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Kooplieden, geldschieters en belastinginners hebben eeuwenlang in een kwaad daglicht 

gestaan. De handel en het geldwezen werden in vroegere tijden gezien als het domein van het 

kwaad bij uitstek, waar hebzucht, bedrog en uitbuiting altijd op de loer zouden liggen.  

De echo’s van deze diepgewortelde traditie – maar eveneens tekenen van een nieuwe 

waardering – treffen we aan in de zestiende-eeuwse schilderkunst.

Als er één idee is waar het Grieks-Romeinse en het 
Joods-christelijke denken elkaar vanouds in konden 
vinden, dan is het wel dat geld stinkt. De gevleugde 

uitdrukking pecunia non olet (geld stinkt niet) ten spijt, is er 
tot ver in onze geschiedenis met achterdocht gekeken naar een 
ieder die met handel of bankieren zijn geld verdiende. In-
vloedrijke filosofen als Plato, Aristoteles en Cicero beschouw-
den de op winst gerichte tussenhandel als moreel verwerpelijk, 
en konden uitsluitend sympathie opbrengen voor langeaf-
standshandel, bedoeld om lokale tekorten aan te vullen. De 
meeste kerkvaders waren dezelfde mening toegedaan en som-
migen van hen betwijfelden openlijk of handelaars en geld-
wisselaars het koninkrijk van God wel konden binnengaan. 
Augustinus vatte het patristieke standpunt mooi samen door 
te stellen dat met het fenomeen handel op zich niet zo veel mis 
is, maar dat het vrijwel onmogelijk is om in de handelspraktijk 
schone handen te houden. Handel werd gezien als een broed-
plaats van hebzucht en woeker, leugens en verzwegen gebre-
ken, en onzuivere maten en gewichten. 

Pas in de hoge Middeleeuwen en de Renaissance begon dit 
beeld langzaam af te brokkelen. De opkomst van de steden, 
het vroege kapitalisme in Noord-Italië en de ontdekkingsrei-
zen waren belangrijke factoren die bijdroegen aan een gelei-
delijke herwaardering van de handelaar. Ten langen leste 
werd de handel in geld en goederen gerekend tot de eerzame 
beroepen. Een uitspraak als die van David Hume, die koop-
lieden typeerde als one of the most useful races of men voor 
een samenleving, was in de achttiende eeuw nauwelijks meer 
uitzonderlijk. De antieke visies en vooroordelen gaven zich 
echter niet zomaar gewonnen. In 1524 nog gaf Maarten Lu-
ther in zijn geschrift Von Kauffshandlung und wucher een in-
kijkje in de vele zonden en verleidingen waaraan de handelaar 
blootstaat. 

Een soortgelijke stuiptrekking van oude denkbeelden tref-
fen we interessant genoeg aan in de zestiende-eeuwse schil-
derkunst. De spanning tussen God en de mammon kwam in 
deze periode in verschillende schildergenres naar voren. Het 
meest voor de hand liggend zijn de bijbelse voorstellingen 
van bijvoorbeeld de roeping van Mattheüs uit het tolhuis, de 
rijke man en de arme Lazarus en de tempelreiniging. Zeldza-
mer maar minstens even expliciet zijn de vanitas-stillevens 
waarop rijkgevulde tafels met gouden voorwerpen en mun-

ten te zien zijn, met op de achtergrond de hebzuchtige eige-
naar die in zijn (doods)slaap verleid of weggevoerd wordt 
door duivelen. Centraal in deze bijdrage staan zogeheten 
genrestukken met (fictieve) taferelen uit het dagelijks leven 
en portretten van (historische) personen, beide uiteraard uit 
de wereld van de handel en het geld. Met name in de eerste 
categorie treffen we nog tal van verwijzingen aan naar de mo-
rele en theologische vragen die aan deze beroepsgroep kle-
ven. Dit geldt zeker ook voor de afbeeldingen van hebzucht 
en gierigheid waarmee we onze rondleiding beginnen.

