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1. INLEIDING 

 

In de jaren dertig van de vorige eeuw publiceerde de historicus Ernst Beins een onderzoek 

waarin hij nagaat in hoeverre de toen populaire Weber-these opging voor de gereformeerde 

kerk in Nederland in de vroege zeventiende eeuw. Hij stuitte op een traktaat van omstreeks 

1620 dat hij ondanks navraag bij Duitse en Nederlandse bibliotheken niet heeft kunnen inzien 

en daarom buiten beschouwing moest laten: De officiis mercatorum.1 Vandaag de dag is deze 

tekst, die handelt over de (morele) verplichtingen van kooplieden en die om precies te zijn in 

1615 is uitgeven te Leiden, wel beschikbaar. Elektronische catalogi geven zes exemplaren in 

openbare bibliotheken in Duitsland en vier in Nederland.2 Er is echter tot nu weinig tot niets 

over het boek geschreven. Net als Beins noemde Werner Sombart in zijn onderzoek naar het 

moderne kapitalisme in een opsomming van “Spezialschriften zur Wirtschaftsethik” alleen de 

titel.3 

Het gebrek aan aandacht voor De officiis mercatorum is een gemis, omdat het ons meer 

kan leren over de vroegste geschiedenis van het economisch denken in Nederland. Deze 

geschiedenis vormt nog steeds een soort “zwart gat” in de moderne historiografie.4 Hoewel de 

Weber-these al lang niet meer leidend is in het onderzoek naar het vroege kapitalisme, blijft 

het een interessante vraag hoe kerk en theologie zich verhielden tot de kapitalistische economie 

in wording. In De officiis mercatorum valt te lezen hoe één van de sleutelfiguren in de eerste 

jaren van de Gouden Eeuw aankeek tegen de snel toenemende welvaart en de gevolgen voor 

de levenspraktijk.  

De auteur zag de handel nadrukkelijk als een geschenk van God voor de samenleving 

en een instrument dat een vroom leven faciliteert – en dus niet zoals de toch invloedrijke 

Weber-these suggereert, als een teken van persoonlijke welvaart en uitverkiezing.5 De 

predestinatie, het grote twistpunt in de theologie van zijn dagen, wordt in dit traktaat in het 

geheel niet genoemd en er is evenmin sprake van een ‘onbehagen’ met rijkdom en luxe. De 

koopman tot wie de auteur zich richt mag met recht trots zijn op de rijkdom die hij als christen 

verworven heeft en is niet neerslachtig of verdrietig, en zou dit ook niet moeten zijn.6 De handel 

is bovendien opgenomen in een boven-confessioneel christelijk perspectief op het leven dat, 

zoals we zullen betogen, in het begin van de zeventiende eeuw wijdverbreide instemming moet 

hebben gevonden.  

In dit artikel willen we nader ingaan op de inhoud en de intellectuele context van het 

traktaat. We willen beginnen met De officiis mercatorum te plaatsen in het kader van het leven 

en werk van de auteur. Daarna volgt een bespreking van de vorm en inhoud en het geschrift. 

                                                           
1 Ernst Beins, Die wirtschaftsethik der calvinistischen Kirche der Niederlande 1565-1650, Den Haag 1931, 4n8. 
2 De volgende exemplaren zijn ons bekend. In Nederland: Universiteitsbibliotheek Leiden, Utrecht en Universiteit 

van Amsterdam. In Duitsland: Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliothek Regensburg, Sächsische 

Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Universitätsbibliothek Leipzig, 

Universitätsbibliothek der Eberhard Karls Universität, Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz en 

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. In Frankrijk: Bibliothèque Nationale de France en 

Université Rennes 2. In het Verenigd Koninkrijk: University of Cambridge (3 exemplaren), The British Library - 

St. Pancras (2 exemplaren), Lanhydrock - National Trust Libraries, Lambeth Palace en Middle Temple Library. 

In Spanje: Universidad Complutense de Madrid. In de Verenigde Staten: Harvard Law School Library. 
3 Werner Sombart, Der moderne Kapitalismus, dl. 2, Das europäische Wirtschafsleben im Zeitalter des 

Frühkapitalismus, 2e dr., Leipzig 1917, 24. 
4 Karel Davids, ‘Economic discourse in Europe between scholasticism and Mandeville. Convergence, divergence 

and the case of the Dutch Republic’, in: Hubertus Busche (red.), Departure for modern Europe. A Handbook of 

Early Modern Philosophy (1400 - 1700), Hamburg 2011, 81. 
5 Davids, ‘Economic discourse in Europe between scholasticism and Mandeville’, 83. 
6 Simon Schama, Overvloed en onbehagen. De Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw, Amsterdam 1988, 20. 

Schama citeert hier Coornherts Comedie vande rijckeman. 
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In de laatste paragraaf wordt het geplaatst in de context van het contemporaine economisch 

denken.  

 

2. LEVEN EN WERK VAN DANIËL SOUTERIUS 

 

De schrijver van het traktaat in kwestie is Daniël Souterius (Souter, Zouterius, Sauterius).7 

Souterius werd geboren op 27 augustus 1571, niet in Vlissingen, zoals in hedendaagse 

naslagwerken valt te lezen, maar in Engeland. Wanneer hij zich in Leiden aanmeldt als student 

theologie laat hij zich inschrijven als Londinensis, afkomstig uit Londen.8 Twee van zijn 

academische werkstukken geven als geboorteplaats Darvernas. Bedoeld is Darvernum, één van 

de Latijnse namen voor Dover. In de opdracht van een boek uit 1622 bevestigt Souterius 

“Flandro-Brittannus” dat hij geboren is in de beroemde havenstad Dover in Kent en afkomstig 

is uit een Vlaams geslacht.9 Wanneer Souterius in de zeventiende eeuw wordt geclaimd als 

“een Vlissinger, uyt een geslagt, dat in de oudste kerkenboeken te Vlissingen zeer dikmaals 

voorkomt”10 moet dat zo worden begrepen dat hij in Engeland is geboren maar in Vlissingen 

is opgegroeid. 

Souterius liet zich op eenentwintigjarige leeftijd aan de Leidse universiteit inschrijven. 

In 1594 verdedigt hij als respondens enkele stellingen over het geloof onder het voorzitterschap 

van Franciscus Junius. Aan het schoolse werkje gaat een fraai geconstrueerd voorwoord vooraf 

dat niet past bij het elementaire karakter van de inhoud. De disputatie is opgedragen aan twee 

Zeeuwse predikanten, Johannes Belosius (1565?-na 1597) en Aegidius Bursius (1564-1634), 

die tussen 1582 en 1589 conrector was van de Latijnse school te Vlissingen.11 Twee jaar later 

treedt Souterius weer op als respondens. Deze keer onder leiding van Gomarus, waar hij in het 

kader van de locus over de Schrift de reformatorische leer van de helderheid daarvan verdedigt. 

De intrinsieke helderheid van de bijbel (in se) blijkt met “twee noodzakelijke” argumenten, 

namelijk haar materie en vorm. Ook de werk- en de doeloorzaak van de bijbel komen aan bod. 

Ook dit academische werkje is door Souterius, die zich als magister in de letteren en doctor in 

het kerkrecht afficheert, opgedragen aan de predikanten uit de plaats van herkomst: in dit geval 

vier “dienaren van God en de Vlissingse kerk”.12  

Souterius begon zijn kerkelijke loopbaan als kandidaat in Hillegom en diende 

vervolgens als predikant de gemeentes van Kampen en Haarlem, alwaar hij in 1634 overleed. 

Zijn vertrek naar Haarlem in 1615 hield verband met de strijd in Kampen tussen de 

remonstranten en contraremonstranten. Souterius stond aan de zijde van de laatsten en 

veroorzaakte een opschudding door een contraremonstrantse preek in de Bovenkerk over de 

                                                           
7 ‘Souter of Souterius (Daniel)’, in: A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, dl. 17/2, 

Haarlem 1874, 868-870. 
8 Zie de inschrijving van ‘Daniel Zouterius’ op 4 mei 1592 in het Album studiosorum academiae Lugduno Batavae 

MDLXXV-MDCCCLXXV, Den Haag 1875, 32. In het album amicorum van Johannes Le Mair ondertekent hij met 

‘Anglus’, terwijl het eredicht voor de promotie van Cornelis Lambert Fault door hem ondertekend wordt met 

‘Vlissingensis’.  
9 Palamedes; sive de tabula lusoria, alea, et variis ludis, Leiden, Isaac Elzevier, 1622, ‘Epistola dedicatoria’: 

“Sum natione Anglus, ex Flandricis parentibus oriundus: natus in Oppido Doverensi, quod est in tractu Cantii, 

portus opportunitate celebratissimum”.  
10 Godewardus Vrolikhert, Vlissingsche kerkhemel, ofte levensbeschryving van alle de hervormde leeraren, die ... 

in de Nederduytsche kerke van Vlissingen gearbeydt hebben, Vlissingen / Middelburg, Pieter de Paaynaar / 

Gabriel Clement, 1758, 60. 
11 Daniel Zouterius, Theses theologicae de fide, Leiden, Franciscus Raphelengius, 1594, A1v. Het voorwoord 

vindt men op pp. 3 en 4, terwijl de 17 thesen van het proefschrift te vinden zijn op pp. 5-8. Per disputatie ontving 

de hoogleraar Junius ƒ1.  
12 Daniel Zouterius, Disputationum theologicarum tertia, de Sacrae Scripturae perspicuitate, Leiden, Franciscus 

Raphelengius, 1596, Av. De afkorting ‘L.M.D.C.’ is te lezen als literarum magister doctor canonum.  
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predestinatie aan de hand van Johannes 3.13 Toen na de dienst een groep remonstranten verhaal 

kwam halen bij de predikant ontstond er onder de preekstoel een heus tumult. Voor- en 

tegenstander begonnen “te kyven ende te twisten, d’een dit, d’ander dat over luyt roepende, Jae 

men begost daer te comen van woorden tot slaeghen”. Eén en ander leidde tot dreigementen en 

zelfs een getrokken degen. Ooggetuige Baudartius doet er smeuïg verslag van in zijn Kerklicke 

gheschiedenissen.14 Het conflict zette zich de volgende dag voort bij het raadhuis en Souterius 

vertrok nog geen maand later naar Haarlem. Ook hier vond zijn beroep in een sfeer van 

controverse plaats. Hoewel Haarlem geen remonstrantse predikanten telde, ging hier het 

conflict tussen de stedelijke magistraat en de kerkenraad over de invoering van de kerkorde 

van 1591, die aan de overheid het recht van toezicht op ‘zijn’ kerk toekende. Samen met een 

medepredikant tekende Souterius in januari 1617 in Amsterdam samen met 

contraremonstrantse predikanten een verklaring om zich tegen de invoering van 

‘nieuwigheden’ in de kerk te verzetten. Dit leidde tot een scheuring binnen de Haarlemse 

kerk.15 

 

 

1. Groot rumoer in de Bovenkerk te Kampen 16 

 

Grote indruk maakte Souterius met zijn stem en zijn pen. Door de grote Vossius werd 

hij vanwege de humanistische geleerdheid van zijn geschriften erkend als medeburger van de 

Republiek der letteren.17 Een andere tijdgenoot dicht Souterius de volgende regels toe:  

 

Word van Souterius Gods woord niet voorgedragen  

Met eene yver-stem van swaere donder-slagen?  

