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S l o t b e s c h o u w i n g g 

Dee Leidse lakenkoopman en politiek theoreticus Pieter de la Court (1618-1685) typeerde de 

Leidsee bevolking in 1659 als een bevolking met 'veelderleij Natiën, Talen, Religiën en 

nrmparien'.11 Tn de smeltkroes van zeventiende-eeuws Leiden was niet alleen nationaliteit, taal en 

geloofsovertuiging,, maar ook beroep een in het oog springend en onderscheidend kenmerk van 

dee inwoners van deze stad.2 Rn wat voor Leiden gold, ging ook op voor andere steden in de 

Republiek.33 De economische bedrijvigheid draaide in de stedelijke centra op volle toeren.4 Op 

elkee hoek van de straat was de echo van de economische bloei van Holland's Gouden Heuw 

zichtbaar.""  Beroepsbeoefenaars van velerlei snit verleenden hun diensten aan de sterk groeiende 

stedelijkee populatie en voorzagen op die manier in hun eigen levensonderhoud. Naar 

internationalee maatstaven kende de Republiek een hoog welvaartspeil voor alle lagen van de 

bevolking.""  Menselijke arbeid bracht niets dan voorspoed en vooruitgang. Het werd in de steden 

gekoesterdd als een economisch en maatschappelijk cruciaal fenomeen. 

Dee dagelijkse beroepsuitoefening sprong niet alleen fysiek in het oog, maar was voor 

velenn ook een belangrijke identiteitsbepalende factor. I Iet beroep gaf naast herkomst en 

geloofsovertuigingg mede vorm aan iemands maatschappelijke status. De verwoede pogingen van 

veell  burgers om door tactische beroepskeuzes voor zichzelf en hun nakomelingen de familie op 

dee maatschappelijke ladder te laten stijgen, zijn een van de vele indicaties dat het beroep in de 

vroegmodernee tijd geen quantité négligeabk was.7 Berekening was ook bij de uitverkiezing van een 

huwelijkspartnerr niet afwezig. l i et beroep van de aanstaande bruidegom van dochterlief of van 

dee vader van de schoonzoon in spé was een factor van gewicht; alle moralistische kritiek op de 

verzakelijkingg van het huwelijk ten spijt* 

Inn de schilder-, prent- en toegepaste kunst van de vroegmoderne Nederlanden zijn de sporen van 

dee maatschappelijke waardering voor menselijke arbeid en van de constituerende rol van het 

beroepp in de identiteitsvorming volop terug te vinden. Op het eerste gezicht vertoont het 

beeldmateriaall  met economische motieven weinig overeenkomsten met de sociaal-economische 

werkelijkheid,, zodat getwijfeld kan worden aan de historische bronwaarde hiervan.9 Di t is echter 

schijn.. De betekenis van het beeldmateriaal is niet primair gelegen in de documentaire waarde, 

alhoewell  die op onderdelen geenszins afwezig is. I Iet pothuis van de schoenlapper, de zwaarte 

vann de vracht van de zakken drager en de technische hoogstandjes van de Leidse saamijverheid -

'' De la Court/Dnessen 1911, Welvaren. 160 
""  De Leidse bevolking groeide van 45.000 inwoners in 1622 tot circa 60.000 inwoners in omstreeks 1670. De 

Vries/Vann der Woudc 1995. Nederland. 89. 
Voorr een beschrijving van de \erstede lij king in de (Noordelijke) Nederlanden: De Vries/Van der Woude 
1995.. Nederland. 82-95. 

44 Israel 1998, Dutch Republic, 307-327. 610-636. De Vries/Van der Woude 1995, Nederland, deel III . 
Ziee hiervoor de paragraaf Be e ld en betekenis uit de Inleiding. 