De dood en de vrek
Eén van de oudst mij be-
kende schilderijen over het 
onderwerp van dit artikel 
draagt de titel ‘De dood en 
de vrek’ (afb. 1). Het door Je-
roen Bosch tussen 1485 en 
1490 vervaardigde schilde-
rij, is gebaseerd op het 
 destijds populaire Ars mo-
riendi. In deze middel-
eeuwse tekst over de 
‘stervens kunst’ wordt uitge-
legd hoe een goed christen 
zich op het sterfbed behoort 
te gedragen en daarbij moet 
strijden tegen verscheidene 
verleidingen die aan hem of 
haar voorbijtrekken. De 
laatste van deze verleidin-
gen, de hebzucht (avaritia), 
is afgebeeld door Bosch. 
Kunstkenners hebben zich 
het hoofd gebroken over de 
vele details en de rijke sym-
boliek van de voorstelling, 
maar het centrale thema laat 
weinig te raden over: een 
man op zijn sterfbed kijkt 
letterlijk de Dood in de 
ogen, wordt door een engel 

1. Hieronymus Bosch, ‘Death and 

the Miser’ (National Gallery of Art, 

Washington)
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tevergeefs gewezen op de binnenvallende lichtstraal en de cru-
cifix boven de deur, maar grijpt op het laatste moment wel nog 
naar een zak met geld of kostbaarheden, aangereikt door een 
monsterlijk wezen. De figuur in het groen aan de voet van het 
bed, die met de ene hand munten in een zak doet en in zijn 
andere hand een rozenkrans houdt, zou dezelfde man in betere 
tijden voorstellen. De duivelachtige wezens doen ook hier wei-
nig vrome bedoelingen vermoeden.

Het thema van de vrek, die wordt opgehaald door de Dood en 
zich dus voor God zal moeten verantwoorden, of de vrek die 
in zijn bezigheden wordt geassisteerd door een duivel, komen 
we ook tegen bij latere schilders. Een mooi voorbeeld is het 
schilderij ‘De gierigaard en de Dood’ (1515-21; afb. 2) van Jan 
Provoost, verdeeld over twee achterluiken van wat oorspron-
kelijk een triptiek was. Te zien is een geldwisselaar die wijst 
naar een regel in zijn boekhouding. De Dood legt een aantal 
munten neer en lijkt een tekst die hem wordt voorgehouden 
‒ waarschijnlijk een schuldbrief ‒ te controleren. De man op 
de achtergrond is mogelijk een zelfportret van de kunstenaar, 
die zich als het ware getuige maakt van de situatie. Anders dan 
het schilderij van Bosch lijkt deze voorstelling gebaseerd te 
zijn op Elckerlijc, een vijftiende-eeuws zinnespel met als bood-
schap dat ‘elckerlijc mensche’ verantwoording over zijn of haar 
leven moet afleggen aan God, dus ook – of misschien wel juist 
– de geldwisselaar. De Dood zou hier dan een controlerende 
rol spelen.

Op diverse schilderijen treffen we de gierigaard of heb-
zuchtige ook alleen aan, druk in de weer met het tellen of 
wegen van geld (het feitelijke goud- of zilvergehalte in munten 
kon door afknippen of -vijlen nogal variëren) of leeg voor zich 

uitstarend. Een vroeg voorbeeld, waarop latere werken waar-
schijnlijk teruggaan, is Albrecht Dürers ‘Allegorie van de heb-
zucht’ (1507; afb. 3). Het toont een vrouw op leeftijd die met 
haar opvallend grote handen een zak geld koestert. De over-
vloed aan munten staat in schril contrast met de vergane glo-
rie van haar schoonheid. De vrouw ontleent haar houvast aan 

Plato, Aristoteles en Cicero 

beschouwden de op winst 

gerichte tussenhandel als 

moreel verwerpelijk

2. Jan Provoost, ‘De gierigaard en de Dood’ (Groeningemuseum, 

Brugge)

3. Albrecht Dürer, ‘Allegorie des Geizes’ (Kunsthistorisches Museum, 

Wenen)

4. David III Ryckaert, ‘La peseuse d’or’ (Musée des beaux-arts, Lyon)
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aards bezit, maar zal haar schat niet kunnen meenemen over 
de grens van de dood heen. Tientallen andere schilderijen, 
zeker ook uit de zeventiende eeuw, tonen geldtellers en -we-
gers die zich in dezelfde situatie bevinden. Zonder uitzonde-
ring oude, gerimpelde mannen en vrouwen, gezeten aan tafels 
vol blinkende munten. Net als op afbeeldingen van alchemis-
ten, die een nog dubieuzere reputatie hadden, zijn de vertrek-
ken donker, alsof het activiteiten betreft die het daglicht niet 
kunnen verdragen. Op het doek ‘Het wegen van goud’ (afb. 4) 
wordt hier nog een element aan toegevoegd. De schilder met 
de in dit verband toepasselijke naam David Ryckaert, geeft op 
de achtergrond symbolisch een zwijn weer die een zak geld 
opbergt in een kast. Blijkbaar is deze vrouw niet alleen heb-
zuchtig, maar ook gulzig en lui.

