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44 Het geld 

VerborgenVerborgen bankiers 

Kenn portret van een man van middelbare leeftijd (83). Ken kleine puntbaard siert zijn gezicht. F Ti) 

iss modieus gekleed in een zwart satijnen wambuis met een geplooide kraag. Ken met bont 

afgezettee mantel hangt over zijn schouder. In zijn rechterhand heeft de man een paar 

handschoenen,, een veelvoorkomend statusattnbuut op portretten van gezeten burgers van de 

Republiek.'' Aan zijn vinger draagt hij een zegelring met een wapen. Dankzij het wapenschild op 

dezee zegelring is de geportretteerde niet in de anonimiteit verdwenen. Het is Gabriel Yernatn 

(1559-1625).:: Hij werd geboren in Chiert in Piemonte en emigreerde als jongeman naar Holland. 

Hierr trouwde hij in 1589 met Adriana Bom van Cranenburgh, een dochter uit de Delfts e gegoede 

burgerij.. Het portret van Yernatti is in 1610 gemaakt door de Delftse schilder Michiel (ansz. van 

Mierevelt.'' Ook op latere leeftijd is Yernatti geportretteerd.4 

Gabriëll  Yernatti was tafelhouder van beroep. Hij exploiteerde in Delft en Dordrecht een 

bankk van lening, een instelling waar particulieren en (kleine) ondernemers tegen onderpand geld 

kondenn lenen. I hermee trad hij in de voetsporen van veel van zijn Italiaanse landgenoten, met 

namee Lombarden, die al sinds de Middeleeuwen in de Nederlanden acbef waren ui deze tak van 

financiëlee dienstverlening.1 l iet waren particuliere ondernemers. Toestemming van de stedelijke 

overheidd voor de uitoefening van hun beroep was vereist. Het toepassen van vrij hoge 

rentepercentagess en de verkoop van niet tijdig geloste panden maakten pandbelening voor velen 

eenn lucratief beroep. Gabriel Yernatti wist een aanzienlijk familiekapitaal op te bouwen, dat later 

doorr zijn kinderen werd ingezet ui verschillende financiële transacties in met name Kngeland." 

Hett portret van Yernatti is niet het enige zeventiende eeuwse portret van een tafelhouder 

datt is overgeleverd, maar wel een van de vroegste. Uit de in 1701 opgestelde boedelinventaris van 

Alexandrinaa Knex, echtgenote en zakenpartner van de Utrechtse tafelhouder [ohan de Milan, 

blijk tt dat verschillende tafelhouders uit deze familie ooit zijn geportretteerd.7 Alleen een postuum 

portrett van haar oom, de Groningse tafelhouder en meester tn de rechten [ustus Gijsbertsz. 

Knexx (circa 1610-1665) en haar eigen portret zijn voor zover bekend overgeleverd/ Beide 

portrettenn zijn geschilderd door Nicolaes Maes en dateren uit respectievelijk 1666 en 1670.' (Ook 

inn Leiden zetelden enkele tafelhouders die niet hebben nagelaten hun aangezicht in een portret te 

latenn vasdeggen. Jan f-ranchoys Tortarolis (overleden 1655; oefende in het tweede kwart van de 

Ziee hiervoor ook de portretten van Willem Revers/ de Langue (31) en Johannes Wtenbogaert (57) 
""  Zie voor de identificatie van het portret Van Kretschmar 1962. 'Portretten der Vcmatti's'. 100-101. 

Hett pendantportret van Adriana Bom van Cranenburgh is gesigneerd en gedateerd, zodat eenzelfde 
toeschrijvingg en datering voor het portret van Gabriel Vernam gerechtvaardigd is Idem. 92. 100-101. 

44 Idem. 101. 
Tafelhouderss worden in de literatuur ook wel als bankhouders. pandbelcners of leentafelhouders aangeduid 
Vann Kretschmar 1962. 'Portretten der Vernatti's'. 88-90 

77 GPI. inv. Alexandrina Kriex. Utrecht 1701/11/25 
Inn de boedel inventaris van Alexandrina Knex wordt melding gemaakt van de portretten van de tafelhouders 
Pedroo Ormca (actief eind 16" eeuw). Matthciis del Come. Daniel De Milan (overleden 1635). Martinus 
Gijsbertz.. Knex (1608-1660). Matthias de Milan en Johan de Milan (1622-1699) Het is onduidelijk of het 
gaatt om postume portretten of portretten die bij leven zijn gemaakt. Wollcsu inkel 1992, 'Portretten'. 131-
146 6 
Dee portretten van Mr. Justus Knex en Alexandrina Kriex bevinden zich respectievelijk in het Museum voor 
Schonee Kunsten in Boedapest en het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen 
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zeventiendee eeuw aldaar het tafelhouderschap uit.1' Hij was getrouwd met een dochter uit de 

aanzienlijkee Leidse familie Van Creenburgh en zeer welvarend. Zijn boedelinventaris uit 1656 

maaktt melding van diverse huizen en landerijen.11 levens liet hij een grote schilderijencollectie 

na,, waarin zich ook zijn portret bevond.1" Met zijn aanzienlijke schüdenjenbezit stond 

tafelhouderr Tortarolis overigens niet alleen. Carel van Mander gaf in zijn Schilderboeck uit 1604 de 

tafelhouderss Sion Luz (1548-na 1618; en Bartholomeus Kerretis (circa 1557 - na 1628j een 

eervollee vermelding als kunstliefhebber.1' l.uz - die samen met koopman Daniël van der Meulen 

tott de tien rijkste Leidenaren behoorde - had een omvangrijke kunstgalerij, waaraan de dichter 

P.C.. ( looft zelfs een epigram wijdde.14 Ken verwijzing naar een geschilderd portret van Luz en 

zijnn vrouw staat vermeld in een inventaris uit " Bartholomeus Kerreris was zelf ook 

schilder.'' f Iet is derhalve aannemelijk dat ook van hem ooit een (zelfportret is vervaardigd. 

Inn de zeventiende-eeuwse tafelhoudersportretten ontbreekt elke verwijzing naar het beroep van 

dee geportretteerden. Kr zijn geen attributen te ontwaren die wijzen op een beroep waarin geld 

eenn belangrijke rol speelde, laat staan dat de geportretteerden zich in hun kantoor lieten 

verbeelden.. Door het ontbreken van beroepsindicaties in het visuele zelfbeeld van tafelhouders 

onderscheidtt deze beroepsgroep zich van zeventiende-eeuwse beroepsbeoefenaars die een zekere 

voorkeurr voor beroepsportrettenng aan de dag legden, zoals notarissen, predikanten, kunstenaars 

(schilders,, beeldhouwers, architecten, goud- en zilversmeden) en - zij het incidenteel en meestal 

collectieff  - ambachtslieden.1 Nu kampten zeventiende-eeuwse tafelhouders nog steeds met de 

restantenn van een eeuwenlange traditie van maatschappelijke veroordeling van pandbelening, 

hetgeenn een zekere terughoudendheid bij beroepsportrettenng zou kunnen verklaren.!*  Toch is 

hett ontbreken van beroepsindicaties in tafelhoudersportretten vermoedelijk minder gelegen m 

zelfcensuurr dan in conformering aan de gangbare portretconventies. De tafelhoudersportretten 

vertonenn immers sterke overeenkomsten met de wijze waarop bijvoorbeeld kooplieden zich in de 

zeventiendee eeuw heten portretteren.10 De geportretteerden tonen hun welstand en status, maar 

Ziee voor zijn belangen in andere banken van lening: Maasscn 1994. Krediet. 127-130 Ik volg de spelling van 
dee naam \ an Tortarolis die in dit boek wordt aangehouden Hij is ook wel bekend onder de namen Jean 
Francoiss Tortarolis of Johan Franchovs Tortarolis 
Lunsinghh Schcurlcer/Fock/Van Dissel 1986-1992. Rapenburg, dl 4b. 448-453 en 488-494 
Langee tijd is een portret uit 1664. dat zich in particulier bezit bc\ indt. beschouwd als een portret van vader 
Tortaroliss Aangezien Tortarolis in 1655 is overleden moet het hier om een postuum portret danwei een 
onjuistee identificatie gaan. IB Den Haag. nr 52175 Van zijn zoon Francesco Tortarolis. die eveneens 
tafelhouderr was. is wel met zekerheid een portret overgeleverd (particuliere collectie) Lunsingh 
Schcurlecr/Fock/Vann Dissel 1986-1992. Rapenburg, dl 4b. 449 (met afb ) 
Voorr een analyse van schilderijenbe/ittcrs en kunstliefhebbers die door Van Mander in zijn Schilderhoeck 
wordenn genoemd: Bok 1993/1994.'Art-lovcrs'. 136-166. 
Versprillee 1957.'Sion Luz'. 109 
Idem.. 117. 
Inn 1589 werd hij lid en in 1592 deken van het Delftse St. Lucasgildc Bok 1993/1994. 'Art-lo\ers'. 155. 
Ziee hiervoor de hoofdstukken 2. 3 en 5 Voor zeventiende-eeuwse grocps- en individuele portretten \an 
goudsmeden:: Adams 1985. De Keyser. nrs 16. 17 en 18. Ekkarl 1999. 'Man met ring' Cat. 
Amsterdam/Londenn 2000. Rembrandt, nr 83 Voor de oudere beeldtraditie van portretten v an goudsmeden: 
Friedlandcrr 1967-1976. Early Netherlandish painting, dl 1 (afb 22. 46) en dl. 6 (afb. 227) en Van der 
Veldenn 1998. 'Defrocking St Elov'. afb 1 De bcroepsportretten van beeldend kunstenaars (schilders. 
beeldhouwerss cd.) zijn legio 
Ziee voor de groeiende acceptatie van allerhande vormen van financiële dienstverlening de paragraaf Onder 
Mercurius'Mercurius' vleugels uit dit hoofdstuk 
Ziee hiervoor ondermeer ook de luxueu/c portretten van de zoon van Gabriel Vcrnatti. Johan Vernatti (actief 
alss financier) en zijn \ rouw Sara \ an Gheel \ an Michiel Jansz \ an Micrcvelt uit 1629 Cat 
Tokvo/Rotterdamm 1994. Faces, nr 27 
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vertellenn ons weinig of niets over de wijze waarop zij dit hebben bereikt. Klinkende munt ts 

afwezig."'' De luxueuze en zwierige kledij, de indrukwekkende landhuizen, de klassieke 

architectonischee details en weelderige tuinen op de achtergrond laten over de aspiraties van de 

geportretteerdenn echter weinig te raden over. De invloed van de elegante portretkunst uit de 

Zuidelijkee Nederlanden ts hierin duidelijk zichtbaar.2' Aristocratische allures waren ook de 

Noord-Nederlandsee gezeten burgerij niet vreemd." 

II  Iet familieportret van de Amsterdamse koopmans- en bankiers familie Deutz door Baren t 

Graatt is hiervan een goed voorbeeld (84). Tegen een klassiek-architectonische achtergrond met 

eenn parkachtige tuin zijn vij f broers uit deze welgestelde en economisch succesvolle familie 

afgebeeld.. De ongetrouwden onder hen in zwierige kledij; de getrouwden in stemmig zwart. De 

tweedee figuur links op de voorgrond is de bankier Jean Deutz (1618-1673).2' Hij was directeur 

vann de Levantse handel en verkreeg van de Duitse keizer liet monopolie op de verkoop van 

kwikzilverr uit diens mijnen; een vorm van pandbelentng op hoog niveau, die hem geen 

windeierenn legde. Ken jaar na zijn dood werd zijn weduwe en zakelijk erfopvolger aangeslagen 

voorr een bedrag van 340.000 gulden. Ook zijn broer [oseph Deutz was commercieel succesvol. 

Nett als bij zi)ti broer lag de basis van zijn succes m een tegen forse investering verkregen 

monopolie.. Dit keer ging het om de invoer van Zweeds pek en teer.2"1 I let waren wemig 

prozaïschee handelsproducten, maar de heren konden er vorstelijk van leven. Daarnaast 

investeerdenn en handelden ze volop in kunst.2' Onder al hun kunstschatten bevonden zich ook 

velee portretten van henzelf en hun directe familieleden.25 Over hun handelsactiviteiten, de basis 

vann hun vermogen, doen deze portretten echter geen kond. Dit was voor het visuele zelfbeeld 

kennelijkk van ondergeschikt belang. 

Ookk in portretten van kooplieden die wel een zijdelingse verwijzing naar het beroep 

bevatten,, versterkt deze verwijzing primair de maatschappelijke status van de betrokkene. Zo 

refereertt in Rembrandt's portret van Nicolaes Ruts uit 1631 de overdaad aan bont in zijn kleding 

vermoedelijkk aan zijn handelsactiviteiten op Rusland, maar maakt bovenal gewag van zijn 

welstand.. (85)r1 l iet is een vaker beproefd recept in portretten van koopheden.2S 

"""  Een van de weinige uitzonderingen is Rembrandt's portret van de koopman Jan Pellicorne en zijn zoon 
Casperr uit ca. 1632 (Wallace Collection. Londen). Ingamells 1992, Wallace Collection, dl. 4T 291-292. Vgl 
Honigg 1998.'Counting'. 35. 

-'' Slivc 1995. [)utch pamnng. 260-261. Goede voorbeelden zijn te vinden in het werk van Caspar Netscher. 
""  Het in de eerste helft van de zeventiende eeuw populaire driekwartsportret op groot formaat was niets minder 

dann een variant op het portrettype dat in de zestiende eeuw voor leden van adellijke families gebruikelijk 
was.. Adams 1997, 'Three-quarter length'. 167-168. Een enkeling liet zich zelfs als een vorst ten voeten uit 
afbeelden,, zoals de rijke Haarlemse koopman Willem van Heythuyscn in een portret van Frans Hals uit circa 
16255 (Alte Pinakolhek. München) Hij is in luxueuze kledij en meteen zwaard in de hand geportretteerd 
tegenn de achtergrond van een weelderig gedrapeerd gordijn met een klassieke zuil Slue 1995. Dutch 
painting.painting. 44-45. Zie ook: Dudok van Heel 2002. 'Burgers als vorsten'. 
Voorr een korte schets van de handels- en bankiersactiviteitcn van Jean Deutz en andere familiclicden EHas 
1963.. Vroedschap, dl. 2. nr. 252 Bikker 1998. 'Deutz. brothers'. 277-280 

"44 Cat. Amsterdam/San Francisco/Hartford 2002. Sweertx, 102 
2'' Bikker 1998.'Deutz brothers' 
'' Idem. afb 5. 7-9. Zie voor diverse afbeeldingen ook de fotocollectie van het IB in Den Haag 
'' Corpus, dl 2. nr. A 43 Schama 1999. Ogen van Rembrandt. 333-334 Vcluwenkamp 2000. Archangel. 99-

103. . 
"ss Voorbeelden zijn het flamboyante portret in oosterse kledij van de Antwerpse koopman Nicolaas de 

Respaignee van Peter Paul Rubens uit circa 1619 (Staatlichc Museen. Kassei) Vlieghe 1998. Flemish art. afb 
158)) en het portret van de Amsterdamse lakenkoopman Abraham del Court en zijn vrouw Maria de 
Kaersgietcrr uit 1654. waarin nadrukkelijk wordt gepronkt met haar schitterende japon van zilverkleurig satijn 
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l-.cn/elfdcc effect gaat uit van de schepen die op de achtergrond van enkele koopmansportretten 

zijnn verbeeld.1' 

Slechtss bij uitzondering lieten zeventiende-eeuwse kooplieden zich in functie portretteren. 