00 De Vries/Van der Woude. Nederland. 719-724 Davids/Lucassen 1995. A miracle mirrored Noordcgraaf 
1985.. Hollands welvaren' 
Hugoo de Groot bijvoorbeeld raadde zijn neef. zoon van de rentmeester-generaal van Zeeland, af een 
artsenstudiee aan te vangen. Fnjhoff 1983. Tsion satis'. 379. Ook de beroepscarrière van de wees Evert 
Willemsz.. is illustratief voor een bewust nagestreefde maatschappelijke stijging en de invloed die hiervan op 
dee vorming van iemands maatschappelijke identiteit uitging Frijhoff 1995. Evert Willemsz. 
Ziee hiervoor de paragraaf Een apocrief huwelijk uit hoofdstuk 2 
Ziee hiervoor de paragraaf Beeld en betekenis uit de Inleiding. 
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omm slechts enkele voorbeelden te noemen - zijn visueel zonder veel problemen traceerbaar.1 De 

krachtt van het beeldmateriaal ligt echter op een ander, meer abstract vlak. De vroegmoderne 

notiess over menselijke arbeid, beroepen en beroepsuitoefening die hierin hggcn besloten en de 

wijzee waarop de verbeelding hiervan op haar beurt deze noties beïnvloedde, vormt de historische 

essentiee van dit beeldmateriaal." Beroepen waren geen statisch fenomeen. Ze verschilden met 

alleenn in het aanzien en de materiële voordelen die de uitoefening ervan meebracht, maar waren 

ookk in ontwikkeling. Tegen de achtergrond van een zich evoluerend maatschappelijk 

gedachtegoedd waarin menselijke arbeid ecu voorname rol speelde, was er ruim baan voor de 

professionaliseringg en emancipatie van beroepsgroepen. 

Hett beeldmateriaal met economische motieven is uiterst divers. Niet alleen voorstellingen 

vann economische bedrijvigheid, maar ook beroepsportretten, verhalende afbeeldingen met 

beroepsbeoefenaarss en andersoortige beroepsgelieerde kunstuitingen (zoals güdeattnbuten) zijn 

relevant.. In al z'n veelvormigheid heeft het materiaal gemeenschappelijk, dat het een klimaat 

representeertt waarin de waardering voor arbeidzaamheid en vlij t groot was en ledigheid werd 

veroordeeld.. Vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw nam de verbeelding van dit 

gedachtegoedd aantoonbaar toe. Mr verschenen verschillende prentenreeksen waarin het contrast 

tussenn arbeidzaamheid en ledigheid beeldend uit de doeken werd gedaan. Begeleidende teksten 

Hetenn er weinig onduidelijkheid over bestaan welke keuze van de toenmalige beschouwer werd 

verlangd.122 F.eu vergelijkbare betrokkenheid op dit begrippenpaar is traceerbaar in de wijze van 

verbeeldingg van het motief van de werkende Adam en Era ('in het zweet uws aanschijn?') en het 

motieff  van de Koren oogst.u Beide komen in laat-middeleeuwse religieuze context al voor 

(armenbijbcls,, getijdenboeken, kerkelijke sculptuur), maar kregen in de loop van de 

onderzoeksperiodee in de schilder en prentkunst een geheel eigen inkleuring. 

Aanvankelijkk overheerste in de verbeelding van arbeidzaamheid en ledigheid een bijbelse 

enn agrarische beeldtaal. We zien Adam terwijl hij met een spade de grond bewerkt of samen met 

zijnn zonen het land bebouwt. Ook luibor, de personificatie van arbeid, heeft als vast attribuut een 

spadee bij zich. In de veelvuldige verbeelding van boerenarbeid overheersen onversneden 

agrarischee activiteiten als ploegen, zaaien en oogsten. De boer is eveneens regelmatig aan te 

treffenn in de context van ledigheid. Al slapend of feestend verzuimt hij dan zijn plichten. Vanaf 

dee laatste decennia van de zestiende eeuw vond echter een verbreding naar stedelijke 

beeldmotievenn plaats. Bijbelse en agrarische motieven verdwenen weliswaar met van het toneel, 

maarr de stedelijke thematiek won onmiskenbaar terrein. Stedelijke beroepsbeoefenaars 

verschenenn in verschillende hoedanigheden in de beeldende kunst: als figurant, boodschapper of 

omm zichzelfs wille. In de afzonderlijke casestudies zijn al deze vormen aan te treffen. 

