
Boodschapper
De jonge vrouw kijkt over 

haar schouder de toeschouwer 
recht aan, alsof ze iets 

duidelijk wil maken. Wil ze de 
aanschouwer duiden op de 

gevaren van het leven, of de 
moeizame reis van het leven? 
Hoewel veel symbolen in het 
schilderij verwijzen naar het 

kwaad en de duisternis, zijn er 
wel degelijk lichtpuntjes te 
vinden van voorspoed en 
opstanding. Het doek is 

immers nog niet gevallen. De 
margriet in het haar van de 

vrouw heeft ook een positief 
karakter; namelijk liefde en 

bescherming. De distel 
beschermt ondanks zijn 

stekelig karakter tegen kwade 
geesten en slechte 

voortekenen.

Evenals Bosch’ schilderijen gebruikt Sierk in IJdele strijd 
symbolisme om het verhaal kracht bij te zetten. De symbolen 
zijn op speelse wijze geïntegreerd in het beeld. Het schilderij 
toont gelijkenissen met Bosch’ schilderijen: St.-Christophorus, 
De marskramer en de landloper op de zijvleugels van het 
drieluik De hooiwagen. In deze schilderijen is de mensheid 
afgebeeld die wordt belaagd door haar vijanden en het kwaad.
IJdele strijd verbeeldt de twee betekenissen van ijdelheid: 
enerzijds de vergankelijkheid en de leegte van het leven, 
anderzijds hoogmoed en eigenliefde. 
Het schilderij is thematisch en compositorisch, en niet zo zeer 
picturaal, geïnspireerd op Bosch. Alhoewel, de houding van de 
vrouw is terug te koppelen aan de boommens op het 
rechterpaneel ‘de hel’ van De tuin der lusten. 

Boeken
De zware boeken op de onderrug van de vrouw doen haar bijna 
bezwijken. Ze houdt zich nog net overheid door te steunen op de 
kalasjnikov. De boeken zijn van symbolische waarde en tonen de 
lasten en ernst van religie, wetenschap en geschiedenis. Een direct 
verband kan worden gelegd met Bosch’ schilderij St. Christophorus, 
waarbij het Christuskind de last op de rug van St.-Christoffel is. 

Hond
In de kunstgeschiedenis heeft de hond in het algemeen de 
positieve waarde van trouw en toewijding. Maar andere 
positieve en ook negatieve betekenissen komen voor. 
In dit schilderij heeft de hond een negatieve waarde. Ze is 
speels, onbedachtzaam, afgericht en staat symbool voor 
manipulatie. Maar ook seksuele drift is aan de hond te 
koppelen. Een saillant detail is daarom de houding van de 
jonge vrouw, op z’n hondjes. 

Hebzucht en vluchtigheid
De vrouw lijkt net wat biljetten bij elkaar te hebben 

gesprokkeld. In haar gauwigheid zijn er spullen uit de handtas 
gevallen. De iPhone staat symbool voor de vluchtigheid van 

het leven. De betekenissen van het condoom  zijn 
waakzaamheid en geilheid. 

Kalasjnikov en de eik
De kalasjnikov is een ambivalent instrument. Het is een 
buitengewoon mooi ontwerp, heeft lage productiekosten 
en een goede betrouwbaarheid. Het is daarom iconisch te 
noemen. Het wapen wordt door zowel terroristen als 
vrijheidsstrijders gebruikt.
De eik staat symbool voor kracht, duurzaamheid en 
verlossing. Niet te verwarren met de vrucht van de boom 
- de eikel - die een negatieve lading heeft. Hij is opgevat 
als symbool voor geilheid en gulzigheid.
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