Inn tegenstelling overigens tot hun zestiende-eeuwse collega's die regelmatig met geld en andere 

beroepsattributenn werden geportretteerd." De Amsterdamse koopman en reder Daniel Bernard 

,, volgde wel het voorbeeld van deze oudere beeldtraditie. 1 lij werd m 1669 

geportretteerdd door Bartholomew van der Helst (86)/' Bernard zit m zijn kantoor. Op een 

lessenaarr ligt een opengeslagen boek. Diverse folianten, papieren met teksten over zijn 

handelsactiviteitenn en schnjfgerei refereren aan zijn beroep als koopman/" I fi) is gekleed in een 

kleurigg en zwierig kostuum met een baret in dezelfde kleur. Om zijn hals is losjes een sjaal 

geknoopt.. Zijn kleding wijst op een huiselijke ambiance van het portret. In de zeventiende eeuw 

vertoondee het mannelijk deel der natie zich immers in het publieke domein, dus ook in de veelal 

voorr externe ogen bedoelde portretkunst, in zwarte kleding. De publieke mode werd in de 

tweedee helft van de zeventiende eeuw weliswaar kleurrijker, maar of hierin de reden voor 

Bernard'ss opvallend informele kledij mag worden gezocht is maar de vraag. Merder lijk t sprake 

vann een zeer persoonlijke wijze van portrettering. Zijn portret vormt een van de uitzonderingen 

diee de regel bevestigt, dat kooplieden zich visueel veeleer op welstand dan op hun beroep lieten 

voorstaan." " 

Hiermeee is niet gezegd dat kooplieden voor hun beroepsmatige activiteiten niet wilden 

uitkomen.. De eerder gememoreerde zijdelingse beroepsindicanes op koopmansportrett.cn 

(schepen,, oosterse kleding) evenals de frequente aanwezigheid van de beeltenis van Mercunus 

godd van de handel; of landkaarten (internationale handelscontacten}  op portretten logenstraffen 

ditt immers.'4 Ook de incidentele bnefopschnften in enkele zeventiende-eeuwse portretten van 

koopliedenn uit met name de Zuidelijke Nederlanden, waardoor zij als koopman kunnen worden 

geïdentificeerd,, zijn op te vatten als een bewuste verwijzing naar het beroep van de 

geportretteerden.3-- Het neemt echter niet weg dat in de rangorde van factoren die het 

maatschappelijkk imago van de koopman vormden, het beroep op het oog minder telde dan de 

rijkdomrijkdom die ermee werd vergaard. 

Dee vergelijking russen tafelhouders- en koopmansportretten is niet willekeurig gekozen. 

Koopmanschapp en financiële dienstverlening waren in de vroegmoderne tijd nauw verweven. 

Onderr druk van de groeiende internationale handel nam het belang van financiële dienstverlening 

toe.. Kr was een groeiende behoefte aan het aanmunten Nan geld, het wisselen van geld, aan 

(Museumm Boijmans Van Bcuningen: Rotterdam Cat. Rotterdam 1995. Nederlandse portretten, nr 27. Cat. 
Amsterdamm 2002. Kopstukken, nr. 79). 

: '' Een voorbeeld is het familieportret van het ge/in \an de Dordtsc koopman Job Jans/ Cuytcr van Nicolacs 
Macss uit 1659 (North Carolina Museum of An. Raleigh. Wilson 1981. (Jolden Age. nr 42). 
Ziee hiervoor de paragraaf Zesttende-eeimse collega's uit dit hoofdstuk 

"'' Cat Rotterdam 1995. Nederlandse portretten, nr. 28. Cat Amsterdam 2002. Kopstukken, nr 49. 
' :: De \cle verwijzingen naar de Verenigde Oostindische Compagnie wekken enige verba/ing. omdat Bernard's 

naamm niet in de archieven van de VOC is terug te vinden. Cat. Amsterdam 2002. Kopstukken, nr 49 
Voorbeeldenn van \ ergchjkbare informele en huiselijke berocpsportretten van kooplieden /ijn: Het portret van 
dee Rotterdamse koopman, brouwer en regent Eeuw out Prins (1622-1662) en zijn ge/in van Hendnck 
Martens// Sorgh uit 1661 (Historisch Museum. Rotterdam. Cat. Rotterdam 1994. Rotterdamse meesters, nr 
52)) en het portret van de zijdereder Joris van Oorschot in een kamer met een wand vol stalen met stoffen \ an 
Gerritt Ludcns (Particuliere collectie. De Jongh 1986. Portretten, nr 34 

uu Fock 2001. Nederlandse interieur. 53 (afb. 22). 110 (met verwijzing naar afbeeldingen). 
: ii Van der Stighelen 1990. Ik' los. nr 24. Dcvisscher/De Poorter 1993. Jwrt/Wv. dl 1. nr A50. 
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nieuwee en efficiëntere betalingswijzen en aan diverse vormen van kredietverlening/*  Deze 

bancairee functies avant la lettre werden door uiteenlopende beroepsbeoefenaars (geldwisselaars, 

tafelhouders,, kassiers, ontvangers van belastingen, muntmeesters, kooplieden}  uitgeoefend. Ze 

gingenn veelal achter het verzamelbegrip koopman schuil, want de term financier of bankier was in 

diee tijd nog niet in zwang/7 Tafelhouder Sion Luz bijvoorbeeld werd meestal als 'coopman 

Piemontees'' aangeduid en slechts een enkele maal als lombard of bankierj S Zelfs de 

middeleeuwsee geldschieter of woekeraar stond in het taalgebruik te boek als een koopman, maar 

dann één van het meest verdorven tvpe.'v De humanist Dirck Yolckertsz. Coornhert bestempelde 

inn De Coopman uit 1580 het 'onmatelvck winnen, daer onder het woeckeren ooc comt' als een van 

dee centrale misbruiken van het koopmanschap.4'1 Het viel er niet buiten, maar bevond zich aan de 

rafelrand.. Vijftiende- en zestiende-eeuwse rekenboeken richtten zich dan ook onomwonden op 

hett gehele conglomeraat van (toekomstige) beroepsbeoefenaars in koophandel en aanpalende 

financiëlefinanciële beroepen.4' In een Vlaams encyclopedisch werk over de kosmos uit 1465 1470 wordt 

Mercurius,, de god van de handel, zonder enige negatieve bijbedoeling gepersonifieerd door een 

geldwisselaarr achter zijn wisseltafe!.42 Koophandel en geld waren onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. . 

Dee scheidslijnen tussen de activiteiten van verschillende vroegmoderne financiële 

dienstverlenerss waren in de praktijk van alledag weinig helder.4' Scherpe beroepsprofielen 

ontbraken.. Tafelhouders hielden zich met alleen bezig met pandbelening, maar ook met 

kredietverleningg zonder onderpand, het pachten van tollen en belastingen, het exploiteren van 

wisselss en het verrichten van kassiers- en diplomatieke diensten.44 Ook waren ze regelmatig als 

koopmann actief. Toestemming voor de uitoefening van het koopmanschap was expliciet in hun 

octrooienn (licenties) opgenomen.4" f Iet is wederom tafelhouder Sion Luz die dit kan illustreren. 

"'"'  Van der Wcc/Bogaert/Kurgan-Van Hcntenryk 1991, Bank in Europa. 1X1-226 De Vries/Van der Woude 
1995,, Nederland, 163-182. 

**  Voet 1974. Antwerpen, 275. Gelderblom 2000. Zuid-Nederlandse kooplieden, 100 
iSS Versprille 1957.'Sion Luz'. 107. 
vv**  LeGoffl986. Bourse. 51. 

CC oomhert/V an der Woude 1969. Coopman. 12. 
4'' Koot 1999. Conste vanden getale. 198-201. 
4:: Miniatuur uit Natuurkunde van het Geheelal dat zich bevindt in de Herzog August Bibliotheek in 

Wolfenbüttell  Cat Utrecht/New York 1989, Dutch manuscript painting. 208-209 Sinds de late Oudheid 
werdenn planeten met antieke goden geassocieerd De gangbare astrologische opvatting dat hemellichamen 
alless op aarde beïnvloedden, leidde tot het thema van deplanetenkinderen Het ontstond in het vijftiende-
ceuwsee Italië, maar werd door kunstenaars in de Noordelijke Nederlanden overgenomen. Onder het gesternte 
vann Mercurius viel niet alleen de koopman, maar ook de kunstenaar Hal! 1993. lemma 'planetenkinderen', 
283-284.. In een schilderij van Hendrick Golt/ius uit 1611 wordt Mercurius verbeeld met een schilderspalct in 
dee hand (Frans Halsmuseum Haarlem/bruikleen van Mauntshuis. Den Haag). De Jongh 1997. 'Realism'. 35-
388 (afb. 13). Cat. Amsterdam/New York/Toledo 2003. (ioltzius. nr. 106.1. 

411 Er zijn diverse auteurs die hierop w ijzen: Spufford 1995. 'Acces to credit'. Dching/'t Hart 1997. 'Linking the 
fortunes'.. In oudere literatuur wordt overigens uitgegaan van een striktere scheiding tussen Italiaanse 
kooplieden-bankiers,, lombarden en geldwisselaars. De Roovcr 1948. Money. 

444 Maassen 1994. Krediet. 290 De geldwisselaar Gelis Jans/.. woonachtig in de Warmocsstraat. een typische 
koopmansstraatt in Amsterdam, was in de eerste helft van de zestiende eeuw ook actief als geldverstrekker. 
Hijj  leende de stad in 1535 een bedrag voor de bouw van het rondeel bij de Regulicrspoort Van der Leeuw-
Kistemakcrr 1974. Warmoes straat. 225. 
Hett octrooi van de Rotterdamse tafelhouder Baptiste Montoaldono uit 1558 bevatte de bepaling dat hij 
tijdenss de looptijd hiervan zou genieten alle 'rechten, libcrteyten. vrijheden, previlegien ende exemptien als 
anderee gelijckc coepmans {...) te wetene coopen. vercopen. wisselen, coopmanscap doen ende winnen met 
zijnee ghelt ende andere goeden in aider mam eren alst hem guetduncken zal' Geciteerd in: Melles 1950. Huys 
vanvan Leemnge. 19. Zie ook Rietema 1978. 'Taeffels van Lecninge'. 61-62 
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Volgenss Amsterdamse notariële akten dreef hij in het begin van de zeventiende eeuw handel op 

Ruslandd en de Middellandse zee.4 Net zo mm als tafelhouders zich bij hun leest hielden, deden 

geldwisselaarss dat. Zi] beschikten immers over grote geldhoeveelheden die hen in staat stelden 

zichh daarnaast tot tafelhouders te ontwikkelen.47 Particuliere kassiers, onlosmakelijk onderdeel 

vann het financiële svsteem van de Republiek, vermengden in hun dagelijkse beroepspraktijk 

eveneenss verschillende bancaire activiteiten.4y /.e hadden deposito's van kooplieden onder hun 

beheerr in ruil waarvoor ze kassierskwitanties uitgaven, wisselbrieven verdisconteerden en 

leningenn op onderpand verstrekten. Door hen werd in de loop van de zeventiende eeuw het 

particulieree deposito- en girobankwezen krachtig uitgebouwd.4" Kiikele kassiersbedri]ven 

ontwikkeldenn zich langs deze weg tot belangrijke bankiers in de wereld van internationale handel 

enn financiën. 

Ookk kooplieden heten zich op het vlak van financiële dienstverlening niet onbetuigd. 

Menigee koopmansfamilie had wel een familielid in zijn midden die zich op kredietverlening aan 

derdenn - niet zijnde afnemers of familieleden - toelegde." De grote bankiershuizen ontstonden 

weliswaarr pas in de achttiende eeuw (De Xeufville, Hope, Clifford), maar de zeventiende eeuw 

kendee al illustere voorgangers.'1 De handelspraktijk van de Amsterdamse koopmansfamilie 

Covmanss is een voorbeeld van zo'n zeventiende-eeuws bankiershuis in de dop. Grondlegger van 

dee firma was Balthasar Covmans (1555-1634). Na de val van Antwerpen in 1585 vertrok hij naar 

Hamburgg en vestigde zich uiteindelijk in 1592 in Amsterdam.̂ Balthasar's zonen - Balthasar, 

[oann en foseph - brachten het bankiershuis 'Balthasar Covmans en gebroeders' tot grote bloei. In 

16455 overtroffen de financiële transacties van de Coymans-familie die van andere 

handelshuizen.""  De familie was via huwelijk gelieerd aan bekende koopmans- en 

regentenfamilies,, zoals de families Trip, Huvdecoper en Deutz en was zeer welvarend.'4 Vader 

Balthasarr Covmans behoorde in 1631 tot de tien rijkste burgers van Amsterdam. De broers 

++ Versprille 1957. 'Sion Lu/'. I 15. Geldcrblom 2000. Zuid-Nederlandse kooplieden. 155-156. 
44 Clifford Kocq van Breugel 1948. 'Tafclhoudersgeslachtcn'. 186 
4XX Het aanvankelijke verbod op particuliere kassiers dat na de oprichting \ an de Amsterdamse Wisselbank in 

16099 inging, werd noodgedwongen in 1621 al weer opgeheven. De VnesA'an der Woude 1995. Nederland. 
165-166.. Van Trotsenburg 1987. Amsterdamse Wisselbank. 22 Van der Wec/Bogacrt/Kurgan-Van 
Hentcnrvkk 1991. Bank in Europa. 216-221 

4JJ Idem. 2 i7-218. 
Philippee Calandnni. zwager van koopman Andries van der Meulen. was betrokken bij kredietverlening aan 
dee Britse Kroon. Kooijmans 1997. Vriendschap, hoofdstuk 5. De familie Trip. primair actief in de handel in 
wapenss en industriële grondstoffen, deed af en toe aan grootschalige kredietverlening Zo verkregen Elias en 
Picterr Trip rond 1625 de pandrechten op grote hoeveelheden Zweeds koper in ruil voor kredietverlening aan 
dee Zweedse kroon Klein 1965. Trippen, hoofdstuk 5 Op het terrein van grootschalige kredietverlening aan 
vorstenn en staten vervulden tot in de achttiende eeuw ook ontvangers-generaal, verantwoordelijk voor het 
innenn van de belastingquota van de provincies, een bemiddelende rol: tegen een aantrekkelijke provisie wel 
tee verstaan. Zo was Pietcr Hocffijser. ontvanger-generaal van de Amsterdamse convooien en licenten 
(import-- en exportrechten). betrokken bij de totstandkoming van een omvangrijke lening, die was aangegaan 
doorr de Staten-Generaal ten behoeve van de keurvorst van Brandenburg Montias 1993. Vermeer. 43. 
Dee VriesA'art der Woude. Nederland. 174-182. 

" :: Van hem is een ongedateerd portret overgeleverd dat qua kleding en uitstraling grote overeenkomsten 
vertoontt met dat van tafelhoudcr Gabriel Vematti Het portret is waarschijnlijk een kopie naar Michicl Jans/ 
vann Miere\elt en bevindt zich in de collectie van de Van Weede Stichting (IB Den Haag. nr. 59000). In 
de/clfdee collectie bevindt zich ook een postuum portret van Balthasar Covmans uit 1657. mogelijk 
geschilderdd door Jan Victors (IB Den Haag. nr 22852) 

""  Elias 1963. Vroedschap, dl 2. 767, 
44 De broers Balthasar en Joan Covmans traden in het huwelijk met respectievelijk Maria en Sophia Trip Hun 

oomm Josephus Covmans w as getrouwd met Jacomina Trip. Klein 1965. Trippen. 3 1 Elias 1963. Vroedschap. 
dl.. 2. 759-767. 
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Balthazarr en Joan lieren in 1625 een in het oog springend dubbel herenhuis aan de Keizersgracht 

ontwerpenn door Jacob van Campen. Het werd in 1662 door Melchior I-okkens in zijn 

stadsbeschrijvingg van Amsterdam omschreven als 'een huvs gehjck een kerck ui 't aanzien, hierin 

zijnn heerlyke groote zalen, met kostelyke schilderyen en andere vercierselen verciert'." Op deze 

enn andere locaties bevonden zich ook talloze portretten van leden van de familie Coymans.̂ Ook 

broerr Joseph Coymans (1591 - 1677) was zeer bemiddeld. Hij was in zijn tijd een vooraanstaand 

enn actief ondernemer. '7 Alhoewel hij sinds zijn huwelijk m Haarlem woonde, stond hij nog tot in 

iederr geval 1649 te boek als koopman te Amsterdam onder de eerdergenoemde firma Coymans. 