Dee casestudies tonen allereerst aan dat in de gevarieerde verbeelding van 

beroepsbeoefenaarss direct of indirect het gedachtegoed over arbeidzaamheid doorklinkt. Heel 

duidelijkk is dit bij de schoenmaker en de spinster. Zij worden primair als representanten van 

noestee vlij t gevisualiseerd.14 In tegenstelling tot de late Middeleeuwen is de verbeelding van hun 

arbeidd niet langer en uitsluitend op te vatten als een visuele bezegeling van hun plaats in het 

maatschappelijkk bestel (de werkende stand;, maar bovenal als een exemplum voor algemeen 

maatschappelijkk gedrag. Arbeid en arbeidzaamheid waren voor alle burgers van de Republiek 

Ziee hienoorrespcctie\elyk de afbeeldingen 117. 158 en 168 
11 Zie hiervoor de paragraaf Beeld en betekenis uit de Inleiding en de afzonderlijke casestudies, 

, :: Zie hiervoor de paragraaf Stedelijke arbeid uit hoofdstuk 1 
: '' Zie hiervoor respectievelijk de paragrafen Bijbelse arbeid en Agrarische arbeid uit hoofdstuk 1 
""  Zie hiervoor respectievelijk de hoofdstukken 5 en 7 
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geëigend.. Ook de toename van beroepsportrettering hoger op de maatschappelijke ladder 

'notaris,, predikant; en soms in ambachtelijke krmg. is te beschouwen als een exponent van een 

maatschappelijkk klimaat waarin arbeidzaamheid zich in een bijzondere belangstelling mocht 

verheugen.'""  Zelfs in de functionele rol die beroepsbeoefenaars vervulden bij de verbeelding van 

religieus-moralistischee opvattingen, zoals bijvoorbeeld in Jan en Casper Kurken's prentensene Het 

Me/iselykMe/iselyk Bedryf', zegt de keuze voor dit motief iets over de mate waarin de arbeidende mens her 

toenmaligee publiek moet hebben aangesproken.1'1 

Kenn tweede element dat uit de casestudies naar voren komt, is de groeiende rol van het 

beroepp in de visuele identiteit van (groepen van) individuen. De afzonderlijke studies laten zien 

datt de plaats van het beroep m de visuele identiteit opmerkelijk verschilde al naar gelang de aard 

vann de werkzaamheden en de positie die het beroep op de maatschappelijke ladder innam. 

Beroepsportretteringg was een verschijnsel dat met name m de maatschappelijke middenklasse 

veell  voorkwam. Dit is vooral goed te zien bij de onderzochte professies in wording: de notaris en 

dee predikant.17 Centrale elementen bij de professionalisering van deze beroepen - kennis en 

vaardigheden,, dienstverlenende instelling, publiek gezag - kregen in een groeiend aantal 

beroepsportrettenn een prominente plek toebemeten. De integere notanus pubüats en de geletterde 

enn welbespraakte predikant hebben hun stempel op de beeldende kunst weten na te laten.'s Ging 

hett bij de notaris primair om beroepsportretten voor eigen of familiaal gebruik, 

predikantsportrettenn werden ook in opdracht van derden of voor een breed publiek vervaardigd. 

