort uit eenzelfde beeld- en literaire traditie waarin 

vrouwelijkee deugdzaamheid breed werd opgevat. Naast huiselijke deugdzaamheid viel 

arbeidzaamheid,, inclusief het werken voor de kost, hieronder, l iet zeventiende-eeuwse begrip 

'huvsvrouw'' is al een eerste indicatie in deze richting. l iet betekende vrouw en echtgenote van de 

heerr des huizes. In de Statenvertaling komt 'huvsvrouw' juist in deze betekenis regelmatig voor.'" 

Alss in Spreuken 31 Salomon zijn lofzang op de deugdzame vrouw aanheft, dan gaat het primair 

omm de vrouw als echtgenote en niet als huisvrouw. De eerder gememoreerde serie gravures van 

Dirckk Voickertsz. Coornhert uit 1555 wordt in zijn totaliteit terecht dan ook meestal aangehaald 

onderr de titel I.of af) de deugdzame tromt:'*' De vrouwelijke deugdzaamheid naar Spreuken 31 

eindigdee immers niet bi) de drempel van het huis. De bijbelse deugdzame vrouw spuit niet alleen 

off  is dag en nacht voor man en gezin in de weer (174), zij is op alle fronten een ondernemende 

vrouw:: 'Zij denkt om een akker en krijgt hem' (31:16,. 'Zij smaakt dat haar koophandel goed is' 

(31:18)) en 'Zij maakt fijn lijnwaad en verkoopt het; en zij levert den koopman gordels' (31:24). 

Coornhertt heeft in zijn serie ook twee gravures opgenomen die deze kanten van haar 

deugdzaamheidd belichten. Ken gravure toont de deugdzame vrouw die haar stoffen aan een 

koopmann verkoopt (181;. In de andere gravure koopt zij een akker (182;. De geldbeurs houdt ze 

stevigg in haar hand vast. I laar zakenpartner staat op het punt haar een verzegelde akte te 

overhandigen.. In de tekst onder de gravures worden de bijbehorende bijbelteksten aangehaald. 

' :: Hier komt de uitdrukking 'in het krijt staan' \ andaan. WNT. dl 8. I. 256 
Aann de onderkant van de arbeidsmarkt was het werken voor stukloon cen gangbare arbeidsverhouding, zeker 
ookk in de textielnijverheid 

'44 Heppner 1938. Weverswerkplaatsen 
Vann Sterkcnburg 1981. Glossarium WNT. dl 6. lemma 'huisvrouw'. 
Onderstrepingg door auteur. Dil geldt met name voor de literatuur die de serie in totaliteit bespreekt. Veldman 
1986.. 'Lessons for ladies'. 114-117. alb. 2-7 Illustrated Bartsch 1991. dl 55. nrs 044 1-044 6 . Zie voor de 
benamingg lof op de deugdzame huisvrouw. Franits 1993. Paragons of virtue. 72 (afb 54) en 87 (afb 66) 
Catt Nijmegen 1985. He ks en heilige. 214-215 (afb 117). De/.e benaming werkt verwarrend. Ditwordtnog 
versterktt door het feit dat juist de gravures waarin de vrouw tijdens haar huiselijke taken is afgebeeld 
(spinnen,, maaltijdver/orging) in de kunsthistorische literatuur frequent worden aangehaald of 
gereproduceerd d 
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Dee serie van Coornhert is een van de weinige systematische visuele uitwerkingen van 

Spreukenn 31. De serie ontkent geenszins dat huiselijke en vrouwelijke deugdzaamheid veel met 

elkaarr gemeen hebben. Uiteindelijk moet al het handelen van de deugdzame vrouw er immers toe 

leiden,, dat zij de kroon op het hoofd van haar echtgenoot is. zoals in de laatste gra\i ire van de 

seriee ook wordt verbeeld. In de volledigheid van z'n uitwerking maakt deze serie gravures ons 

echterr wel duidelijk, dat de vroegmoderne 'huysvrouw' niet door He bril van het hedendaagse 

begripp huisvrouw mag worden gezien. 

Dee gangbare interpretatie van het beeldmotief van het spinnen als bij uitstek een svmbool voor 

dee plaats van de vrouw in huiselijke context verdient dus enige nuancering. Niet alleen werd de 

symboliekk van het spinnen in het zeventiende-eeuwse beeldmateriaal steeds minder gekoppeld 

aann de huiselijke deugdzaamheid en namen andere huiselijke bezigheden die rol over. Ook het 

begripp vrouwelijke deugdzaamheid had, meer dan de ferme taal van contemporaine moralisten 

onss wil doen geloven, geenszms 'tot zijn leste pael den Dorpel van het huvs1.*7 Diezelfde 

moralistenn lieten dat zelf ook tussen de regels doorschemeren. Zonodig kon de reikwijdte van het 

vrouwelijkk handelen zich uitstrekken tot het economisch domein.*5*  De kern van de 

vroegmodernee vrouwelijke deugdzaamheid was niet zozeer gelegen in haar huiselijkheid als wel in 

haarr arbeidzaamheid en vlij t op velerlei terrein: binnenshuis (huiselijke vlijt , zorg voor het gezin, 

kuisheid)) en buitenshuis (het eerzaam werken voor de kost indien de situatie daarom vroeg). l iet 

spinnenn symboliseerde minder de huiselijke vlij t dan deze breed op te vatten vrouwelijke 

arbeidzaamheid. . 

Dee koppeling van spinnen aan arbeidzaamheid is nadrukkelijk aanwezig in de zestiende-

enn zeventiende eeuwse prentkunst van de Nederlanden. De deugd Dïligentia (de Mijt ) werd 

regelmatigg met het attribuut van de spinrok afgebeeld.69 Dïligentia stond voor vlijt , naarstigheid en 

arbeidzaamheid.. Deze deugd vereiste inzet en inspanning, waar de activiteit van het spinnen 

uitdrukkingg aan gaf. Diligentia's aansporing tot arbeidzaamheid gold niet alleen de vrouw, maar 

iedereen.. Op een prent van Cnspijn de Passé de Oude naar Maarten de Vos uit circa 1600, met 

DïligentiaDïligentia (met spinrok) en \'ader Tijd (met zeis) op de voorgrond, zijn op het tweede plan 

verschillendee nuttige werkzaamheden afgebeeld (183). Zowel intellectuele arbeid, handarbeid als 

huishoudelijkee bezigheden zijn weergegeven. De aansporing voor intellectueel, ambachtsman en 

huisvrouww is dan ook eensluidend: laat de tijd niet nutteloos door de handen glippen. In een serie 

DeDe Zere/i Deugden van diezelfde De Passé wordt de deugd Sedulitas (de If ver) eveneens 

gerepresenteerdd door een vrouw met een spinnewiel aan haar zijde.7" Op de achtergrond zijn 

figurenn druk in de weer met weven en spinnen. Wederom fungeert het spinnen dus als symbool 

voorr arbeidzaamheid en de vlij t en ijver die hiervoor onmisbaar zijn. 

Uitt de voorrede van Spiegel vande doorluchtige, eerlicke, cloucke. deuchtsame ende verstandige vrouwen 
vann Daniel Heinsius uit 1606 Spies 1995. 'Women'. 9, 
Ziee hiervoor de paragraaf Arbeidzame vrouwen uit dit hoofdstuk. Van een uitbreiding van de mannelijke 
plichtenn in de richting van het huishoudelijke domein was vanzelfsprekend geen sprake Haks 1982. Huwelijk 
enen gezin. 151-152 
Anderee veelvoorkomende attnbuten van Ddigentia - zoals sporen, roede, zandloper, olielamp, brandende 
kaarss - komen in de laatste twee paragrafen van dit hoofdstuk nog aan de orde. Zie voor de deugd Dïligentia 
ookk de paragraaf Stedelijke arbeid uit hoofdstuk 1. 
Veldmann 1992. 'Images of labor', afb. 42 
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Dee tegenhanger van Diligentia was Acedia de Luiheid:, een van de Zeren Hoofdwonden.'1 Al 

smdss de Middeleeuwen werd deze ondeugd regelmatig verbeeld door een spinrok in ruste. ~ In 

eenn I rans getijdenboek uit omstreeks 1475 is onder de afbeelding van Acedia* gezeten op haar 

trouwee metgezel de ezel, een scène uit het dagelijks leven weergegeven '184. ' Te zien is een 

schoenmakerswerkplaatss waarin alle personages door deze ondeugd zijn bevangen. Ken duivel 

wijstt op een slapende vrouw, die een spinrok in onbruik in haar hand houdt. " Dit motief is ook 

aann te treffen m kerkelijke setting (bijvoorbeeld op koorbanken; en m zestiende- en zeventiende-

eeuwsee prenten.7" Zo heeft de slapende vrouw op de prent van Gerard de fode uit zijn Allegorie op 

dede Tijd (circa 1570,, waarin de benspelijke ledigheid wordt verbeeld, een spinrok naast zich staan 

(288 7' Mn in het embleem van Petrus Baardt uit 1645 verzaken Madame du Praef, e/ide ht[fer hibbey 

all  babbelend hun spiuwerkzaamheden. 

Niett alleen de spinrok in ruste, maar ook het overlaten van het spinnen aan de varkens, 

bijj  uitstek luie dieren, symboliseerde een gebrek aan arbeidzaamheid. In een rijmprent uit de 

zestiendee eeuw, die in 1673 op de markt werd gebracht door jacobus Bouman, stonden 

spinnendee varkens afgebeeld met het opschrift 'W ie met gemack sijn kost wil winnen Die set 

sijnn Yarcken aan het spinnen' '185;. v Het was een populair beeldmotief in de vroegmoderne tijd 

dat.. net als de spinrok in nis te. zowel in kerkelijke setting als ui de prentkunst is aan te tretfen.'" 

l iett laat niet alleen zien dat arbeidzaamheid nastrevenswaardig was, maar evenzeer dat dit 

menselijkee inspanning vereiste. Arbeidzaamheid kwam niet zonder moeite tot stand. Van die 

boodschapp zijn de vele spinnende of haspelende bijbelse en profane vrouwen die de zeventiende 

ceuwsee schilder- en prentkunst rijk is de stille getuigen. 