De koopman en zijn vrouw
Een ander populair genre, met meer verborgen symboliek, 
was dat van de geldwisselaar of de geldschieter en zijn vrouw. 
Het bekendste doek met deze titel uit 1514 (afb. 5) is van de 
hand van Quinten Massijs (ook wel Quentin Matsys of Met-
sys), en gaat vermoedelijk terug op een verloren gegaan werk 
van Jan van Eyck. We zien een oprecht ogende man geconcen-
treerd bezig met het wegen van geld. Zijn vrouw leest uit een 
kostbaar getijdenboek met daarin een afbeelding van Maria 
en het kind, maar haar aandacht gaat uit naar iets naast haar. 
Heeft zij meer belangstelling voor het aardse dan voor devotie, 
of ziet zij een verband tussen het gelezene en de bezigheden 
van haar man? De Antwerpse schilder, zoveel is duidelijk, 
brengt beide werelden met elkaar in verband. Deze indruk 
wordt versterkt door de diverse attributen om het symme-
trisch geplaatste echtpaar heen. Naast de kostbare voorwerpen 
op de voorgrond, waaronder een zakje glimmende parels 
(soms een symbool voor de lust), zijn op de achtergrond en-
kele typisch religieuze motieven verbeeld. Zo zijn van links 
naar rechts onder meer een heldere waterkaraf en rozenkrans 
(verwijzingen naar de zuiverheid van Maria), een appel (de 
erfzonde) en een gedoofde kaars (een teken van de verganke-
lijkheid) te vinden. Blijkbaar draait het om het vinden van een 
levenbeschouwelijk evenwicht, net als bij het wegen van geld. 
Sommigen beschouwen het schilderij als een meer expliciete 
kritiek op de morele gevaren van dit beroep. Dit zou aanslui-
ten bij het opschrift op de inmiddels verdwenen lijst: “Gij zult 
geen onrecht doen in het gericht, met de el, met het gewicht, 
of met de maat” (Lev. 19:35).

Interessant genoeg bestaat er van ditzelfde tafereel, ver-
spreid over diverse Europese musea, een reeks andere schilde-
rijen die allen op naam staan van Marinus van Reymerswaele. 
Tussen de hier afgebeelde versie uit 1539 (afb. 6) en de zeven 
andere versies die vervaardigd zijn tussen 1538 en 1541 bestaan 
minimale verschillen; de voorstelling is telkens identiek. Een 
aantal veranderingen ten opzichte van het schilderij van Mas-
sijs, dat overduidelijk als inspiratiebron diende, springen in 
het oog. Opvallend is dat het getijdenboek waarin de vrouw 
leest vervangen is door een grootboek, wellicht vanwege de 
protestante invloeden van dat moment. Vooraan zien we bo-
vendien een abacus en een stokbeurs voor het dragen van 
munten afgebeeld. Veel meer dan Massijs wekt Van Reymers-
waele de indruk een kritische of satirische bedoeling te heb-

ben gehad: de gezichten van het echtpaar zijn gretiger, de 
afgebeelde hoofddeksels zijn zelfs voor zestiende-eeuwse be-
grippen archaïsch, en de lange gekrulde vingers van de vrouw 
kunnen symbool staan voor hebzucht. Een extra aanwijzing 
tot slot is de wanorde die de achtergrond ‒ maar eigenlijk de 
hele voorstelling ‒ ademt. Deze duidt op een morele wanorde 
bij de personen in kwestie, of in ieder geval op het moreel af-
keurenswaardige van hun bezigheden. Het is dan ook niet ver-
gezocht om dit schilderij te interpreteren als een kritiek op 
woeker.