Mett of zonder beroepsattnbuten vervulden deze portretten een belangrijke rol in het proces van 

religieuzee identiteitsvorming in de religieus woelige zestiende en zeventiende eeuw.19 Dat deze 

beroepsportrettenn vooral in de kringen van de professies in wording veehuldig voorkwamen, 

heeftt veel te maken met de ontwikkeling van deze beroepen. Professionaliteit van de eigen 

beroepsgroepp werd welbewust nagestreefd en gekoesterd en gaf mede vorm aan de 

maatschappelijkee status van de betreffende beroepsbeoefenaars. De vele beroepsportretten van 

notarissenn en predikanten zijn goed vergelijkbaar met de beroepsportretten van geleerden, 

medici,, beeldend kunstenaars en goudsmeden, die eenzelfde eer in eigen professioneel kunnen 

legden. . 

Dee ontwikkelingen op de zeventiende-eeuwse kunstmarkt boden volop de ruimte om aan 

dee persoonlijke en maatschappelijke behoefte aan (beroeps(portrettering tegemoet te komen.2" 

Notarissenn kwamen beroepshalve regelmatig met kunst en kunstenaars 111 aanraking, hetgeen de 

totstandkomingg van beroepsportretten zal hebben vergemakkelijkt21 Bij predikanten was het 

primairr de maatschappelijke vraag naar kunstwerken die een grote stimulans vormde voor de 

verbreidingg van hun visuele beroepsidentiteit." Het ging hierbij niet alleen om 

(beroeps)portrettenn van predikanten, maar ook om de verbeelding van het motief van de predikant 

opop de kansel'm de vele zeventiende-eeuwse geschilderde kerkinterieurs.""' 

Ziee hiervoor respectievelijk de hoofdstukken 2 en 3 en de paragraaf Schoenmaker op de markt uit hoofdstuk 
5. . 
Ziee hiervoor de paragraaf Prenten in serie uit hoofdstuk 5. 

11 Zie hiervoor de hoofdstukken 2 en 3 
'̂ ^ Zie hiervoor de afbeeldingen 31. 32. 37. 40. 44 en 45 (notaris) en 56-51). 61. 65-67. 78-7(J (predikant). 

Ziee hien oor de paragraaf Aan de muur uit hoofdstuk 3 
"""  Zie voor dc/e ontwikkelingen de paragraaf Heeld en betekenis uit de Inleiding. 
" ll Zie hiervoor de paragraaf Notaris op de markt uit hoofdstuk 2 
"""  Zie hiervoor de paragraafden de muur uit hoofdstuk 3. 
"'' Zie hiervoor de paragraaf 6>p de kansel uit hoofdstuk 3 en de afbeeldingen 70-72 
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Lagerr op de maatschappelijke ladder kwam het fenomeen van beroepsportrettering 

beperktt voor. Dit betekent overigens niet dat het geschoolde schoenmakers of ongeschoolde 

zakkendragerss aan beroepsidentiteit zou hebben ontbroken- 4 De talloze visuele uitingen in 

gildeverbandd altaarstukken, begrafenisschüden, gevelstenen laten weinig ruimte voor twijfel aan 

hett bestaan van een collectieve beroepsidentiteit onder de georganiseerde beroepsbeoefenaars 

aann de onderzijde van de arbeidsmarkt."" \ aak werden hierin met gepaste trots de vaardigheden 

vann het eigen ambacht of beroep gevisualiseerd. Af en toe is het zelfs mogelijk uit het 

beeldmateriaall  een glimp van individuele beroepsbeleving op te vangen o f te reconstrueren.-' De 

incidentelee beroepsportretten van ambachtslieden laten bijvoorbeeld zien, dat het eigen beroep in 

dee ogen van deze ambachtslieden iets was waarmee men voor de dag kon komen. De trots 

waarmeee ze hun product of hun kunnen aan ons tonen, is onmiskenbaar" Ook bij hen was het 

beroepp van betekenis voor hun maatschappelijke identiteit. De referentie aan ambachtelijk 

vakmanschapp in de talrijke zeventiende-eeuwse geschilderde werkplaatsmteneurs moet bij dit type 

ambachtsliedenn een snaar hebben geraakt. Als zij dergelijke schilderijen al niet zelf bezaten - en 

boedehuventanssenn zwijgen op dit punt - dan zullen ze die in het sociale verkeer of bij een 

publiekee verkoop van schilderijen ongetwijfeld zijn tegengekomen. De beleving van deze 

voorstellingenn was vermoedelijk minder eenduidig dan de gangbare interpretatie van deze 

voorstellingenn als louter representaties van arbeidzaamheid doet vermoeden. Like historicus weet 

datt het verleden vele malen rijker geschakeerd was dan hedentendage kan worden aangetoond. 