ArbeidzameArbeidzame vrouwen 

Inn een sober vertrek zitten een oude man en vrouw (186;. De man zit met een licht gebogen mg 

enn gevouwen handen naast een haardvuur. I li j lijk t in gedachten verzonken. \ lak naast een klem 

711 Deze ondeugd werd in de vroegmoderne tijd ook wel aangeduid als Desidia Zie hiervoor ook de paragrafen 
AgrarischeAgrarische arbeid en Stedelijke arbeid uit hoofdstuk 1 

""  De Bruvn 1991. 'Madrilccnsc tafelblad'. 33-36. 
";; Blocker 1993. Totsünden. nr. 4 2 f. afb 11 f 

Hett motief van de slapende schoenmakers\ rouw duikt \ aker op in de \ roegmodeme West-Europese kunst. 
ookk in de Nederlanden. In de Emblemata saecularia van Theodoor de Bn uit 1611 is een prent opgenomen 
diee Sorgheloos leven verbeeld. Een vrouw, met ongebruikte spinrok, slaapt in een schocnmakcrswcrkplaats. 
terwi|ll  een doedelzakspeler zijn muziek speelt De teneur van de begeleidende teksten is dat velen liever lui 
dann moe zijn. Het is een anonieme prent naar Jan Vcrbceck Hollstein , dl 35. nr 1 
Eenn voorbeeld is de slapende vrouw op de koorbanken van de Grote of Lie\ e Vrouw ekerk in Breda. Haar 
spinrokk is in het vuur gevallen Vcrspaandonk 19X3, Koorbanken (Breda), nr 25 Mogelijk refereert de 
afbeeldingg ook aan een Vlaamse spreekwoord. 
Eenzelfdee slapende spinster is verbeeld in Der S arren schijf \ on Scbastiaan Brant. dat in 1548 in een 
Nederlandsee vertaling in Antwerpen uitkwam onder de titel Der Solten Schip. Terwijl de vrouw slaapt, zaait 
dee duivel zijn kwaad Veldman 1992. 'Images of labor', afb 16. 
Hett embleem is afkomstig uit Deugden-spoor in de on-deughden des werelts aff-gebeeldt (1645) \ an Petals 
Baardtt Cat Amsterdam 1997. Spiegel, nr 54 (afb 2 en nt 11) 
Fnjhoff'Spiess 1999. Bevochten eendracht. 476 Muller 1863-1870. Sederlandsche geschiedenis, dl l.nr 
2541.385-386. . 
Hett beeldmotief is veelvuldig aan te treffen op koorbanken. Verspaandonk 1984. Koorbanken (Amsterdam) 
Dee tegenstelling tussen de luiheid van het varken en de (wenselijk geachte) arbeidzaamheid van de mens is 
ookk terug te vinden in het werk van Adriacn van Ostadc. Hierin w ordt een spinnende \ rouw gecontrasteerd 
mett luierende varkens. Cat Amsterdam 1998. Everyday life. nr. 32. 

lw> > 



vensterr zit de oude vrouw met haar rug naar ons toegekeerd en spint. Met haar rechterhand 

bedientt ze het wiel, terwijl ze met haar (onzichtbare andere hand de woltoevoer regelt. Op het 

oogg is het een gewoon echtpaar, maar feitelijk gaat het om een in die tijd bekend echtpaar: '1 obit 

enn Anna/ Het schilderij verbeeldt de treurende blinde Tob it en zijn vrouw AnnaA Door zijn 

plotselingee blindheid dreigt voor hen de armoede. Zij n vrouw verricht daarom 

spinwerkzaamhedenn om in hun levensonderhoud te voorzien/2 Zij is een bijbelse vrouwelijke 

kostwinnerr arant Li lettre, 

Rembrandt,, die het schilderij in 1659 schilderde, was gefascineerd door het apocriefe 

boekk Tobias. Verschillende episoden hieruit zijn door hem of medewerkers uit z'n atelier op 

paneell  of tekening verbeeld. \ lieronder bevinden zich diverse tekeningen van spinnende Anna's/5 

Somss werd het motief van de spinnende Anna gecombineerd met het motief van het bokje, dat 

zijj  als geschenk voor haar werkzaamheden ontving/4 Rembrandt's schilderij van Tobit en Anna 

staatt niet op zichzelf. Ook enkele van zijn leerlingen hebben deze episode, soms zelfs eerder in 

dee tijd. tot onderwerp gekozen. Gernt Dou schilderde kort na 1630 een treurende Tobit en 

spinnendee Anna m een schaars verlichte en sobere ru imte/' Barent h'abnuus situeerde het 

echtpaarr in de bui tenlucht /' l iet bokje, het vermoedelijke onderwerp van hun gesprek, staat 

linkss van Anna. In haar hand houdt zij een haspel. 

Hett boek lobias was in zeventiende eeuw populair en werd moraliserend geïnterpreteerd. 

Li tt een onderschrift bij een ets van Willem de Leeuw naar Dou's eerdergenoemde schilderij 

blijkt ,, dat Tobit en Anna werden beschouwd als een exemplum van vroomheid in voor en 

tegenspoed.""  Volgens Die Historie vanden Ouden Tobicu aide sy/ten Sone den Jongen Tobias (1617) het 

Godd droefenis over Tobias komen 'opdat de nakomelingen een exempel des gedulds aan hem 

Tobiass (de vader) werd in de zeventiende eeuw ook w el Tobit genoemd, afhankelijk van de vertaling die 
werdd gehanteerd. De Vulgaat spreekt over Tobias en een groot deel van de beeldtraditie van het boek Tobias 
gaatt hierop terug In de Statenvertaling, gebaseerd op de Griekse tekst, wordt gesproken over Tobit Om de 
vaderr en de zoon (die in hoofdstuk 2 een rol speelt) goed van elkaar te onderscheiden, wordt in 
contemporainee bronnen vaak gesproken over de oude Tobias en de jonge Tobias. In dit hoofdstuk is gekozen 
voorr de benaming Tobit wanneer het over de vader gaat. 
Eenn korte inhoud van het apocriefe verhaal is opgenomen in de paragraaf Ken apocne f huwelijk uit hoofdstuk 
2. . 

s""  Volgens Held verbeeldt het schilderij het lange wachten van het echtpaar op de terugkomst van hun zoon Ik 
hebb hierbij mijn twijfels omdat, volgens het bijbelboek. Anna tijdens de scène die het w achten op de 
terugkomstt van de zoon beschrijft niet achter het spinnewiel zit. maar juist naar buiten vlucht om te zien of 
haarr zoon er al aankomt. Held 1991. Rembrandt studies, 126. 
Dee meeste hiervan worden toegeschreven aan leerlingen van Rembrandt Schatborn/Tümpel 1987. Tobias. 
15.. 17.21.23 
Annaa komt op een zekere dag thuis met het loon voor haar werk en met een bokje, dat ze als geschenk van 
haarr opdrachtgever heeft gekregen. De sombere en kregelige Tobit gelooft haar niet en vermaant haar. omdat 
zee het bokje zou hebben gestolen Anna probeert hem in te laten zien dat hij het bij het verkeerde eind heeft 
Hett bekendste voorbeeld hiervan is Rembrandt's Blinde Tobit. Anna en het hokje uit 1626, dat zich bevindt 
inn de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam. Op de stoel links van Tobit bevindt zich een haspel met 
(waarschijnlijk)) kleine spoel Uit technisch onderzoek is gebleken dat Rembrandt in een eerdere versie een 
spinncww iel had opgenomen Corpus, dl t. A3. 85 
Hett schilderij bevindt zich in de National Gallery in Londen. Eerder is wel verondersteld dat dit werk in 
samenwerkingg tussen Dou en Rembrandt tot stand zou zijn gekomen, maar inmiddels wordt het 
toegeschrevenn aan Dou. Corpus, dl 1. C3. 461-466 Van Dou's schilderij zijn vier kopieën - met kleine 
variatiess - bekend. 
Hett schilderij (ca 1654-1660) bevindt zich in het Tiroler Landesmuscum Ferdinandeum in Innsbruck en is 
langg beschouwd als een werk van zijn broer, Carel Fabntius 
Dee tekst bij deze gravure is van Cornelis Gijsbertsz Plemp De gravure dateert waarschijnlijk van voor 1638. 
hett jaar waarin de dichter stierf. Corpus, dl 1. A3, 87 
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hadden,, gelijk aan den heiligen | o bV Ook in de zestiende-eeuwse prentkunt werd de lof op de 

vroomheidd van dit echtpaar, '1'obit weliswaar voorop, bezongen. In een serie van acht gravures 

DeDe triomf van de I j/d^aambeid'van Dirck Yolckertsz. Coomhert naar een ontwerp van Maarten van 

11 feemskerck uit 1559 is een van de gravures gewijd aan de ïnomf van Tobias [Tobit]."^ Ui) zit op 

eenn ezel en voert de overwonnen Blindt' .Armoede en zijn vrouw Anna. met een mand vol 

spiuattributenn aan haar arm. achter zich aan. De begeleidende tekst roemt zijn geduld, berusting 

enn vertrouwen op zijn Heer.' Opmerkelijk in de gravure is de associatie van ' lobit met hard 

werken.. Zowel de ezel als de vuurijzers in zijn vaandel duiden hierop." Ook Anna's 

spiuattributenn wijzen in deze richting. 

