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Hoofdstuk 1

Kader

In het stadsarchief van Leeuwarden worden enige duizenden boedelinventarissen
bewaard. Het merendeel van deze documenten stamt uit de zeventiende eeuw,
maar ook uit de tweede helft van de zestiende en het eerste kwart van de achttien-
de eeuw zijn aanzienlijke aantallen overgeleverd. Deze inventarissen, die het ba-
sismateriaal voor dit boek vormen, geven een opsomming van de goederen die op
een gegeven moment in een bepaald huishouden aanwezig waren en niet zelden
vindt men bovendien een opsomming van de kapitaalgoederen en de voorraden
in het bedrijf van de boedellater. Degene die deze lijsten door de tijd heen met el-
kaar vergelijkt zal een aantal interessante verschuivingen ontdekken. Zo nam het
aantal tinnen voorwerpen dat in Leeuwarder huishoudens aanwezig was, gedu-
rende de zestiende en zeventiende eeuw sterk af. Daarentegen zien we het aantal
voorwerpen van porselein en ander sieraardewerk zoals majolica sterk toenemen.
Ook het schilderijenbezit nam in de zeventiende eeuw sterk toe en aan het einde
van die eeuw zien we voorwerpen voor het gebruik van koffie en thee in groten
getale Leeuwarder huishoudens binnendringen. Op het eerste gezicht zijn het al-
lemaal weinig ingrijpende ontwikkelingen, waarvan de invloed niet verder reikt
dan de huiselijke sfeer.1 Maar inderdaad, ook hier geldt dat schijn bedriegt. Mid-
dels hun fraai gedecoreerde porseleinen kopjes gevuld met exotische warme dran-
ken werden de Leeuwarders eindgebruikers in een handels- en productienetwerk
dat de hele wereld kwam te omspannen. Achter die veranderde consumptiepa-
tronen ging bovendien nog een transformatie schuil, één die weliswaar minder
manifest maar minstens zo fundamenteel was. Heel geleidelijk ontstond er bij de
Leeuwarders namelijk een andere, meer moderne, houding ten opzichte van con-
sumptie.

1.1 Historiografie van de (vroeg)moderne consumptiecultuur

Uiteraard was Leeuwarden niet de enige plaats waar men in de loop der tijd een
meer moderne houding ten opzichte van consumptie ontwikkelde. Hier eerder,
daar later deden zich vergelijkbare ontwikkelingen voor. En uiteindelijk is zo (bij-
na) overal in de westerse wereld een consumptiepatroon ontstaan dat we met een
heuristisch begrip ‘modern’ kunnen noemen. Dat het onderzoek naar de evolutie
van dit moderne consumptiepatroon ons terugvoert naar de vroegmoderne tijd is
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HOOFDSTUK 1. KADER

een betrekkelijk nieuw verschijnsel binnen de historische wetenschap. Toen zo’n
veertig jaar geleden het begrip ‘consumptiemaatschappij’ in zwang kwam, ging
men er namelijk algemeen vanuit dat deze maatschappijvorm het bijproduct was
van de voortgeschreden industrialisatie (o.a. Rostow 1960 en Marcuse 1964). Dit
geschiedbeeld is ondertussen flink onder vuur komen te liggen. Zo wordt door
een groeiende groep onderzoekers bezwaar gemaakt tegen de onderliggende ge-
dachte dat consumptie slechts een passieve reactie is op een verruiming van het
aanbod en de koopkracht. Mensen consumeren doorgaans immers niet omdat ze
dat nu eenmaal kunnen, maar om voor hun gezinnen te zorgen, om hun identi-
teit of hun status te onderstrepen, om erbij te horen of zich juist te onderscheiden
en om tal van andere redenen. Vanuit dit perspectief is consumptie geen passie-
ve reactie maar een actief deelnemen in een consumptiecultuur. De consumptie
zelf is in deze optiek dan ook een minstens zo essentiële factor in het ontstaan
en voortbestaan van het moderne consumptiepatroon als ontwikkelingen aan de
aanbodzijde zoals industrialisatie en massaproductie (o.a. McCracken 1988, Bo-
cock 1993; Miller 1987 & 1995; Gabriel & Lang 1995; Lury 1996; Slater 1997; UNDP
1998).

In samenhang met deze wending in het denken over consumptie is het on-
derzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het moderne consumptiepatroon zich
steeds meer op de vroegmoderne tijd gaan richten. Een belangrijke rol hierbij
speelde de Britse historicus Neil McKendrick, die in 1982 met veel aplomb verkon-
digde dat in het achttiende-eeuwse Engeland als pendant van de Industriële Re-
volutie een consumptieve revolutie had plaats gevonden. Deze prikkelende stel-
ling heeft tot veel vervolgonderzoek geleid en daarmee is meteen het blijvende
belang van deze these aangegeven. Het concept van een consumptieve revolu-
tie kan binnen het onderzoeksveld namelijk op steeds minder sympathie rekenen
(o.a. Shammas 1990: 291; Löfgren 1990: 12; Styles 1993; Benson 1994: 2; Schuurman
1997: 15). De metafoor van een revolutie roept een beeld op van een vrij nauwkeu-
rig in de tijd te plaatsen definitieve breuk met het verleden. Daarvan was in het
achttiende-eeuwse Engeland evenwel geen sprake; hooguit van een stroomver-
snelling in een evolutionaire ontwikkeling, die al veel langer aan de gang was.
Bovendien was Engeland niet het enige gebied waar deze ‘consumptieve evolu-
tie’ zich voltrok. Uit tal van recent verschenen studies blijkt dat in grote delen van
Noordwest Europa zeker al vanaf het midden van de zestiende eeuw sprake is
van een gestage toename van de consumptie per hoofd van de bevolking. Tege-
lijkertijd ontstond hier een consumptiecultuur waarin modetrends elkaar steeds
sneller opvolgden en waarin stijl en (persoonlijke) smaak een steeds belangrijkere
rol gingen spelen (Fairchilds 1993a; Glennie 1995; Schuurman 1997; Pennel 1999).