Maekt boeken sonder end, en vult den aerden kloot  

                                                           
13 J. Veenhof, ‘Het remonstrantisme te Kampen tot de regeringsverandering in 1620’, Kamper Almanak (31 

oktober 1957/58), 261-262; Christiaan Ravensbergen, ‘Commotie in Kampen. De rechtzinnigheid en naaktloperij 

van Georgius Goyckerus, predikant te Wilsum (1611-1623)’, Kamper Almanak 2006 (2006), 110-113. 
14 Wilhelmus Baudartius, Memoryen ofte Cort Verhael Der Gedenck-weerdichste so kercklicke als werltlicke 

gheschiedenissen, 2e druk, Zutphen, Jan Jansz, 1624, VII, 5-6. Volgens de remonstrant Johannes Uytenbogaert is 

het verslag van Baudartius nogal overdreven en gekleurd. Zie diens De Kerckelicke historie, Vervatende 

verscheyden gedenckwaerdige saecken, Inde Christenheyt voorgevallen, s.n. s.l. 1646, 636. 
15 J. Spaans, Haarlem na de reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven 1577-1620, Leiden 1989, 216. 
16 Staatkundige Historie van Holland 35 (1773), 29. 
17 In de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam (HSS-mag.: III E 5: 149) bevindt zich een brief van G.J. 

Vossius aan Souterius d.d. 27 november 1621, waarin hij correcties geeft op de accentuering van Griekse citaten 

en suggesties doet voor betere vertalingen uit het Grieks. In de Bodleian Library in Oxford is een brief bewaard 

van Souterius aan Vossius (M.S. Rawl. letters 80 fol. 207). De brief is ongedateerd, maar is mogelijk de aanbieding 

van een manuscript ter kritische lezing. 
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Met menig dapper schrift, en leeft so na dijn dood.18  

 

Als bewijs voor Souterius’ schrijflust somt hij een reeks boektitels op.  

Vanwege één van deze werken, Nuchteren Loth, een prekenbundel tegen dronkenschap 

en het roken van tabak, is Souterius ons inziens deels terecht, deels ten onrechte recent in 

verband gebracht met de ‘Nadere Reformatie’ van Voetius.19 Souterius zou zijn ‘benauwend’ 

programma van ‘preciesheid’ aan de samenleving willen opdringen. Ook een eerder geschrift 

over bord- en gokspelen, zou afbreuk hebben gedaan aan zijn faam als humanist.20 Ton 

Harmsen stelt hem tegenover Vondel en Johannes Meursius en merkt op: “De Palamedes van 

Souterius verwerpt alles waar kansspelbelasting over kan worden betaald: ieder spel leidt naar 

de hel”. Dat zou niet onbegrijpelijk zijn, want de “gomarist” Souterius was volgens hem een 

“fervent orangist”.21 De interpretatie dat Souterius een directe voorloper zou zijn geweest van 

de Nadere Reformatie miskent echter dat de Haarlemse predikant geen rol voor de christelijke 

overheid weggelegd ziet bij het afdwingen van een christelijke levenswandel. Wat de normen 

voor een christelijk leven zijn, wordt zijns inziens bepaald door het eigen geweten van – in dit 

geval – de koopman. 22 

Naast lofdichten op de Oranjes,23 preken24 en een moralistische verhandeling25 schreef 

de predikant interessant genoeg ook een drietal economische geschriften. De eerste van 

Souterius’ economische verhandelingen vinden we aangeduid als Van ’t Ampt der kooplieden, 

hoewel een Nederlandse vertaling ontbreekt. Deze titel maakt evenwel duidelijk dat het 

Latijnse officium de dubbele betekenis heeft van ambt en de plicht, die uit dat ambt voortvloeit. 

Souterius publiceerde De officiis mercatorum toen hij nog in Kampen predikant was. In 

                                                           
18 Zie Samuel Ampzing, Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland, Haarlem, Adriaen Rooman, 1628, 

133-135.  
19 Benjamin J. Roberts, Sex and Drugs before Rock ‘n’ Roll. Youth Culture and Masculinity during Holland’s 

Golden Age, Amsterdam 2012, 81-83. 
20 Wij zien ‘humanisme’ primair als een methode van argumenteren, dat een bepaald standpunt probeert te 

onderbouwen met verwijzingen naar zoveel mogelijk tekstuele autoriteiten, of inspirerende voorbeelden uit de 

geschiedenis, of zij nu behoren tot christelijke of heidense tradities. Dit humanisme gaat uit van de overtuiging 

dat waarheid in principe overal te vinden, omdat God zich in de hele door Hem geschapen werkelijkheid 

openbaart. Zie bijvoorbeeld H.A. Krop, ‘Northern humanism and philosophy: humanist theory and scholastic 

practice’, in: A.J. Vanderjagt, A. van der Laan en F. Akkerman (red.), Northern Humanism in European context, 

1469-1625, Leiden: Brill 1999, 151-166. 
21 Ton Harmsen, ‘De stof van Vondels derde tragedie: Palamedes (1625)’, Neerlandia. Online tijdschrift voor 

taal- en letterkundig onderzoek (22 januari 2016), naar aanleiding van Palamedes; sive De tabula lusoria, alea, 

et variis ludis, libri tres. Quorum I, Philologicus; II, Historicus; III, Ethicus; seu Moralis, Leiden, Isaac Elzevier, 

1622. Dit is het eerste werk waarin Souterius zijn naam met een ‘ou’ en niet met ‘au’ laat afdrukken. 
22 We verwijzen hier naar de definitie van ‘nadere reformatie’ in C. Graafland, W.J. op ’t Hof, en F.A. van Lieburg, 

‘Nadere Reformatie: opnieuw een poging tot begripsbepaling’, Documentatieblad Nadere Reformatie 19 (1995), 

108. Souterius stelde zeker “reformatieprogramma’s” op, die beogen te resulteren “in een hervorming van kerk, 

samenleving en staat”, maar hij zocht daarvoor geen steun bij “kerkelijke, politieke en maatschappelijke organen”. 

Vgl. ook Henri Krop, ‘Het “monster van de preciesheid”. Voetius’ programma van de Nadere Reformatie in de 

ogen van Martinus Schoock’, Documentatieblad Nadere Reformatie 38 (2014), 7evv. 
23 Zoals: Sainctes funerailles. Historisch verhael over het christelijck af-sterven ende statelijck begraeven van den 

D. prins Mauritius, Haarlem, Hans Passchiers van Wesbusch, 1626. Over de verovering van Den Bosch door 

Frederik Hendrik, Sené-Boher. Brandende-bosch uyt welckers voncken, d'over-groote victorie vande stercke stadt 

s’Hertoghen-bosch, door Gods sonderlinghe ghenade, ... ontstaen is, Haarlem, Hans Passchiers van Wesbusch, 

1630. 
24 Nuchteren Loth. Dat is, middel om op te staen, uyt de ziel-verderffelijcke sonde, van dronckenschap, tot een 

maetich, ende godvruchtich leven. Beschreven in XXVIII. Predicatien, Haarlem, Herm. Theunisz. Kranepoel, 

1623; Breydel voor d’onghebondene tonghe: welcker fenijn, alle landen van Europa, van Asia, ende van Aphrica 

besmet. ... Ghemaect in vijfthien predicatien, Rotterdam, Jan van Waesberghen, 1623. 
25 Cur bonis male sit, sive Pharmacum afflicti animi. Ex sacra scriptura, & sacris prophanisque auctoribus, 

Leiden, Andries Clouck / Petrus Muller, 1622. 
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hetzelfde jaar, twee dagen later om precies te zijn, deed Souterius Praxis banccae-ruptorum 

huius seculi (‘Praktijk van de bankroetiers van deze tijd’) verschijnen. Hij droeg het werk op 

aan de raadheren van het Hof van Holland. Men treft beide werken vaak in één band 

samengebonden aan.  

In Praxis bespreekt Souterius de kwalijke praktijken van wanbetalers en de schadelijke 

gevolgen voor mens en samenleving. Hij maakt een onderscheid tussen handelaren die hun 

kapitaal door onvoorziene omstandigheden verliezen en handelaren die door eigen schuld, ja 

zelfs met voorbedachten rade, hun betalingsverplichtingen verzaken. Het is de laatste groep 

waar het boek om draait. Eigenlijk, schrijft de auteur, zijn deze handelaren de naam mercator 

niet waardig. Dergelijke onbetrouwbare en frauduleuze personen worden met recht 

banccaeruptores genoemd, omdat ze breken (rumpere) met de plicht om aan de tafels of 

banken (bancae) van hun schuldeisers te verschijnen.26 Volgens Souterius zijn deze 

bankroetiers uit op eigen gewin. Ze kloppen bij anderen geld uit de zakken, gooien het over de 

balk en komen hun terugbetalingsbelofte niet na. Door zo te werk te gaan, ondermijnen ze ten 

diepste het fundament van de samenleving. Bankroetiers verkiezen hun eigen belang boven het 

publiek belang en brengen de handel, die volgens Aristoteles en Cicero ten dienste zou moeten 

staan aan de instandhouding van de mens, ernstige schade toe.27 Praxis genoot zekere 

populariteit gezien het aantal exemplaren dat nog over is – negentien waarvan drie in 

Nederlandse bibliotheken en acht in Engeland en zeven in Duitsland – en de vertalingen die 

volgden in het Duits en het Engels.28  

Zeven jaar later publiceerde Souterius Paedagogvs divitum, de luxu, et vero opum usu 

(‘De leidsman van de rijken: over luxe en het ware gebruik van bezittingen’). In de opdracht 

aan Job Paludanus, de lijfarts van de tsaar, schrijft Souterius dat rijkdom goed te keuren is, 

want “alle goederen komen voort uit de bron van de goddelijke welwillendheid”. Toch zijn ze 

bij onjuist gebruik de bron van veel kwaad en “al te gemakkelijk worden door een overvloed 

aan rijkdom kunnen de krachtige delen van de ziel van de deugd in de maalstroom van de 

ondeugd meegesleurd”. Dit gevaar dreigt volgens Souterius vooral in de Verenigde Provinciën, 

waar door de groeiende rijkdom de luxe en de zucht naar weelde toeneemt. Alleen de 

vaderlandse bescheidenheid kan de omgang met rijkdom binnen de perken van de goddelijke 

en menselijke wet houden. Om misbruik te voorkomen behandelt Souterius de juiste maat bij 

kleding, huizenbouw, meubilering, eten en drinken en het gokspel. Door misbruik van rijkdom 

kan men in armoedige omstandigheden terechtkomen, maar Souterius bepleit geenszins voor 

ascese. Hij wil slechts dat men het juiste midden bewaart. In zijn betoog rijgt hij citaten uit 

vooral klassieke auteurs als Seneca, Cicero, Horatius en Lactantius aaneen.  