11 xnzelfde verwijzing naar arbeid en arbeidzaamheid is aanwezig in het embleem \\ al rust 

enen gbeuïn uit de Mmblemata oj 7,inne-uerck van |ohan de Brune uit 1624, een bundel die de 

christelijkee vroomheid en deugden bezingt (187)7: De bijbehorende gravure van Adnaen van de 

Yennee toont een ouder echtpaar in een sober vertrek. De vrouw, gezeten achter een spinnewiel, 

heeftt haar gezicht naar ons toegekeerd. Ei en opengeslagen boek, teken van haar vroomheid, ligt 

opp haar schoot. De oude man zit bij het haardvuur. In tegenstelling tot de Tobit van Rembrandt 

enn Dou heeft de man zijn handen niet leeg, maar hij bewerkt mogelijk een stuk hout ." IDe tekst 

bijj  het embleem is opnieuw een lofprijzing. Deze geldt niet alleen de man, maar beide 

echtelieden.. En een van de passages schemert de opdracht tot arbeidzaamheid nadrukkelijk door: 

'Hoee kosthek is 't. voor God. hoe zoet, voor ons, 't aenschouwen! Dat man en vrouw te zaem 

haerr zelven onderhouwen. Van haerer handen werek'."4 Ook het gezamenlijk m het 

levensonderhoudd voorzien viel dus onder de wederzijdse echtelijke verantwoordelijkheden.^ Di t 

sluitt een zekere rolverdeling russen man en vrouw niet uit. maar die was in de vroegmoderne tijd 

minderr strikt dan vaak wordt verondersteld. E3e vrouw diende niet alleen als een huisvrouw a la 

"""  In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bevinden zich naast de editie uit 1617 ook edities uit 1621 en 
16944 Het citaat is afkomstig uit hoofdstuk 2 van het bock (ed 1617) 

s""  Cat. Haarlem 1986. Leerrijke reeksen, nr 5 De serie bevindt zich in de collectie van het Rijksprcntenkabinct 
Amsterdam. . 
Mett de/c verdiensten misstond hij volgens Coornhert geenszins naast morele excmpla als l/aak. Jozef. 
David.. Job. Stcfanus en tot slot Christus zelf De serie was al bekend bij Van Mandcr. Van deze serie 
verschenenn in de zeventiende eeuw diverse herdrukken 

'' Cat Haarlem 1986. Leerrijke reeksen. 44. In de gravure Twee manieren om rijk te worden van Philips Galle 
naarr Maarten van Heemskerck uit 1563 heeft Labor een vuurstecn en vuurij/er in zijn handen ten teken van 
zijnn omermoeid in de weer zijn (/ie afb 189}. De ezel wordt iconografisch overigens meestal gebruikt in de 
betekeniss van luiheid. Voorde \crschillcnde betekenissen van de e/el: Hall 1993. Iconografisch handboek. 
lemmaa 'Ezel'. 103-104. 

':: De Bnine/Meertens 1970. Emblemata. nr.XLIV. Ik dank Marleen van der Weij (RUL), die bezig is met een 
promotieonderzoekk naar deze embleembundel, voor haar informatie over de aard en cultuurhistorische 
contextt van het werk. 
Dee suggestie is afkomstig van Stone-Ferrier Het is volgens haar een verw ijzing naar de nieuwtestamentische 
figuurfiguur van Jozef, de voedstervader van Jezus Gezien de opvallende parallel van dit embleem met de vele 
afbeeldingenn van Tobit en Anna twijfel ik aan de/e identificatie. Stone Fcmer 1985. Images of textiles. 85 

'44 De volledige tekst luidt 'Hoe kostlick is 't. voor God. hoc zoet. voor ons. 't aenschouwen1/ Dat man en vrouw 
tee zaem haer zelven onderhouwen./ Van haerer handen werek. en wachten, van de Heer./ Niet wat de wecrcld 
geeft,, veel onrust, goed en eer./ Maer met een vrolick hert. gevest op rotschc gronden./ Van Godcs trouw en 
eed.. en aen haer plicht verbonden./ Des hemels rust en lust. vertrouwend dat de man./ Die Godes rijeke 
/oeckt.. noyt yet ontbreken kan' Deze tekst wordt in de literatuur meestal aangehaald in verband met de 
passagee over de vroomheid als juiste levenshouding 
Dee term 'onderhouden' werd in de vroegmoderne tijd vecl\ uldig in de /in van 'in de kost voorzien' gebruikt 
Notariss Jchan Rcynbouts Danckertstz. geeft in zijn verzoekschrift om het ambt van openbaar notaris in Den 
Haagg te mogen uitoefenen (1592) als motivatie 'ende om hem beter t' onderhouden met huysvrouw ende ses 
kleynee kinderen ' Kossmann 1932. Roekwrkoopers. 91. 
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Catss de binnenboel te bestieren, maar ook de handen uit de mouwen te steken om de eindjes aan 

elkaarr te knopen. Omdat De Brune in zijn toelichtende W't-legynghe niet nader op de/c passage 

ingaat,, heeft de/e kant van het vroom christelijke echtpaar nooit veel aandacht gekregen. Dit is 

niett geheel terecht. Het - in vergelijking met Jacob Cats - relatief weinig emblematische karakter 

vann de Brune's werk maakt dat tekst en illustratie niet altijd even goed met elkaar 

corresponderen.**  I Iet is een fenomeen dat voor de zeventiende eeuw vaker is gesignaleerd J7 I Iet 

impliceertt dat ook aan het beeld mogelijk een zelfstandige betekenis kan worden toegekend. De 

overeenkomstt van Van de Yenne's tafereel met de eerder behandelde afbeeldingen van Tobit en 

Annaa dringt zich dan ook op."*  Ook hierin kreeg het aspect van het kostwinnerschap, maar nu in 

dee persoon van Anna. veel aandacht. Speelde zij in de zestiende-eeuwse prentkunst nog een aan 

Tobitt ondergeschikte rol, in de zeventiende eeuw kwam zij letterlijk en figuurlijk meer uit de 

verf.'ww Als toonbeeld van deugdzaamheid die louter huisvlijt oversteeg. In de eerder 

gememoreerdee Die Historie ran den ouden Tob/as ende s~ynen Som den jongen lob/as (1617) wordt zonder 

omhaall  duidelijk dat Anna met spinnen de kost verdient: 'Knde flanna. sijn Wij f arbevde vlvtig 

mett haerer handt ende geneerde haer met spinnen'.'" Het werkwoord ' zich generen' werd in de 

zeventiendee eeuw vaak gebruikt in de betekenis van 'in zijn levensonderhoud voorzien' en 'de 

kostt verdienen'.1'1 llvt kostwinnerschap van Anna was tijdgenoten zeer wel bekend. 'Kn behalve 

desee ging ook tot het weven/ Tobias I luysvrou, om haer kost te winnen met haer handen', luidde 

eenn passage in een rederijkersgedicht uit 1580.'": In 1688 verscheen in Amsterdam Tobms. 

ïonneelspelïonneelspel van Klizabet Hartloop. In de tweede scène brengt Anna de gesponnen wol naar haar 

werkgeverr en krijgt haar 'bedongen loon' en een bokje als bonus.1'1' De thematiek is ook terug te 

vindenn in een embleemprent in Den Gulden Winckel van foost van den Vondel. De prent toont 

eenn arm huisgezin met een blinde man, spinnende vrouw en vele kinderen. Het gezin heeft 

ondankss armoede tevredenheid en vroomheid kunnen bewaren. In de begeleidende tekst zit geen 

directee verwijzing naar het verhaal van Tobit en Anna, maar de passage 'Daer den huysvader 

(laes!)) was cenen blmde-man, Kn daermen leven most van 't geen de vrouwe span' maakt een 

Meertcnss in: De Bnine/Meertcns 1970. Emblemata. 1-7. 
"77 McGrath 1984, 'Rubens' Suzanna' Bleverveld 2000. Vrouwenlisten. 15 
'yss Held 1991. Rembrandt studies. 126. nt' 12 

Voorr de zestiende eeuw kan naast de eerder gememoreerde De triomf van Tobias [Tobit] worden gewezen op 
eenn gravure van eveneens Dirck Volckertsz Coornhert naar Maarten van Hcemskerck die de voorstelling van 
dee verblinding van de oude Tobias door mussendrek bevat Op het tweede plan zit een vrouw te spinnen. 
IllustratedIllustrated Bamch 1991. dl 55. nr. 021.1. 

'"""  Die Historie vanden Ouden Tobias 1617. KB 190 C 23 
11 " Van Sterkenburg 1981. Glossarium. Dit glossarium is hoofdzakelijk gebaseerd op literaire teksten van grote 

zeventiende-eeuww se literatoren. Ook in overheidsdocumenten wordt het woord in deze betekenis gebruikt. In 
eenn rapport van een commissie uit de Vroedschap uit 1623 over een voorstel van Leiden om bij plakkaat de 
uitvoerr \ an wol uit de Republiek te verbieden staat bijvoorbeeld: 'daerop gchoort ende gcéxamincert 
verschcydenn coopluydcn ende werekmecsters. alhier ter stede haer mette wolle ende manufacturen generende 
{...)'.{...)'. Het verband met de term 'necring' is evident. Van Dillen 1929/1933/1974. Bronnen, dl. 2. nr 845 

11 "  De tekst bevond zich op een pilaar in de St. Bavo-kerk te Haarlem. In het gedicht wordt de illustere 
voorgeschiedeniss van de kunst van het weven kort aangestipt 'In Moyscs tyden over menige iaeren/ Heeft 
diee konste van weverij al gefloreerd {...) En bchalven dese ging ook tot het weven/ Tobias huysvrou. om haer 
kostt te winnen met haer handen, sondcr haer to begeven/ Tot loch of bedroch so wv bevinnen./ En noch meer 
andere,, die wel konden versinncn/ Dit godlijk gebod (dat men wel mag groot heten)/ In 't sweet uw 
aenschijnss suldy uw brood eten' Geciteerd in Stone-Fcmer 1985. Images of textiles. 245. nt 9. 
Anna:: 'Ik wens u zeegen. Heer/ De wol die ik laatst kreeg, is hier gesponnen weer/" 
Josephh (de wcrkgcvcrc'Gy hebt u al gehaast, zoo dra dit af te spinnen/ En zoo een effe draad, hier moet gy 
meerr mee w innen/ Als uw bedongen loon: gaat Dyna [vrouw van Joseph| haalt eens hier/ Het sneeuw it bokje, 
'tt friste diertje van de vier' Hartloop 1688. Tobias, tweede uitkomst 
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parallell  aannemelijk. 4 Anna en de op haar geënte morele voorbeelden gingen als de 

omstandighedenn erom vroegen het werkend bestaan dus niet uit de weg. Menig zeventiende-

eeuwsee vrouw deed. zoals we zullen zien, hetzelfde. 