Onderaann de maatschappelijke ladder, bij ongeorganiseerde arbeidsters zoals de spinsters, 

iss het tevergeefs zoeken naar een glimp van individuele beroepsbeleving. Zij gaan geheel schuil 

achterr het maatschappelijke gedachtegoed over deugdzaamheid dat ze geacht worden te 

representeren.2""  Arbeidzaamheid vormde een cruciaal facet van deze vroegmoderne 

deugdzaamheid.. De spinster speelde bij de verbeelding hiervan een belangrijke rol. Zij was niet 

alleenn een deugdzame huisvrouw in de enge zm des woords, maar bovenal een vlijtig e en 

arbeidzamee vrouw die op gezette tijden haar bijdrage aan het gezinsinkomen leverde. De 

gangbaree opvatting over de iconografie van de spinster als de bij uitstek deugdzame huisvrouw-

behoeftt dus enige nuancering."" 

Aann het andere uiterste van het beroepenspectrum zijn uitingen van beroepsidentiteit 

eveneenss relatief schaars, maar dat had een andere oorzaak. Hoog op de maatschappelijke ladder 

liett men zich in het visuele zelfbeeld slechts bij uitzondering op het beroep, maar veeleer op 

rijkdomm en bestuurlijke verantwoordelijkheden voorstaan/1 De aaril van het beroep van 

koopman-bankierr was dan ook van een geheel andere orde dan dat van notaris en predikant. 

Natuurlijkk was onderuemersvakmanschap in de uiterst ongewisse tijden van oorlog, ziekte en 

gebrekkigee communicatie van groot belang om op het juiste moment de juiste beslissingen te 

kunnenn nemen. Mercunus, de slimme en alerte god van de handel, was niet voor niets de 

raadsmann van iedere koopman-bankier.'1 In tegenstelling tot de professies m wording bleet het 

44 Zie hiervoor respectievelijk de hoofdstukken 5 en 6. 
"""  Zie hiervoor respectievelijk de paragrafen Heilig en profaan schoeisel en De act van het dragen uit de 

hoofdstukkenn 5 en 6. 
"''' Zie hiervoor de paragraaf .Sc hoenmaker op de markt uit hoofdstuk 5 

Ziee hiervoor de afbeeldingen 139-141 
vv Zie hiervoor hoofdstuk 7 

-'' Zie hiervoor de paragraaf Huiselijke nuance* uit hoofdstuk 7. 
Ziee hierv oor de paragraaf I 'erborgen bankiers uit hoofdstuk 4 Zie ook de afbeeldingen 90 en 195 
Ziee voorde verbeelding van Mercurius. god van de handel, de paragraaf Onder Mercunus' vleugels uit 
hoofdstukk 4 
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vakmanschapp van de koopman-bankier echter altijd sterk functioneel van karakter en 

ontwikkeldee zich niet tot een doel op zich. 