Dat hij dit laatste geschrift tijdens Haarlemse periode liet uitgeven mag passend heten. 

Uytenbogaert weet in zijn Kerkelicke historie te melden dat Souterius in Kampen niet zozeer 

uit theologische overwegingen de confrontatie zocht, maar omdat de gemeente hem steeds 

meer was gaan tegenstaan en hij graag een beroep zou ontvangen uit Holland. Een reden was 

dat “hy om sijne ende sijner huysvrouwen prachtige huyshoudinge in kleederen ende anders, 

daar mede hy groot ergernis gaf, daer van hy oock dickwils bespot ofte berispt was”.29 

Souterius stond in die tijd dus bekend om een luxueuze levensstijl, wat laat zien dat de 

                                                           
26 Feitelijk gaat het woord ‘bankroet’ etymologisch terug op de gewoonte om de wisseltafels en banken van 

geldhandelaars bij een faillissement weg te breken en stuk te slaan. 
27 Daniel Sauterius, Praxis banccae-ruptorum huius seculi, Leiden, Godefridus Basson, 1615, II, ii, 21. 
28 Practica der Bancarottierer, Das ist Eigentliche, lebhaffte Entwerffung der wunderlichen Practicen, der 

Bancarottierer vnd Falliten, zu disen vnsern zeiten, Ausburg, David Francken, 1615; The Practise of the 

Banckrupts of these Times, Londen, John Norton, for William Garret, 1640. In 1615 nog verscheen een Latijnse 

editio altera & melior in Leiden. 
29 Uytenbogaert, Kerckelicke historie, 635. 
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predikant ook in zijn persoonlijk leven geen moeite had luxe te verenigen met zijn 

contraremonstrantse gezindheid. 

De economische geschriften van Souterius hebben gemeen dat ze de handel als een 

moreel goed prijzen en een ‘kapitalistisch’ handelen in principe in overeenstemming achten 

met een christelijke levenswandel. Tegelijkertijd blijft Souterius’ benadering van de economie 

als in voorgaande eeuwen een morele. Waar zijn aandacht naar uitgaat, is niet primair hoe 

mensen feitelijk economisch handelen, maar hoe ze behoren te handelen. Hierin verschilde hij 

geenszins van andere gereformeerde predikanten uit zijn tijd.  

 

3. VORM EN INHOUD VAN DE OFFICIIS MERCATORUM 

 

De officiis mercatorum is, zoals de titel reeds verraadt, de toepassing van ciceroniaans plichten-

discours op de koophandel.30 Waar de kerkvader Ambrosius in De officiis ministrorum het 

denkkader van Cicero’s De officiis kerstende ten behoeve van dienaren van de kerk, wordt in 

De officiis mercatorum een vertaalslag gemaakt richting kooplieden. 

Het voorwoord begint met een lofrede op de handel, die volgens hem voortvloeit uit de 

door God ingesteld wederzijdse afhankelijkheid van de mens. Souterius citeert uit De officiis 

I, 22 van Cicero: “de mensen zijn ter wille van de mensen voortgebracht, zodat zij elkaar 

wederzijds tot hulp en voordeel zijn”.31 Het werk is opgedragen aan de heren van de VOC die 

hij als gids neemt bij de beschrijving van de plichten van de handelaar.32 Souterius bestempelt 

de opvatting dat de koophandel “iets smerigs en een vrij mens onwaardig zou zijn” als 

buitengewoon onredelijk. De koophandel of de emporia (Grieks voor handelsverkeer) is 

immers van alle kunsten voor de staat het “nuttigst, vreugdevolst en eervolst”.33 Zij zorgt niet 

alleen voor het voortbestaan van de mens, maar is ook voor het goede leven noodzakelijk. 

Souterius vergelijkt in dit opzicht de handel met de geneeskunst. De koophandel stemt de mens 

verder tot dankbare vreugde en wekt vroomheid, omdat zij de aarde tot één vaderland maakt, 

waar de ene streek de andere wederzijds van nut is, dat de mens als geschenk van God 

ontvangen heeft. De bewondering die de variëteit van de verhandelde waar inboezemt, 

vergelijkt Souterius met Titus’ bewondering voor tempel in Jeruzalem.  

Het argument dat de koophandel nuttig voor de samenleving en daarom eervol is, 

illustreert Souterius, zoals gebruikelijk voor een humanist, met vele voorbeelden van wijze en 

eerbiedwaardige mannen bij wie de handel in hoog aanzien stond. De voorbeelden die hij geeft 

zijn Solon, Thales, de wiskundige Hippocrates en Pertinax Augustus en de koningen van 

                                                           
30 Op het belang van een denken over politiek in termen van specifieke plichten die samenhangen met 

verschillende ambten in de vroegmoderne periode heeft onlangs Conal Condren gewezen. Zie bijvoorbeeld 

Argument and Authority in Early Modern England. The Presupposition of Oaths and Offices, Cambridge 2006. 
31 De officiis mercatorum, Leiden, Jan Claesz van Dorp / Joannes Maire, 1615, 1r, waar De officiis I, 22 wordt 

geciteerd. Cicero verwijst daar de Stoa. De lezer van Souterius kende ongetwijfeld ook de rest van het citaat: “zij 

leerde dat al wat de aarde voortbrengt tot gebruik van de mens is geschapen… en dat we de natuur als leidsvrouw 

moeten nemen door voor het gemeenschappelijk nut onze plichten uit te wisselen, door te geven en te ontvangen”. 

Deze passage kreeg in de 16e eeuw een ‘economische’ uitleg in de commentaren: zie G. Vivenza, ‘Renaissance 

Cicero. The ‘economic’ virtues of De officiis I, 22 in some 16th century commentaries’, European Journal for the 

History of Economic Thought 11/4 (2004), 507-523. 
32 De officiis mercatorum (?)ivr-(?)vr: De heren van de VOC hebben zich niet alleen onder de Nederlanders 

(domesticos) grote eerbewijzen waardig betoond, maar ook bij de Indiërs, door “uw wijze van handeldrijven”, 

want “u doet alles te goeder trouw en zonder bedrog”. Souterius kiest hen daarom naar de gewoonte der Atheners 

als hen “die minnaars van vroomheid en rechtvaardigheid zijn” als patroon. Het exemplaar dat in de bibliotheek 

van de Universiteit Leiden aanwezig is, heeft een opdracht aan de Rotterdamse kamer van de VOC, waarvan de 

zes leden met name genoemd worden. Zo’n specifieke opdracht hebben we verder noch in de gedigitaliseerd 

exemplaren noch door autopsie in de Nederlandse bibliotheken gevonden. 
33 De officiis mercatorum (?)iir-(?)v. 
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Portugal, voor wie in 1475 de vorsten van India hun havens wijd open stelden.34 Ook 

privépersonen zijn te prijzen vanwege hun ijveren van de koophandel. Dit geldt met name ook 

voor de heren van de VOC aan wie het werk is opgedragen, want de wijze waarop zij 

handeldrijven wordt zowel in binnen- als in buitenland geprezen. Ook de ‘Indiërs’ zelf hebben 

ondervonden hoezeer de kooplui van de VOC zonder bedrog en te goeder trouw handel drijven. 

Ook zij stemmen daarom in met het koor van hen die de lof van de VOC zingen. Het boekje 

over de plichten van de koopman is volgens Souterius dan ook niet voor de heren zeventien 

geschreven, want zij brengen de beschreven plichten al in de praktijk, maar ter navolging door 

andere Europese handelaren.  

Hoewel de kooplui van de VOC, gezien hun betoonde plichtsbesef bij het 

handeldrijven, het werk De officiis mercatorum volgens Souterius eigenlijk niet hoefden te 

lezen, is het duidelijk dat zij vanwege het door Souterius gebruikte humanistische Latijn 

daartoe waarschijnlijk ook niet in staat waren. In dit opzicht is Souterius’ traktaat te vergelijken 

met Casparus Barlaeus’ bekende rede Mercator sapiens uit 1632 (waarover verderop meer). 

Ook Barlaeus richtte zich in een humanistisch Latijn tot de “weledele burgers en kooplieden” 

van de stad Amsterdam. Aanwezig in zijn gehoor en over hun hoofden heen bezong hij hun 

lof. Waar Barlaeus als nieuwe hoogleraar gedwongen was Latijn te spreken, lijkt de taalkeuze 

van Souterius vooral verklaard te moeten worden uit de overweging aan de VOC 

(internationaal) prestige te verlenen.  