Inn 1612 verscheen in Amsterdam de Beschrijringhe ran alk de \ederhinden* de eerste Nederlandse 

editiee van Ludovico Guicciardini's Descrittione uit 1567. 1 lij deed hierin verslag van zijn 

bevindingenn op een rondreis door de Nederlanden. In zijn hoofdstuk over de zeden en 

gewoontenn van de Nederlanders komt treffend de gesignaleerde tweeledigheid van de vrouwelijke 

deugdzaamheidd - huisvlijt en het (zonodig; buitenshuis werken - tot uiting: 'Zy zijn seer sober 

besichh ende altijdt wat doe[n]de/ beschickende niet alleenlijck hantwerek ende huvshoudmghe 

(...)(...) Maer onderwinden haer oock met coopmanschap/ in 't coopen ende vercoopen: ende zijn 

neerstichh in de weere met hant ende tonghe m hantenughen die den mans eyghentlijck aeugaen/ 

mett alsulcke behendichevt ende vlvtichevdt/ dat te veel plaetsen/ als in Ilollandt ende Zeeiandt/ 

dee mans den vrouwen alle dinghen laten beschicken (Bwoeghsel: Het welcke bi) komt dat de 

manss veel buvten huvs zijn in Coophnndel, Zeevaert ofte Yisscherve)'.' n 

Alhoewell  hier een zestiende-eeuwse buitenstaander aan het woord is, is de passage 

interessantt voor een beter begrip van de zeventiende-eeuwse interactie tussen burgerlijke moraal 

enn maatschappelijke realiteit. Het werk is namelijk met alleen in het Nederlands vertaald, maar 

ookk via bijvoegsels gemoderniseerd door Petrus Montanus (circa 1560-1625). Oorspronkelijk uit 

Gentt afkomstig vestigde hij zich uiteindelijk m Amsterdam als conrector en vertaler. I li j is de 

auteurr van het bijvoegsel in bovenstaand citaat. Blijkbaar voelde hij zich genoodzaakt toe te 

lichtenn waarom Hollandse vrouwen zo actief waren in handel en koopmanschap. Alsof hij met 

dezee toevoeging de scherpe kantjes van Guicciardini's verslag wilde halen. Ook Hugo de Groot 

wijstt op het verband tussen de bedrevenheid van vrouwen bij het handeldnjven en de 

afwezigheidd van mannen. Geruststellend voegt hij eraan toe dat de eer en achting van de vrouwen 

hiermeee niet in gevaar komen.1"" 

Vanzelfsprekendd bepaalde de positie op de maatschappelijke ladder in belangrijke mate of 

louterr huisvlijt dan wel werken voor de vrouw geëigend was. In de gegoede burgerlijke milieus zal 

menigee gehuwde vrouw als huisvrouw haar dagen hebben kunnen doorbrengen, maar ook in die 

kringenn kwam economische activiteit door vrouwen voor.1' Menige koopmansvrouw stond haar 

mann in zijn beroepsuitoefening bij. Bij zijn afwezigheid of na zijn overlijden nam zij zijn zaken 

waar.. Persoonlijke of andersoortige documenten uit de vroegmoderne tijd leveren soms boeiende 

inkijkjess op.'"s Ook Jacob Cats kon niet om dit verschijnsel heen: 'Daer sijn oock vlecken sells m 

'' Sterck 1927-1937. Vondel. d\ 1.319. 
11 '" Guicciardini/Zwager 1979. Beschryxmghe. 29. De vertaling is gebaseerd op de tweede Italiaanse uitgave van 

1581 1 
'"""  In zijn l 'ergelijking der gemeenehesten uit ca. 1603 merkt hij op dat vrouwen niet volstaan met het op\ oeden 

vann de kinderen en het zorgen voor het huishouden Als de man afwezig is beheren zij het vermogen, 
verkopenn de waren, houden de boekhouding bij en reizen van stad naar stad. zonder dat hun eer en achting 
hiermeee overigens in gevaar komt Kloek 1995. 'De vrouw'. 250. 
Overr het relatief in de openbaarheid treden van vrouwen en de wederkerigheid in de onderlinge 
verhoudingenn tussen man en vrouw: Haks 1982. Huwelijk en gezin. 153-155 Fnjhoff/Spics 1999. Bevochten 
eendracht.eendracht. 192 
Sophiaa Trip zette na het o\crlijden van haar man de zaken van het handelshuis Co\mans voort Alleen het 
feitt dat ZIJ zich in toenemende mate liet beïnvloeden door haar kassier wekte wrc\ cl in haar familie, niet haar 
handelsactiviteitenn als weduwe kooijmans 1997. Vriendschap. 125-131 Ook de legendarische Haarlemse 
KenauKenau heeft volop sporen van haar beroepsmatige activiteiten als scheepmaker en waagmeestcr nagelaten. 
Kloekk 2001. Kenau. 53-72 Het verschijnsel was niet uniek voorde Republiek. De Bazelsc koopmansvrouw 
Magdalcnaa Paumgartner droeg in afwezigheid van haar man ondemieer zorg voor de controle op 

1 ""  i 
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onsee kust gelegen, Dacr vrouwen handel doen en groote saecken plegen'. ~ De omkering van 

economischee rollen kwam bi] gelegenheid onder de kleine burgen] dan ook zeker voor. De vrouw-

vann ambachtsman Hermanus Yerbeeck dreef een kruidenierswinkel en was later tevens actief als 

naaister.. In tijden van zijn regelmatige ziekte vormde haar arbeid een belangrijke en soms de 

enigee inkomstenbron voor dit echtpaar."" 

Onderr de lagere standen was vrouwenarbeid een gegeven."1 In een anoniem zeventiende-

eeuwss schilden] uit de Noordelijke Nederlanden wordt de stri]d om het dagelijks brood heel 

letterlijk,, en waarschijnlijk met satinsche ondertoon, verbeeld (188). Het zijn vertegenwoordigers 

vann verschillende ambachten, herkenbaar aan hun gereedschap, die met elkaar de strijd 'om den 

broodt-sackk |broodzak|' met felheid voeren.112 Ook vrouwen ontbreken in het tafereel niet. 

Middeninn zijn twee vrouwen met spinattnbuten weergegeven. Zij mengen zich met evenveel 

uizett m deze strijd. Niet zonder reden. In gezinnen die op het grensvlak van de bedeling 

vertoefden,, was het vaak de vrouw die verantwoordelijk was voor de organisatie van het 

gezinsinkomen."11 Zij vroeg de bedeling aan, zij ontving de verdiensten van de kinderen die 

werktenn bi] het werkhuis en zij verrichtte tal van werkzaamheden om wat extra inkomen te 

genereren;; meestal in de thuissituatie en in combinatie met huiselijke zorgtaken. Vaak ging het 

omm spinnen en haspelen, omdat dit type werkzaamheden bij wijze van spreken van de wieg tot 

hett graf kon worden gedaan.114 

Veell  zeventiende-eeuwse huishoudens hielden dus al dan niet noodgedwongen een 

minderr stnkte scheiding tussen de binnen- en de buitenboel aan dan moralisten als [acob Cats 

voorr wenselijk hielden. Het contrast is overigens minder absoluut dan op het eerste oog lijkt . In 

veell  moralistische geschriften volgde achter de komma vaak de nuancering. Deze nuancering 

goldd zeker voor het niet-burgerlijke of ongehuwde deel van de bevolking; en dat was nog altijd 

verr in de meerderheid. De FJoomse predikant Jacobus Hondius bijvoorbeeld trok in zijn Swart 

registerregister ran ditysent Souden (1679) fel van leer tegen de uithuizigheid van vrouwen. Het paste een 

eerlijkee vrouw dat zij binnenshuis bleef, tenzij 'dat haer beroep soodantgh was/ dat se veeltijdts 

moestee buyten haer buys zijn/ om de kost te winnen'."' Dan was er dus geen vuiltje aan de lucht. 

aangekomenn koopwaar, het innen van openstaande rekeningen en het adviseren over voorgenomen aankopen 
O/.mcntt 1986, Magdakna & Balthasar. hoofdstuk 3. Ook de Hamburgsc Glikl Bas Judah Leib nam na de 
doodd van haar man zijn /aken over. Hij had een testament niet noodzakelijk gevonden, omdat /ij - zo merkte 
hijj  op zijn sterfbed op - van alles afwist. Davis 1995. Women. 13 
Catss 1655. Alk de We reken (Houwclick). 87. Voor het verschijnsel van vrouwenarbeid in het algemeen en in 
afzonderlijkee steden: Kloek 1995, 'De vrouw'. 270-276. Hufton 1995. Prospect before her. Dorren 2001. 
EenheidEenheid en verscheidenheid. 106-112 (Haarlem) Schmidt 2001. (herleven, hoofdstuk 5 (Leiden). Van 
Wijngaardenn 2000. Zorg. hoofdstuk 8 (Zwolle). Van der Vli s 2001. Leven in armoede (Delft). 