Krr IS overigens sprake van een opmerkelijk contrast tussen het zestiende- en zeventiende 

eeuwsee beeldmateriaal. Terwijl zeventieiide-eeuwse kooplieden-bankiers in hun portretten 

pronktenn met hun luxueuze kleding en landhuizen, heten hun zestiende-eeuwse collega's zich 

regelmatigg m vol beroepsornaat portretteren/2 Deze openlijke beroepsportrettering in de 

zestiende-eeuwsee koopmansportretten onderstreepte de toenmalige maatschappelijke opkomst 

vann een nieuwe handelsklasse. Het was een teken van zelfbewustzijn dat, ondanks de 

maatschappelijkee scepsis over de schaduwzijden van de handel, mede aan het uitgeoefende 

beroepp werd ontleend. Met het doorzetten van de maatschappelijke inburgering van deze 

voormaligg omstreden, maar economisch belangrijke beroepsbeoefenaars in de zeventiende eeuw, 

verdweenn de koopman-bankier als herkenbare beroepsbeoefenaar uit de portretkunst. In zijn 

visuelee onzichtbaarheid als beroepsbeoefenaar toont zich dan als het ware de reikwijdte van zijn 

maatschappelijkee respectabiliteit." 

Kenzelfdee contrast tussen het zestiende- en zeventiende-eeuwse beeldmateriaal is in de 

verhalendee kunst traceerbaar: de nadrukkelijke aanwezigheid van financiële beroepsbeoefenaars 

inn de zestiende eeuw en de opmerkelijke afwezigheid van hen in de zeventiende eeuw, terwijl de 

maatschappelijkee acceptatie van deze beroepsbeoefenaars juist omgekeerd evenredig was. Deze 

opmerkelijkee paradox is verklaarbaar als bedacht wordt, dat de maatschappelijke waardering voor 

menselijkee arbeid niet ongeclausuleerd was. Arbeid was weliswaar nastrevenswaardig, maar 

diendee op een eerlijke en christelijke wijze te worden verricht.'4 Overijverige arbeid, gericht op 

hebzucht,, was uit den boze. Beroepsbeoefenaars vervulden ook bij de verbeelding van dit 

gedachtegoedd een belangrijke rol. Zij die in de dagelijkse beroepspraktijk volop met het dilemma 

vann (on)eervol beroepsmatig gedrag werden geconfronteerd, zoals bijvoorbeeld allerhande 

financiëlee dienstverleners, waren bij uitstek geschikt om deze valkuil te visualiseren. Terwijl het 

geldd in zestiende-eeuwse beroepsportretten van kooplieden-bankiers zonder problemen ligt 

uitgestald,, krijgt dit motief m de talloze bureauscènes met soms karikaturale geldwisselaars en 

belastingontvangerss uit diezelfde tijd een dubieuze rol toebedacht" Het zijn de uitwassen van de 

groeiendee financieel-economische dienstverlening in het commerciële centrum van de Zuidelijke 

Nederlanden,, Antwerpen, die worden bekritiseerd. Tegelijkertijd representeren deze 

voorstellingenn de algemeen maatschappelijke ondeugd Anirit/a (Hebzucht en Gierigheid). 'Terwijl 

bijj  de verbeelding van deze ondeugd aan financiële beroepsbeoefenaars in de zestiende eeuw een 

glansroll  is toebedeeld, is hiervan m de zeventiende eeuw weinig meer terug te vinden. 1 Iet is alsof 

dezee ondeugd dan niet meer primair met hen wordt geassocieerd, hetgeen de geleidelijke 

maatschappelijkee integratie van deze beroepsgroep in de loop van de zestiende en zeventiende 

eeuww bevestigt.'' De beschermende vleugels van Mercunus strekten zich inmiddels zonder veel 

bedenkingenn over het bankiersmétier uit. 

Hett beeldmotief van de Immo faber - de werkende mens - mocht zich in de vroegmoderne 

Nederlandenn in een bijzondere belangstelling verheugen. Ook eerder in de tijd en in andere 

Ziee hiervoor de paragraaf Ze mende-eeuw se collega's uit hoofdstuk 4 en de afbeeldingen 94-96. 
Ziee voor deze ontwikkeling de paragraaf Onder Mercunus' vleugels uit hoofdstuk 4. 