Souterius’ uitgangspunt dat de wereld een samenhangende kosmos vormt, is in 1615 

verre van nieuw.35 Dit geldt ook voor de methode die hij in het werk hanteert. Souterius zegt 

dat hij niet zijn eigen maar de woorden van anderen wil gebruiken door te citeren uit de profane 

en de heilige letteren. Op deze wijze ontstaat uit de veelkleurige elementen van opvattingen en 

oordelen van auteurs uit het verleden een tapijt der Frygieërs, waaraan Souterius meende alleen 

“warmte” en “bezieling” toe te voegen zonder een eigen interpretatie te geven.36 Justus Lipsius, 

aan wie de metafoor zal zijn ontleend, vergelijkt zijn Politica met een samenhangend lichaam 

dat opgebouwd is uit duizend losse deeltjes en zichzelf met een architect die een huis uit stenen 

en hout bouwt. Deze laatste twee metaforen leggen meer de nadruk op de activiteit van de 

schrijver bij het aaneen weven van de “maximes der ouden”, maar het verschil is klein.37  

Met deze methode behoort De officiis mercatorum tot het genre van de common place-

boeken, waarmee men in de Renaissance de kennis uit de oudheid organiseerde en voor de 

hedendaagse praktijk relevant maakte.38 Het grote voorbeeld van dit genre is de Politica van 

Lipsius, dat in 1589 te Leiden voor het eerst verschenen was. Als Souterius zich in 1592 direct 

bij zijn komst te Leiden heeft ingeschreven, dan zal hij Lipsius, die Leiden in maart 1591 

verliet, niet ontmoet hebben, maar blijkens de citaten die hij gebruikt, zal hij dit werk grondig 

bestudeerd hebben. De bladspiegel van Souterius’ De officiis en Lipsius’ Politica zien er zelfs 

min of meer het zelfde uit. Er is een hoofdtekst met aan weerzijden noten in de marge. Toch 

zijn er ook verschillen. Aan de buitenzijde van de bladzijde vindt men de verwijzingen naar de 

bronnen, die bij Souterius verder gaan dan bij Lipsius, omdat de predikant ook naar boek, 

briefnummers en hoofdstukken verwijst, terwijl de noten in de binnenmarge bij Souterius het 

                                                           
34 De officiis mercatorum (?)iiiv-(?)iiiiv. 
35 Joost W. Hengstmengel, Divine Oeconomy. The Role of Providence in Early-Modern Economic Thought, 

dissertatie. Rotterdam 2015. 
36 De officiis mercatorum (?)vv: “Prygoniumque instar unum aliquod aulaeum formavi, ut non tam scripto meo 

aliquem colorem, quam potius calorem et quasi spiritum ac vitam adderem”. 
37 Samuel van Hoogstraeten, Inleyding tot de Hooge Schoole der schilderkonst, Rotterdam, François van 

Hoogstraeten, 1678, 340: schrijft dat geborduurde tapijten “eertijds” phrigiones werden genoemd. De uitdrukking 

“het tapijt der Frygiërs” gebruikt Lipsius waar hij de vorm van de Politica beschrijft: “ut Phrygiones e varii coloris 

filo unum aliquod aulaeum formant” (Justus Lipsius, Politica. Six Books of Politics or Political Instruction, red. 

en vert. Jan Waszink, Assen 2004, 231 en 722). Souterius citeert bijna letterlijk deze zin.  
38 Jan Waszink, ‘Introduction’, in Lipsius, Politica, 51. 
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verloop van het betoog samenvatten. Bij Lipsius geeft de hoofdtekst de citaten in cursief en 

worden zij van elkaar gescheiden door een witregel, terwijl bij Souterius het volgende citaat 

als was het een nieuwe alinea met inspringing naar de volgende regel gaat.  

Lipsius vergelijkt zijn werkwijze met die van de dichters die uit verzen van andere 

auteurs een nieuw gedicht maken, dat cento – lappendeken – genoemd werd.39 Het lijkt erop 

dat Lipsius dit genre als eerste in de praktische filosofie introduceerde. In de inleiding merkt 

Lipsius op hoe hij deze methode toegepast heeft, namelijk door uitspraken te verzamelen en te 

ordenen, wat neerkomt op de fases van inventio en dispositio in de klassieke retorica. Hoewel 

het formaat van de Politica niet te vergelijken valt met De officiis zal ook Souterius gebruik 

gemaakt hebben van een boek met maximes.40 

De methode van Souterius, die hij ook in zijn twee andere economische werken 

hanteert, houdt concreet in dat ongeveer de helft van de tekst uit cursief gezette citaten bestaat, 

waar de herkomst in de marge met een letter uit het alfabet wordt aangegeven. Op de eerste 

achttien folia vindt men zo 240 citaten.41 De veruit meest geciteerde auteur is Cicero (52 maal), 

gevolgd door Lactantius (22 maal) en Seneca (13). De bijbel wordt slechts 22 keer geciteerd. 

Moderne, dat wil zeggen na-middeleeuwse auteurs moeten het met veertien referenties doen. 

Deze voorlopige analyse van de bronnen bevestigt het beeld van Souterius als een 

humanistische geleerde. Voor hem bestond er geen tegenspraak tussen de heidense en de 

christelijke oudheid. De commerciële moraal die hij de koopman voorhoudt is in zijn ogen niet 

nieuw, of exclusief christelijk, maar algemeen menselijk. Zij berust op de goddelijke 

scheppingsordening, zo blijkt uit het gebruik van deze methode. 

 

Na het voorwoord volgen twee overzichten van de inhoud van De officiis mercatorum. In de 

eerste plaats geeft Souterius een simpele opsomming van de negen plichten van de koopman 

die hij zal behandelen, te weten:  

1. Een goed geweten verkrijgen. 

2. Handelen zonder veinzen. 

3. Niet bedrieglijk, maar te goeder trouw handelen. 

4. Rechtvaardigheid betrachten. 

5. Nederig zijn. 

6. Weldadigheid betrachten. 

7. Hebzucht vermijden. 

8. Zich niet laten kwellen door bekommernis voor aardse zaken. 

9. Naar hemelse dingen streven.  

Deze plichten volgen op de bijbeltekst: “Want de zaligmakende genade van God is verschenen 

aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in 

deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven” (Titus 2:11-12).  

In de tweede plaats geeft Souterius een analytische weergave van de inhoud in vier 

‘ramistische’ tabellen die de stof in begrippenparen, die vallen onder een hoger begrip, 

ordenen. Zij presenteren de verschillende plichten van de koopman net als bij de eerdere 

opsomming als specifieke invulling van de generieke plicht tot vroomheid. Dit betekent dat 

alleen de plichten waarbij rijkdom en bezit worden verondersteld specifiek voor de koopman 

gelden. De ramistische tabellen tonen niet alleen de wijze waarop het werk is geordend, maar 

ook de manier waarop Souterius de structuur ‘gevonden’ heeft. 

                                                           
39 Lipsius, Politica, 232. Waszink verwijst naar J. Lafond, ‘Le centon et son usage dans la littérature morale et 

politique’, in: J. Lafond en A. Stegman (red.), l’Automne de la Renaissance 1580-1639, Parijs 1981, 117-128, die 

het genre met Lipsius laat beginnen. 
40 Waszink, ‘Introduction’, in Lipsius, Politica, 56. 
41 Zowel de ‘i’ en de ‘j’ als de ‘u’ en ‘v’ gelden als één letter. Het alfabet telt zo dus 24 letters. Ook is de volgorde 

van de ‘y’ en ‘z’ omgedraaid.  
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Uit de genoemde indeling is duidelijk dat Souterius zijn handelsethiek als een onderdeel 

van de ethiek als geheel zag. In het eerste hoofdstuk stelt hij met de Stoa en Plato de sociale 

natuur van de mens vast. Uit dit natuurlijk gegeven vloeit voort wat een goed leven inhoudt, 

dat Souterius een “vroom” leven noemt.42 Hij ziet daarom met Cicero in vroomheid de 

grondslag van alle deugden. De vroomheid vloeit voort uit het hoogste doel ter wille waarvan 

de mens geschapen is, namelijk het ware geluk van de mens in dit en het komende leven. Op 

het verwerven van deze hoogste deugd moeten daarom alle menselijke inspanningen gericht 

zijn. Om de koopman tot de uiteindelijke haven van het heil te brengen, namelijk de hemelse 

gelukzaligheid, zijn de inspanningen van de auteur gericht, voorzover “zijn middelmatige geest 

reikt”.43 Gelukkig, zo citeert hij Lipsius’ voorwoord van de Politica, zijn alle auteurs het hier 

over eens, zodat “hun oordelen een mooie slagorde vormen”. Deze verwijzing naar de in het 

werk gevolgde methode is, lijkt ons, tevens een gevolg van het religieus diverse karakter van 

zijn primaire publiek, namelijk de handelaren van de VOC. De voorschriften, zo is de 

impliciete boodschap van de reformatorische predikant, gelden voor kooplui van alle 

confessies.  

De eerste plicht van de koopman, die direct uit de vroomheid volgt, is de zorg voor een 

goed geweten. Dit is het voornaamste wapen tegen het zoeken naar “ijdele roem”. Het goede 

geweten verleent de koopman gemoedsrust, verlost hem van angst en geeft hem vreugde. Het 

is opvallend dat Souterius in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amesius geen poging doet het 

centrale begrip van het geweten nader te definiëren. Hij heeft alleen belangstelling voor de 

gevolgen van het goede geweten, die Amesius de “adjuncta” ervan noemt.44 Volgens Sprunger 

in zijn biografie van Amesius is één van de vormen van ethiek die zich onder protestanten 

ontwikkelde, namelijk de casuïstiek. Hij geeft het voorbeeld van Souterius’ tijdgenoot Johann 

Alsted (1588-1638), die in 1621 de Theologia casuum publiceerde dat in 1628 de titel Summa 

casuum conscientiae kreeg.45 In deze Summa volgt Alsted de Tien Geboden. Onder de Engelse 

theologen had deze benadering veel invloed. Sprunger noemt de puriteinen Perkins, Amesius 

en Baxter en de Anglicanen Sanderson en Hall. Bij de behandeling van de vragen omtrent 

handel, economie en amusement is er geen groot verschil tussen beide groepen.46 Het is 

opvallend dat Souterius Alsteds voorbeeld niet volgt, ook al staat het geweten in zijn 

handelsethiek centraal. Hij behandelt namelijk geen afzonderlijke casussen, maar geeft in De 

officiis mercatorum alleen algemene richtlijnen, waarbij de bijbel een ondergeschikte rol speelt. 

Souterius heeft het specifiek over de koopman waar hij zegt dat zijn roem niet in onjuist 

verkregen rijkdom kan bestaan, want daardoor ontstaat een kwaad geweten, dat kwelt en 

aanklaagt “ook al prijzen ons alle mensen”.47 

De tweede plicht van de koopman is oprechtheid en het vermijden van misleiding. 

Hiervan is sprake wanneer wij bij koop of verkoop “iets anders in ons hart verborgen houden 

dan wij zeggen en meer een goed gezicht begeren dan een goed hart”.48 Deze plicht komt 

volgens Souterius voort uit het einddoel van ons leven, namelijk het zien van God. Deze plicht 

tot oprecht handelen geldt daarom algemeen jegens alle mensen en niet alleen jegens vrienden. 