III Verbeeck/Blaak 1999. Memoriaal. Blaak 1999.'Worstelen'. 1-18 Fnjhoff/Spies 1999. Bevochten eendracht. 
190-192 2 

II II Van Deurscn citeert een passage uit een pamflet, waaruit blijkt dat bij de lagere standen beide echtelieden 
'ghcdwongenn /ijn hun broodt met arbevden te winnen'. Van Deursen 1996. Mensen. 19 Fnjhoff/Spies 1999. 
BevochtenBevochten eendracht. 191-192 Zie ook de literatuur in nt. 109. 

"Opp het papier rechtsonder staat het volgende opschrift: 'W'tj gemeene Lieden tot ons ongemack/ Vechten 
dagelijxomm den broodt-sack' Cat. Rotterdam 1983. Brood, nr 321 

1:'' Van Wijngaarden 2000. Zorg Van der Vhs 2000. leven in armoede . 
Dee Zwolse Anna Oosterlink probeerde tot op hoge leeftijd wat bij te \erdienen met spinnen Dat lukte echter 
steedss minder Toen zij drieëntachtig jaar oud was. kon /e met meer goed genoeg /icn om fijn garen te 
spinnen.. Grof vlas, voor haar een alternatief, kon /e echter met krijgen. Toch spon /IJ in 1687 nog vijf 
maandenn voor het Zwolse werkhuis Net als Tobit's vrouw Anna deed /e wat van een arbeidzame vrouw 
mochtt worden verwacht Van Wijngaarden 2000. Zorg. 170 

' ""  Hondius 1679. Swart register. 435-436. 
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Ookk Petrus W ïttewrongel Het zich ut zijn Oecononua Christiana ofte Christeüeke Ihiyshoitdinge.wx-XYWxn 

dee eerste editie in 1655 verscheen, in vergelijkbare bewoordingen uit.1' 

Inn de rijke komische en satirische literatuur van de Nederlanden werd het thema van de 

werkendee vrouw dan ook nauwelijks geproblematiseerd. De m geuren en kleuren beschreven 

conflictenn tussen mannen en vrouwen gingen niet over dit buitenshuis werken, maar over de 

strijdd om de macht, over geldverspilling en seksualiteit. ' Illustratief is het verhaal uit een klucht 

vann ( i e mt Hendencxsz. van Breughel uit 161().'s Men oude boer wordt uit de handen van 

soldatenn gered door zijn jonge vrouw, / i j koopt hen af en gaat vervolgens naar de markt om 

warenn te verkopen, teneinde het verloren geld weer terug te verdienen, l o t zover is er niets aan 

dee hand. / i j maakt vervolgens een fout door op de terugweg m een herberg haar geld te 

verdrinken.. Zijn verwijt dat ze het geld heeft verspeeld en zich gewaagd heeft in een herberg, bij 

uitstekk een mannelijk domein, leidt tot een tegenverwijt. f li j heeft zijn huis niet weten te 

verdedigenn en weet zijn (seksuele) echtelijke plichten niet na te komen. De afsluitende 

constateringg aan het einde van het eerste deel - 'De boer gaet binnen, de boerin gaet met melk te 

merct'' moet in deze algemene context van de omkering van rollen worden opgevat, / e vormt 

geenn kritiek op het buitenshuis werken van de vrouw. Ook in het satirische geschrift De Mvangeüën 

ranran de spinrokken, waarvan sinds het verschijnen in 1475 tot ver in de zeventiende eeuw 

verschillendee Nederlandstalige edities in omloop waren, zit de pijn niet in een economische 

omkeringg van ro l len ." 

Hoee lager men op de maatschappelijke ladder kwam, hoe acceptabeler en achtenswaardiger het 

verschijnsell  van de werkende vrouw werd. Dirck Yolckertsz. Coornhert rekende het spinnen, 

typischee beroepsmatige activiteit voor vrouwen uit de laagste klassen, tot de 'nodighe ende nutte' 

werkzaamhedenn ten behoeve van de inkomensvoorziening.'"11 l iet leverde weliswaar geen royale 

inkomstenn op, maar bood wel de gelegenheid eerzaam het hoofd boven water te houden. In de 

embleembundell  Sinnepoppen van Roemer Yisscher uit 1614 gaat het mot to 'ïeering na neer/ngb 

vergezeldd van de afbeelding van een spinrok. Met gevoel voor understatement dichtte hij dat wie 

dee tering naar de nering zet 'die is altijdt njck, vrohjek en wel te vreden: lae dat [zo zelfs dat] met 

spinnenn de kost oock gewonnen wordt, als is het wat soberhjck'. I .en opvatting van vergelijkbare 

strekkingg is aan te treffen in een reeks verbeelde spreekwoorden, uitgegeven door Claes (ansz. 

Yisscherr (voor 1652). Het spreekwoord 'Beter gesponnen als niet gewonnen' wordt hierin 

gevisualiseerdd door een vrouw achter een spinnewiel.1"1 

Dee associatie van spinnen met bescheiden inkomsten berust niet op toeval. Ze maakt 

onderdeell  uit van een brede stroom van visuele uitingen waarin het beeldmotief van het spinnen 

niett alleen werd gekoppeld aan arbeidzaamheid, maar ook aan de menselijke inspanning die 

hiermeee onvermijdelijk gepaard gmg. In het vroegmoderne gedachtegoed het men er geen 

'""  Haks 1 y82. Huwelijk en gezin. 152 Groenendijk [WA. Nadere reformatie. 82, 
Dee strijd tussen man en vrouw over hun respectievelijke rol kent een uitgebreide iconografische traditie, 
waarinn ook de s> mboliek van het spinnen regelmatig wordt gehanteerd De man die /o dom is om zich met 
spinnenn op te laten zadelen, is hiervan wel het bekendste motief. Bleyervcld 2000. Vrouwenlisten, afb 62g 
Matthewss Grieco 1997. 'Pedagogical prints'. 67, 

yy Leuker 1992. [.ast van 'thuys. 199-200 
'JJ Het werk verscheen oorspronkelijk in het Frans (Bnigge). maar een eerste Nederlandstalige editie volgde in 

15600 in Antwerpen Latere edities verschenen in Amsterdam 11575). Rotterdam (1600) en Amsterdam 
(( 1662) Over de verbeelding van dit werk. Löwensteyn 1987. 'Toveren' 

:: Coornhert/Bcckcr 1982. Zedekunst. 184. nr. 40. 
: || Hollstem. dln 38-39. nr 312 
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onduidelijkheidd over bestaan, dat het arbeidzame leven niet over rozen ging. De werkende Adam 

enn Uva, die na de Zondeval 'm het zweet huns aanschijns' de kost verdienden, leggen hier in 

beeldd en geschrift getuigenis van af. Alhoewel de scherpe kantjes in de zeventiende eeuw 

geleidelijkk aan verdwenen en de menselijke arbeid minder als een straf en meer als een opdracht 

werdd gezien, bleef het compagnonschap tussen arbeidzaamheid en inspanning onverminderd 

opgeldd doen.1"" Tn Ce sa re Ripa's Irnnnlagia uit 1644 houdt Diligentia (de ^lijt ) niet /onder reden een 

tijmtakk in de hand, waaromheen bijen cirkelen . , : ' Net zoals de bij zich grote moeite moet 

getroostenn om uit de dorre bittere tijmtak nectar te zuigen, zo moet de vlijtig e mens nut en profijt 

halenn uit zijn werkzaamheden, hoe zwaar die vaak ook zijn. Ook met andere attributen, zoals de 

roedee en sporen, draagt Diligenüa in talloze zestiende-eeuwse prenten de boodschap uit dat 

arbeidzaamheidd en gezwoeg veelal samengaan.i : 4 

Eenn uiterst doeltreffende formule voor de verbeelding van menselijke inspanning in 

relatiee tot arbeidzaamheid was het motief van de ouderdom. Ouderdom laat immers fysieke 

sporenn na. De oudere mens heeft al een hele weg door 's levens tranendal afgelegd. Ouderdom 

refereertt bovendien aan de tijd 'die aireede gevordert is'.,::> Arbeidzaamheid en vlij t staan of vallen 

mett een verstandig en effectief gebruik van die toebemeten tijd. Vandaar dat Diligenüa m 

zestiende-eeuwsee prenten regelmatig samen met Tempm (De lijd ) ten tonele verschijnt. Soms 

neemtt Diligenüa zelfs de gedaante van een oude vrouw aan. In een gravure van Philips Galle naar 

Maartenn van Heemskerck uit de serie De ellende van rijkdom uit 1563, volgen Arbeid (Labor), 1 'l'ijt 

(Düigentia)) en Spaarzaamheid (Parsimonia) de geblinddoekte Fortuna op de weg waarlangs 

welvaartt kan worden bereikt (189).126 Arbeid heeft een vuursteen en vuurijzer in de hand ten teken 

vann zijn onvermoeid bezig zijn. Spaarzaamheid is een jonge vrouw, die haar schoenen heeft 

uitgetrokkenn om slijtage te voorkomen. I 'bjt wordt voorgesteld als een oude vrouw met spinrok 

enn spin tol. In de spinrok is een brandende kaars geplaatst, teken van het tot diep in de avond 

doorwerkenn van de arbeidzame mens. De visuele associatie van arbeidzaamheid, ouderdom en 

spinnenn komt ook voor in het Narrenschijj van Sebastiaan Brant, dat in 1548 in een Nederlandse 

vertalingg in Antwerpen uitkwam onder de titel Der Sotten Schip}'1 In een van de prenten 

symboliserenn twee vrouwen de twee wegen die in het leven kunnen worden gevolgd. Het is een 

variatiee op het motief van Hercules op de tweesprong.i : s De oude vrouw met spinrok 

representeertt de arbeid en de deugd. Haar weg is omringd door doornen en distels. De naakte 

jongee vrouw representeert de weelde en genoegens. Haar weg is met bloemen bezaaid. Het is 

duidelijkk welke weg de auteur de mens als navolgenswaardig voorhoudt. Eenzelfde koppeling 

tussenn arbeidzaamheid, ouderdom en spinnen is aan te treffen in de eerder besproken taferelen 