I-ranss Hals portretteerde hem in 1644 (87).>!i Gekleed in luxueuze zwarte kledi) volgde hij de 

aristocratische,, I-rans georiënteerde mode op de voet."v De figuurmotieven in zijn kleding worden 

speelss belicht en accentueren de pracht van de stof. Het modebeeld sinds het portret van 

tafelhouderr Gabriel Yematti uit 1610 (83) is weliswaar veranderd, maar desondanks vertonen 

beidee portretten duidelijke overeenkomsten: de zelfbewuste blik, de luxueuze kleding en het 

ontbrekenn van beroepsindicaties. 

Achterr de facade van het vroegmoderne koopmanschap groeide en bloeide dus een veelkleurig 

geheell  aan financiële dienstverlening. Niet alleen de bankiersactiviteiten van gerespecteerde 

koopp mans families, maar ook voorheen met argusogen bekeken tvpen van financiële 

dienstverleningg (zoals pandbelening) verschenen steeds meer in de openbaarheid en werden door 

institutionaliseringg ook gelegitimeerd.*' Als de Maastrichtse koopman en bankier fohannis 

Boomhouwerr zich in 1668 laat portretteren met een leesbare brief in de hand met het opschrift 

'Banquterr a Maastricht' dan zegt dit iets over de ontwikkeling die het bankiersmétier in de loop 

derr tijd doormaakte (88).',! Ook in de statistieken klinkt eenzelfde groeiende openlijke associatie 

vann personen met bancaire activiteiten door.": Het steeds meer m de openbaarheid treden van 

dezee en vergelijkbare financiële beroepsgroepen leidde echter niet tot een prominente rol van het 

Geciteerdd in: Elias 1963, Vroedschap, dl. 2. 762. 
v>> IB Den Haag. nrs. 14893, 32296, 3279! en 59008 in al deze portretten ontbreken beroepsindicatics. 
^^ Bicsboer 2002. Collections of paintings, nr. 86 

Hett pendantportret van zijn vrouw Dorothea Berck bevindt zich in The Baltimore Museum of Art in 
Baltimore.. Slive heeft gesuggereerd dat beide portretten zijn geschilderd voor de nieuwe woning van hun 
dochter.. Isabella Coymans, die in 1644 trouwde met Stephanus Geraerdts. Slive 1970-1974. Hals. nr. 160. 
Anderss dan vroeger vaak werd verondersteld, had het dragen van zwarte kleding in die tijd weinig te maken 
mett calvinistisch geïnspireerde soberheid. Groeneweg 1995. 'Regenten', 199-251. Het gebruik van zeer 
luxueuzee stoffen ging niet onopgemerkt voorbij aan predikanten Jacob Trigland haalde in een preek uit 1614 
forss uit naar zijn opgepronkte. met goud en zilver behangen, kerkgangers. Idem, 207 
Ziee hiervoor de paragraaf Onder Mercunus' vleugels uit dit hoofdstuk. Illustratief voor de groei van handel 
enn financiële dienstverlening was ondermeer de groeiende vraag naar praktische rekenkennis. Van een corpus 
vann zesendertig onderzochte Nederlandstalige rekenboeken uit de periode 1445-1660 dateren er 
zevenentwintigg uit de tweede heift van de zestiende eeuw. hetgeen duidt op een forse toename hiervan. In de 
zeventiendee eeuw zijn nog vele vergelijkbare rekenboeken verschenen. Kool 1999. Conste vanden getale. 14 
enn bijlage II 
Brcij/Baumhaucrr suggereren dat deze bnef wellicht later op het schilderij is aangebracht, omdat Johannis 
zichh tijdens zijn teven nooit als bankier heeft gepresenteerd Aangezien zijn vrouw. Maria Fremont, na zijn 
doodd - zo blijkt uit notariële archieven - nadrukkelijk wel als bankier optrad, zou zij in dat geval de 
opdrachtgeverr hiervan kunnen zijn geweest Zij stierfin 1716 op de leeftijd van zesentachtig jaar Het briefje 
blijf tt hoc dan ook indicatief voor de verzelfstandiging en legitimering van het bankicrsmctier 
Breij/Baumhauerr 2001. Stammen. 155-160 

''""  Zo nam in de zeventiende eeuw het aantal Amsterdamse bruidegoms dat bij hun ondertrouw een beroep in de 
categoriee bankwezen opgaf sterk toe In het eerste kwart van de zeventiende eeuw ging het om twee. in het 
derdee en vier kwart om respectievelijk zevenentwintig en negenenvijftig vermeldingen Hart 1976. Geschrift 
enen getal. 176-177, 
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beroepp in het visuele zelfbeeld van betrokkenen. Net als menig koopman gold hun trots eerder 

hunn maatschappelijke welstand dan de beroepspraktijk. Verborgen achter de veelheid aan 

zelfbewustee portretten van de zeventiende-eeuwse stedelijke handelsklasse kunnen we slechts de 

bankierss bevroeden. Ook als de blik wordt verruimd naar de verbeelding van financiële 

beroepsbeoefenaarss in de genre- en lustoneschilderkunst valt op, dat in de zeventiende eeuw 

financiëlee beroepsbeoefenaars weinig in beeld verschenen. De visuele rol die zi], zoals we nog 

zullenn zien, in het begin van de onderzoeksperiode als mikpunt van kritiek of boodschapper van 

oneervoll  gedrag met verve speelden, verdween in de zeventiende eeuw naar de achtergrond." 

Terwijll  bij notarissen en predikanten de visuele beroepsidentiteit door de geleidelijk scherpere 

omlijningg en professionalisering van het beroep juist meer uit de verf kwam, was bij financiële 

beroepsbeoefenaarss dus eerder sprake van een omgekeerde trend. Hun visuele afwezigheid in het 

zeventiendee eeuwse beeldmateriaal is een tastbare indicatie van de maatschappelijke integratie en 

emancipatiee van dit type van economische activiteiten. 

OnderOnder Mercurius' vleugels 

II  let nieuwe Amsterdamse stadhuis op de Dam, dat 111 de periode 1648 tot 1655 tot stand kwam, 

wass een toonbeeld van bestuurlijke en economische stedentrots. hen uitgekiend 

decoratieprogrammaa bezong het economisch aanzien van de stad en haar bestuurders.'" Op de 

njkk gebeeldhouwde tvmpanen aan de voor- en achterzijde van het stadhuis, het latere Koninklij k 

Paleis,, brachten personificaties van de wereldzeeën en de continenten de Amsterdamse 

Stedenmaagdd hun eer. Zij troont indrukwekkend, en geflankeerd door de deugden 

Voorzichtigheid,, Gerechtigheid, Gematigdheid en Waakzaamheid, bovenop het tympaan aan de 

Damzijdee van het stadhuis. In haar hand houdt zij een Mercunusstaf. 

Hett is niet de enige verwijzing naar Mercurius, de god van de handel. 111 dit monumentale 

gebouw/'' Bij de ingang tot de trappen van de Amsterdamse Wisselbank is hij '111 levende lijve' 

aann te treffen (89). De Wisselbank bevond zich op de begane grond van het zuid-oostelijke deel 

vann het stadhuis. Deze stedelijke instelling werd in 1609 opgericht op herhaaldelijk aandringen 

vann de Amsterdamse kooplieden 'dat alhier mede, gelijck tot Sivthen [Sevilla] ende Venetien, een 

banckk tot vordennge van de coophandehnge ende aencleven van dien opgerecht mochte 

worden'.'""  Kern van haar activiteiten bestond uit het vergemakkelijken van het betalingsverkeer 

tussenn kooplieden. Zij nam deposito's 111 ontvangst, droeg zorg voor overschrijvingen tussen 

rekeningenn en betaalde wisselbrieven uit/'7 Ken onmisbare dienstverlenende instelling voor de 

koophandell  dus. 

Hett vrijstaande marmeren beeld van Mercurius werd tussen 1650 en 1664 vervaardigd 

doorr Artus Quellmus. Mercurius is, naast zijn Mercunusstaf (uidiiieu.s), direct herkenbaar aan zijn 

gevleugeldee sandalen en helm tpetagus). Ken haan en ram vergezellen hem traditiegetrouw. De 

haann svmboliseert znn wakkerheid en alertheid, een onmisbare eigenschap voor de vroegmoderne 

ondernemer,, die m uiterst ongewisse tijden van oorlog, ziekte en gebrekkige communicatie toch 

Ziee hiervoor de paragrafen Zestiencie-eeuuse collega's en Verworpen centen uit dit hoofdstuk 
''AA Goossens I996. Schat. Frcmantlc 1959. Town Hall. Vrceken 1995. 'Quellinus' boctscersels'. 

Dee Amsterdamse stedenmaagd op het tympaan aan de achterzijde van het stadhuis tooit zich met Mercurius' 
helmm Goossens 1996. Schat. 26. 
Dehingg 1991, 'Amsterdamse wisselbank'. 121 

"'' Van Dillen \WA.Mensen. 336-385. De Vries/Van der Woude. Xeclerlancl. 163-16'J 



dee juiste beslissingen op het juiste moment diende te nemen. De ram is een verwijzing naar zijn 

beschermheerschapp van de herders en hun kuddes. Mercurtus houdt in zijn linkerhand, haast 

achteloos,, een zak met geld vast. Uiteindelijk is het daar in de handel immers allemaal om te 

doen.. Naast snelheid en wakkerheid schuwt Mercunus de listigheid niet. Hij staat ook bekend als 

eenn oplichter en veedie f; men moest dus voor hem op zijn hoede zijn, maar bewonderde 

anderszinss zijn welsprekendheid en arglist.68 Tijdgenoten waren zich de januskop die hem 

aankleefdee terdege bewust. In zijn stadsbeschrijving uit 1665 karakteriseerde Tobias van 

Domselaerr Mercunus met de woorden: 'Hy was d' eerste, die de Koopmanschappen met maat en 

gewicht,, doch niet zonder bedroch, leerde verkoopen'.69 

Mercunuss was in de zeventiende eeuw een geziene gast in de Republiek. Zijn beeltenis in 

zandsteenn sierde vanaf omstreeks 1670 ook de zuidgevel van de nieuwe Amsterdamse Beurs van 

Hendrickk de Keyser. Het werd vervaardigd door Bartholomeus Eggers, maar is bij de sloop van 

hett gebouw in 1837/1838 verloren gegaan.7(' Xic t alleen in Amsterdam maar ook in andere 

Hollandsee steden trad Mercunus, vaak gerepresenteerd door zijn attributen, steevast op m 

allerhandee visuele uitingen die het welvaren van stad of land tot onderwerp hadden.71 Zij n 

beelteniss vond eveneens een plek in menige koopmanswoning. In de achterhal van het 

zeventiende-eeuwsee poppenhuis van Petronella Oortman, echtgenote van zijdekoopman 

Johanness Brandt, bevond zich een plafondschildering van Mercunus.72 In een familieportret uit 

dee omgeving van Pieter Codde uit 1620-1625 rust de schouw van de afgebeelde schoorsteen op 

eenn grote gebeeldhouwde figuur van Mercunus; het is vermoedelijk een verwijzing naar het 

beroepp van de heer des huizes.7' Dat de Mercunussymbohek geen dode letter was, blijk t eveneens 

uitt het gebruik hiervan in het dagelijkse taalgebruik. Toen de oudheidkundige en koopmanszoon 

Petruss Scnvenus enige weken in beslag werd genomen door de handelsbeslommenngen van zijn 

familie,, toonden zijn geleerde correspondenten zich bezorgd. Hij was volgens hen zozeer in de 

cultuss van Mercunus verwikkeld geraakt, dat hij die van Minerva, de wetenschap, dreigde te 

verwaarlozen.74 4 

D ee locatie van Quellmus' beeld van Mercurius (89) op het snijvlak van het Amsterdamse 

bestuurlijkee en financiële machtscentrum (respectievelijk stadhuis en Wisselbank) is veelzeggend. 

Hett illustreert de onderlinge verwevenheid van koophandel en financiële dienstverlening en 

tegelijkertijdd ook de groeiende respectabiliteit van dit verbond. Mercunus' vleugels strekten zich 

inn de loop der tijd over steeds meer, voorheen vaak met argwaan bekeken, functies uit. Van groot 

Dee praktische welsprekendheid van de koopman (gericht op dialoog) veroverde in de zeventiende eeuw 
geleidelijkk aan terrein op de klassieke welsprekendheid (monoloog). Janssen 2002, 'Geslaagde spreken'. 

"**  Geciteerd in: Honig 1998. Painting. 1. nt 3. 
Alleenn de Mercuriusstaf van het beeld ts bewaard gebleven. Cat. Amsterdam 1995. In beeld gebracht, nr. 58. 
Inn een zeventiende-eeuw s stadspanorama van Rotterdam, vermoedelijk in 1613 gemaakt door Pieter 
Serww outers en Petrus Sibrandi, houdt de stedenmaagd in haar rechterhand een mini atuurkoopv aardij schip 
vast,, terwijl ze omringd is door visgerij, haringtonnen. pakken koopwaar en een Mercuriusstaf De Rov van 
Zuydewijnn 2002. Van koopman. 106-110 De Nederlands hervormde kerk in De Rijp bevat een glas-in-
loodraamm uit 1655/1656 waarop een man met een gevleugelde helm en Mercuriusstaf is verbeeld Het was 
eenn schenking van de dijkgraaf en heemraden SKKN Utrecht, nr. 54762. 
Pijzel-Dommissee 2000. Pronkpoppenhuis, afb. 365 
Hett schildenj bevindt zich in de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam. Filedt Kok 2001. Nederlandse 
kunst,kunst, nr 85 Fock 2001. Nederlandse interieur, aft) 22 
Langereiss 2001. Geschiedenis als ambacht. 109 Het betreft een brief van Castncomius aan Scriverius van 22 
augustuss 1612 
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belangg voor deze ontwikkeling was de groeiende overheidsbemoeienis en -betrokkenheid bij deze 

activiteiten,, die met name in de Noordelijke Nederlanden plaatsvond.7' 

Toenn na de val van Antwerpen in 1585 het economisch zwaartepunt zich geleidelijk van 

dee Zuidelijke Nederlanden naar de Noordelijke Nederlanden verplaatste, bleef de financiële 

componentt hiervan niet achter. Weliswaar nam Genua de rol van Antwerpen als brandpunt van 

financiëlee vernieuwingen over, men zat in Amsterdam niet met de armen over elkaar.7,3 Nadat in 

16099 de Amsterdamse Wisselbank het licht zag, volgde m 1614 nog de Amsterdamse Bank van 

Leningg die tegen afgifte van onderpand kleine bedragen aan particulieren, ambachtslieden en 

koopliedenn verstrekte. Elders in de Republiek vond de oprichting van wisselbanken en banken 

vann lening navolging. In veel steden werd overigens een minder strikte scheiding tussen de 

activiteitenn van deze banken aangehouden dan in Amsterdam, waar de Wisselbank zich niet met 

kredietverleningg bezighield. 

Hett belang van de groeiende overheidsbetrokkenheid voor de legitimering van de 

financiëlee sector is goed te illustreren aan de hand van de ontwikkeling van de banken van 

lening.777 Vanaf de Middeleeuwen tot het begin van de zeventiende eeuw exploiteerden 

particulieree ondernemers, zoals ondermeer de eerder ter sprake gekomen tafelhouders \ ernatti, 

Knex,, Tortarolis, Luz en Ferrens, dit type banken, l iet overheidsbeleid ten aanzien van deze 

activiteitenn en de beoefenaars hiervan kenmerkte zich in de Habsburgse tijd nog door regulering 

opp afstand. Perioden van repressie werden afgewisseld met perioden van tolerantie, waarbij de 

financiëlee afhankelijkheid van de vorsten van deze geldschieters ook een rol speelde; het hemd 

wass nu eenmaal vaak nader dan de rok.71*  Na het uitbreken van de Opstand besloten de Staten 

vann Holland (1578) dat het bestuur en beheer van de banken van lening voortaan een 

aangelegenheidd van de steden zou zijn. In enkele grotere steden in I Iolland en Zeeland kwam de 

exploitatiee van de banken van lening in overheidshanden. In de zeventiende eeuw zijn in de 

Republiekk vijftien van dergelijke stedelijke banken van lening opgericht.79 Daarnaast bleven 

particulieree banken van lening actief.8'1' In tegenstelling tot de situatie in de Zuidelijke 

Nederlandenn hadden de banken van lening in de Noordelijke Nederlanden een commercieel 

karakter.. Het waren ook handelsbanken/1 Aan de oprichting van Rotterdamse Bank van Lening 

mm 1635 bijvoorbeeld lag de overweging ten grondslag, dat deze bank zou strekken 'tot seer 

grootenn voordeel ende gerief soo vande armen als oock vande vermoegende luydcn ende 

7'' 't Hart/JonkerA/an Zanden 1997. Financial history. Rode draad in dit boek is de groeiende invloed van 
publiekee instellingen op de ontwikkeling van het financiële en monetaire systeem in de Nederlanden Zie 
ook:: KlcinA^eluwenkamp 1993. 'Entrepreneur'. 45-47. 