'44 Zie hiervoor de beschouwingen over het chnstclijk-humanisusche gedachtegoed over arbeid uit hoofdstuk 1 
°° Zie hiervoor de paragraaf Zestiende-eeuwse collega's uit hoofdstuk 4. 

Ziee hiervoor de paragraaf J 'eru orpen eenten uit hoofdstuk 4. 
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landenn is de werkende mens gevisualiseerd. In laatmiddeleeuwse manuscripten"1', Noord-branse 

kathedralen,, Duitse houtsnedes". Italiaanse en Duitse portretkunst '' - om enkele voorbeelden 

aann te halen - is de werkende mens aan te treffen"1. De /e oudere en geografisch gespreide 

beeldtraditiee is mede van invloed geweest op de verbeelding van het motief in de Nederlanden.41 

Tochh is de gevarieerdheid en verbreiding van dit motief in de Nederlanden vrij uniek. De 

svstematischee wijze waarop vroegmoderne noties over menselijke arbeid, beroepen en 

beroepsuitoefeningg in allerhande voorstellingen in met name de zeventiende-eeuwse Republiek 

zijnn uitgewerkt, is opmerkelijk.42 Dat een stedelijke thematiek hierin een vooraanstaande plaats 

kreeg,, is illustratief voor de verbondenheid van het verbeelde gedachtegoed met de stedelijke 

context.. In de verstedelijkte Republiek bloeide de economische bedrijvigheid en was de 

professionaliseringg van beroepen in volle gang. t iet was in de economisch bloeiende Hollandse 

stedenn van de Republiek, met hun verhoudingsgewijs 'moderne' beroepsstructuur, dat het 

gedachtegoedd over arbeid en arbeidzaamheid gedijde en normstellend werd. De combinatie van 

dee omvangrijke zeventiende-eeuwse kunstproductie en de laagdrempelige kunstmarkt maakte 

verbeeldingg op grote schaal ook mogelijk. De noeste arbeid van de werkende mens werd onder 

ditt gunstige gesternte letterlijk (in beeld; en figuurlijk (in waardering) ingelijst. Arbeidzaamheid en 

eervollee beroepsuitoefening waren maatschappelijke deugden. Beroepsbeoefenaars associeerden 

zichh hier graag mee of representeerden in de ogen van anderen deze deugden. De ondeugdzame 

tegenhangerss hiervan - de ledigheid en het oneervolle beroepsmatige gedrag - deden de 

deugdzamee voorstellingen nog mooier tegen de donkere achtergrond uitkomen. Deze inlijsting 

houdtt voor ons wel een waarschuwing in. Het was een gestileerd gedachtegoed dat voor het 

voetlichtt werd gebracht, waar de praktijk van alledag niet aan kon tippen (arbeidzaamheid; of 

braaff  bij afstak (ledigheid). Kvcnzeer ging het om een gestileerde beroepsbeoefenaar. We zien 

hemm van z'n beste, sociaal wenselijke kant of juist als een karikatuur. Het doet aan de betekenis 

vann het beeldmateriaal echter niet af. Sterker nog: in de vertekening ligt juist de betekenis. I loe 

effectieff  de werking hiervan was, blijk t uit de charme die van deze werken tot op de dag van 

vandaagg uitgaat. 

,77 Zie de albecldingen 8. 15-16.43. 101. 118. 128. 173. 184. 
Ziee afbeelding 120. 
Ziee de afbeeldingen % en 139 

'' ll Zie hiervoor ook de literatuur over het eerdere kunsthistorische onderzoek naar de verbeelding \ an arbeid uit 
dee paragraaf Historiografische plaatsbepaling van de Inleiding 

411 Zie hiervoor de voorbeelden in de afzonderlijke hoofdstukken. 
4""  De verschillende prentenseries uit de tweede helft van de zestiende eeuw waarin de tegenpolen 

arbeidzaamheidd en ledigheid werden verbeeld, waren t> pisch voor de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden 
Veldmann 1992.'Images of labor'. 227 