1""  Zie hoofdstuk 1. 
1_JJ In de andere hand houdt zij een amandeltak. verstrengeld met een moerbeitak, vast. Dit duidt op het belang 

vann de juiste maat houden. Cesare Rjpa's Iconologie! verscheen voor het eerst in Rome in 1593. Er zijn daarna 
diversee edities en vertalingen (met uitbreidingen en aanvullingen) verschenen, waaronder de aangehaalde 
Nederlandsee vertaling uit 1644. Ripa/Becker 1971. Iconologia. 344-345 

1:44 Ook in geheel ander verband is deze combinatie aan te treffen. In Vondel's Palamedes. zijn dubbele treurspel 
mett de Griekse held Palamedes (maar feitelijk Van Oldenbarnevelt) in de hoofdrol, wordt de held 
beweeklaagd:: 'Door kreupeibosch. door wegen ruvgh begroeyt./ En onbestraet: daer elcke stap vermocyt/ Een 
arbeydsaemarbeydsaem (mijn cursivering) hardvochtigh [krachtig] man gcteelt/ Om barrevoets geschoevt te gaen met 
celt'.'Stcrckk 1929. dl. 2. 725. 

'"^^ Ripa/Becker \97\. Iconologia. 346 
]] ''rr '' Cat. Haarlem 1986. Leerrijke reeksen, nr 4.2 
l__ Het is de prent in hoofdstuk CX In hoofdstuk CXII verschijnt de oude vrouw met spinrok weer ten tonele 

Veldmann 1992. 'Images of labor'. 239-240 Brant/Gccraedts 1981. Sotten schip. CX (met afb.). 
'"**  Hall 1993, Iconografisch handboek, lemma 'Hercules'. 140 
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vann Tobit en zijn spinnende Anna (186) en de prent van Adriaen van de Venn e in de hmbtemita of 

ZinnewerckZinnewerck van [ohan de Brune (187). De vele vergelijkbare composities van naamloze oudere 

echtparenn in ambachtelijke ambiance uit de zeventiende-eeuwse schilderkunst, waarin menige 

spinnendee oudere vrouw figureert, versterken dit beeld alleen maar (112 en 114).'̂  

Nergenss komen spinnen, arbeidzaamheid en ouderdom echter zo samengebald bijeen als 

inn een schilderij van de Amsterdamse schilder Xicolaes Maes uit circa 1655. Hen oude vrouw zit 

voorovergebogenn achter een spinnewiel (190). Haar gezicht is getekend door de tijd. Op het 

puntjee van haar neus zit een brilletje dat de gebreken van de ouderdom enigszins moet 

compenseren.. I laar aandacht richt zich op de bezigheid van haar handen. Men nauwkeurige blik 

opp haar werkzaamheden laat zien dat de vrouw niet spint, maar twijnt. Bij twijnen worden twee 

off  meer draden ineengedraaid, zodat een hechte en gladde draad ontstaat.l jL ' De vrouw is gekleed 

inn een rode blouse, mogelijk opnieuw een verwijzing naar haar deugdzaamheid, en een donkere 

jakk of jurk.1'1 Een grof schort ligt op haar schoot. Ze bevindt zich in de hoek van een kale ruimte; 

dee pot en haardtang aan haar voeten en de haspel aan de muur zijn de enige overige accessoires. 

II  Iet is een beperkte huiselijke ambiance. De belichting is schaars, maar zo vormgegeven dat de 

vrouww treffend wordt uitgelicht. 

Nicolaess Macs heeft diverse oude spinnende vrouwen geschilderd.10 Tn het derde kwart 

vann de zeventiende eeuw was dit een populair thema. Naast Nicolaes Maes hebben met name 

Gerritt Dou en andere vertegenwoordigers van de Leidse fijnschilders zich hierin verdienstelijk 

getoond.1"'33 Dominicus van Tol134, Abraham de Pape '3\ Quiringh van Brekelenkam en Jacob 

'I'oorenvliett hebben meerdere spinnende of haspelende vrouwen, alleen of in gezelschap van 

anderenn (man, kinderen), op hun naam staan. Meestal zijn het oudere of zeer oude vrouwen, net 

alss Maes' spinster getekend door de jaren en sober gekleed, zoals de Oude haspelende vrouw van 

Gerritt Dou (191). Ook in de zeventiende-eeuwse schilderkunst van de Zuidelijke Nederlanden 

dominerenn oude spinnende of haspelende vrouwen het beeld.1'6 Tn het werk van Michael Sweerts, 

werkzaamm ui Rome en Brussel, komen diverse frontaal afgebeelde oude spinnende 

(boeren)vrouwenn voor.137 Ook hier springt de sobere eenvoud en monumentale wijze van 

ll~"~" Andere voorbeelden zijn ondermeer te vinden in het werk van Quiringh van Brekelenkam en David Ryckaert 
IIII  Lasius 1992. Van Brekelenkam. nr. 34 (met afb.) en Van Haute 1999. Ryckaert. nrs. A 74 (met afb). A 75 
(mett afb). A 137 (met afb). 

1"'' Twijnen kwam niet in elke tak van de textielnijverheid voor, maar wel in de ras- en greinnijverheid. 
Posthumuss 1939. Leidsche lakenindustrie, dl. 3, 271-273. 

'"""  Zie voor de mogelijke betekenis van de kleur rood de paragraaf Hui.seItjke nuances uit dit hoofstuk 
'"'""  In het Rijksmuseum in Amsterdam bevindt zich nog een Oude Spinster van zijn hand. Ook zij is be/ig met 

twijnen. . 
: ""  Het is opvallend dat juist twee belangrijke leerlingen van Rembrandt, Macs en Dou. het thema van de 

spinnendee vrouw /o vaak hebben verbeeld Rembrandt's verbeelding van spinnende vrouwen was beperkt tot 
hett verhaal van Tobit en Anna (zie afb. 1X6). Verder spelen spinnende vrouwen in zijn werk geen rol. 

""  Van Van Tol zijn ongeveer 36 vermeldingen bekend van schilderijen met spinnen als thema. Cat Leiden 
1988.. Leidse fijnschilders. nr. 81. nt. 1 

°° Abraham de Papc heeft veel oude spinnende (naast lezende of naaiende) vrouwen geschilderd Cat. Leiden 
1988.. Leidse fijnschilders. nr. 64 
Voorr de zestiende eeuw kan worden gewezen op de verschillende vlasspinnende oude vrouwen van of naar 
Macrtenn van Geve Zie onder meer Veilingcat Wenen 1995. nr 213 
Kultzenn 1996. Sweerts. nrs 9. 30. 31. 11 Cat Amsterdam/San Francisco/Hartford 2002. Sweerts. nr. 1 1. 
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verbeeldingg in het oog. ' 's De vrouwen zitten meestal niet bij een spinnewiel, maar hebben een 

spinrokk en spin tol in de hand.1'9 

Oudee vrouwen zijn in de zeventiende eeuw geenszins louter spinnend verbeeld, maar ook 

bijj  de uitoefening van allerhande typisch vrouwelijke bezigheden, die ons uit de huiselijke 

genretaferelenn zo bekend zijn (81). Toch onderscheiden de spinnende, twijnende en haspelende 

oudee vrouwen zich van het corpus van afbeeldingen met vrouwen van jeugdige en middelbare 

leeftijdd die zich vlijti g van hun huiselijke taken kwijten. In boedelinventarissen staan ze vaak te 

boekk als 'Ren spinnent bessie van Turners' en 'Ren besjie dat spint', hetgeen een expliciete 

verwijzingg naar de ouderdom van de verbeelde vrouwenfiguren inhoudt.'4" In hun gerimpelde, 

afgeleefdee gezichten en teruggetrokken bestaan vormen zij niet alleen toonbeelden van 

vroomheid,, maar evenzeer van arbeidzaamheid.'4' Zij strekten met hun voortdurende inspanning 

enn blijvende toewijding de inwoners van de welvarende Republiek tot lichtend voorbeeld. Di t 

goldd zeker ook het vrouwelijk deel der natie dat zich met altijd naar het ideaal wilde schikken. 

TegendraadseTegendraadse vrouwen 

Naastt vlijtig e huisvrouwen en arbeidzame vrouwen waren er natuurlijk ook vrouwen die niet 

wildenn deugen. In alle kleurschakeringen die denkbaar zijn. Hoeren en andere onkuise vrouwen. 

Bedelendee of criminele vrouwen. Vrouwen die de broek aan hadden. Luie, verkwistende of 

dronkenn vrouwen. De visuele representatie van deze tegenhangers van de deugdzame vrouw is 

evenn rijk als divers.142 De laveloze vrouw in De wijn is een spotter van Jan Steen uit circa 1668-1670 

iss slechts een van de vele voorbeelden waarin de vermeende vrouwelijke onmatigheid op velerlei 

vlakk aan de kaak wordt gesteld (192).m Ook het beeldmotief van het spinnen duikt vaak in deze 

contextt op. Door de spinrok in ruste werd ongewenst gedrag bekritiseerd; de spinrok in actie, 

symbooll  der deugdzaamheid en arbeidzaamheid, stelde daarentegen het gewenste gedrag aan 

afvalligenn ten voorbeeld. Xiet alleen op paneel of prent, maar ook in de openbare ruimte, zoals in 

hett geval van de vroegmoderne spinhuizen. 