7'' Braudel 1988-1990. Beschaving, dl. 2. 366-368. De Vriesman der Woude 1995. Nederland, 166 
777 't Hart/JonkerA/an Zanden 1997. Financial history Maassen 1994. Krediet. 88-155. Melles 1950, Hnys van 

Leeninge. Leeninge. 
7SS Onder Karel V en Filips 11 werd een qua intensiteit ongekend felle anti-Lombard politiek gevoerd. In 1510 

werdenn de banken van lening in de Habsburgse Nederlanden verboden. Vrij spoedig daarna werden ze echter 
noodgedwongenn toch weer toegelaten, omdat hun kredietfaciliteiten niet konden worden gemist. Wel kregen 
tafelhouderss te maken met onvoordclige octrooibepalingen Maassen 1994. Krediet. 74-76. 

7'**  Idem. 116-117 
s""  Idem. 124-128 
'̂' In de Zuidelijke Nederlanden werd als reactie op de schaduwzijden van het particuliere pandbedrijf in de 

eerstee helft van de zeventiende eeuw een exclusief netwerk van 'Bergen van Barmhartigheid' opgericht. De/e 
instellingenn richtten zich op pandbelening tegen een beperkte rente. Bij de oprichting speelden sociale en 
charitatievee overwegingen een centrale rol. Hun primaire aandachts\eld was het verstrekken van consumptief 
krediet;; er zijn nauwelijks sporen van commerciële kredietverlening gevonden. Deze ontwikkeling leidde 
ertoee dat de particuliere leentafcls in de Zuidelijke Nederlanden sterk onder druk kwamen te staan en 
uiteindelijkk in de tweede helft van de zeventiende eeuw geheel verdwenen. Soetaert 1986. Bergen. 
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koopluyden'.*""  Indicatief voor het handelskarakter van de pandbelening in de Noordelijke 

Nederlandenn was dat de gemiddelde beleensom per pand hoog lag. 

Overheidsbemoeieniss met bancaire activiteiten zoals geldwissel en kredietverlening deden, 

inn combinatie met een gunstig economisch tij en ruime kapitaalmarkt, de respectabiliteit van deze 

activiteitenn geleidelijk aan groeien.*' Zonder enige aarzeling waren vooraanstaande regenten en 

gevestigdee kooplieden bereid het commissarisschap van stedelijke banken van lening en 

wisselbankenn op zich te nemen. In de Amsterdamse Wisselbank hingen boven de 

commissariskamerr de vier gesneden wapenborden van de families Roeters, Revnst, Bas en Trip. 

diee in 1655, het jaar van de inwijding van het nieuwe stadhuis, commissarissen van deze bank 

waren.S44 Ook de drie heren op leeftijd in het groepsportret van vermoedelijk enkele 

commissarissenn van de Amsterdamse Wisselbank in functie, dat rond het derde decennium van 

dee zeventiende eeuw werd vervaardigd door Thomas de Kevser, verbonden met gerust hart hun 

naamm en eer aan deze instelling (90).s" / e zijn gekleed in onberispelijk zwart glanzende kledij. Op 

eenn nauwelijks zichtbare tafel zijn enkele attributen uitgestald. Kr ligt een geopende geldzak met 

munten;; een van de heren toont ons nadrukkelijk enkele muntstukken hieruit. Kveneens op tafel 

staatt een gulden essaveursweegschaal. Deze weegschaal werd gebruikt voor het bepalen van het 

goud-- en zilvergehalte van munten en was derhalve een onmisbaar attribuut voor een geordende 

enn eerlijke geldwissel; de weegschaal is niet zonder reden in evenwicht afgebeeld. Bovenop de 

weegschaall  staat een griffioen. Di t monsterlijke fabeldier, dat de eigenschappen van de adelaar en 

dee leeuw in zich verenigt, waakte volgens de Grieken over de goudmijnen van de Scythen.8" Het 

iss waarschijnlijk een verwijzing naar de toezichüioudende taak van de geportretteerden. In alles 

getuigtt het groepsportret van de respectabiliteit van de activiteiten waarover dit college waakte." 

Dee Amsterdamse Beurs, gelegen om de hoek van het stadhuis en de Wisselbank, mocht 

zichh in eenzelfde respectabel imago verheugen. De Beurs was sinds 1611 in gebruik en vormde 

hett zenuwcentrum van de Amsterdamse handel. Tot die tijd ontmoetten de kooplieden elkaar in 

dee buitenlucht of - bij slecht weer - in de St. Olafskapel en de Oude Kerk.*" Voor een breed scala 

aann diensten kon men op de Beurs terecht: allerhande koopwaren, het charteren van 

scheepsruimte,, het verzekeren van lading, het verkrijgen van krediet, het verrichten van 

s:: Maasscn 1994. Krediet. 151. 
Sll De VricsA'an der Woude 1995. Nederland. 163. 
v_ii Cat Amsterdam 1995. In beeld gebracht, nrs. 98-101. 

Dee aanvankelijke datering van het schilderij in 1619 is inmiddels op basis van stijlkenmerken in twijfel 
getrokkenn en veranderd in ca 1627 De eerdere mogelijke identificatie van de geportretteerde 
commissarissenn f Jacob Gerritz Hoyngh. Roelof Egberts/ en Laurens Jans/. Spiegel) komt hiermee te 
venn allen. Dudok van Heel 1977, 'Commissarissen', 16-17 Adams 1985. De Keyser. nr. 15. 39. 

vv'' Hall 1993. Iconografisch handboek, lemma 'griffioen'. 128 
Eenn vergelijking met de verschillende groepsportretten van regenten en regenlesscn van 
liefdadigheidsinstellingenn is interessant. Ook hierin wordt geld regelmatig in een setting van respectabiliteit 
afgebeeldd Voorbeelden zijn ondermeer Nicolacs Cornelis/ Mocyaert. De regenten en regentessen van het 
(hidemannen-(hidemannen- en vrouwenhuis uit 1640 (Amsterdams Historisch Museum) en Jurriaen Ovens. De regenten 
vanvan het Oudezijds Hmszittenhuis uit 1656 (Amsterdams Historisch Museum) Ook een vergelijking met de 
groepsportrettenn van het serment van de Munt in Dordrecht, de instelling die verantwoordelijk was voor een 
ordentelijkk beheer van de muntproductie. dringt zich op De Rechtkamer van de Dordtse Munt be/at in 1677 
vij ff  van de/e groepsportretten Ze gaan terug op een /estiende-ecuwse beeldtraditie Cat Dordrecht 1992. 
ZichtbaereZichtbaere werels. 40-41. Het belang dat werd gehecht aan het gereguleerde muntwezen blijkt ook uit de 
uiterstt scherpe repressie van valsemunterij Balthasar Gerrits, de grootvader van Johannes Vermeer, was 
betrokkenn bij een valsemunterscomplot. Zijn opdrachtgevers moesten dit uiteindelijk met de dood bekopen. 
Montiass 1993. Vermeer. 35-52 Zie voorde ontwikkeling van het muntwe/en inde Noordelijke Nederlanden: 
Polakk [998. 'Muntchaos' 
Lcsgerr 2001. Handel in Amsterdam. 217. 



betalingen,, het huren van pakhuisruimte en zelfs het aannemen van sjouwersvolk.VJ Over het 

belangg van deze instelling werd hoog opgegeven. Op de gevel van de Amsterdamse Beurs werd 

eenn medaillon met de tekst van een lofgedicht van )an Vos aangebracht, waarin de roem van de 

stadd werd bezongen: 'Roemt Kphesus op haer kerk Tyrhus op haer markt en haven/ Babel op 

haerr metzel werk, Memphis op haer spitze gaven. Romen op haer heerschappy Al de werelt 

roemtt op mv'."' ]n de perceptie van tijdgenoten was - niet ten onrechte ovengeus - de glans van 

dezee vermaarde koopmansstad dus mede te danken aan de bedrijvigheid op de Beurs. Hier lagen 

dee fundamenten van 's stads welvaart. De koopmansbeurs in bedrijf vormde dan ook een 

populairr onderwerp in de zeventiendeeeuwse schilder- en prentkunst (91). Het waren taferelen 

die,, net als de beeltenis van Mercunus, zonder meer passend waren voor de aankleding van een 

koopmanswoning.. Ook personen die actief waren in het vroegmoderne bankwezen lijken 

belangstellingg voor dit type afbeeldingen te hebben gehad. De Amsterdamse juwelier en 

geldwisselaarr Symen Sijmenss bijvoorbeeld had in 1629 in zijn comptoir een prent van de Beurs 

hangen.91 1 

Respectabiliteitt had echter wel zijn grenzen. De twee gevulde geldhoorus van gesneden 

eikenhoutt op een balie van de Amsterdamse Wisselbank symboliseerden de hoorn des 

ovcrvloeds,, waar deze instelling vanzelfsprekend haar steentje aan bijdroeg '92 . '" / e staan echter 

inn schril contrast met de kapotte geldzakken, lege beurzen en opengebroken sloten die de 

omlijstingg vormden van de deur van de Desolate Boedelkamer, in 1644 opgericht voor de 

afhandelingg van bankroetzaken en eveneens gevestigd in het Amsterdamse stadhuis (93J .J ' l iet 

zijnn de afschrikwekkende brokstukken van onbezonnen ondernemersgedrag, dat zonder pardon 

opp maatschappelijke afkeuring kon rekenen. Het motief van de val van Icarus m het bijbehorende 

relieff  boven de deur is niet zouder reden gekozen. Icarus, zoon van Daedalus, vloog m zijn jonge 

overmoedd de zon tegemoet zodat zijn zelfgemaakte vleugels smolten en hij in zee stortte. Tegen 

hett advies van zijn vader m had hij niet het juiste midden - m dit geval tussen zon (smelten 

vleugels)) en water (zwaar worden vleugels) - weten te houden/4 De moraal ts duidelijk. 

Ondernemerschapp mocht zich in de zeventiende eeuw weliswaar m maatschappelijke 

respectabiliteitt verheugen, maar het diende wel op een verantwoorde wijze te worden 

uitgeoefend.. Met insolvabiliteit en bankroet ging men over de schreef. Het werd beschouwd als 

eenn zonde, ongeacht de oorzaak. Ken koopman die bankroet ging, was een dief van andermans 

portemonnee.. De kerkelijke tucht sloeg onmiddellijk toe." Ouderlingen moesten het ambt 

neerleggen.. Het avondmaal werd het failliete lidmaat onthouden. In een maatschappij waarin ooi-

enn betrouwbaarheid centraio waarden vormden, was er alle partijen dan ook veel aan gelegen om 

dezee situatie te voorkomen. Crediteuren doden hun best om tot een akkoord met hun 

schuldenaarr te komen, omdat niet alleen de respectabiliteit van do schuldenaar, maar ook de eigen 

financiëlee belangen m hot geding waren. Debiteuren doden op hun beurt een beroep op hun 

VJJ Idem. 2IK. 
'"''"'  Geciteerd in: Schama 1991. embarrassment of riches. 299 
""  Loughman/Monuas 2000. Public and private. 141. 
'""  Cat. Amsterdam 1995. In beeld gebracht, nr 150. 
Jll Fremantle 1959. Town Hall. 73. De geldzak (te vol ofte leeg) kende een lange beeldtraditie, waarin de 

waarschuwingg tegen gierigheid, heb/ucht en geldverspilling centraal stond Niet alleen in de schilder- en 
prentkunst.. maar ook in de decoratieve aankleding van kerken zijn geldzakken met een veelal negatieve 
connotatiee aan te treffen Zie voor dit motief ondermeer de gewelfschildering in de Oude Kerk te Amsterdam. 
SKKN.nr.. 19686 

""  Hall 199?. Iconografisch handboek, lemma 'Icarus'. 151 
Vann Deursen 1991. Bavianen en slijkgcuzen. 222-223 
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familie.. Zo ontving Andnes van der Meulen in 1644 een dringende oproep van zijn bankierende 

zwagerr Philippe Calandrini om hem bij te staan een dreigend bankroet te voorkomen."*  De 

oorzaakk hiervan lag in Calandnni's zakelijke associatie met zijn zwager Philippe Burlamacchi. 

Dezee kon zijn vorderingen op de l.ngelse Kroon niet innen, waardoor een domino-effect in 

werkingg trad. Burlamacchi was niet in staat Calandrini te betalen, die op zijn beurt in gebreke 

moestt blijven tegenover zijn crediteuren. In eerdere gevallen had Andnes van der Meulen zijn 

zwagerr geholpen, maar nu voelde hij zich genoodzaakt zich van alle zakelijke banden met 

Calandrinii  te ontdoen. Calandrini belandde uiteindelijk in Indtë. Zijn poging om uitgezonden te 

wordenn in een eervolle bestuurlijke functie van de Verenigde Oostindische Compagnie ( V OO 

misluktee en hij moest genoegen nemen met een benoeming op ambtelijk niveau.̂  Het was voor 

hemm een afgang via de achterdeur. 

Dee gevisualiseerde respectabiliteit van het koopmanschap was het resultaat van een geleidelijke 

accentverschuivingg in de maatschappelijke perceptie van het koopmanschap gedurende de 

vroegmodernee tijd. All e retoriek ten spijt was deze accentverschuiving veeleer pragmatisch dan 

principieell  van aard. De moreel-ethische gedragsleer van het rechtvaardig koopmanschap speelde 

hierbijj  een belangrijke rol. De humanist Dirck Volckertsz. Coornhert was met zijn De Coopmati uii 

15800 een belangrijke vertolker hiervan, maar het gedachtegoed had een veel bredere verspreiding. 

\\ olgens deze gedragsleer draaide het allemaal om de wijze waarop koopmanschap en handel 

werdenn bedreven. I Iet voorkomen van oneerlijke concurrentie, van prijsopdrijving en van schade 

berokkenenn aan derden stond hierin centraal.9*  Coornhert'? gedachtegang ging terug op klassieke 

werkenn die zich in de Middeleeuwen en vroegmoderne tijd m een grote belangstelling mochten 

verheugen.. Zo keerde Cicero's koopman uit De Ojf/cüs, die met de gewetensvraag over profijt 

versuss eer werd geconfronteerd, terug in ondermeer de werken van humanist Coornhert, de 

dichter-geleerdee Barlaeus en de rechtzinnige predikant Udemans.*  Men ander belangrijk werk was 

Anstoteles'' lithica, een gedragsfilosofisch geschrift dat over rechtvaardigheid en menselijk geluk 

gingg en waarin wederkerigheid een sleutelwoord was.1" De koopman hoefde geen altruist te zijn 

omm maatschappelijk geaccepteerd te worden, maar diende wel de juiste maat te houden. Met dit 

praktischee maatschappelijke ijkpunt op zak konden de principiële bezwaren tegen het 

koopmanschapp naar de achtergrond verdwijnen.1"1 Terwijl ['.rasmus zich, weliswaar ironiserend, 

inn 1515 in zijn 1 j)j  der Zotheid nog afvraagt welke koopman aanstoot neemt aan meineed, bloost 

bijj  een leugen en gewetensbezwaren heeft bij diefstal en woeker, acht jan Luvken in liet Aletiselyk 

BedryfBedryf uit 1694 de inzet van de koopman in geld en goed 'op hoop van winst' een adequate 

parallell  voor het menselijk streven naar het Heuwige Goed.1'0 Het zijn weliswaar onvergelijkbare 

werken,, maar ze getuigen onbedoeld van de uitersten waartussen de perceptie van het 

koopmanschapp zich in de vroegmoderne tijd grosso modo bewoog. Illustratief hiervoor zijn ook 

Kooijmanss 1997. Vriendschap. 82-93 
Dee VOC hanteerde als beleid dat personen die bankroet waren gegaan niet op hoge posten werden benoemd. 
Kooijmans.. Vriendschap. 91-92. 
Sprungerr 1995, 'Entrepreneurs'. 213-221. 
Dee koopman moest beslissen of hij de hongerige inwoners van Rhodos \oor een hoge prijs zijn graan /.ou 
verkopen,, terwijl hij wist dat meer schepen met graan naar Rhodos onderweg waren. Spies 1990. 'Koopman 
vann Rhodos' 
PannierA/erhaeghee 1999. Anstoteles'Ethica 
Voorr de verschuiving van de conceptuele balans tussen het economisch handelen van de koopman en de 
socialee effecten m de context van het /estiendc-eeuuse Antwerpen: Honig 1998. Painting, hoofdstuk 1. 

