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Hoofdstuk 4

Terugblikken en vooruitzien

De consumptieve ontwikkelingen in het vroegmoderne Europa waren nog niet
zo lang geleden een onderwerp waar historici niet of nauwelijks belangstelling
voor hadden. Pas in de afgelopen twee decennia is daar verandering in gekomen.
En binnen de recente historiografie is het zelfs een van de meest bediscussieerde
thema’s. De grote hoeveelheid studies die inmiddels op dit gebied verschenen
zijn, kunnen echter niet verhullen dat we nog altijd maar maar over heel weinig
betrouwbare cijfers met betrekking tot de consumptie in deze periode beschikken
en dat verklaringen van deze ontwikkelingen derhalve altijd sterk hypothetisch
zijn gebleven. Zowel in empirisch als in theoretisch opzicht voorzien de studies in
dit boek daarom in een belangrijke behoefte. De methodische opzet van de analyse
van het bezit aan consumptiegoederen, zoals die in Hoofdstuk 2 is beproefd, stelt
ons in staat om met grote zekerheid trends te detecteren op basis van een relatief
klein aantal waarnemingen. De belangrijkste conclusie die daaruit getrokken kon
worden, is dat in het zeventiende-eeuwse Leeuwarden het bezit van goederen met
een hoge restitutiewaarde terugliep ten gunste van goederen die daadwerkelijk
geconsumeerd, dus opgemaakt, werden. Goederen werden daarbij steeds meer
op de wijze van vervaardiging oftewel hun fatsoen gewaardeerd.

Om dit fatsoeneringsproces, zoals ik het gedoopt heb, te verklaren is de hypo-
these gesteld dat de depositofunctie van huishoudelijke goederen in toenemen-
de mate overgenomen werd door kredietinstrumenten en in het bijzonder onder-
handse obligaties. Deze hypothese kon positief getoetst worden met behulp van
de ontwikkeling van de rentevoet zoals die voor het zeventiende-eeuwse Leeu-
warden gereconstrueerd kon worden. De rentevoet is hierbij gehanteerd als een
graadmeter voor het aanbod op de vermogensmarkt. En het verloop van de ren-
tevoet bleek de tijdgebonden trends in het consumptiegoederenbezit nagenoeg
compleet te verklaren. Wat de culturele aspecten van het fatsoeneringsproces be-
treft, heb ik mij aan een tentatievere analyse gewaagd, waarbij het fatsoenerings-
proces is verklaard vanuit de overgang van een eercultuur naar een contractualis-
tische cultuur. Binnen de hedendaagse sociale wetenschappen een prominente rol
spelende concepten als vertrouwen en sociaal- en cultureel kapitaal bleken daar-
bij belangrijke instrumenten om duidelijk te maken hoe het fatsoen van goederen
tijdens deze ontwikkelingen aan gebruikswaarde won. Het gegeven dat het fat-
soeneringsproces een pendant vond in een toenemend gebruik van obligaties en
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andere contracten in het vermogensbeheer, speelde daarbij een sleutelrol. Ik heb
betoogd dat contractuele overeenkomsten vergeleken met verbintenissen op het
erewoord vertrouwen een heel ander soort persoonlijk vertrouwen vereisen. Bui-
ten de harde garanties en voorwaarden die een contract biedt, vergt zo’n overeen-
komst van beide partijen ook een zekere mate van wederzijds begrip. En het min
of meer empathische karakter dat vertrouwen op deze wijze krijgt, vergt weer so-
ciale omgangsvormen waarin het betonen van inlevingsvermogen centraal komt
te staan. In de consumptieve sfeer vertaalt zich dat naar een voorkeur voor goede-
ren waarvan de waarde juist niet a prima vista vast staat. Het delen van voorkeuren
omtrent (het fatsoen van) schilderijen, kleding, porselein, en dergelijke ontwikkel-
de zich zo tot een belangrijke bron van vertrouwen in het sociale verkeer.