Dezee instellingen werden aan het einde van de zestiende eeuw opgericht als tuchthuizen 

voorr allerlei slag van ondeugdzame vrouwen.144 De naamgeving van deze instellingen berustte 

mett op toeval. Allereerst speelde het type werkzaamheden dat hier door de vrouwen verplicht 

werdd verricht een rol. Het spinnen was een van deze werkzaamheden. Het wordt regelmatig 

verbeeldd op zeventiende- en achttiende eeuwse prenten van spinhuizen, zoals de prent in de 

Sweertss werkte aanvankelijk in de stijl van de Bamboccianti. maar ontwikkelde geleidelijk een meer 
academischee stijl. Karakteristiek voor zijn werk is de combinatie van deze academische stijl met de 
verbeeldingg van onderwerpen uit het dagelijkse leven Kult/en 1996. Sweerts. hoofdstuk 1. 

uc>uc> Dit is overigens een verschil met de afbeeldingen uit de Noordelijke Nederlanden. In de Noordelijke 
Nederlandenn zijn de verbeelde spinwerkzaamheden meer gedifferentieerd: zuiver spinnen, haspelen en 
twijnen. . 
Dee term 'besjes' werd ook in die tijd vaak gebruikt in relatie tot oude vrouwen. De citaten zijn respectievelijk 
afkomstigg uit de GPI. mv Petronella de la Court. Amsterdam 1707/08/16 en inv Pieternella Palm. Dordrecht 
1674/03/17. . 

1411 Over de haspel als symbool voor matigheid: Franits 1993, Paragons of virtue, 184-188 
14""  Cat Nijmegen 1985. Heks en heilige. Bleycrveld 2000. Vrouwenlisten 
'4'' Cat. Amsterdam/Washington 1996. Steen, nr. 38. 
1444 Het Amsterdamse Spinhuis werd aanvankelijk opgericht als onvrijwilli g werkhuis voor arme en bedelende 

vrouwen.. Al snel ontwikkelde het zich tot een strafgevangenis. Van de Pol 1996. Amsterdams hoerdom. 187-
196. . 
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BescbryringeBescbryringe ran Amsterdam van Tobias van Domselaer uit 1665 (193).14' Ook het naaien kwam 

veelvuldigg als verplichte bezigheid voor en nam verhoudingsgewijs in de loop van de zeventiende 

eeuww zelfs toe.1"" ' De zijgevel van het Amsterdamse Spinhuis gaf ook visueel uitdrukking aan de 

aldaarr verrichte werkzaamheden. Hierop prijkten drie vrouwenfiguren die bezig zijn met spinnen, 

naaienn en breien.14. 

Hett belang van de term spinhuis is echter niet louter gelegen in de aard van de 

werkzaamhedenn die aldaar werden verricht. Het had een verstrekkender betekenis, die te maken 

hadd met het achterliggende concept van deze tuchthuizen. Centraal hierin stond de gedachte dat 

menselijkee arbeidzaamheid cruciaal was als remedie tegen allerhande onmaatschappelijk gedrag. 

Dee vele zestiende- en zeventiende eeuwse prenten waarin arbeid en vlij t een hoofdrol speelden en 

luiheidd aan de kaak werd gesteld, gaven mede gestalte aan dit chnstelijk-humanistische denken.i4S 

Hett besef dat ledigheid de moeder van velerlei zonden was en menigeen tot de armocdestaf 

bracht,, was wijdverbreid en werd ook ii i de rechtspraktijk tot richtsnoer genomen. Reeds 

driekwartt eeuw voor de oprichting van het Amsterdamse Spinhuis vaardigde het Amsterdamse 

stadsbestuurr een keur uit (1529) om meisjes die niet op eigen kracht in hun levensonderhoud 

kondenn voorzien verplicht een handje te helpen. Di t alles met de argumentatie dat 'veel quaden 

endee ongeregeltheyden spruyten uuyt ledicheyt'. De meisjes moesten zich alle werkdagen begeven 

naarr de kapellen van twee gasthuizen, 'aldacr zekere vrouwen wesen zullen mit diversche 

gereetscapp van wielen, haspelen, kaerden e t c, die den voors. scamelen persoenen buyten hoereu 

costt lecren zullen spinnen ende andere hantwerck, daermede dezelve van de brootsack zullen 

moegenn blyven ende gehouden werdden'.1"19 

Arbeidd voorkwam niet alleen ongewenst gedrag, maar was ook het aangewezen middel 

omm mensen die maatschappelijk waren ontspoord weer op het rechte pad te krijgen. De roede 

werdd dan zonder pardon uit de kast gehaald in de vorm van opname in een van de daartoe 

geëigendee tuchthuizen. Boven de ingang van het Amsterdamse Spinhuis stond het opschrift 

'Schrikk niet. Ik wreek geen quaet: maar dwing tot goet'.lr" ' In een marineren relief boven dit 

opschriftt zijn drie vrouwenfiguren afgebeeld. De middelste vrouw geeft een van de tuchtclingen 

err met een gesel van langs. De scène is tot op de dag van vandaag te zien op de bewaard gebleven 

poortt aan de Spinhuissteeg ui Amsterdam (194).,M Velen hebben de straffe hand van de 

tuchtigingg tot ver in de achttiende eeuw aan den lijv e mogen ondervinden. Het vergrijp hoefde 

daarr in onze ogen niet eens zo heel groot voor te zijn. 1 Iet naaktmodel Cornelia of Xeeltje 

fansdr.. van Doominck, die het gewaagd had voor maar liefst zeven Haagse schilders te poseren. 

uu""  Een prent van het interieur van een spinhuis met spinnende vrouwen komt eveneens voor in Abraham a 
Sanctaa Clara's Iets voor allen, oorspronkelijk in het Duits verschenen in 1699 en 1711. In 1719 verscheen de 
Nederlandsee vertaling in vier delen. De prent was van de gebroeders Luyken (zie verderop in de/e paragraaf) 

14""  In een doorkijkje op de achtergrond van een groepsportret van twee regenten en twee regentessen van het 
Amsterdamsee Spinhuis van Bartholomeus van der Helst uit 1650 zijn vrouwen bezig met linnennaaien. Het 
zeerr grote paneel bevindt zich in de collectie van het Amsterdams Historisch Museum. Cat Amsterdam 
1975/1979.. Voorlopige catalogus, nr 172 Wagenaar vermeldt in zijn stadsgeschiedenis dat in zijn tijd nog 
eenn deel van de tuchtclingen spinwerkzaamheden verrichtte, omdat ze onbekwaam waren voor linnennaaien. 
Ditt wijst op een minder prominente rol van het spinnen als verplichte activiteit Van de Pol 1996. 
AmsterdamsAmsterdams hoerdom. 189. 

1477 Wagenaar 1971-1972. Amsterdam, dl. II. bock IV. 258 
!4SS Zie hiervoor ook hoofdstuk 1 
!4JJ De keur van 1 september 1529 is opgenomen in Van Dillen 1929/1933/1974. Bronnen, dl. l.nr. 158. Het 

begripp 'brootsack' wordt hier gebruikt in de betekenis van 'bedel/ak' WNT. dl. 3. I. 1577. 
' ' '' De tekst is afkomstig van PC Hooft Wagenaar 1971/1972. Amsterdam, dl II. boek IV. 257. 
11  In 1643 brandde het Spinhuis af. maar de poort werd gered en kreeg een plek in het nieuw gebouwde 

Spinhuiss (gereed in 1645) Spies 1991/1992. Grachtenhoek. dl. 2. 159. 
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werdd in 1678 'in het werchuijs geconfmecrt om met harer handen arbevt de cost te winnen tot 

naderr ordre'.l i : De associatie \'an het spinhuis met onzedige vrouwen maakte overigens de 

spinhuizenn tot een attractie waar zowel Amsterdamse als buitenlandse bezoekers tegen betaling 

graagg een kijkje gingen nemen. '" Publiekelijk werden de vrouwen op deze manier te kijk gezet. 

Tochh berustte deze associatie maar gedeeltelijk op de werkelijkheid. Prostituees maakten slechts 

eenn minderheid van de populatie van de spinhuizen uit. De meerderheid van de tuchtelingen zat 

voorr misdrijven als diefstal, beroving, geweldpleging of een combinatie hiervan.1'4 Veel spin- en 

werkhuizenn in de Republiek ven-uiden bovendien een rol bij het terugdringen van armoede en 

bedelarij.. Met name rond 1700 trad in veel steden het werkverschaffingsaspect meer en meer op 

dee voorgrond.1" 

Inn de regentenkamer van het Amsterdamse Spinhuis bevonden zich in de loop der jaren tal van 

groepsportrettenn van regenten en regentessen van deze instelling. Daaronder was ook het 

groepsportrett Regenten ran bet Spin- en Xieitwe Werkhuis van Karel Dujardm uit 1669 (I95).l x ' 

Zelfverzekerdd hebben de heren regenten zich hier laten portretteren. Door een zijdeurtje kijken 

dee vermoedelijke binnenvader en -moeder toe. Regenten noch binnenvader en -moeder wekken 

hierr echter de interesse. Ze zijn niet uniek. Het aantal groepsportretten van regenten van het 

Amsterdamsee Spin- en Werkhuis is aanzienlijk.1''7 Interessant is de achtergrond waartegen de 

herenn zijn geportretteerd, l ussen gecanneleerde zuilen zijn drie klassieke vrouwenfiguren 

afgebeeld.. Ze hebben elk een ander attribuut in handen. Van links naar rechts gezien gaat het om 

eenn spinrok, een draad en, volgens de gangbare interpretatie, een bos vlas. Zonder uitzondering 

attributenn die verbonden zijn met het proces van spinnen, waaraan de instelling haar naam 

dankte.. Het laatste attribuut zou echter ook een roede kunnen voorstellen en daarmee evenzeer 

eenn passend attribuut in deze context zijn.1'1*  Tuchtiging vormde in de kern de bestaansreden van 

hett spinhuis, zoals treffend wordt verwoord in het eerder aangehaalde citaat van P.C. Hooft. De 

tewerkstellingg zelfwas namelijk een vorm van tuchtiging. 

