
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Ingelijst werk. De verbeelding van arbeid en beroep in de vroegmoderne
Nederlanden

de Vries, A.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Vries, A. (2003). Ingelijst werk. De verbeelding van arbeid en beroep in de vroegmoderne
Nederlanden. [, Universiteit van Amsterdam]. in eigen beheer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/ingelijst-werk-de-verbeelding-van-arbeid-en-beroep-in-de-vroegmoderne-nederlanden(72631da8-3ae2-4bb5-84a4-579ccb6ac6b0).html


Stellingen n 

1.. Meerduidigheid als uitgangspunt bij de interpretatie van de vroegmoderne schilder- en 

prentkunstt is geen postmoderne relanvcnngstheonc in disguise, maar geeft zicht op 

onvermoedee cultuurhistorische functies, betekenissen en samenhangen. Zo was De 

KorenoogstKorenoogst van Pieter Bruegel de Oude natuurlijk een exponent van de eeuwenoude 

verbeeldingg van de maanden en seizoenen, maar lag hierin tegelijkertijd een op de bijbel 

geïnspireerdee veroordeling van ledigheid besloten, zoals die ook m de prent iunst van 

zijnn tijd en latere schilderkunst tot uiting kwam. 

2.. Kunst- en cultuurhistorici hebben teveel koudwatervrees voor het gebruiken van 

visuelee kunst als historische bron. Paradoxaal genoeg is de histonsche meerwaarde 

hiervann gelegen in het gestileerde karakter van het beeld, dat in zijn vertekening toegang 

geeftt tot maatschappelijke opvattingen in die ajd. 

3.. Hoe stedelijker de motieven, hoe krachtiger de moraal. De opmars van stedelijke 

beroepsbeoefenaarss in de verbeelding van het vroegmoderne gedachtegoed over 

menselijkee arbeid in met name de Noordelijke Nederlanden nam een sleutelpositie in 

bijj  de verspreiding van de boodschap van arbeidzaamheid in de toenmalige stedelijke 

context. . 

4.. Professionalisering en visuele beroepsidentiteit gingen in de vroegmoderne 

Nederlandenn hand in hand. De beeldende kunst was voor notarissen, predikanten en 

vergelijkbaree beroepsgroepen een krach ag medium bij de vorming en verbreiding van 

dee eigen beroepsidentiteit. 

5.. Het unieke van de geleerde, welbespraakte en gezaghebbende predikant in de 

vroegmodernee portretkunst is gelegen in de locatie van het portret: aan de muur bij 

derden.. In de woelige religieuze verhoudingen van die ajd functioneerde menig 

predikantsportrett als een bewust verkozen object van religieuze identiteitsvorming in 

eigenn confessionele kring. 



6.. De wijze waarop het motief van de geldweegschaal in uiteenlopende zestiende- en 

zevv en tiende- eeuwse afbeeldingen is uitgewerkt, zegt niets over de afgebeelde financiële 

personagess en alles over de emancipane van het bankiersmétier in die rijd. 

lerwij ll  de hardwerkende schoenmaker in de zeventiende-eeuwse geschilderde 

werkplaatsinteneurss volgens de gangbare iconografie de maatschappelijke deugd van 

arbeidzaamheidd representeerde, had de geschoolde ambachtsman een minder abstracte 

belevingg hiervan. Bi) hem riep het tafereel vooral de associatie van vakmanschap is 

meesterschapmeesterschap op. 

8.. Mét zijn last droeg de sjouwende zakkendrager in de beeldende kunst van de 

vroegmodernee Nederlanden vooral ook 's lands welvaart. De beroepsgroep wist in haar 

visuelee beroeps symboliek deze maatschappelijke perceptie effectief te bespelen. 

9.. De onvolprezen zeventiende-eeuwse deugdzame huisvrouw was bovenal een werkende 

vrouw.. De voor Hollandse genreschilderingen gangbare iconografische duiding van het 

motieff  van de spinster als representante van louter huisvlijt behoeft derhalve bijstelling. 

10.. Kunstgeschiedenis is altijd ook cultuurgeschiedenis. Musea met een gemengde kunst-

enn historische collectie zijn daarom bij uitstek geschikt als pleisterplaatsen voor 

historischee beeldvorming, zonder dat hiermee de esthetische beleving van 

kunstobjectenn in het gedrang hoeft te komen. Schoonheid en herinnering kunnen heel 

goedd samengaan. 

11.. Gemeten naar het gemiddeld aantal werkdagen en -uren heeft de hedendaagse homo 

faberfaber het veel rustiger dan zijn zeventiende-eeuwse collega. Niemand steekt hem echter 

naarr de loef in de mate waarin zijn arbeid hem geestelijk in de ban heeft. 
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