De belastinginners
Een ander product van dezelfde schilder met wederom rood-
groene contrasten draagt als titel ‘Twee belastinginners’ (afb. 
7). De twee oudste versies uit de jaren 1540, die respectievelijk 
in het Louvre en The National Gallery zijn te bewonderen, 
zijn vrijwel identiek. Van hetzelfde soort schilderij bestaan 
echter nog ruim zestig (!) exemplaren ‒ veelal van aanzienlijk 
mindere kwaliteit ‒  die grote verschillen vertonen qua kleur-

5. Quentin Metsys, ‘Le prêteur et sa femme’ (Louvre, Parijs)

6. Marinus van Reymerswaele, ‘El cambista y su mujer’ (Museo del 

Prado, Madrid)
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gebruik, hoofddeksels, de houding van de rechter 
 belastinginner, en de (leesbare) inhoud van het grootboek. 
Wat het laatste betreft vermelden twee Franse versies de vol-
gende waarschuwing: “De hebzuchtige man is nooit verzadigd 
met geld… Geef niet om oneerlijk verkregen rijkdom, want 
het zal niet van nut zijn op de oordeelsdag. Wees daarom zon-
der hebzucht” (vgl. Mat. 6 en Luc. 12). Deze boodschap, die 
ook zonder deze tekst al van de twee oudste doeken afstraalt, 
ondermeer door de hebzuchtige pose van de rechter man, 
wordt in enkele gevallen nog versterkt door de aanwezigheid 

van een vogel (een representatie van de ziel). 
Sommige van de kopieën of imitaties van Van Reymerswaeles 
schilderij zouden afkomstig zijn uit diens atelier, terwijl andere 
wel worden toegeschreven aan Jan Massijs, de zoon van Quin-
ten. Naar nu blijkt gaan uiteindelijk alle voorbeelden terug op 
Quinten Massijs zelf, van wie bekend was dat hij een werk met 
de titel ‘De vrekken’ had geschilderd, dat pas enkele jaren gele-
den is teruggevonden ((afb. 8, zie pag. 4). Op Massijs’ origineel, 
dat gedateerd wordt op 1525-30, is de linker man voorzien van 
een bril en is de rechter man afgebeeld met een wijzende vin-
ger. Waar de bril kan duiden op geestelijke blindheid of morele 

kortzichtigheid, is het niet duidelijk waar de rechter man onze 
aandacht op wil vestigen: het ontcijferde grootboek maakt uit-
sluitend melding van belastinginkomsten en bevat dus geen 
diepere boodschap. Een richtinggevend detail is de nog na-
gloeiende kaars op de plank achter de twee heren. Wil de schil-
der waarschuwen voor de vergankelijkheid van aardse 
rijkdom? Deze morele les lijkt te worden bevestigd door de 
hangende schaar links boven de schrijvende belastinginner. Dit 
attribuut behoort toe aan Atropos, één van de Griekse schrik-
godinnen, die verantwoordelijk werd gehouden voor het al dan 
niet onverwacht doorknippen van ieders levensdraad.

Nog onbetrouwbaarder dan Van Reymerswaeles belas-
tinginners zijn de blikken van de woekeraars op een doek uit 
1515 met de veelzeggende titel ‘Smekende boeren in het kan-
toor van twee belastinginners’ (afb. 9). Het schilderij, onmis-
kenbaar in de stijl van Quinten Massijs, beeldt twee 
schuldenaars uit die hun schuldeisers te kennen geven nog 
niet of niet volledig te kunnen terugbetalen. De spannende 
voorstelling met de naar elkaar toegekeerde gezichten legt 
sterk de nadruk op de klasseverschillen. De eenvoudige kle-
ding en het bescheiden aantal munten van de boeren steken 
sterk af tegen de weelderige uitstraling van de belastingin-
ners. Een vergelijkbaar tafereel met een iets andere composi-
tie is in 1539 vastgelegd door Quintens zoon Jan Massijs (afb. 
10). We kijken naar een arme familie die een bezoek brengt 
aan de belastinginner en zijn vrouw die, hoewel voorzien van 
minder gretige blikken, even ontoegeeflijk lijken zijn. De 
arme vrouw probeert immers in haar wanhoop de rijk ge-
klede vrouw van de belastinginner tot medelijden of uitstel 
van betaling te bewegen door het aanbieden van een betaling 
in natura. De suggestie van harteloosheid wordt nog versterkt 
door het moeilijk zichtbare gebeuren rechts op de achter-
grond, waarbij een vrouw aalmoezen uitreikt aan de armen. 