Indienn de klassieke vrouwenfiguren in dit licht opnieuw worden bezien, dan vertonen ze 

eenn zekere verwantschap met de De drie Schikgodinnen die volgens de Grieken en Romeinen het 

menselijkee levenslot bestierden.119 Ze zijn ondermeer verbeeld op een schilderij van Coniehs 

Cornehsz.. van Haarlem uit 1618 (196).l w Clotho die de levensdraad opzet, iMchesis die de draad 

verderr spint en AtroposcXvt de draad op een onbekend moment doorknipt. De vrouwenfiguren op 

hett schilderij van Dujardin hebben mogelijk een vergelijkbare en volgtijdelijke taakverdeling, 

alhoewell  praktischer en wereldser van strekking. De spinrok van de eerste vrouwenfiguur kan 

' ""  Geciteerd in: Miedema 1995, Kunst historisch, 115, nt 83. 
11 '' Van de Pol 1996, Amsterdams hoerdom, 191-196. 
''"**  Idem. 190. 192. Zij spreekt over de mythe van het spinhuis als opbergplaats voor prostituees. 
1111 Zie hiervoor Van der Vli s 2001. Leven in armoede, 209-212 en de aldaar aangehaalde literatuur 

Hett schilderij bevond zich vanaf 1782 in het nieuw gebouwde Spin- en Nieuwe Werkhuis in de Roetersstraat 
(verhuisdee mee uit de eerdere locatie) en bleef daar tot in 1808. toen het op last van Lodewijk Napoleon 
onderdeell  ging uitmaken van de collectie van het Koninklijk Museum. Bos 1996. 'Capitacle stucken', 65-102 
Eenn groot aantal hiervan bevindt zich in de collectie van het Amsterdams Historisch Museum. Cat 
Amsterdamm 1975/1979. Voorlopige catalogus, nrs. 23.69. 139. 172.396.483. 

1111 De parallel met het groepsportret Regenten van het Tucht- en rasphuis van Cornells van der Voort uit ca 
16188 dringt zich op. Op deze voorstelling is op de verbeelde binnenplaats het beeld van Castigatio 
(kastijding)) zichtbaar Cat Amsterdam 1975/1979. Voorlopige catalogus, nr. 483. 

' i yy Hall 1993. Iconografisch handboek, lemma 'Drie schikgodinnen'. 91. 
1""'' Van Thiel 1999. Van Haarlem, nr. 129. De locatie van het schilderij is onbekend Voorde verbeelding van 

ditt thema in de beeldende kunst: Pigler 1974. Barockthemen. dl. 2. 213-215 
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gezienn worden als svmbool voor de plaats van de vrouw ui het maatschappelijk bestel; een plaats 

waarr de tuchtelingen niet aan voldeden, vandaar hun tijdelijke opname in het spinhuis. De 

spinrokk en de draad van de eerste twee vrouwenfiguren te/amen verbeelden de inspanning die 

vann de deugdzame vrouw op de haar toegewezen plek werd vereist. Voor veel vrouwen uit het 

lageree segment hield die deugdzaamheid mede in. dat zij een actieve bijdrage dienden te leveren 

aann het gezinsinkomen. Zonder hun inspanning werd, letterlijk en figuurlijk , de wol niet in draad 

omgezett en kwam er dus geen brood op de plank. Door dit tegendraadse handelen 

veronachtzaamdenn zij niet alleen de goddelijke opdracht tot voorziening m het levensonderhoud, 

maarr legden zij bij zichzelf ook de kiem voor alle denkbare kwaad. De derde vrouwenfiguur laat 

err met haar roede dan ook geen twijfel over bestaan, dat degenen die van het rechte pad 

afdwaaldenn niets anders dan de roede konden verwachten. Zij waren 'waerdich om in Spijnthuijs 

gesett te werden', zoals volgens de regenten van de Delftse Kamer van Chantate van toepassing 

wass op de goddeloos levende Annetge Pieters.1M Kn was het met de roede van het spinhuis, dan 

well  de roede van de rest van het justitiële strafsvsteem of de kerkelijke tucht. De roede was dus 

hett logische sluitstuk van een maatschappelijk gedachtegoed, waarin arbeidzaamheid een cruciale 

roll  vervulde. Niet voor niets was het een van de gangbare attributen van de vroegmoderne deugd 

Diügenüa.Diügenüa. Xaast de sporen of de zweep, die de noodzakelijke en gezonde aansporing tot 

arbeidzaamheidd verbeeldden (197), fungeerde de roede als het instrument van de tuchtiging.1'2 

Niett om zichzelfs wille, maar om het goede te bewerkstelligen. Uiteindelijk diende de roede 

hetzelfdee doel als de lofprijzing. In de Allegorie van vlijt  en luiheid van de Meester van de Verloren 

Zoemm uit circa 1560 bevindt de vrouwenfiguur die de Deugd personifieert zich - zoals het hoort -

inn het midden (198). In haar rechterhand heeft ze een lauwerkrans en in haar linkerhand een 

roedee vast. Met de lauwerkrans huldigt zij Diligenlni.{b' De roede houdt zij bestraffend boven 

DesidiaDesidia (de Luiheid) w 

II  Iet schilderij van Dujardm is op te vatten als een kernachtige verbeelding van de discrepantie 

tussenn maatschappelijke moraal en de achterliggende weerbarstige werkelijkheid. Het waren 

immerss de tijdelijke bewoonsters van de spin- en werkhuizen, die door hun aanvankelijke of 

somss blijvende overtreding van het voorgehouden maatschappelijke ideaal van vrouwelijke 

deugdzaamheidd de grenzen van dit ideaal lieten zien. Ook de zeventiende eeuw was niet vrij van 

brokenbroken dreams. De spin- en werkhuizen waren er de ultieme resultante van. Deze conclusie is niet 

louterr historische wijsheid achteraf, maar werd ook door tijdgenoten zo verwoord. In de vroeg 

achttiende-eeuwsee Nederlandse vertaling van pater Abraham a Sancta Clara's lltwas J/ir alle. een 

vann de vele vroegmoderne didactische en geïllustreerde beroepenseries, is de tekst bij de illustratie 

vann het spinhuis op dit punt helder.1'" De beschrijving begint met een uitgebreide schets van de 

voorgeschiedeniss en betekenis van het spinnen. Vrouwen die de reeks van illustere voorbeelden 

enn de gangbare culturele gedragsnormen, omstandig door de auteur uit de doeken gedaan, niet 

111 Van der Vli s 2001. Leven m armoede. 210 
11 " IllustratedBartsch. dl 4. nr. 116. Veldman 1992. 'Images of labor', afb 45. 
'JJ Het is overigens een van de weinige keren dat Düigenüa als allegorisch personage in de schilderkunst naar 

vorenn treedt In de prentkunst daarentegen is /.ij. zoals de voorbeelden uit hoofdstuk 1 en dit hoofdstuk 
aantonen,, regelmatig verbeeld (zie respectievelijk een van de afbeeldingen uit de serie De beloning voor 
arbeidarbeid en diligentia (afb 26) en de afb 183, 189 en 197) 

44 Cat Antwerpen 1998. Facetten, nr A 19 De huldiging treft primair de intellectuele arbeid, maar door de 
verbeeldingg van de ploegende boer op de achtergrond worden ook andere vormen van arbeid hierbij 
inbegrepen n 

'' " Abraham a Sancta Clara 1741. Iets voor allen. 446 De eerste Nederlandse vertaling verscheen in 1719 
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wildenn navolgen en hun deugdzaamheid verzaakten, kregen uiteindelijk hun verdiende loon door 

eenn gedwongen opname en tewerkstelling in het spinhuis. Kr restte de maatschappij weinig 

anders. . 

Inn de wijze waarop het verschijnsel van de 'Lutje', 'boosaerdiche' of 'verwilderde' vrouwen 

visueell  in schilderij, prent of op gebouwen een vertaling kreeg, wordt dus het dominante 

maatschappelijkee gedachtegoed zichtbaar.1'" De tegendraadse vrouwen vertellen immer*  niet hun 

eigen,, maar een door de gezeten burgerij gekleurd verhaal. Het is een verhaal in omgekeerde 

visuelee bewoordingen. Juist door de verwijzing naar de tegendraadsheid van sommige vrouwen 

werdd de draad van het maatschappelijke gedachtegoed over deugzaamheid en arbeidzaamheid 

verstevigd.. In de kern verbeelden de tegendraadse vrouwen dan ook dezelfde boodschap als de 

nijveree lakenspiusters, deugdzame huisvrouwen en arbeidzame vrouwen die eerder in dit 

hoofdstukk ten tonele verschenen. Uiteindelijk diende de meervoudige symboliek van de spinster 

eenn en hetzelfde doel: het uitdragen van een gedachtegoed waarin arbeidzaamheid een 

nastrevenswaardigee deugd was. Het was deze boodschap die er met de hoofdrol vandoor ging. 

Voorr de keur aan vrouwen die haar verbeeldden, was hoogstens een bijrol weggelegd. Hun 

identiteitt ging schuil achter een maatschappelijk gedachtegoed dat mede door hen goed uit de 

verff  kwam. 

Dc/cc termen zijn ontleend aan verschillende passages uit Van der Vli s 2001. Leven m armoede. 209-211 

17') ) 