-- Erasmus/Bange 2000.1.of der zotheid. 123-124 Zie voor de ontstaansgeschiedenis v an Het Menselyk Hedryf 
dee paragraaf Prenten \n serie uit hoofdstuk 5. 



dee bijdragen van de Brabantse rederijkerskamers op het Antwerpse landjuweel van 1561.1" ' Het 

vraagstukk van het belang van de rechtvaardige koopman - onderwerp van de uitgeschreven 

wedstrijdd - werd in de opgevoerde rederijkersspelen uiteenlopend behandeld, hetgeen duidt op 

eenn gemêleerde perceptie op de rul van de koopman in die tijd. Zowel ouderwetse veroordeling 

vann de uitwassen van zijn activiteiten als waardering voor het maatschappelijk en economisch 

nutt van de koopman komen voor. Uiteindelijk zou deze laatste visie de overhand krijgen. 

Opmerkelijkk element in deze ontwikkeling was ook de verschuiving in maatschappelijke aandacht 

vann het gedrag van de koopman naar het gedrag van de koper. F Iet was niet langer de bedrieglijke 

koopman,, maar degene die zich liet bednegen die onder vuur kwam te liggen. Zo laakte Roemer 

Yisscherr in zijn Sintwpoppen uit 1614 de kopers van waardeloze waren, maar had begrip voor 

degenenn die hun brood op deze manier verdienden, mits het 'sondcr heghen gheschieden 

mach'.114 4 

Inn het voetspoor van de koopman volgde ook de financiële dienstverlener op het pad van 

dee maatschappelijke respectabiliteit. Deze ontwikkeling verliep niet lineair. Tot ver in de 

zeventiendee eeuw bleven gelulden van uiteenlopende aard hoorbaar. Terwijl de overheid enkele 

vann deze bancaire functies in eigen beheer nam en verder opteerde voor een gecontroleerd 

gedoogbeleid,, hielden de kerkelijke bezwaren tegen met name pandbelening lang stand. De 

kerkelijkee autoriteiten waren vanaf de Middeleeuwen altijd de grootste tegenstanders van de 

tafelhouderss en aanverwante kredietverleners geweest. Hun belangrijkste kritiekpunt betrof het 

berekenenn van rente voor een lening, hetgeen als woeker bekend stond. Woeker werd 

veroordeeldd op grond van bijbelteksten en van een lange christelijke traditie die terugging op de 

Kerkvaderss en de eerste concilies.1" 'Niemaut mach tijd copen' staat op een portret van een 

Amsterdamsee koopman, mogelijk Pieter Overlander, uit 1548.'"" Het geeft goed het 

hoofdbezwaarr tegen woeker aan: de mens mag zich niet de van God gegeven tijd toeeigencn en 

zichh ten koste van anderen verrijken. Hij heeft immers alles te leen van God. Het is de arme die 

rechtt heeft op de rente van Gods hoofdsom, niet de tafelhouder. .Alhoewel het vijfde concilie van 

Lateranenn T 512-1517) in principe een zekere rente toepassing rechtvaardigde, bleef de negatieve 

kerkelijkee houding ten aanzien van tafelhouders hardnekkig. Ook in de Noordelijke Nederlanden 

wass het discours nog lang niet uitgewoed. In zijn Christeüjcke otuktwijsiHge van woecker (1637) 

rechtvaardigdee f. Cloppenburg, predikant te Brielle, een redelijke renteheffing, maar nam op 

bijbelsee gronden heftig stelling tegen woeker, kredietwezen en banken van lening.' Hij 

veroordeeldee pandbelening ook vanwege de geringe inspanning die ermee gepaard ging- I Iet '....) 

'sondcrr ongemack en buvten gevaer van winckelneennghe oft coopmanschap oft landtbouwerye 

alleee |n| met uvdeenmge van svn Gelt op so veele wins te als hy bedinghen conde hem selven te 

vernjeken'' kon niet door de beugel.:" God had immers bij de uitdrijving uit het Paradijs bepaald, 

datt de mens 'in het zweet zijns aanschijns' zijn brood zou verdienen.'"' Daar viel het slapend rijk 

wordenn niet onder. De Leidse hoogleraar Saumaise verzette zich tegen Cloppenburg's 

opvattingen.. In drie geschriften uit tic jaren 1638-1640 verdedigde hij de renteheffing op geleend 

'"'' Honig Vm.PaiMinz.l. 
44 Schol/ 1990. 'Economische sector'. 21-23. Zie voor de/e gedachtegang ook: Honig 1998.1'atnring. 9. 

Nergenss kleurrijker wordt de kerkelijke strijd tegen de woeker beschreven als in Lc Goff 1986. Bourse. 
Dee verblijfplaats van het schilderij is onbekend. De volledige tekst luidt: Alst glas |/andlopcr| is verlopen./ 
soo mach ment om keren./ niemant mach tijt copen., in tijts wilt sten e leren' Schers 1992. 'Overlander'. 124-
130. . 
BiografischBiografisch lexicon, dl 6. lemma 'Saumaise' (nog te verschijnen) 
Geciteerdd in: Beins 1931. Wirtschaftseihik. 31 
Ziee hiervoor hoofdstuk I 
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kapitaal.. Het was volgens hem niet strijdig met enig goddelijk recht of bijbels voorschrift en 

behoordee tut de seculiere orde."1 De race was echter hiermee met gelopen. Nog tot in het 

middenn van de zeventiende eeuw werden in kerkelijke kring diverse resoluties aangenomen die de 

tafelhouderss in hun maatschappelijk functioneren dwarsboomden; deze troffen overigens alleen 

dee tafelhouders die lidmaat waren. In de jaren veertig en vijfti g woedde nog een felle theologische 

strijdd tegen tafelhouders. waarin de Utrechtse theoloog Gisbernis Yoetius een vooraanstaande rol 

speelde.. Ook tafelhouders zelf roerden zich hierin. '1 afelhouder Justus Kriex bijvoorbeeld schreef 

samenn met zijn collega Jean Jacques Gerbm een apologetisch geschrift.11' Justus Kriex had dan 

ookk aan den lijv e de toom van Yoetius gevoeld. Yoetius had namelijk in 1636 tevergeefs 

geprobeerdd om de promotie van Kriex tot doctor in de rechten te verhinderen. 

Uiteindelijkk wist de kerkelijke ethiek de maatschappelijke emancipatie van de tafelhouders 

inn de Noordelijke Nederlanden niet te keren. De beschermende vleugels van Mercunus spreidden 

zichh geleidelijk ook over hun activiteiten uit. Toetssteen voor deze beroepsmatige activiteiten 

werdd de praktische stedelijke gedragsmoraal van 'de juiste maat'. Wie zich binnen de marges van 

hett toelaatbare bewoog, mocht zich geaccepteerd weten. Hen bezegeling van deze ontwikkeling 

warenn de resoluties van de Gewestelijke Staten van zowel Holland als Gelderland uit 1658 en die 

vann Utrecht uit 1664.: | : De strekking hiervan was zonneklaar. Banken van lenmg waren een zaak 

vann de wereldlijke overheden waar de geestelijke overheden zich niet mee dienden te bemoeien. 

Bankhouderss en hun personeel die zich aan de regels hielden, mochten niet beschuldigd worden 

vann onrechtmatige winst of woeker. Het was dus niet langer toegestaan tafelhouders als vanzelf 

mett de ondeugd van hebzucht te associëren. 

Dee effecten van deze ontwikkeling bleven niet uit. Tafelhouders huwden m aanzienlijke 

familiess en drongen, zeker in de wat kleinere plaatsen, door in het openbaar bestuur. Terwijl 

voorheenn de Italianen de pandbeletnng domineerden, werden ook steeds meer met-Italianen 

hierinn actief. Niet langer was pandbeletnng louter een bezigheid voor buitenstaanders. De 

beroepsmatigee besognes van verschillende vertegenwoordigers van de familie Kriex tonen dit 

onomwondenn aan. Deze familie was weliswaar verwant met verschillende Italiaanse 

tafelhoudersgeslachten,, maar bracht ook uit eigen gelederen tafelhouders voort.11' Naast 

tafelhouderss behoorden ook notabelen, advocaten en zelfs predikanten tot deze familie. De 

Goudsee familie Balbian had naast tafelhouders ook notarissen en medici m de gelederen.114 Het is 

niett verwonderlijk dat deze maatschappelijke emancipatie van tafelhouders ook een visuele 

vertalingg kreeg in de talrijke zelfbewuste zeventiende-eeuwse tafelhoudersportretten. De 

tafelhouderss konden zich inmiddels meten met andere vertegenwoordigers van de stedelijke 

handelsklasse.. Dat was wel eens anders geweest. 

Zesüende-eeuwscZesüende-eeuwsc collega 's 

Inn 1563 verscheen m Antwerpen een persoonlijk testament m boekvorm van de hand van Lowvs 

Porquui.11""  I Iet was een luxueus uitgegeven boek. Lowvs Porquin, geboren in Chien in 1511. was 

BiografischBiografisch lexicon, dl 6. lemma 'Saumaise' (nog te verschijnen| 
Maassenn 1994, Krediet. 148. 
Idem,, 148-149 
Wolleswinkcll  1992. 'Portretten' 
Rietemaa 1985. 'Goudse Balbians'. 147-158 Dc/e familie was ook actiefin de Zuidelijke Nederlanden. 
Greilsammerr 1989. Porc/uin 



vann bescheiden komaf. In 1529 zocht hij samen met zijn broer zijn heil in de Zuidelijke 

Nederlanden,, waar hij zich beroepsmatig met pandbelening bezighield. Pas nadat hij in 153 / naar 

dee Noordelijke Nederlanden is getrokken, keerden zijn financiële kansen ten goede. 

Achtereenvolgenss treffen we hem als tafelhouder aan ui Xienkzee en Middelburg. Bergen op 

/ o omm werd uiteindelijk zijn woonplaats, maar hij bleef inkomsten genieten uit de leen tafel in 

Middelburg.. In 1573 overleed hij en werd begraven in de Sint Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. 

[Iett ging Porquin maatschappelijk redelijk voor de wind. I li j bekleedde verschillende ere functies 

inn zijn woonplaats en onder de peters en meters van zijn kinderen bevonden zich geestelijken, 

intellectuelenn en vooraanstaande patriciërs uit de plaatselijke bevolking."' Bovendien lukte het de 

gebroederss Porquin om in 1553 in de adelstand te worden verheven. Toch is Porquin in zijn boek 

opvallendd terughoudend over zijn beroepsmatige werkzaamheden. Hij presenteert zichzelf in zijn 

boekk met als een pandbelener, maar als een koopman die indachtig Spreuken 11:1 christelijke 

naastenliefdee en eerlijkheid in het vak als zijn plicht beschouwde: 'Men valsch gcwichte is voor 

denn Heere afgrijsehjck. nier een vol ghewichte is by hem seer prijsclijck\ i n Anders dan bij zijn 

zeventiende-eeuwsee collega's was zijn zwijgzaamheid vermoedelijk mede ingegeven door de nog 

overheersendee negatieve maatschappelijke beeldvorming over pandbelening in die tijd. De 

nadrukk die hij legt op een eerlijke en rechtvaardige wijze van beroepsuitoefening is typerend voor 

hett spanningsveld waarin hij en veel van zijn in koophandel en financiële dienstverlening actieve 

collega'ss zich in die tijd bevonden. Het is een spanningsveld dat in het zestiende-eeuwse 

beeldmateriaall  nadrukkelijk voor het voetlicht wordt gebracht: het ivlie gewicht in verschillende 

koopmansportrettenn en het valse gewicht in de vele bureauscènes die in diezelfde tijd een grote 

pii  >pulantcit genoten. 

/.eventiende-eeuwsee kooplieden Heten zich als gezeten en welgestelde burgers portretteren, 

waarbijj  beroeps indicaties hoogst zeldzaam zijn. Terwijl het aantal portretten van hun zestiende-

eeuwsee collega's vele malen kleiner is, hebbeu die zich juist regelmatig in functie laten 

portretteren.. Geld neemt in deze portretten een prominente plaats in. De geportretteerden lijken 

zichh hier geenszins voor te schamen. Integendeel, ze spreiden een duidelijk zelfbewustzijn ten 

toon.. De koopman of bankier in een portret van de Vlaamse schilder Jan Gossaert uit circa 153(1 

kijk tt ons recht in de ogen (94).m Hij zit achter een tafel in een krap ogende kantoorruimte. Zijn 

kledingg straalt njkdom uit. I Ti kei e ringen sieren zijn handen. Rondom hem liggen en hangen 

verschillendee attributen die wijzen op een commerciële functie: twee stapels met munten, een 

munrweegscliaall  en diverse schrijfbenodigdheden zoals pennen en een zandstrooier om inkt te 

drogen.. Hij is net bezig om met een ganzenveer een aantekening te maken m het opengeslagen 

boekk dat voor hem op tafel ligt. Ken jaar eerder portretteerde in de Noordelijke Nederlanden 

Maartenn van Heemskerck eveneens een koopman of bankier in een vergelijkbare, doch iets 

soberder,, omgeving (95). '" Ook hier dezelfde zelfbewuste houding. Terwijl de geportretteerde 

koopmann met zijn linkerhand een rekeningenboek openhoudt, telt hij met zijn stevige en 

doelgerichtee rechterhand het geld. 

Voorr beide portretten zijn in het verleden pogingen gedaan om de geportretteerde te 

identificeren.. Van het portret van Gossaert is wel beweerd dat het zou gaan om de Zeeuwse 

Porquinn was ondermeer gecommitteerde \oor de taxatie \ an de 'hondersten penning' (1570) en mede-deken 
vann het Gilde \an het Heilig Sacrament \an de Grote Kerk. Greilsammer 198(). Porquin. 57. 

, pp Idem. 1IS. 
::: v HandAVolfl' 10X6. Sethcrlandish painting. 103-107. 

Opp een pendantportret is zijn echtgenote achter een spinnewiel geportretteerd (/ie afb 170). 
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belastingontvangerr en latere ontvanger-generaal I Iieronymus Sandelin, maar de/e identificatie is 

inmiddelss omstreden." 1 let portret van Van Heemskerck heeft lange tijd te boek gestaan als een 

portrett van muntmeester Pieter Bicker, maar deze identificatie wordt eveneens in twijfel 

getrokken.1-11 Dat de geportretteerden een commercieel beroep uitoefenden staat echter wel vast. 