Eer maakt haar noodzakelijk en Cicero zegt terecht dat wij ons niet aan haar mogen onttrekken 

vanwege een groter nut. Alleen al het natuurlijk verstand overtuigt de christen, zo meent 

Souterius, dat een eervol leven alleen mogelijk is als het innerlijk en het uiterlijk van de mens 

                                                           
42 De officiis mercatorum 2r: “pietas est fundamentum omnium virtutum”. In de kantlijn wordt verwezen naar 

Cicero Pro Plancio [XII, 29]. 
43 De officiis mercatorum 2r: “quantum ingenii mediocritas fert”. 
44 Guilielmus Amesius, De conscientia, et eius iuere et casibus (Amsterdam, 1631), 26. 
45 Keith L. Sprunger, The Learned Doctor William Ames. Dutch Backgrounds of English and American 

Puritanism, Chicago 1972, 160. 
46 Sprunger, The Learned Doctor William Ames, 166. 
47 De officiis mercatorum 5v. 
48 De officiis mercatorum 6r. In deze definitie verwerkt Souterius een citaat van Sallustius. 
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met elkaar overeenstemmen. Souterius beschouwt deze plicht niet als ‘heroïsch’, want ook al 

heeft Aristoteles gezegd dat het “beter is te sterven dan iets te doen dat tegen het goede van de 

deugd en de billijkheid ingaat”, toch kan ieder “eenvoudig en open” zijn.49 Veinzen is verder 

nutteloos omdat God de menselijke gedachten kent en bij alles wat de mens doet tegenwoordig 

is.  

De derde plicht van de koopman is het vermijden van bedrog. Hiervan is sprake 

wanneer “men de onrechtvaardigheid en schade van de naaste op het oog heeft en slechte daden 

boven goede handelingen stelt en de ziel aanzet zichzelf door slechte begeerte te misleiden”.50 

Dit betekent dat we volgens Souterious met Cicero moeten zeggen dat “prudentie” – het 

tegendeel van bedrog – “gelegen is in het genot van goede dingen”.51 Met een argument vanuit 

de overeenstemming der volken toont Souterius aan dat deze ondeugd overal wordt gehekeld. 

Zowel de Romeinen, de Arabieren, de Perzen, de Lappen, de Germanen als de christenen 

verheerlijken de goede trouw.52 In de koophandel verbiedt deze plicht diefstal, het vertellen 

van leugens en arglist.53 Goede trouw is naar Souterius meent bij verkoop nodig om drie 

redenen: 1. vanwege wederzijdse afhankelijkheid van mensen, 2. de instandhouding van de 

dienst aan God en 3. het bewaren van de goede naam. Deze goede naam is de eer die de 

koopman voor zichzelf en voor zijn geslacht kan verwerven.54 Ook hier verbindt Souterius het 

aardse en het hemelse perspectief zonder nader op de handelspraktijk zelf in te gaan.  

De vierde deugd van de koopman is de liefde en het ijveren voor de rechtvaardigheid. 

In de praktijk betekent dit dat weliswaar alle mensen naar hun nut zoeken, maar wij de kwestie 

van wat nuttig voor ons is niet kunnen scheiden van de vraag van wat eervol is.55 Souterius 

merkt daarom op dat het nut dat een koopman van een transactie kan hebben altijd samenhangt 

met billijkheid. Ook hier gaat het om een algemeen menselijke deugd, want voorbeelden van 

de liefde tot recht en rechtvaardigheid vindt men bij alle volken en overal in de hele 

geschiedenis van de mensheid.56 Het belangrijkste nut van de justitie is volgens Souterius dat 

zij de samenleving in stand houdt. Zij is daarom noodzakelijk voor de handel, ook al “kan zij 

de rijkdom van misdadigers vergroten”, zo citeert Souterius Cicero.57 Voor de individuele 

koopman is het nut dat hij onkwetsbaar is bij rechtszaken, en zegeningen op aarde en in het 

hiernamaals ontvangt.58 Natuurlijk is rechtvaardigheid niet alleen een plicht voor de koopman, 

maar de behandeling in dit traktaat rechtvaardigt Souterius door het feit dat hij zich specifiek 

op een publiek van kooplui richt.  

Dit geldt ook voor de vijfde plicht tot het afleggen van trots. Trots maakt de ziel 

“teugelloos door secundaire zaken” en vormt volgens Souterius een specifiek gevaar voor de 

koopman, want hij kan als Haman uit trots vergeten aan wie hij zijn voorspoed dankt en als 

Ahasverus de oorsprong van zijn rijkdom, namelijk de gunst van koningen.59 Trots bestrijdt 

men volgens Souterius met prudentie, die de koopman nederigheid en bescheidenheid leert 

vanwege de veranderlijkheid der menselijke dingen en de breekbaarheid van de menselijk 

leven. Tevens moet hij beseffen dat we alle rijkdom bij de dood achter ons laten.60  

                                                           
49 De officiis mercatorum 8r. 
50 De officiis mercatorum 11r. 
51 De officiis mercatorum ibidem: “prudentia es locata in delectu bonorum”. In de marge: “Cicero l.3 offic.”. 
52 De officiis mercatorum cap. 12. 
53 De officiis mercatorum 13v. 
54 De officiis mercatorum cap. 15 en voor de roem voor het geslacht en de kinderen zie cap. 17. 
55 De officiis mercatorum 17v. De verwijzing is naar Cicero De officiis III, 36. 
56 De officiis mercatorum cap. 19. 
57 De officiis mercatorum 18. De verwijzing is naar De officiis II, 40. 
58 De officiis mercatorum cap. 21-24. 
59 De officiis mercatorum 28v. 
60 De officiis mercatorum cap. 32-34. 
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Ook de zesde deugd van weldadigheid is specifiek voor de koopman in zoverre hij 

aardse rijkdommen vergaart. Deze plicht is de mens opgelegd door God, omdat we deel 

uitmaken van de mensheid. De menselijke zwakheid maakt ons op elkaar aangewezen en leidt 

tot de verplichting van bijstand. De samenleving kan alleen bestaan doordat een band haar 

samenhoudt. Dit is de toeleg om in elkaars goederen te voorzien, vooral bij wie niets heeft. 

Aalmoezen geven is zo gezien een natuurwet.61 De kooplui zijn verder ledematen van het 

lichaam van Christus en levende stenen van de heilige tempel.62 Souterius zegt dat we nu een 

weldaad zaaien om later daarvan de vruchten te plukken. Ook hier is het perspectief van 

Souterius zowel het aardse belang als het nut in het hiernamaals.63 

De zevende plicht van de koopman is de beheersing van de begeerte, met name de 

hebzucht. Souterius definieert haar als de onmatige begeerte om rijkdom te verwerven. De 

begeerte moet men niet begrijpen, zoals bij de koopman voor de hand zou liggen, als alleen de 

begeerte naar geld, maar als elk onmatig verlangen.64 Zoals rechtvaardigheid de vader is van 

alle deugden is de begeerte de bron van alle ondeugden, want volgens Souterius berooft zij de 

mens van zijn vrijheid en menselijkheid.65 Zonder goede trouw en schaamte is de mens geen 

mens meer. De onmatigheid is volgens Souterius de wortel van alle kwaad. Zij vernietigt 

bijvoorbeeld de vriendschap.66 Zij wordt bedwongen door de autarkeia, dat wil zeggen 

zelfgenoegzaamheid.67 Souterius wijst bezitsverwerving dus niet af, want men mag van aardse 

goederen genieten mits men ze zonder hebzucht bezit. De voorbeelden die hij de koopman ter 

navolging geeft, zijn aartsvader Jacob en Petrus. 

De achtste plicht is het uitroeien van schadelijke zorgen. Deze zorgen worden volgens 

Souterius door de duivel of de rijkdom opgewekt en vloeit daarom direct uit de zevende plicht 

voort.68 Zij bedreigen vooral de koopman gezien zijn aardse bezit. Zij doven het licht van de 

geest en staan daarom bij de koopman de vroomheid in de weg. Het zijn tirannen van de ziel 

en ontnemen de mens zijn vrijheid.69 Christus gebiedt ons geen zorgen te maken. Ook vanwege 

de kortheid des levens moeten we niet bekommerd raken, want we hebben op aarde geen vaste 

stee. Verdere argumenten van Souterius zijn: Gods voorzienigheid, zijn vaderschap van de 

mens, en zijn schepping en heerschappij. 70 Het valt niet alleen in het licht van de Weber-these, 

maar ook gezien de contemporaine disputen op dat Souterius bij deze opsomming niet naar de 

predestinatie verwijst.  

De laatste plicht van de koopman is het streven naar de hemelse zaken. Volgens 

Souterius is het onmogelijk twee heren te dienen: de aarde en de hemel, of God en de Baäl. 

Deze tweedeling weerspiegelt zich in de mensheid, waar je de kinderen des lichts en der 

duisternis hebt. Deze sectie geeft vier redenen voor deze plicht. Ten eerste is de mens niet van 

aardse makelij, zoals de dieren. De aarde kan ons daarom niet tot liefde voor het aardse 

aanzetten en ons voeden. Verder geeft Souterius een etymologisch argument: antropos komt 

van para toe avoo athrein: omhoog zien. Het derde argument is de wedergeboorte. Het vierde 

argument is de noodzaak tot navolging van Christus. De wereld betekent immers de dood en 

Christus is het leven en het leven is daarom een pelgrimstocht van de ziel die zijn doel slechts 

kan bereiken in het hemelse. Op dit werkelijke leven is aldus Souterius de hoop van de 

                                                           
61 De officiis mercatorum cap. 36 en 36v. 
62 De officiis mercatorum cap. 37. 
63 De officiis mercatorum cap. 38 voor wat betreft het hiernamaals en 39-41 voor het maatschappelijk belang. 
64 De officiis mercatorum 39r. 
65 De officiis mercatorum cap. 32-33. 
66 De officiis mercatorum cap. 43. 
67 De officiis mercatorum cap. 44-46. 
68 De officiis mercatorum cap. 47. Ook hier ondersteunt Souterius zijn these met een keur van historische 

voorbeelden. 
69 De officiis mercatorum cap. 49. 
70 De officiis mercatorum cap. 50-56. 
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christelijke koopman gebaseerd.71 Toch mondt deze tegenstelling niet uit in een uiteindelijke 

verwerping van de koopman. Het hemelse perspectief is voor Souterius vooral een middel tot 

zelfonderzoek. Hij citeert Seneca: “klaag jezelf zoveel mogelijk aan, stel een onderzoek in 

tegen jezelf. Speel eerst de rol van aanklager, vervolgens van rechter, tenslotte die van getuige 

à decharge. Stoot jezelf af en toe voor het hoofd” en, zo voegt Souterius er zelf stilzwijgend 

aan toe: “leg je met grote ijver toe op de zuivering van jezelf”.72 Met deze nadruk op het belang 

van zelfonderzoek keert Souterius terug naar het uitgangspunt van zijn analyse, namelijk het 

geweten, dat de basis vormt van zijn ‘handelsethiek’.  