Portret van een koopman
Uit dezelfde periode waarin de zojuist besproken ‘figuratieve’ 
schilderijen ontstaan zijn, stammen ook de vroegste portret-
ten van Nederlandse, Duitse en Engelse kooplieden. We ken-
nen weliswaar diverse oudere doeken waarop handelaars te Volgens Augustinus was het 

onmogelijk om in de 

handelspraktijk schone 

handen te houden

9. Quentin Matsys (?), ‘Suppliant peasants in the office of two tax col-

lectors’ (in particulier bezit)

7. Marinus van Reymerswaele, ‘Two tax-gatherers’ (The National Gal-

lery, Londen)
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zien zijn, maar dan als onderdeel van een typisch religieuze 
voorstelling waarop de betreffende persoon in vrome houding 
staat afgebeeld als financier of opdrachtgever van het werk. 
Waar het in het vervolg van dit artikel om gaat, zijn kooplie-
den die als zodanig zijn geportreteerd. Het interessante aan 
deze ‘beroepsportretten’ van historische personen is dat het 
oude, klassieke motief van de zonde en ondeugd van de han-
delspraktijk afwezig is of langzaam maar zeker uit beeld ver-
dwijnt.

Op een van de vroegste Nederlandse portretten uit ca. 1515 
met de weinig spannende titel ‘Portret van een onbekende 
man’ (afb. 11) lijkt weinig te duiden op een eventuele kritiek 
op diens beroep. Toch kan het niet geheel toevallig zijn dat op 

de andere helft van het schilderij, dat hier niet is weergege-
ven, de in al even voorname kleding gestoken vrouw door 
Joos van Cleve afgebeeld is met een druiventros in haar hand. 
Deze symbolische verwijzing naar de eucharistie, die de 
vroomheid van de vrouw benadrukt, vormt een contrast met 
het geld waarmee de handelaar in de weer is. Op een verge-
lijkbaar tweeluik uit 1529 van de hand van Maarten van 
Heemskerck is een dergelijke spanning geheel afwezig. De 
vlijtige huisvrouw is gezeten aan een spinnewiel, terwijl we de 
zorgvuldige handelaar bezig zien met het opmaken van de 
kas (afb. 12). Het karakter van de man ‒ mogelijk Pieter Ger-
risz Bicker, muntmeester en schepen van Amsterdam ‒ wordt 
bevestigd door de spiegel achter hem, die hier niet waar-
schuwt voor ijdelheid maar eerder wijst op diens prudentia. 
Van weer een heel andere orde is het ‘Portret van Egbert Ger-
brantsz en zijn vrouw’ (1541; afb. 13) door Dirck Jacobsz. Te-
midden van allerlei blijken van welvaart zijn het de koopman 
en zijn vrouw zelf die waarschuwen voor de vergankelijkheid 
van rijkdom door te wijzen op een zandloper, schedel en een 
gekruisigde Christus. Voor de tragen van begrip zijn op de 
achtergrond teksten aangebracht die de plicht tot vroomheid 
en liefdadigheid onderstrepen. Credit mors nemini, zo luidt 
het opschrift links in het midden op het kozijn: de dood wijkt 
voor niemand.

Eén van de bekendste beroepsportretten met een fraaie 
driehoekscompositie is die van Jan Gossaert uit 1530 (afb. 14). 
De geportretteerde, mogelijk Jerome of Jeronimus Sandelin, 
een Zeeuwse belastinginner, kijkt net iets over de hoofden 
van de toeschouwers heen. De stoïcijnse en ietwat veront-
ruste blik is niet bedoeld om ‘s mans beroeps te bekritiseren, 

10. Jan Massijs, ‘Beim Steuereinnehmer’ (Gemäldegalerie Alte Meister, 

Dresden)

11. Joos van Cleve, ‘Portret van een onbekende man’ (Rijksmuseum 

Twenthe, Enschede)