Dee portretten vertonen qua onderwerp en compositie een sterke gelijkenis met de verschillende 

koopmansportrettenn van Hans Holbein de jonge, zoals het portret van koopman George Gisze 

uitt 1532; wederom een zelfbewuste vertegenwoordiger van een handelsklasse in opkomst (96). ': : 

Hett is een van Holbein's portretten van invloedrijke Duitse Hanze-kooplieden in Londen (de 

zogenaamdee Steelyard kooplieden).1-' 

Inn de zestiende-eeuwse koopmansportretten is de geportretteerde koopman of bankier 

steedss gezeten achter zijn werktafel, waarop een veelheid aan attributen is gerangschikt die een 

verwijzingg naar zijn beroep inhouden. Geldmunten zijn hierbij, evenals de muntweegschaal, 

steevastt van de partij. Ook in de ruimte eromheen wemelt het van referenties aan de 

beroepspraktijk.1"44 De koopmansportretten zijn niet alleen compositorisch goed vergelijkbaar, 

maarr ze dateren ook uit eenzelfde tijdsperiode: de jaren dertig van de zestiende eeuw. / e passen 

naadlooss in de humanistische portrettraditie, die wordt gekenmerkt door het meer op de grond 

tredenn van het individu.1" ' Welgestelde burgers ontsnapten aan de ketenen van het 

stichtersportrett en sloegen visueel de vleugeis uit in verzelfstandigde portretten. Ze heten zich 

meestall  niet met lege handen afbeelden. Wat deze zestiende-eeuwse koopmansportretten echter 

zoo bijzonder maakt, is de rol die aan het beroep in de visuele identiteit van de geportretteerden 

wordtt toegemeten.12" Hier presenteert de homo faber die zich in vol ornaat. 

Ookk in portretten met meer religieuze symboliek verloochenen noch verbergen de 

geportretteerdenn hun wereldlijke roeping. De luxueus geklede mansfiguur in een dubbelportret 

vann een man en een vrouw van Joos van Cleve uit circa 1520 draagt om zijn hals een gouden 

kettingg met een kruis. Op zijn baret is een sierspeld of etiseigne met een afbeelding van Maria en 

hett Christuskind bevestigd (97)., :7 Het zijn geen toevallige religieuze snuisterijen, llnseignes 

diendenn niet alleen voor de sier, maar zijn vaak op te vatten als een beeldmotto van de drager. In 

eenn door Jan Gossaert geschilderd portret van een met-geïdentificeerd ouder echtpaar draagt de 

mann een speld met de voorstelling van Mercunus en Tvchus op zijn hoofddeksel, hetgeen 

1J'' Hand/Wolff 1986. Netherlandish painting. 103-107. 
!!  :1 Van Os 2000. Nederlandse kunst, nr 52 
' ""  Rowlands 1985. Holbein, nr. 38. 81 -82 Zie voor een korte bespreking van de persoonlijke iconografie van de 

nouveaunouveau riche George Gis/e: Batschmann/Griener. Holbein. 181. 184 
'-'' Een ander voorbeeld is het portret van de Duitse koopman Dirck Tybis uit 1533. dat zich bevindt in het 

Kunsthistorischh Museum in Wenen. Rowlands 1985. Holbein, nr 43. 83. 
1"44 De/.c indruk van beroepsmatige overdaad is met name sterk in de besproken portretten van Gossaert en 

Holbem. . 
:~~ Van der Stighclcn 1991.'Burgers'. Van der Stigheten 1992.'Portrat' Pope-Henncssy 1966. Portrait 

Err zijn natuurlijk ook zestiende-eeuwse portretten van kooplieden die geen verwij/ing naar hun 
beroepsmatigee activiteiten inhouden. Interessant in het kader van dit hoofdstuk is het portret van de 
Amsterdamsee bankier Pompcjus Occo (1483-1537) door Dtrck Jacobs/, uit 1531 (Rijksmuseum Amsterdam) 
Occoo was kort \ oor 1510 vanuit Augsburg als factor van het bankiershuis van de Fuggers naar Amsterdam 
gekomen.. Hij verstrekte leningen aan de landvoogdes en aan de stad Rotterdam en verrichtte financiële 
dienstenn voor de Deense kroon. Hij is luxueus gekleed. Zijn rechterhand rust op een opvallend op de 
voorgrondd geplaatste schedel S\brant Occo (1514-1587). zijn zoon. trad net als zijn vader op als 
Amsterdamsee factor van het bankiershuis Fuggcr Ook van hem /ijn portretten, eveneens /onder 
bcroepsindicatie.. bekend Haak 1958. 'Pompcjus Occo'. afb. 1. Cat. Amsterdam 1986. Smaak. afb. 38 
Zijnn vrouw is eveneens luxueus gekleed Om haar hals draagt ze een dubbel parelsnoer met een kruis. In haar 
handd heeft /e een druiventros Voor de mogelijke symboliek van de druiventros in dit schilderij: De Jongh 
1974.. 'Grape symbolism'. 187 
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vermoedelijkk een verwijzing naar zijn beroep als koopman inhoudt. _> Het enseig/w in Van Geve'? 

portrett bevat geen vergelijkbare economische connotaties, maar het portret in z'n geheel des te 

meer.. De man heeft zich laten portretteren als een welvarende burger tijdens zijn dagelijkse 

economischee beslommeringen.1" " De man zit achter een tafel waarop enkele munten en een 

beschrevenn vel papier zijn te zien. fn zijn rechterhand houdt hij een muntstuk vast, alsof hij bezig 

iss met het tellen van geld. Men ganzenveer is afgebeeld, leunend tegen de lijst van het schilderij. 

Nett als m de portretten van Gossaert, Van I leemskerck en Holbein doet de openlijke 

aanwezigheidd van geld aan de respectabiliteit van de geportretteerde niet af. Het lijk t paradoxaal 

omdatt in dezelfde tijd dat deze beroepsportretten werden gemaakt in talloze geschilderde 

bureauscèness met geldwisselaars en belastingontvangers aan het geldmotief een dubieuze rol 

werdd toebedeeld. De keer- en schaduwzijde van de bloeiende handel werd hierin m alle 

toonaardenn uitgewerkt. 

Menn man en een vrouw zitten achter een tafel waarop zich een grote hoeveelheid munten, een 

muntgewichtdooss en een stokbeurs bevinden (98;. Men stokbeurs was een stok waaraan 

verschillendee geldzakken werden samengebonden. In zijn linkerhand heeft de man een 

geldweegschaal.. Met zijn rechterhand plaatst hij hier behoedzaam een muntstuk op. De vrouw 

heeftt een opengeslagen rekeuingenboek voor zich liggen, maar haar blik is op de werkzaamheden 

vann de man gericht. Rechts in beeld verschijnt een jongeman met een brief, waarschijnlijk een 

bediende.. Achter de man bevindt zich een plank met tal van paperassen en een kist, mogelijk een 

geldkist.. Het schilden] De bank/eren ~//ti rroiw\$ gemaakt door de Antwerpse schilder Mannus van 

Revmerswale.1""  Het dateert uit het midden van de zestiende-eeuw en is waarschijnlijk een kopie 

naarr een eerdere versie uit 1534.'j 1 

Hett schilderij is geen unicum in het werk van Van Revmerswale. Van zijn hand en van 

diversee van zijn navolgers zijn tientallen vergelijkbare schilderijen bekend.1'- Het gaat hier om 

bureauscèness waarin de werkzaamheden van geldwisselaars, belastingontvangers, bankhouders en 

koopliedenn zijn verbeeld. Het zijn varianten op schilderijen van Quinten Massys uit het tweede 

decenniumm van de zestiende eeuw, zoals het schilderij van een geldwisselaar en zijn vrouw uit 

15144 (99).'v% Men ander schilderij van zijn hand uit circa 1514-1515, dat verloten is gegaan, 

bevattee een voorstelling van een bankier en zijn client.''J Massys ontleende op zijn beurt het 

beeldmotieff  van de bureauscène vermoedelijk aan een verloren gegaan schilden] van Jan van 

':vv Lehmann 2002. 'Adam en Eva'. 26 
rr~'~' Wederom is er geen duidelijkheid o\cr de identiteit van de geportretteerde, maar dat het iemand is die 

beroepsmatigg met geld in aanraking kwam is aannemelijk De portretten zijn eerder geïdentificeerd als 
Anthoniss van Hiltcn (ontvanger van de domeinen) en Agnietc van den Rijne. maar dc/c identificatie is 
inmiddelss succesvol bestreden. Van der Stock 1903. Antwerpen, nr 543 

11 Zie \ oor de spelling van de naam: Mackor 1995, 'Van Revmerswale'. nt. I. 
'"'' Yamcy 1989. Art <v accounting. 50. 
' ' :: Yamcy noemt het aantal \ an meer dan zestig versies en kopieën Yamcy 1989. Ar!  accounting. 5(Y Zie 

ookk Van Wervckc 1949/1950. 'Belastingpachters'. 43-58. Hij onderscheidt - mede op basis van 
tekstontcijferingg - vier typen burcausccncs: 'geldwisselaar en zijn vrouw' (naar Massxs). 'stadsontvangers', 
'koopman'' en 'twee mannen' (algemene genrestukken waarop diverse typen boekhoudingen kunnen worden 
onderscheiden) ) 
Ditt schilderij was in die tijd ook al een bekend schilderij, hetgeen de voorbeeldfunctie kan verklaren Het is 
ondermeerr afgebeeld op het schilderij Atelier van ApeUes van Willem van Haecht (Mauritsluus. Den Haag) 

44 Silver 1984..Umvrv. nr 16ennr. 19 Yame> 1989. Art <i-  accounting. 45-47 
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Kyckk dat eon koopman en zijn agent verbeeldde. " De bureauscènes sloten ook aan bij de 

beeldtraditiee van de vijftiende-eeuwse beroepsportretten.1" 

Nett als in het schilderij van Van Reymerswale is de man in Massvs' schilden) 

geconcentreerdd bezig met het tellen en wegen van geld. De vrouw kijk t op van haar leeswerk. In 

ditt geval gaat het met om een rekemngenboek, maar om een religieus werk. De afgebeelde 

Madonnaa met kind in het boek laten over de aard van het boek geen twijfel bestaan Tn het 

kantoorr bevinden zich diverse attributen die verwant zijn met het beroep van goudsmid of 

juwelier,, zoals ringen, een kristallen vaas en een zilveren bord. Verschillende zeventiende-eeuwse 

inventarissenn refereren hieraan. De inventaris van Peter Paul Rubens uit 1640 spreekt van 'een 

koopmann in juweelen, door Meester Quintinus', terwijl de inventaris van koopman Diego Duarte 

uitt 1676 kortweg de benaming 'een juweelierken' hanteert. In de collectie-inventaris van de 

Antwerpenaarr Peter Stevens wordt het schilden] echter aangeduid als een "Wisselaer en vrouwe, 

1514'., j 77 Het is onbedoeld wederom een indicatie van de vloeiende beroepsgrenzen die de 

vroegmodernee financiële en commerciële wereld karakteriseerden. 

Volgenss een zeventiende-eeuwse bron tooide de lijst van het schilden) zich ooit met een 

tekstt uit Leviticus 19:36: 'Gy zult een rechte wage hebben (...)V3S Het is een aannemelijk 

interpretatiekaderr voor het schilderij, dat ook I.owvs Porqum's eerder geciteerde uitspraak weer in 

herinneringg brengt. De man oefent zijn wereldlijke beroep naar eer en geweten uit. Zij n vrouw, 

diee met haar lectuur mogelijk de religieuze dimensie van het leven symboliseert, houdt een oogje 

inn het zeil. Rr valt over te twisten of zij zich niet teveel laat afleiden door zijn wereldse 

beslommeringen,, maar ook dan blijf t de essentie van de thematiek overeind. 1 Iet draait in het 

levenn om eerlijkheid en naastenliefde, ook bij de beroepsuitoefening. 

Terwijll  in Massvs' schilderij de boodschap van de 'rechte wage' door serieuze figuranten 

wordtt verbeeld, treden in de talloze bureauscènes die daarop zijn geënt vreemde kostgangers op. 

Hunn archaïsche uitdossingen en vertrokken gezichten laten er weinig twijfel over bestaan, dat zij 

hett met die 'rechte wage' minder nauw nemen (100). Het schilderij De bank/er en ~ijn trouw van 

Vann Reymerswale (98) neemt een middenpositie in. Het tafereel oogt als een zestiende-eeuws 

kantoortje,, ook al weten we dat voorzichtigheid bij het toekennen van realiteitswaarde aan 

afgebeeldee interieurs is geboden.',4 De man heeft niets karikaturaals, de bediende is authentiek, 

alleenn de vrouw attendeert op een mogelijk addertje onder het gras. Zij heeft niet langer een 

religieuss boek in handen en lijk t zich meer dan haar voorgangster in Massvs' schilderij door de 

werkzaamhedenn van de man te laten afleiden. De weegschaal dreigt, als het echtpaar niet uitkijkt , 

naarr de verkeerde kant door te slaan. 

Krr zijn verschillende pogingen gedaan om de populariteit van de zestiende-eeuwse 

bureauscèness en de grote variëteit bij de verbeelding hiervan te analyseren en te duiden.'4" 

Gangbaarr en aannemelijk is de veronderstelling dat deze voorstellingen moeten worden opgevat 

alss een exponent van de maatschappelijke zorg over de uitwassen van de groeiende financieel-

Ditt is gebaseerd op een opmerking van Marcantio Michicl. die het schilderij aan het begin van de zestiende 
eeuww heeft gezien in de verzameling van Camillo en Nicolo Lampognano in Milaan. Cat. Leiden 1994. 
(ïewogen.(ïewogen. 13. 

'^^ Zoals Petrus Christus' Sr. Eloy of Portret van een goudsmui uit 1449 (Metropolitan Museum of Art. New 
York)) Silver 1984. A/aww. nr 16. Van der Velden 1998. 'Defrocking St Eloy'. Wilson 1999. 'Self-
representation'. . 

1,11 Silver I984.A/<7.v\y.v. nr. 16. 
"""  Idem. nr 16.212.' 
Iv '' Fock 2001. Nederlandse interieur. 
14,11 Yamey 1989. Art <£ accounting. Van Wervcke 1949/1950,'Belastingpachtcrs' Cat Leiden 1994. (Am ogen 
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economischee dienstverlening in het Antwerpen van die tijd. Veeleer dan de activiteiten van één 

specifiekee beroepsgroep, fungeert een conglomeraat van financiële beroepsbeoefenaars 

'geldwisselaars,, bankhouders, belastingpachters; als mikpunt van kritiek. Niet zonder reden 

stondenn deze schilderijen in zestiende- en zeventiende-eeuwse bronnen op uiteenlopende wijze te 

boek.141 1 

Hiermeee is de reikwijdte van de mogelijke betekenis sen van deze voorstellingen echter 

niett uitgeput. De verbeelde beroepsbeoefenaars mogen dan mikpunt van kritiek zijn geweest, ze 

fungeerdenn tegelijkertijd als boodschapper van een moralistische boodschap voor een breed 

publiek.. Ze waren namelijk ook representanten van Avaritia, een van de Zeven Hoofdzonden. 

AraritiaAraritia  stond voor hebzucht (Tiet vergaren van rijkdommen; en gierigheid 'het ontbreken van 

vrijgevigheid).. Het was een algemeen maatschappelijke ondeugd die iedereen kon aankleven, 

maarr die bij uitstek op het lij f van dit type beroepsbeoefenaars was geschreven. Het type van de 

hebzuchtigee en sluwe lommerdhouder was niet voor niets een dankbaar literair personage.14-

l'.venminn zal het toeval zijn dat in een bekend zestiende-eeuws gezegde juist enkele van deze 

financiëlee beroepsbeoefenaars gebroederlijk naast elkaar figureren als volgelingen van de Duivel: 

'Henn woekeraar, een molenaar, een wisselaar en een tollenaar, zijn de vier evangelisten van 

HucifaarV4-1 1 

Dee verbeelding van Araritia was een belangrijke constante in de Middeleeuwen en 

vroegmodernee tijd. Avariüa rijdt op een wolf (haar trouwe rijdier), neemt de gedaante aan van een 

zesarmigg mens-dier met toepasselijke attributen (o.a. weegschaal, geldbuidel, of wordt 

gepersonifieerdd door een oude vrouw met een geldzak.144 Regelmatig diende ook een bank van 

leningg of een geldwisselaarskantoor om Araritia te visualiseren; met name Hranse, Italiaanse en 

Duitsee manuscripten vormen op dit punt een rijke bron (101).'4' Terwijl in de Middeleeuwen de 

verbeeldingg van Avaritia veelal in combinatie met de andere hoofdzonden plaatsvond (in serie of 

gebundeldd m een paneel), verzelfstandigde het beeldmotief zich in de zestieude-eeuwse 

genreschilderkunst.14''' Ook de zestiende-eeuwse bureauscènes kunnen in dit licht worden gezien. 