 

4. DE OFFICIIS MERCATORUM EN HET ECONOMISCH DENKEN 

 

Opvallend aan Souterius’ boek vanuit een economisch gezichtspunt is dat hij eigenlijk 

nauwelijks op de handel en de handelspraktijk ingaat. Hoewel Souterius voortdurend wijst op 

het belang van bepaalde plichten voor de koopman, komt hij wat economische analyse betreft 

niet verder dan enkele algemene observaties. Op enige vorm van dialoog met het vroegmoderne 

economische denken is hij dan ook niet te betrappen. Op geen enkele plek in zijn boek verwijst 

Souterius naar economische teksten uit zijn tijd.73 Dit roept onvermijdelijk de vraag op hoe we 

De officiis mercatorum precies moeten duiden. Welke plaats neemt het in de geschiedenis van 

het economisch denken in?  

 Tot de twee min of meer omlijnde denkstromingen uit zijn tijd, het laat-scholastieke 

economisch denken en het mercantilisme, kunnen we het werk zeer zeker niet rekenen. 

Souterius hanteert geen scholastieke methode, verstaat zich niet met andere scholastieke 

teksten en houdt zich verre van politiek-economische vraagstukken. In de zeventiende-eeuwse 

Republiek stond het economisch denken sowieso nog in de kinderschoenen. Het liep hierin 

achter op landen als Engeland en Frankrijk, waar al sinds de zestiende eeuw politiek-

economische geschriften het licht zagen die we aanduiden als vroeg-mercantilistisch.74 In het 

zelfde jaar als het boek van Souterius verscheen in Frankrijk bijvoorbeeld het Traicté de 

l’oeconomie politique van Antoine de Montchrétien, een uitgebreide verhandeling over de staat 

en verbetering van ‘s lands nijverheid, handel en navigatie. In de Republiek kenden de 

scholastieke economie en de politieke economie maar weinig beoefenaars. Haar economische 

voorsprong gaf ook weinig aanleiding om op economische problemen te reflecteren.75 Het 

                                                           
71 De officiis mercatorum cap. 51-54. 
72 De officiis mercatorum 70r. Hij geeft in de kantlijn ten onrechte “Epist. 6”, waar een tekst met ongeveer 

eenzelfde begin te vinden is - recede in te quantum potes - maar in brief 28 staat: “quantum potes, te ipsum argue, 

inquire in te; accusatoris primum partibus fungere, deinde iudicis, novissime deprecatoris. Aliquando te offende”. 

Souterius voegt aan het citaat toe: “et ad emendationem tui magno studio contende”. Dit lijkt een aanwijzing dat 

Souterius tegen het gebruik in soms teksten uit het hoofd citeerde. 
73 Het dichtst in de buurt komen enkele verwijzingen in Praxis banccae-ruptorum naar het Tractatus decoctoribus 

van Benvenuto Stracca (1509-1578), volgens sommigen de “vader van het handelsrecht”. Zie over hem Guido 

Bonolis, ‘Stracca di Ancona, Benvenuto’, in: Edwin R.A. Seligman & Alvin Johnson (red.), Encyclopaedia of the 

Social Sciences, dl. 14, New York 1934, 415. 
74 Max Beer, Early British Economics from the XIIIth to the middle of the XVIIIth century, Londen 1938; Eli F. 

Heckscher, Mercantilism, dl. 2, vert. Mendel Shapiro, Londen / New York 1962; Charles Woolsey Cole, French 

Mercantilist Doctrines before Colbert, New York 1969. 
75 O. van Rees in Geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland tot het einde der achttiende eeuw, dl. 1, 

Utrecht, 1865, 286. Recente overzichten van het Nederlands economisch denken worden geboden in Th. Van Tijn, 

‘Dutch economic thought in the seventeenth century’, in: J. van Daal & A. Heertje (red.), Economic Thought in 

the Netherlands: 1650-1950, Aldershot 1992, 7-27; Hans-Jürgen Wagener, ‘Free seas, free trade, free people: 

early Dutch institutionalism’, History of Political Economy 26/3 (1994), 395-422. Zie voor een korte schets 

A.C.A.M. Bots, ‘Economisch denken tijdens de Republiek’, in: D.P. Bok e.a. (red.), Algemene Geschiedenis der 

Nederlanden, dl. 7, Haarlem 1980, 320-324. 
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waren vooral schrijvers uit omringende landen die hun licht lieten schijnen over the Dutch 

miracle van een land arm aan economische potentie maar rijk aan economisch succes. 

Waar De officiis wel mee in verband kan worden gebracht, zijn twee andere genres. Het 

eerste is dat van de zogenaamde koopmanshandboeken.76 Het gaat hier om een variëteit aan 

instructieve teksten, bedoeld om de handelaar de weg te wijzen in de handelspraktijk. Te 

denken valt aan verhandelingen over commerciële rekenkunde en boekhouden, vreemde 

munten, gewichten en wisselkoersen, geografie en handelsterminologie, et cetera. In de late 

middeleeuwen en vroegmoderne periode verschenen honderden van dit soort werken.77 Een 

klein aantal koopmanshandboeken bood naast allerhande praktische adviezen ook 

beschouwingen over de volmaakte koopman in religieuze en ethische zin. Het beste voorbeeld 

is het traktaat Della mercatura et del mercante perfetto, geschreven rond 1458 door de uit het 

tegenwoordige Kroatië afkomstige Benedetto Cotrugli.78 Een commentator spreekt treffend 

van “der erste Vorläufer zum Teil einer algemeinen Handelslehre, zum Teil eine 

kaufmännische Handelsbetriebslehre, aber eigentlich und vielmehr als eine kaufmännische 

Erziehungslehre”.79 

Cotrugli’s Della mercatura bestaat uit vier delen. Na het eerste deel dat (afgezien van 

beschouwingen over de oorsprong en definitie van koophandel) overwegend praktisch van aard 

is, volgt een deel over de godsdienst van de koopman. Hierin komen respectievelijk de 

deelname aan de mis, het gebed en het geven van aalmoezen aan bod, drie uitingen van 

toewijding aan God waarin de mens en dus ook de koopman zich bij uitstek onderscheid van 

de redeloze dieren. Het derde deel van het boek heeft een ethisch karakter. Centraal staat “that 

most commendable attribute that has perfected the life of the men of every epoch, of every 

condition, whatever kind of existence they led: and that is, the moral and civil conduct of life 

according to the virtues attendant on human civilization, a quality essential to any good 

merchant”.80 Na een beschouwing over de waardigheid van de koopman gaat Cotrugli net als 

Souterius uitgebreid in op een hele reeks deugden, waaronder de rechtvaardigheid, matigheid 

en vrijgevigheid. Het laatste deel is gewijd aan het ‘economische’ of wel huiselijke leven van 

de volmaakte koopman. Het hele boek door klinken de namen van Cotrugli’s inspiratiebronnen: 

klassieke auteurs, kerkvaders, middeleeuwse theologen (hoofdzakelijk Thomas van Aquino) 

en de Heilige Schrift. 

 Het tweede genre waar we Souterius’ boek mee kunnen vergelijken, zijn de 

zogenaamde vademecums voor zeevarenden, piëtistische vademecums uit de kring van de 

Nadere Reformatie om precies te zijn.81 In de zeventiende eeuw verschenen (met de nodige 

herdrukken) tenminste zes van dit soort theologische werken met klinkende titels als 

Christelijcke zee-vaert, Plicht-ancker en Geestlick compas.82 Calvinistische predikanten gaven 

                                                           
76 Eugen Leitherer, Geschichte der Handels- und Absatzwirtschaftlichen Literatur, Keulen, 1961, h. 3-4. Zie ook 

Markus A. Denzel, Jean Claude Hocquet & Harald Witthöft (red.), Kaufmannsbücher und Handelspraktiken vom 

Spätmittelalter bis zum 20. Jahrhundert, Stuttgart 2002 en de aldaar aangehaalde literatuur. 
77 Jochen Hoock & Pierre Jeannin (red.), Ars Mercatoria. Handbücher und Traktate für den Gebrauch des 

Kaufmanns. Eine analytische Bibliographie, Paderborn 1991-1993, band 1 (1470-1600) en 2 (1600-1700). 
78 Dit werk werd voor het eerst gedrukt in een Franse vertaling: Benedetto Cotrugli, Traicte de la marchandise, 

et du parfaict marchant, Lyon, François Didier, 1582. 
79 Carl Peter Kheil, Benedetto Cotrugli Raugeo. Ein Beitrag zur Geschichte der Buchhaltung, Wenen, 1906, 16. 
80 We citeren uit een recente Engelse vertaling: Benedetto Cotrugli, The Book of the Art of Trade, vert. John 

Francis Philimore, Cham 2017, 111. 
81 L.F. Groenendijk, ‘Pietistische vademecums voor zeevarenden’, Documentatieblad Nadere Reformatie 11/4 

(1987), 126-139; A. Th. Boone, ‘“Om een woesten hoop te brengen tot de kerck”. Een onderzoek naar 

zendingsgedachten in piëtistische zeemansvademecums’, in: Zending tussen woord en daad. Twee hoofdstukken 

uit de geschiedenis van gereformeerd piëtisme en zending, Kampen 1991, 12-46. 
82 Adam Westerman, Christelijcke zee-vaert ende wandel-wech, Amsterdam, Broer Jansz, 1611; Godefridus 

Udemans, Geestelick compas, Dordrecht, François Boels, 1617; Joannes Baers, Plicht-Ancker (geen exemplaar 

bekend, voor 1630); Adam Westerman, Groote christelijcke zee-vaert in xxvi predicatien, Amsterdam, 1635; 
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hierin, al dan niet in de vorm van preken, bijbels onderricht over de vraag hoe zeelieden en 

kooplieden zich voor, tijdens en na de handelsvaart dienden te gedragen. Sommige van deze 

boeken waren opgedragen aan de bewindvoerders van de VOC en WIC en waren bedoeld voor 