12. Maarten van Heemskerck, ‘Portret van een man’ (Rijksmuseum, 

Amsterdam)
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maar creëert wel een zekere psychologische afstand tot de kij-
ker. De afgebeelde voorwerpen zijn die van een bankier of 
koopman en bevatten geen verwijzingen naar ondeugd of 
vergankelijkheid. Een schilderij dat alleen al vanwege de kle-
ding veel weg heeft van Gossaerts werk is Hans Holbein de 
Jonges ‘Portret van Georg Gisze, koopman’ (1532; afb. 15). Een 
mogelijkheid die wel is geopperd, is dat Holbein het doek van 
Gossaert op zijn reis naar Engeland zelf heeft bewonderd. 
Noemenswaardig is dat de in Polen geboren Hanze-koopman 
Gisze wél wordt omringd door voorwerpen met een symboli-
sche lading. Zo zien we op tafel onder meer een boeketje ver-
dorde bloemen (de kortheid van het leven), een helder vaasje 
(de breekbaarheid van het leven) en een tafelklokje (het ver-

strijken van de tijd). Aangezien de opdracht voor dit portret 
van de bemiddelde koopman zelf kwam, is het aannemelijk 
dat hij op deze wijze juist diens besef van deze factoren wilde 
uitdrukken. Dit laatste geldt ook voor Pompeius Occo, een 
Duitse koopman en vertegenwoordiger van het bankiershuis 
Fugger, die zich in 1531 liet vereeuwigen door Dirck Jacobsz 
(afb. 16). Zijn linkerhand op de schedel getuigt van zijn reke-
nen met de dood, terwijl de anjer in de rechterhand zijn ge-
loof benadrukt in de wederopstanding van het lichaam.

Nieuwe tijden, nieuwe zeden
In navolging van Gisze liet nog een tiental Duitstalige koop-
mannen zich in de daarop volgende jaren door Holbein por-
tretteren. De afbeeldingen van deze zogeheten Steelyard 
Merchants in Londen zijn nog zakelijker dan die van hun 
voorganger. Een enkel praktisch voorwerp op tafel, sommigen 
met een zegelring ter identificatie, en verder vooral serieuze, 
prudente blikken. De leesbare notities in de handen of in de 
omgeving van deze welhaast als humanisten afgebeelde koop-
lieden, bevatten geen waarschuwingen tegen woeker of heb-
zucht, maar ademen juist een besef van moeite en van het 
belang van standvastigheid: “geen vreugde zonder verdriet” 
(naar Ovidius), “waarheid baart haat” (Cicero), “wees geduldig 
in alle dingen” (Nieuwe Testament), “denk aan het einde” 
(Erasmus), etc. Het feit dat deze portretten uit dezelfde peri-
ode stammen als de moraliserende werken van Massijs en Van 
Reymerswaele, geeft te denken. Blijkbaar stonden sommige 
schilders nog met één been in de oude, kritische traditie, ter-
wijl anderen een eerste bijdrage leverden aan de herwaarde-
ring van de besproken beroepsgroep. 

Een bezoek aan bijvoorbeeld het Rijksmuseum, leert dat 
de beeldende kritiek op de koophandel en het geldwezen uit-
eindelijk geheel zou verstommen. Met name de zalen met 

13. Dirck Jacobsz., ‘Vermeend portret van Egbert Gerbrantsz en zijn 

vrouw’ (Amsterdam Museum)

14. Jan Gossaert, ‘Portrait of a merchant’ (National Gallery of Art, 

 Washington)

15. Hans Holbein der Jüngere, ‘Der Kaufmann Georg Gisze’ (Gemälde-

galerie der Staatlichen Museen, Berlijn)
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schilderijen uit de Gouden Eeuw tonen ons handelaars die 
hun rijkdom schaamteloos en onafhankelijk van vanitas-mo-
tieven tentoonspreiden. Wat te denken van Pierre de Mou-
cheron, koopman te Middelburg en Antwerpen, met zijn 
echtgenote en achttien kinderen (1563; afb. 17)? Het virginaal 
vooraan dat wordt bespeeld door één van de dochters, toont 
een deel van de spreuk omnia dat Dominus, non habet ergo 
minus: de Heer geeft alles, en heeft er niets minder om. 

Alle rijkdom, ook die van kooplieden, komt met andere woor-
den van God, en is eerder te danken aan hun morele recht-
schapenheid dan aan bedrog. De handelaar in een opkomend 
kapitalistisch klimaat was niet langer een zondaar, maar zag 
zichzelf ‒ en werd steeds vaker gezien ‒ als een zegen.
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