Noorr financiële beroepsbeoefenaars was in deze taferelen een glansrol weggelegd bij de 

verbeeldingg van de maatschappelijke afkeuring van deze ondeugd.14 

Hunn visuele rol was echter niet beperkt tot de profane bureauscènes. Ook bij de 

verbeeldingg van het motief van De roeping ran Matthens treffen we hen aan. In het commercieel 

bloeiendee Antwerpen genoot dit thema vanaf de jaren dertig van de zestiende eeuw een grote 

populariteit.. Het komt veelvuldig voor in het werk van de schilders Mannus van Reymerswale en 

Jann Sander van Heinessen.'4' Mattheüs was een tollenaar in dienst van Rome en daarmee een 

gehaatt en zondig mens. [uist deze zondige mens werd persoonlijk door Jezus geroepen om hem 

144 Zie hiervoor nt 137. 
!4:: De Lcidse stadssecretaris Jan van Hout voerde in zijn loterijspel uit 1594 de tafelhoudcr Winner Grypal ten 

tonelee Hij/elf prijst zijn nut voor de stad. maar de schaduwzijden van zijn beroep komen in het stuk 
uitgebreidd aan de orde Koppcnol 1998. Leuk heelal. 

4'' Cat Leiden V)l)4.(iewogen. 19 
444 Blocker 1993. Totsünckn. respectievelijk nr 42dafb. 1 ld (Franknjk. ca. 1475) en nr 36c/afb 7e (Holland. 

beginn vijftiende eeuw Cat Den Haag 1980. Schatten, nr 67) en nr 33b/afb 5b (Frankrijk, vijftiende eeuw) 
4'' Andere voorbeelden in Blocker 1993. Totsünden. nr 45g/afb. 12g (Frankrijk, ca 1478) en nr 37a/afb. Sa 

(Duitsland.. 1430-1440}  Cat Leiden 1984. (reMogen. afb 13 (Italië. 14''eeuw). 
4'' Voor het complex \an redenen dat mogelijk een rol speelde bij de verzelfstandiging van \oorheen in een 

groterr iconografisch verband opgenomen (lachwekkende) motieven Miedcma 1995. Kunst historisch. 103-
107, , 

14^^ Blocker 1993. Toisümien. 28-29 
4'' Wallen 1983. ('au Hemessen. hoofdstuk 6 Vlam 1977.'Calling' 
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tee volgen en zijn wereldse beslommeringen achter zich te laten. Di t element van persoonlijke 

roepingg paste goed binnen de toenmalige humanistische opleving van lekcnvroomheid, hetgeen 

dee populariteit van deze voorstellingen mede verklaart, f let lag in de rede dat in deze 

voorstellingenn gebruik werd gemaakt van het motief van de bureauscène. Mattheüs was immers 

eenn tollenaar. De situering van het tafereel in een eigentijdse beroepssettmg droeg echter ook bij 

aann de kracht van de verbeelde boodschap. In De roepiw rati Mattheih van Mannus van 

Reymerswalee uit 1536 komt deze eigentijdse setting goed tot uiting (102). Mattheüs en zijn 

bediendee bevinden zich achter een balie, waarop tal van paperassen hun beroepsmatige bezigheid 

typeren.. Verschillende klanten staan voor de balie. De voorstelling wekt de indruk dat alle 

bedrijvigheidd gewoon doorgaat; alleen Christus en de figuur van Mattheüs lijken zich hieraan te 

onttrekken.. Ook in de schilderijen van |an Sander van Heinessen is het business as usual. In een 

vann deze schilderijen is zelfs de Christusfiguur weggelaten en louter een eigentijdse bank van 

leningg verbeeld (103).I4'' Alleen de intense blik van Mattheüs verraadt dat de bezoeker die zich 

buitenn beeld bevindt een cruciale figuur is. Ken vergelijking tussen de verbeelding van het motief 

vann Mattheüs' roeping in zestiende-eeuwse en zeventiende-eeuwse schilderijen laat zien hoe 

specifiekk zestiende-eeuws de directe en confronterende beeldtaal was. Het onderwerp wordt in 

eenn schilderij van Xicolaes Berchem en )ean Baptist Wecnix uit circa 1657 geheel anders 

gevisualiseerdd (104).'"' In dit historiestuk overheersen een veelheid aan personages in oosterse 

kledijj  en een klassiek-architecnirale setting.1"1 Het verhaal wordt met verve en inventiviteit 

uitgebeeld.. Eigentijdse elementen ontbreken echter. Mattheüs zit nog steeds achter zijn bureau, 

maarr in niets doet hij denken aan een zeventiende-eeuwse beroepsbeoefenaar. 

Dee directe en confronterende beeldtaal in de zestiende-eeuwse bureauscènes valt op het eerste 

gezichtt slecht te rijmen met de openlijke beroepsportrettering door kooplieden in diezelfde tijd. 

Zoo omstreden als de rol van het geld in de bureauscènes is, zo acceptabel is datzelfde geld in de 

zelfbewustee koopmansportrettcn. De sleutel tot deze zestiende-eeuwse paradox ligt mogelijk in 

dee schaarse gegevens die bekend zijn over de markt voor bureauscènes in de vroegmoderne tijd. 

Krr zijn enkele losse indicaties dat juist ook de groeiende groep van personen die beroepshalve 

mett geld in aanraking kwam (commercieel, financieel of overheid) belangstelling voor dit type 

schilderijenn heeft gehad. Carel van Mander merkte m zijn Sdu/tierboeck. uit 1604 op dat zich 'Ten 

huizee van Wijiitgi s in Middelburg (...) van zijn hand [Mannus van Reymerswale] een Tollenaar, 

diee in zijn kantoor zit' bevond. ' ': Genoemde Wyntgis was niemand anders dan de Overijsselse en 

lateree Zeeuwse muntmeester Melchior Wyntgis, die toen woonachtig was in Middelburg.1' De 

Antwerpsee juwelier en bankier Diego Duarte, een Portugese jood, was volgens een inventaris uit 

16822 vermoedelijk de gelukkige eigenaar van het eerder besproken schilderij De geldwisselaar en ~//>/ 

Hett origineel bevindt zich in de collectie van de Alte Pinakothek in München. maar bevat een /eventiendc-
eeuwscc toevoeging van de Christusfiguur. De oorspronkelijke compositie is alleen overgeleverd in een kopie. 
Wallenn is van oordeel dat de oorspronkelijke compositie inderdaad De roeping van Mattheüs beoogde te 
verbeelden.. De enige andere mogelijkheid is dat de onzichtbare figuur De Dood voorstelt. Wallen 1983. I 'an 
Hemessen,Hemessen, 71-73 Huiskamp en De Graaf laten de kwestie in het midden. Cat. Leiden 1994. Gewogen. 24. 

"""  Van Os \m%, Beeldenstorm, dl.2. 137-140 
11 Een ander voorbeeld is De roeping van Mattheüs van C Mocyacrt uit 1639 (Her/og Anton Ulnch Museum. 

Braunschweig).. Ook hier een dramatische setting, oosterse kledij en klassieke architectuur-elementen. Het 
themaa is ook veelvuldig verbeeld door Utrechtse schilders die in de stijl van Caravaggio werkten en heeft dan 
vaakk een in tijd en plaats ongedefinieerde setting Cat. Utrecht'Braunschweig 1986. Sieuw licht, nrs 40. 75 
Cal.. Utrecht 1995-1999. Verzamelingen, dl 5b? nr 122 

" :: Van Mander/Dc Jong 1995. Schilderboek. 267 
""'' Bok 1993/1994.'Art-lovcrs'. 162 



tra/wtra/w van Quinteti Massvs uit 1514.' 4 Zij n familie was al enkele generaties actief in deze 

economischee sector en bovendien behept met een grote belangstelling voor kunst.1" Interessant 

iss ook het beredeneerde vermoeden dat de schilder Mannus van Revmerswale beroepsmatig 

actieff  was in de financieel juridische sector. Wellicht vonden zijn talloze bureauscènes mede 

onderr zijn collega's of andersoortige beroepscontacten hun weg.1" 

Dee belangstelling van de opkomende handelsburgen] voor deze schilderijen is tot op 

zekeree hoogte wel aannemelijk. In de zestiende eeuw waren sarcastische en moralistische 

genretaferelenn bij de stedelijke burgerij populair. Meestal was men hierbij niet zelf in beeld, maar 

werdenn boeren en maatschappelijke randfiguren gebruikt om de stedelijke waarden en nonnen te 

bevest igen.ww Het kan zijn dat de groteske en anachronistisch geklede figuren in de bureauscènes 

eenn vergelijkbare rol vervulden, maar met te ontkennen valt dat hun boodschap de stedelijke 

handelsgemeenschapp onaangenaam dicht op de huid moet zijn gekomen.l ss Niet alle figuren zijn 

immerss even excentriek. Bovendien is het niet zeker dat de in onze ogen groteske hguren door 

tijdgenotenn ook altijd zo werden gepercipieerd. De gebruikmaking van archaïsche kleding in veel 

zestiende-eeuwsee bureauscènes was mede het gevolg van het in die tijd veelvuldig navolgen en 

kopierenn van de vijftiende eeuwse beeldtraditie, l'.nige voorzichtigheid bij het toekennen van 

betekeniss aan deze kledingstukken is dus geboden.1 v' 

Vermoedelijkk fungeerden de taferelen voor de stedelijke handelsburgenj als een meer of 

minderr luchtig visueel geweten. Ze hielden een oproep in om de balans tussen geldwinning en 

christelijkee verantwoordelijkheid in evenwicht te houden. Zelfs m de afgebeelde figuren (de 

serieuzee bankier/geldwisselaar/belastmgontvanger versus zijn groteske compagnonj lijk t het 

strevenn naar de juiste balans te worden gevisualiseerd. Bovendien boden de confronterende 

bureauscèness ook de gelegenheid om zich publiekelijk van het daarin gevisualiseerde gedrag te 

distantiëren.. De juiste balans kwam dan tot uiting in de tegenstelling tussen de eerzaamheid van 

dee beroepsbeoefenaar m levende lijv e en het oneerzame tafereel aan de muur. I Iebzucht en 

gierigheidd pasten immers een zichzelf respecterende beroepsbeoefenaar niet. De zelfbewuste 

koopmansportrettenn uit die tijd getuigen zonder omhaal van deze bewust nagestreefde 

eerzaamheid.. De paradoxale tegenstelling tussen deze portretten en de bureauscènes verdwijnt 

spoorslagss als de laatsten als een omgekeerd zelfbeeld worden opgevat. Ze vormden twee zijden 

vann een en dezelfde medaille. Zelfbewust of karikaturaal verbeeld tonen de eerzame 

respectievelijkk oneerzamc beroepsbeoefenaar ons dat het zaak is om in het economisch leven de 

weegschaall  in balans te houden. 

Typerendd voor het zestiende-eeuwse beeldmateriaal was de prominente rol die 

beroepsbeoefenaarss in de verbeelding van deze boodschap speelden. Alhoewel de boodschap in 

dee zeventiende eeuw actueel bleef, verdwenen de financiële beroepsbeoefenaars bij de 

verbeeldingg hiervan uit het zicht. Di t gold niet alleen het beeldmotief van de profane en bijbelse 

'44 Dogaer 1971, 'Dicgo Duartc'. 215. nr. 130. Silver 1984. Afassys. nr 16 
""  WBW.dl 7.389-392. 

Mackorr komt op basis van nieuw onderzoek naar het leven van Marinus \ an Re> mersw alc met nieuwe 
inzichten,, o a over zijn professionele activiteiten Mackor 1995. 'Van Revmerswale'. 

^^ Yandenbroeck 1987. Beeld. Miedema 1995. Kunst historisch. 100-107. Pleij 1998. Sneeuwpoppen 
Ziee ook Honig 1998, Painting. 9 
Illustratieff  hiervoor is de gravure van de gebroeders Van E\ck in Joachim von Sandrart's ïeuisvhe Akadenue 
derder edlen Ban-. Büd undMalerey Künste uit 1675 De gelaatstrekken en kleding (met name het hoofddeksell 
\ann Jan \an E\ck \ertonen duidelijke overeenkomsten met verschillende in de bureauscenes zo bekritiseerde 
beroepsbeoefenaars.. In 1675 kon een dergelijk portret dus doorgaan voor /eer gerespecteerd. 
Cu\\ pers. Brinkman 1996, Van I-'.yvk. afb 73. 

H)(, , 

file:///ertonen


bureauscèues.. Ook m de verbeelding van het bijbelse motief van de verdrijving van de 

geldwisselaarss uit de tempel laat zich een vergelijkbare ontwikkeling traceren. 

VerworpenVerworpen centen 

Inn een gebouw dat doet denken aan een tempel is het een wirwar van mensen, dieren en 

koopwaar.. Schrik en verbazing zijn op de gezichten van de verbeelde personages af te lezen. Ken 

enkelingg is ter aarde gevallen. Aanleiding voor al die heftige reacties is de toorn van |ezus. Met 

zijnn geheven arm, waarin hij een zweep vasthoudt, jaagt hij de mensen uiteen. Links van hem is 

eenn tafel met twee geldwisselaars afgebeeld. Ze leggen hun armen beschermend om hun dierbare 

bezitt heen. Jezus lijk t ze echter nauwelijks op te merken. Het zijn juist de handelaars van diverse 

pluimage,, midden en rechts in beeld, die het moeten ontgelden. De voorstelling verbeeldt de 

verdrijvingg van de geldwisselaars uit de tempel. Het schilderij is in 1675 vervaardigd door |an 

Steenn (105).1&,;i 

Hett verhaal van de verdrijving van de kooplieden en geldwisselaars uit de tempel is in alle 

evangelieboekenn terug te vinden.'1' Toen Jezus zag dat geldwisselaars en veehandelaars de tempel 

dee aanblik van een markt hadden gegeven, barstte hij in woede uit en verjoeg de boosdoeners uit 

dee tempel. Het verhaal is in de zestiende- en zeventiende-eeuwse schilder- en prentkunst 

regelmatigg verbeeld.'0" Meestal figureren de geldwisselaars in een bij het verhaal passende centrale 

rol.. Of het nu gaat om Philips Galte's gravure naar Johannes Stradanus uit circa 1575 of 

Rembrandt'ss indringende schilderij over deze episode uit 1626 (106), steeds zijn de geldwisselaars 

hett doelwit van Jezus' toorn.1'" De verbeelding van het onderwerp komt ook in kerkelijke setting 

veelvuldigg voor: in beeldhouwwerk1''4, op gebrandschilderde ramen (107)1"" , op kerkelijk zilver1'* 

enn zelfs op kerkelijke kledij.1"7 Wederom is het veelal de geldwisselaar die zijn rol met verve 

vervult.. F II) bevindt zich vaak letterlijk in het middelpunt van de compositie. 

Krr is wel een belangrijk verschil tussen de zestiende- en zeventiende eeuwse 

verdrijvingsscènes.. De verdrijvingsscènes uit de eerste helft van de zestiende eeuw stralen in de 

wijzee van verbeelding eenzelfde directheid uit als de eerder besproken bureauscènes uit diezelfde 

periode.. Daarentegen zijn de verdreven geldwisselaars uit later tijd minder 'uit het leven gegrepen' 

dann hun zestiende eeuwse evenknieën. De verbeelding van het onderwerp bleef in de zeventiende 

eeuww populair, maar veranderde - net als bij het beeldmotief van de Roeping van Mattbeiis - van 

Kirschcnbaumm 1977. Steen. nr. 62. 
1'1-- Mattheüs 21:12-13. Marcus 11:15-17, Lucas 19:45-46 en Johannes 2:14-17. 
1''~~ In de laat-middelccuwse typologische handschriften, waarin het Oude Testament fungeerde als een 

prefiguratiee van het Nieuwe Testament, werd De verdrijving uit het Paradijs ge/.ien als een prefiguratie van 
DeDe verdrijving van de geldwisselaars uit de tempel Von Erffa 1989/1995. Ikonolugie der (ienests. dl. 1. 245. 