Ten opzichte van de reeds bestaande literatuur over consumptie in de vroeg-
moderne tijd neemt dit boek op een aantal punten een bijzonder sterke positie in.
Anders dan in veel cultuurwetenschappelijke studies is het concept consumptie
hier bijvoorbeeld niet gehanteerd als een vage analogie en evenmin is toegegeven
aan de onhebbelijkheid van veel economisten om consumptie louter in termen van
bestedingen te definiëren. Consumptie is in dit boek steeds onderscheiden van
schat- en voorraadvorming. En juist door vast te houden aan dit terminologisch
zuivere onderscheid tussen consumptie en schatvorming kon een transitiemodel
ontwikkeld worden dat zowel economisch- als cultuurwetenschappelijk van be-
lang is. Dit model kon bovendien statistisch getoetst worden aan de historisch-
empirische gegevens die voor dit boek verzameld zijn. Ook op dit punt neemt
dit boek een sterke positie in ten opzichte van de bestaande literatuur over con-
sumptie in de vroegmoderne tijd. Tot nu toe is er geen enkel ander transitiemodel
betreffende consumptieve veranderingen in deze periode ontwikkeld dat op een
zo sterke methodologische en empirische basis rust.

Niettegenstaande de sterke kanten van dit boek, ben ik mij er terdege van
bewust dat veel van wat in dit boek besproken is nader onderzoek en nadere
evaluatie behoeft. Over trends in het bezit van goud en zilver in de zestiende en
zeventiende eeuw weten we bijvoorbeeld nog heel weinig. Aangezien juist deze
materialen een belangrijke rol speelden in het vroegmoderne denken over fatsoen
en substantie, is het ten zeerste gewenst dat er nieuwe technieken ontwikkeld
worden om hierover betrouwbare gegevens te kunnen distilleren uit het voor-
al op dit punt uiterst weerbarstige bronnenmateriaal. Ook wat andere goederen
betreft zouden diepgravendere analyses ons inzicht in deze materie nog kunnen
verscherpen. Maar belangrijker nog is dat onderzoek in andere plaatsen nodig
is om na te gaan of de in dit boek verdedigde theses uiteindelijk houdbaar zul-
len blijken te zijn. Zoals gezegd zijn er veel aanwijzingen dat de in Leeuwarden
geconstateerde ontwikkelingen zich ook elders hebben voorgedaan. En de ultie-
me toets is uiteraard om na te gaan of fatsoeneringsprocessen elders middels be-
trouwbare trendreconstructies eveneens te koppelen zijn aan ontwikkelingen op
de vermogensmarkt.

Hoe nadere toetsing ook mag uitvallen, het concept van een fatsoeneringspro-
ces noopt hoe dan ook tot nadere bezinning in het denken over de rol van con-
sumptie in de sociale, economische en culturele evolutie van samenlevingen. Het
concept is immers niet alleen toepasbaar binnen de context van West-Europa in de
vroegmoderne tijd. Mogelijk kan het ook van nut zijn bij het onderzoek naar de
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grote verschuivingen tijdens de twintigste eeuw in het bezit aan duurzame con-
sumptiegoederen. In het onderzoek naar wat al weer snel een Consumer Durables
Revolution is genoemd, is de depositofunctie van duurzame ‘consumptiegoede-
ren’ bijvoorbeeld nog nauwelijks betrokken (cf. Bowden 1988; Olney 1990). Niet
alleen voor retrospectieve studies maar ook voor de analyse van actuele proble-
men kan het concept van een fatsoeneringsproces een belangrijke heuristische, zo
niet operationele, betekenis hebben. In Hoofdstuk 3 heb ik gewezen op de wel-
vaarseffecten die van het fatsoeneringsproces uitgingen. In dat verband heb ik
ook verwezen naar het werk van Hernando de Soto (2000) die erop gewezen heeft
dat de armoede in veel ontwikkelingslanden terug te voeren is op de gebrekkige
maatschappelijke inbedding van de institutie kapitaal. Die inbedding kent natuur-
lijk veel dimensies, maar de mate waarin ‘consumptiegoederen’ in veel van die
landen als deposito’s worden aangehouden is daar zeker mee annex. En dat geldt
ook voor de mate waarin mensen in deze landen een deel van hun vermogen in
de vorm van kredietpapieren willen en kunnen aanhouden. Het vraagstuk waar-
om Leeuwarders in de zeventiende eeuw en masse hun waardevaste goederen
inruilden voor fatsoen en obligaties is in theoretisch opzicht dan ook verrassend
actueel.
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