– en werden ook daadwerkelijk meegenomen – aan boord van koopmansschepen. De interesse 

van predikanten van de Nadere Reformatie voor de zeevaart is te verklaren vanuit hun streven 

om alle aspecten van het leven te hervormen. Minstens even belangrijk was hun enthousiasme 

voor de handel over zee als middel bij uitstek om het evangelie te verkondigen onder 

verafgelegen heidense volken.83 

Het meest uitgebreide werk, door iemand het “vlaggeschip van de piëtistische 

zeemansvademecums” genoemd,84 is ‘t Geestelyck roer van’t coopmans schip (1638) van de 

Zeeuwse predikant Godefridus Udemans.85 Udemans behandelt zeer uiteenlopende 

onderwerpen, waaronder de oorsprong en het nut van de koophandel, de discipline op 

oorlogsschepen en de toelaatbaarheid van slavernij. Het relevantst vanuit het oogpunt van dit 

artikel is het tweede deel ‘Van het ampt der koop-luyden’, dat gaat over de vraag hoe een 

koopman zichzelf gedragen moet ten opzichte van God. Meer specifiek geeft Udemans de 

christen advies om “synen handel soo te drijven, dat hy mach strecken ter eeren Gods, tot 

stichtinghe van Gods kercke, tot voordeel van het Vaderland, tot voorstandt van syne familie, 

ende troost van syne eygene conscientie”.86 Interessant genoeg kiest hij net als Souterius zijn 

vertrekpunt in de eerder genoemde bijbeltekst uit Titus waarin wordt opgeroepen tot een matig, 

rechtvaardig en godzalig leven. Ook hij gaat in detail in op deugden als eerlijkheid, 

rechtvaardigheid en matigheid. Afgezien van enkele verwijzingen naar heidense filosofen, 

Cicero in het bijzonder, steunt Udemans’ betoog vooral op talloze bijbelteksten. 

 

Hoewel het boek van Souterius enkele oppervlakkige overeenkomsten vertoont met beide 

genres, van de koopmanshandboeken en vademecums voor zeevarenden, moeten we het 

mogelijk toch in een andere richting zoeken. Een belangrijke reden is, zoals eerder opgemerkt, 

dat De officiis mercatorum in tegenstelling tot de boeken uit de genoemde genres niet in de 

volkstaal is geschreven, maar in een geleerdenlatijn. Er zullen daarom weinig kooplieden of 

zeevarenden geweest zijn die het konden lezen. Precies om deze reden besloot Cotrugli 

anderhalve eeuw eerder niet het elegante Latijn maar het Italiaans te gebruiken.87 In de loop 

van de zeventiende en de achttiende eeuw genoot een toenemend aantal kooplieden in de 

Republiek een opleiding aan de Latijnse school of universiteit, maar rond 1600 was dit nog 

verre van gangbaar.88 Om voor een moderne economische tekst door te gaan, was het Latijn 

van Souterius’ boek hoe dan ook ongewoon. Alleen scholastieke teksten over economie en 

verhandelingen over het handelsrecht werden in die taal geschreven, economische teksten voor 

een breder publiek zelden tot nooit en als een ‘christenkoopman’ deze Latijnse tekst geschreven 

                                                           
Godefridus Udemans, Coop-mans iacht, Dordrecht, François Boels, 1637; Godefridus Udemans, ’t Geestelyck 

roer van’t coopmans schip, Dordrecht, François Boels, 1638. Een zestiende-eeuwse voorloper is Stephan 

Prätorius, Seefarer Trost. Allen junge Kauffleuten und Schiffleuten nützlich zu lesen (1579). Van deze werken 

wordt alleen Udemans, Geestelyck roer (1638 en herdrukken) vermeld in Hoock & Jeannin, Ars Mercatoria. Merk 

op dat Souterius er in het geheel niet in voorkomt. 
83 Beins, Die wirtschaftsethik der calvinistischen Kirche der Niederlande, 17vv en 56vv. 
84 Boone, ‘Om een woesten hoop te brengen tot de kerck’, 26. 
85 Zie A. Vergunst, Godefridus Cornelisz. Udemans en zijn ’t Geestelijck Roer van ’t Coopmans Schip, s.l. s.n. en 

vgl. A. Vergunst, ‘Godefridus Cornelisz. Udemans en zijn Coop-mans-iacht’, in: W. Balke & C. Graafland & H. 

Harkema (red.), Wegen en gestalten in het gereformeerd protestantisme, Amsterdam 1976, 123-140. 
86 Godefridus Udemans, ‘t Geestelyck roer van’t coopmans schip, 2e druk, Dordrecht, François Boels, 1640, 15-

16. 
87 Hij brengt deze kwestie ter sprake in het voorwoord: Cotrugli, The Book of the Art of Trade, 26. 
88 Willem Frijhoff, ‘La formation des négociants de la République hollandaise’, in: Franco Angiolini & Daniel 

Roche (red.), Cultures et formations négociantes dans l’Europe moderne, Parijs 1995, 175-198. 
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door een predikant al kon lezen, dan zal hij dat niet hebben gedaan voor nadere informatie over 

de praktijk van het handeldrijven.89  

Beter is het om De officiis mercatorum te beschouwen als een lofrede op de handel. De 

koophandel is volgens de auteur nuttig en ook nog eens verbonden met een veelheid van 

deugden. Dat men een deugdzame koopman kon zijn, dienstbaar aan mens en samenleving, 

was voor geleerden aan het begin van de zeventiende eeuw zeker nog geen uitgemaakte zaak. 

Souterius en zijn tijdgenoten waren de erfgenamen van een Grieks-Romeinse en joods-

christelijke traditie waarin handelaars met argusogen werden bekeken. De handel, vooral de 

kleinhandel, was het domein van de onrechtvaardigheid en de liefdeloosheid en kon door een 

deugdzaam mens beter worden gemeden. Deze “dwaling der ouden” begon in de hoge 

middeleeuwen en Renaissance weliswaar te wankelen, maar bleef voor bewonderaars van de 

klassieken een horde die genomen moest worden.90 Ook binnen het Nederlandse calvinisme 

van de zeventiende eeuw was men zich nog aan het bezinnen op de vraag of “een christelijke 

koopman geen contradictio in terminis was”.91 

Dat de koophandel nog intellectuele-theologische rechtvaardiging behoefde, blijkt wel 

uit het feit dat ook andere humanisten de noodzaak voelden zich er over uit te spreken. In de 

Lage Landen gold dit onder meer voor Dirck Volkertsz. Coornhert en de eerder genoemde 

Barlaeus.92 In Coornherts dialoog De coopman uit 1580 proberen de twee gesprekspartners, 

Geerhart Mercator en Coornhert zelf, vast te stellen wat een oprechte koopman typeert.93 Het 

merendeel van de kooplieden is immers onrechtvaardig, onmatig en liefdeloos en de auteur wil 

hen voor ogen houden hoe men God welgevallig kan handeldrijven. Christenen hoeven de 

koophandel niet te schuwen, want deze behoort tot de “middelbaere”, d.w.z. indifferente zaken, 

die niet goed of kwaad in zichzelf zijn maar wel goed of kwaad gebruikt kunnen worden. 

Sterker nog, om een goed koopman te zijn, moet men volgens Coornhert een goed christen 

zijn. Het misbruik van de koophandel valt uiteen in twee hoofdcategorieën: het eigenbelang 

boven het gemeenschappelijk belang plaatsen en het niet aan anderen doen, zoals men zelf 

behandeld wil worden. Onder de eerste categorie vallen zaken als monopolies, handel met 

voorkennis, en het creëren van kunstmatige schaarste, onder de tweede woeker, bedrog en 

valsheid in maten en gewichten. 

De volmaakte koopman is in de woorden van Coornhert “een ghetrou liefhebber van’t 

gemeen beste, wiens voorneemste wercken sijn drie, te weten: dat hij rechtvaerdelijck soeckt 

nae winste, sonder winste voor hem self te begeren, dat hy’t ghewonnen ghetrouwelijck 

bewaert, sonder metter herten daer op te betrouwen: ende dat hy’t ghewonnen ende bewaerde 

mildelijck uytdeelt, sonder voor ghebreck te vreesen”.94 In dit niemand schaden en zoveel 

mogelijk mensen tot nut zijn vertoont de volmaakte koopman het beeld van niemand minder 

dan Christus. De genoemde kenmerken, door Mercator aangeduid als “paradoxa”, worden in 

het verdere van de dialoog uitgebreid doorgenomen. Begrippen als “christelijk”, “oprecht” en 

“wijs koopman” worden hierbij als synoniemen door elkaar heen gebruikt. Interessant met het 

oog op Barlaeus is de stoïcijnse nadruk die Coornhert legt op kennis en wijsheid. Zijn 

                                                           
89 Vgl. Davids, ‘Economic discourse in Europe between scholasticism and Mandeville’, 90-93. 
90 De opmerking van Van Rees in Geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland tot het einde der achttiende 

eeuw, 282 dat slechts “enkele theologanten” en de “studerende jeugd” te kampen hadden met de antieke 

minachting van de handel is daarom een understatement.  
91 Schama, Overvloed en onbehagen, 335. 
92 Harold J. Cook, Matters of Exchange. Commerce, Medicine, and Science in the Dutch Golden Age, New Haven 

/ Londen 2007, 68-73; Arthur Weststeijn, Commercial Republicanism in the Dutch Golden Age. The Political 

Thought of Johan & Pieter de la Court, Leiden / Boston 2012, 184-190 (‘Representing the wise merchant’).  
93 H. Bonger, Dirck Volckertszoon Coornhert. Studie over een nuchter en vroom Nederlander, Lochem, 1941, h. 

5 ‘Zijn maatschappelijke denkbeelden’ geeft een uitgebreidere duiding en samenvatting. 
94 [Dirck Volkertsz. Coornhert], De coopman. Aenwijsende d’oprechte conste, om christelijck ende met eenen 

gelijcken moede in’t winnen ende verliesen, coophandel te drijven, Norden, Pieter Arentsz, 1620, 51. 
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volmaakte, christelijke koopman doet het goede en houdt zich verre van het kwade omdat hij 

wijs is: hij heeft kennis van goddelijke en menselijke zaken, weet wat in specifieke situaties 

goed en kwaad is, en kan daarom niet anders dan het goede doen. 