'v '' Respectievelijk Sellink 1997. Galle. nr 4/68 en Corpus, dl 1. nr. A4 
Eenn voorbeeld is een beeldensculptuur in de kathedraal van Amiens uit 1523 Het tafereel doet realistisch en 
directt aan. Een man kijkt in de bek van een koe om de leeftijd van het beest te kunnen bepalen. De verbeelde 
geldwisselaarr vertoont sterke overeenkomsten met de seneu/e versies van de geldwisselaarstaferelcn uit de 
schilderkunstt uit de eerste helft van de zestiende eeuw. Een grote gcld/ak met veel munten bevindt zich 
nadrukkelijkk in beeld, opmerkelijk genoeg midden in de compositie Het benadrukt de centrale rol van de 
geldwisselaarr in de/e beeldenpartij. Crampon 1987. Cathédrale d'Amiens. 65 

11 ° Cat. Gouda 2002. Geheim, nr. 3. Van Eck/Coebcrgh-Sunc/Gasten. Stamed-glass windows, nr. 12. 
'""  Zilveren kerkelijke schaal uit Moordrecht met afbeeldingen uit het leven van Jc/us. waaronder de verdrijving 

uitt de tempel (1660) Fredcriks 1952. Dutch silver, dl. 1. nr 188 
rr Koormantel uit de Sint Salvatorkathedraal in Brugge (einde vijftiende eeuw) De\licgher 1979. 

Kunstpatrimonium,Kunstpatrimonium, dl. 8. 249. 
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inkleuring.. Beide nieuwtestamentische onderwerpen kregen de voor zeventiende-eeuwse 

historiestukkenn zo kenmerkende beeldelementen: oosterse of ouderwetse kledij, expressieve 

gelaatsuitdrukkingenn en antieke bouwwerken.1 ' Eigentijdse details kwamen wel voor, maar 

domineerdenn de compositie niet. De voorstelling bleef hierdoor op een comfortabele afstand van 

dee beschouwer. Hike associatie van de verbeelde geldwisselaars met eigentijdse 

beroepsbeoefenaarss was ver te zoeken. Van een negatieve uitstraling van dit type voorstellingen 

opp beroepsbeoefenaars uit de financiële wereld zal dan ook nauwelijks sprake zijn geweest. In 

Steen'ss schilderij zijn de geldwisselaars zelfs goeddeels uit het zicht verdwenen. Toch bevat het 

schilderijj  voor een historiestuk veel eigentijdse elementen. De handelaars lijken zo te zijn 

weggelopenn uit het zeventiende-eeuwse dagelijkse leven.1"" Het zijn mensen uit het gewone volk: 

eenn boerin met een mand vol eieren, een boer met wat pluimvee en een meid met een beest 

onderr haar arm. Waar de neergevallen man en vrouw in het midden van de afbeelding zich mee 

bezighielden,, is niet geheel duidelijk. Mogelijk duiden de enkele brief met zegel en de omgevallen 

kistetii  op koopmanschap of belastinginning. 

II  Iet verhalende karakter van de voorstelling paste uitstekend in het werk van Jan Steen.1 

Dee combinatie van de opmerkelijke eigentijdsheid van de figuranten en de relatieve 

onzichtbaarheidd van de geldwisselaars in het tafereel, heeft een versterkend effect op de 

boodschapp die van oudsher in de verbeelding van dit motief lag besloten. Ongetemd streven naar 

geldelijkk gewin, waarvoor alles wat heilig was moest zwichten, was uit den boze. Lr was voor de 

toenmaligee beschouwer van Steeu's werk geen ontkomen aan; het was een boodschap die op 

iedereenn die het schilderij onder ogen kreeg onverkort van toepassing was. Daar hoefde je geen 

financiëlee dienstverlener voor te zijn. 

Hett schilderij van )an Steen is een van de vele illustraties van de opmerkelijke 

zeventiende-eeuwsee maatschappelijke preoccupatie in beeld en geschrift met de schaduwzijden 

vann het geld. Meer dan om het gedrag van een bepaalde groep beroepsbeoefenaars maakte men 

zichh druk om Koningin Geld, die aan de wereld haar wetten oplegt.171 In zijn Toon nee! der Ambachten 

uitt 1659 dichtte lohan Xvenborgh: 'I Iet is alleen het eedel geit, Daer veder-een het oogh op stelt', 

omm vervolgens koopman, schoenmaker en andere ambachtslieden in hun relatie tot het geld de 

revuee te laten passeren. De passie voor het geld bleef niet zonder gevolgen: 'Ln meenigh mensch 

omm dit metael. Vergeet zijn plichten altemael, Soo dattet geit het lieve geit. De Weerelt door de 

wettenn stelt ' .r : Deze passage gaat vergezeld van een afbeelding van een oude man die is omringd 

doorr geld, geldkist, zakken met geld en waardevolle spullen. Het is een oude bekende in de 

vroegmodernee schilder- en prentkunst. De vrek die zijn aardse zegeningen telt, maar zich niet 

bewustt is van de loerende Dood op de achtergrond. In de zeventiende eeuw nam hij met langer 

dee gedaante van een geldwisselaar, maar van de minder gespecificeerde figuur van een goudweger 

aan.. Opnieuw een indicatie dat de gevisualiseerde moralistische boodschap voor een breed 

publiekk was bedoeld. 

Inn een schemerdonker vertrek bevindt zich een oude, licht gebogen man met een 

muntweegschaall  m zijn linkerhand T08,. Hij staat bij een tafel die is geplaatst achter een stenen 

l ss Cat AmstcrdaniAVashington/Dctroit 1981. GW. 15-32.52. 
Ziee hiervoor ook: Coupric 1997. 'Vij f schilderijen'. 61-62 
Catt Amsterdam/Washington 1996. Steen. 

11 Schama 1991. Embarrassment of nches. hoofstuk 5. met name 323-343. Cat Leiden 1994. ('tevoren. 25. 
Robertss 199X. Comparative iconography, lemma 'Avarice'. 

11 " Nycnborgh 1659. Toonneel. 2X-29 
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balustrade.. Op de tafel liggen ecu muntgewichtdoos, diverse munten en een geldkist. Men 

stokbeurs,, enkele boeken, een vaas met bloemen en muziekinstrumenten liggen op de balustrade. 

Zonderr uitzondering onderstrepen deze attributen het vanitas-karakter van het schilderij. Di t 

wordtt nog versterkt door twee andere motieven op het schilderij: de bellenblazende putti aan de 

voorzijdee van de balustrade en de achter in het schemerige vertrek aanwezige figuur van de 

Dood.. De afgebeelde man heeft gnjze haren en een bril op. Tn niets doet de/e goudweger aan 

bancairee activiteiten uit het zeventiende eeuwse leven van alledag denken. 

FF Iet schilden) De Goiiduegem in 1668 gemaakt door de Leidse schilder Quinngh Gerntsz. 

vann Brekelenkam.17, N'et als in veel andere zeventiende-ecuwse schilderijen van goudwegers of 

goudweegsterss wordt hier Aiantia (de Hebzucht), een van de Zeven Hoofdzonden, verbeeld.74 

Dee oude, gerimpelde gezichten van de goudwegers onderstrepen de zinloosheid van hun 

hebzuchtt en gierigheid. Ze zitten of staan gebogen over hun overdadige bezittingen. Spoedig zal 

dee verworven rijkdom hen echter ontvallen en zullen ze met lege handen staan. 

Kenn vergelijking tussen de zeventiende-eeuwse De Goiidwegervnw Van Brekelenkam en De 

ll  'rek en de Dood van de zestiende eeuwse Zuid-Nederlandse schilder [an Provoost laat wederom 

hett opmerkelijke contrast zien tussen de zestiende- en zeventiende-eeuwse beeldtraditie btj de 

verbeeldingg van dit motief (109). Provoost's schildering bevindt zich op de achterzijde van twee 

zijluikenn van een triptiek.l7y Ken man op leeftijd zit in zijn kantoor. De boeken, de papieren aan 

dee muur, de gevulde geldzakken en het rekemngenboek op tafel wijzen op een gewone werkdag. 

Maarr dat is maar schijn. Vandaag heeft hij een wel heel bijzondere klant op bezoek. Het is alsof 

dee man zelfs met hem, de Dood, nog zaken wil doen. Met zijn rechterhand telt de Dood enkele 

muntenn neer, maar het is evident dat de transactie voor de man anders zal uitpakken dan hij 

vermoedt.11 6 De voorzijde van het schenkersluik bevat een directe verwijzing naar de koophandel 

(154).. I Iet biedt een doorzicht op een kade aan de haven waar het uitladen van een schip in volle 

gangg is. Ook hier gaan de verbeelding van eervolle beroepsuitoefening (schenkersluik) en 

oneervoll  beroepsmatig en maatschappelijk handelen (achterzijde schenkersluik) dus samen om 

eenn en dezelfde boodschap uit te dragen.177 

Nett als in de vele zestiende-eeuwse bureauscènes wordt in het schilderij van Provoost een 

overtuigendee beroepsbeoefenaar uit de sector van de koophandel en financiële dienstverlening 

tenn tonele gevoerd. In dit geval is het niet zijn grimas of potsierlijke kleding, maar zijn lugubere 

bezoekerr die weinig ruimte voor misverstanden laat. Omdat de beroepsmatige activiteiten van dit 

typee beroepsbeoefenaars maatschappelijk nog steeds onder vuur lagen, waren zij bij uitstek 

geschiktt om de maatschappelijke afkeuring van hebzucht en gierigheid te visualiseren. Wie anders 

dann de geldwisselaar kon het spanningsveld tussen verspilling en gierigheid in de gravure 

TewpeniHtiaTewpeniHtia (Gematigdheid; uit circa 1560, onderdeel van de serie De Zei en Deugden van Philips 

Gall  Ie naar Pieter Bruegel de Oude, zo treffend verbeelden (1 10)I?,7S 

Lasiuss 1992. Van Hrekelenkam. nr 22. Het is het laatste gedateerde werk van de schilder 
Voorbeeldenn zijn ondermeer aan te treffen in het werk van Rembrandt van Rijn. Samuel de Koninck. Jan 
Woutcrsz.. Stap en David Tenicrs de Jonge. Er wordt soms ook een relatie gelegd tussen deze schilderijen en 
dee 'parabel van de rijke man'. Een voorbeeld hiervan is De geldwisselaar van Rembrandt van Rijn uit 1627 
(Staatlichee Museen Preussischer Kulturbcsitz. Berlijn-Dahlem) 
Hett middenpaneel is verloren gegaan. Cat. Brugge 19%. Groemngemuseum. 35. 38 
Mogelijkk gaat het hier om metalen rckenfiches die werden gebruikt voor het opmaken van rekeningen 
Wilsonn 1999. 'Sclf-representaüon'. 43. 
Ziee hiervoor ook Wilson 1999. 'Self-representation'. 42-43 
Voorr een bespreking van de gehele recks: Cat. Rotterdam/New Vork 2001. Bruegel. nrs 64-77: nr 77 heeft 
betrekkingg op Temperamxa. 
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DeDe Goudweger van Van Brekelenkam laat zien hoe ver de zeventiende-eeuwse wijze van 

verbeeldingg van hebzucht en gierigheid inmiddels afstond van de zestiende-eeuwse visuele 

directheid.. Weliswaar was de strekking van de boodschap in de zeventiende eeuw nog dezelfde 

alss in de zestiende eeuw. De polemiek tegen geld, rijkdom en welvaart was een van de constanten 

vann de vroegmoderne tijd. Het bijbels humanisme van Erasmus, de moraliserende literatuur van 

Dirckk Yolckertsz. Coonihert, de vele embleemboeken en de talrijke preken en theologische 

boekwerkenn tonen dit onomwonden aan. Ze benadrukken het belang van het zoeken naar de 

juistee middenweg in 's mensen handel en wandel. Het is echter niet de boodschap zelf, maar de 

wijzee waarop deze visueel werd gerepresenteerd, die m de zeventiende eeuw veranderde. De 

beeldtaall  werd minder specifiek en soms verdween - met behoud van de morele lading - het geld 

zelfss geheel uit beeld. In het embleem Stom en reebtreerdich uit Roemer Yisscher's Sitmepoppen (1614) 

gaatt de voorstelling van een weegschaal vergezeld van een oproep tot rechtvaardig en 

evenwichtigg menselijk handelen.17M Om deze boodschap kracht bij te zetten was het geld als 

visueell  attribuut niet meer per definitie nodig. 

l ie tt algemener worden van de gehanteerde beeldtaal bij de verbeelding van de ondeugd van 

hebzuchtt en gierigheid is allereerst in verband te brengen met de voortschrijdende economische 

ontwikkelingg en verstedelijking. Het publiek dat geacht werd deze boodschap ter harte te nemen 

verbreeddee zich in ras tempo. Het ging grote delen van de bevolking van de Republiek voor de 

wind,, dus was er volop aanleiding het maatschappelijk geweten op volle toeren te laten draaien.1"'1 

Dee ontwikkelingen op de kunstmarkt deden bovendien het bereik van visuele middelen 

toenemen,, zodat ook langs die lij n tot vernieuwing werd aangezet. Nieuwe beeldelementen deden 

hunn intrede om nieuwe publieksgroepen te bereiken en meer of minder expliciete moralistische 

boodschappenn aansprekend voor het voedicht te brengen. Weliswaar was het vaak oude wijn in 

nieuwee zakken, maar nieuwe zakken verkopen nu eenmaal beter. Ook de eerder geschetste 

veranderingenn in de maatschappelijke opvattingen over bancaire activiteiten en degenen die hierin 

beroepshalvee actief waren, zijn een verklaring voor het algemener van karakter worden van de 

gehanteerdee beeldtaal. De groeiende respectabiliteit van allerhande financiële dienstverleners deed 

dezee groep geleidelijk uit beeld verdwijnen. Ze waren steeds minder geschikt om als mikpunt van 

kritiekk of boodschapper van oneervol gedrag te dienen.1"1 Hun negatieve voorbeeldrol was 

uitgespeeld.. Of daarmee in werkelijkheid ook het spanningsveld tussen hun beroepsmatige 

werkzaamhedenn en de maatschappelijke veroordeling van hebzucht en gierigheid geheel was 

verdwenen,, valt echter te betwijfelen. Ze bleven tot op zekere hoogte tot de risicogroepen 

behoren.. Het zal geen toeval zijn dat de zeventiende-eeuwse muntgewichtdozen, onmisbaar 

beroepsattribuutt voor velen in koophandel en bankwezen, aan de binnenzijde een geïllustreerd 

etikett met onverholen waarschuwing bevatten ( l l l j . l s : Het geld symboliseerde nog steeds het 

gevaarr van hebzucht en gierigheid. Met zijn aanwezigheid bleef de Dood de ijdelheid van aardse 

bezittingenn benadrukken. De weegschaal deed nog steeds haar oproep tot rechtvaardig en met 

zuiverr geweten handelen. Maar de muntgewichtdoos was er voor het eigen gebruik, waarmee de 

7'' Visscher/Brummel 1949. Sinnepoppen. embleem XXXIX . 
"""  Schama 199\. Embarrassment of riches. 
MM Slechts sporadisch wordt in de zeventiende-eeuw se schilder- en prentkunst een directe relatie gelegd met 

woekerr en /ij die zich met dit kwaad inlieten Voorbeelden zijn een schilderij van een woekeraar en een 
huilendee vrouw van Gabriel Metsu uit 1654 (Museum of Fine Arts. Boston) en een ontwerp in watenerf en 
gouachee voor een spreekwoordencyclus van Jacob Jordaens uit 1644-1645. waarin de beschermer van de 
slachtofferss van woeker. St. Ivo. een hoofdrol speelt Devisschcr/De Poorter WB. Jordaens. dl. 1. nr. A 69. 

" :: Voor andere voorbeelden: Cat Leiden 1994. Gewogen. 42-44, afb 46 en 47. 

Hu u 



waarschuwingg die v\) bevatte een individueel karakter kreeg. Als men wilde dan deed men het 
doosjee gewoon dicht. 