De in Antwerpen geboren predikant-dichter Barlaeus snijdt het onderwerp van de 

koophandel aan in zijn beroemde rede Mercator sapiens, gehouden bij de inwijding van de 

Illustere School te Amsterdam in 1632.95 Het leek hem in de vermaarde koopmansstad 

Amsterdam niet passend om over iets anders te spreken dan handel, winst en rijkdom. Zijn doel 

is evenwel niet om zijn gehoor te instrueren in het verdienen van geld, maar om hen te leren 

dit op een wijze manier te doen. De hoofdstelling die hij als “aanhanger van Aristoteles” in zijn 

rede verdedigt, is dat er een goede verstandhouding bestaat tussen de koophandel en de 

wijsbegeerte: de geschiedenis leert dat zij elkaar niet tegenwerken en zelfs samen optrekken. 

Even zo goed de ontwikkeling van de wijsbegeerte profijt heeft gehad van de uitbreiding van 

de koophandel, zijn de wijsbegeerte en wetenschap van belang voor het handeldrijven. De 

koopman is volgens Barlaeus des te gelukkiger naarmate hij meer onderzoekt en studeert. De 

volmaakte koopman is inderdaad een wijze koopman. 

De “voortreffelijkheid der deugden en de plicht van de kooplieden”96 die tevens aan 

bod komen, cirkelen allemaal om het begrip ‘wijsheid’. Kooplieden hebben volgens Barlaeus 

wijsheid nodig om eerlijke van oneerlijke winst te onderscheiden, hen te genezen van 

ondeugden als begeerte en onmatigheid en in te zien dat (zoals Cicero beweerde) het eerlijke 

en het nuttige twee zijden zijn van dezelfde medaille. Net als Coornhert – die hij evenmin als 

Souterius aanhaalt – betoogt hij dat winsten moeten strekken tot de eer van God en het welzijn 

van de naaste. Ook Barlaeus’ volmaakte koopman is vrijgevig en begaan met het algemeen 

belang. Hij acht materiële rijkdom gering, omdat hij weet dat ware rijkdom bestaat in armoede 

aan begeerten.97 Aan het eind van zijn rede keert Barlaeus nogmaals terug naar de klassieke 

oudheid om er, zoals Souterius, op te wijzen dat ook Thales, Socrates en zelfs Plato de 

koophandel hebben beoefend. Hun voorbeeld mag gerust zwaarder wegen dan de afkeurende 

woorden die kerkvaders als Chrysostomus en Augustinus over de handelaar hebben 

geschreven. Het maakt dat de stad Amsterdam gelukkig te prijzen is, “omdat het daar 

geoorloofd is dat de kooplieden filosoferen en de filosofen handel drijven”.98 

Terug naar Souterius. Hoewel De officiis qua vorm, methode en opzet een ander 

karakter heeft, past dit werk toch het best in de (christen)humanistische traditie van Coornhert, 

Barlaeus en anderen. Net als hen verdedigt Souterius het nut en de waardigheid van de 

koophandel en geeft tegelijk een boven-confessionele ethiek die het de koopman mogelijk 

maakt een volwaardige rol te spelen in het nieuwe gemenebest van de Republiek. Zijn traktaat 

is meer dan een intellectuele en morele rechtvaardiging van de handel. De officiis is feitelijk 

een lofrede op de handel, een handelsethiek en een proeve van humanistische geleerdheid in 

één. 

 

 

 

                                                           
95 Caspar Barlaeus, Mercator sapiens, sive oratio de conjungendis mercaturae & philosophiae studii, Amsterdam, 

G. Blaeu, 1632. In 1641 verscheen in Enkhuizen een Nederlandse vertaling onder de titel Verstandighe coopman, 

of oratie handelende van de t’samen-voeginghe des koop-handels, ende der philosophie. 
96 C. Barlaeus, Mercator Sapiens. Oratie gehouden by de inwijding van de Illustere School te Amsterdam op 9 

januari 1632, red. Sape van der Woude, Amsterdam 1967, 61. Ook hier gebruikt Barlaeus net als Souterius, het 

woord officium. 
97 Uit een brief aan Constantijn Huygens blijkt dat Barlaeus deze onderwerpen minstens even belangrijk vond als 

het genoemde hoofdthema: “dixi de exercenda mercatura ex veteris aevi formulis et Ciceronis ac Panaetii iudicio, 

a quibus hodie immane discessum” (opgenomen in F.F. Blok, Caspar Barlaeus. From the Correspondence of a 

Melancholic, Assen/Amsterdam 1976, 16). We danken Jaap Nieuwstraten voor deze verwijzing. 
98 Barlaeus, Mercator sapiens, 83.  
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5. CONCLUSIE 

 

In dit artikel is de inhoud en de context van de in vergetelheid geraakte De officiis mercatorum 

besproken. Het geschrift is om drie redenen van aanzienlijk historisch belang wel. In de eerste 

plaats hebben we hier te maken met de eerste Nederlandse lofrede op de handel. Barlaeus, de 

auteur van de veelgeroemde rede Mercator Sapiens, had dus een voorloper in de persoon van 

Souterius. Wat ten tweede opvalt, is de opzet en methode van het werk. De overtuigde 

contraremonstrant Souterius past in navolging van Cicero en Ambrosius een plichtenethiek toe 

op de handelspraktijk en ruimt daarbij een grote plaats in voor het geweten. Hierbij is van 

Souterius’ contraremonstrantisme en vermeende gomarisme geen spoor. Zijn benadering is 

uitdrukkelijk bovenconfessioneel. Het laat zien dat de predikanten van de publieke kerk zelfs 

tijdens het Twaalfjarig Bestand, toen de confessionele polemiek een hoogtepunt bereikte, 

gemakkelijk een algemeen christelijke economische ethiek konden ontwikkelen. 

Noemenswaardig is tot slot dat Souterius betoogt dat de koophandel niet alleen verenigbaar is 

met een deugdzaam leven, maar dat de handel er een noodzakelijke voedingsbodem voor kan 

zijn. De koophandel is met andere woorden een door God gegeven instrument dat een vroom 

leven faciliteert.  

Deze laatste overtuiging doet denken aan het project van Deirdre McCloskey. 

McCloskeys stelling in haar trilogie over de bourgeois virtues99 is dat het moderne kapitalisme 

in zijn ‘Amerikaanse’ verschijningsvorm niet noodzakelijkerwijs immoreel is. Kapitalisme 

moet en kán deugdzaam zijn. Het kapitalisme vereist volgens de Amerikaanse econome en 

historica om goed te functioneren niet alleen de uitoefening van deugden, zoals door zovelen 

wordt onderschreven, maar vormt er ook een voedingsbodem voor. De zeven kardinale 

deugden worden door het kapitalisme aangemoedigd en gevoed. Juist vanwege de positieve 

wisselwerking tussen markt en deugd heeft het kapitalisme geleid tot toenemende welvaart, 

beschaving en gelijkheid. Tot zover de verrassende stelling van McCloskey die zij in haar 

boeken met historische bronnen en gegevens heeft proberen te onderbouwen. Coornhert (op 

een terloopse vermelding na), Barlaeus en Souterius komen in haar verhaal niet in voor. De 

laatste had er met zijn opvatting over de nauwe band tussen handel en deugdzaamheid zeker 

niet in misstaan. 

Het was interessant geweest als Beins De officiis mercatorum in zijn onderzoek naar de 

Weber-these had kunnen meenemen. Het had echter zijn conclusie dat de economische ethiek 

van de gereformeerde kerk in Nederland in de vroege zeventiende eeuw slechts een “recht 

unvollkommene Ethik des Kapitalismus” was niet veranderd. Want van een kapitalistische 

geest in de zin van Weber is in Souterius’ geschrift ook geen sprake. Wat zijn benadering van 

de koophandel onderscheidt van een piëtistische handelsethiek als die van Udemans en anderen 

is niet de waardering van handel, die bij beiden groot is – mits vanuit de juiste motieven 

beoefend. Evenmin komt Souterius tot hele andere inzichten als het gaat om rechtvaardigheid 

en naastenliefde. Echt onderscheidend is de humanistische insteek. Souterius argumenteert in 

tegenstelling tot Udemans niet exclusief binnen een ‘Bijbels’ kader, waarin de handel en de 

handelspraktijk worden gespiegeld aan geboden en voorschriften uit de Heilige Schrift, maar 

probeert veeleer te komen tot algemene richtlijnen die niet aan een christelijke confessie of 

zelfs aan één van de partijen binnen de publieke kerk gebonden zijn. Zijn toepassing van een 

algemeen plichten-discours op de economie waarin bijbelteksten een ondergeschikte rol 

spelen, is opmerkelijk voor een contraremonstrant uit de periode van de Nadere Reformatie. 

                                                           
99 Deirdre N. McCloskey, The Bourgeois Virtues. Ethics for an Age of Commerce, Chicago / Londen 2006; 

Bourgeois Dignity. Why Economists Can’t Explain the Modern World, Chicago / Londen 2010; Bourgeois 

Equality. How Ideas, Not Capital or Institutions, Enriched the World, Chicago / Londen 2016. Het eerste deel 

bevat op pagina 1-53 een samenvatting van het project. 
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Het had Beins’ onderzoek, waarin Udemans wel aan bod komt maar Souterius niet, rijker 

gemaakt. 

 
 
 
 
 
 

 

2. Portret van Daniel Souterius, Jacob Matham, 1623 (Rijksmuseum)   

O kind'ren, dit is't beeld van Souter uwen vader, 

so hy den ouderdom vast komt alleenskens nader. 

Dus leert gy binnens-hys, ô Souter, al dijn volk: 

dus leert gy Godes kerk op stoel als Godes tolk. 

Aenvanklijk predikant aen d'Hillegomsche sanden: 

daer na tien jaeren lang, aen d'Yzels groene stranden; 

te Kampen binnen stad: nu word des Heren schaer 

door dijnen dienst gehoed te Haerlem menig jaer. 

Swaer-donderend van stem, en magtig-kloek in't schrijven, 

van loffelijken naem, die eeuwig-lang sal blijven. 

Ga met dijn schriften voord, en roem dij vrij daer in! 

En leef tot nu en heyl van al dijn huysgesin.100 

 

                                                           
100 Vertaling uit Samuel Ampzing, Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland, Haarlem, Adriaen 

Rooman, 1628, 134-135. 