Ook in het huidige Nederland is de ontstaansgeschiedenis van het moderne
consumptiepatroon zeker tot in de zestiende eeuw terug te voeren. In de zeven-
tiende eeuw was de Nederlandse Republiek zelfs in veel opzichten het brandpunt
van deze wordingsgeschiedenis. Toch is dit gegeven lang onopgemerkt gebleven
binnen de geschiedschrijving. Net als elders werd het Nederlandse onderzoek ge-
hinderd door de wijdverbreide gedachte dat de consumptiemaatschappij en de in-
dustriële samenleving de keerzijden van één en dezelfde medaille zijn. Bovendien
vereiste het wel enige moed om te onderkennen dat een volk dat zichzelf voorstaat
op zijn spaarzaamheid en onder buitenlanders bekend staat om zijn zuinigheid,
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zelfs gierigheid, als één der eerste naties door het consumentisme2 werd bevan-
gen. Tot vrij kort geleden overheerste het beeld dat de enorme welvaart die de
Republiek der Nederlanden tijdens de Gouden Eeuw ten deel viel, verband hield
met de spaarzaamheid van haar inwoners. Deze visie komen we al in zeventiende-
eeuwse landbeschrijvingen tegen. ‘Noyt heeft eenigh Landt soo sterck genegoti-
eert en soo weynigh geconsumeert,’ zo merkte de Engelse ambassadeur William
Temple (1673: 75) over de Nederlandse Republiek op. En hij was beslist niet de
enige die uitspraken van dien aard deed. Men dient zich bij dergelijke ‘observa-
ties’ niettemin te realiseren dat consumptie volgens de toen gangbare economi-
sche denkbeelden schadelijk werd geacht voor de nationale welvaart (Berry 1994:
101-125; Porter 1993: 58-63). Temple’s ‘bevindingen’ over de consumptie in de Ver-
enigde Provinciën dienden dan ook in de eerste plaats ter ondersteuning van zijn
pleidooi om in zijn vaderland een beleid te voeren dat gericht zou zijn op de ont-
moediging van consumptie! (Berry 1994: 106-108.) Niettemin werden de uitspra-
ken van Temple en anderen in de nationale geschiedschrijving dankbaar geciteerd
(o.a. Groen van Prinsterer 1895: 287-288, 332-337 & 448-449; Fruin 1901: 246 & 252;
Huizinga 1941: 99-104).

De bekende these van Max Weber dat de protestantse – lees puriteinse – le-
venshouding heeft bijgedragen aan de opkomst van het kapitalisme, is eveneens
van invloed geweest op het klassieke geschiedbeeld. Het door Weber (1922 [1905])
aan de protestantse vroegkapitalisten toegekende streven naar een ‘wereldse as-
cese’, zou geresulteerd hebben in een beperking van de consumptieve bestedin-
gen ten gunste van de besparingen en de investeringen. Nederlandse historici zijn
weliswaar altijd zeer kritisch geweest ten aanzien van Webers these, maar hun
kritiek betrof vooral de door hem gepostuleerde invloed van het protestantisme
(Sneller 1968: 25 & 60; Van Dillen 1970: 325-328; Van Stuijvenberg 1975 & 1978). Het
door Weber veronderstelde streven naar een ’wereldse ascese’ werd daarentegen
nauwelijks bestreden, terwijl dit misschien wel het meest aanvechtbare onderdeel
van Webers these is. Sparen en investeren in plaats van consumeren heeft vol-
gens alle gangbare economische inzichten een deflatoir effect. En de opkomst van
het protestantisme en het kapitalisme in de zestiende en zeventiende eeuw vond
juist plaats in een periode van aanhoudende prijsstijgingen. Dit is beslist niet de
onbelangrijkste reden waarom de these van Weber, die zich eigenlijk toespitst op
het latere calvinisme en de industrialisering van Engeland, niet ongemodificeerd
toegepast kan worden op het Wirtschaftswunder van de Nederlandse Republiek.

Hoewel de mythe van de spaarzame Nederlander het geschiedbeeld in sterke
mate heeft gekleurd, zijn er altijd onderzoekers geweest die genuanceerder te-
gen deze materie aankeken of zelfs een geheel tegengestelde visie hadden. Ook in
contemporaine geschriften vinden we wat dat betreft al tegengeluiden. Bernard
Mandeville, een naar Engeland geëmigreerde Nederlandse arts, stak aan het be-
gin van de achttiende eeuw al de draak met het idee dat de spaarzaamheid van
zijn voormalige landgenoten ten grondslag lag aan de welvaart van hun Repu-
bliek. Integendeel, zo betoogde Mandeville, het was juist de consumptiedrift van
hun inwoners die de Verenigde Provinciën tot ongekende rijkdom had gebracht.3

En van de contemporaine beschouwers was hij beslist niet de enige die er zo over
dacht (Schama 1998: 300-302). Toch hebben geluiden als die van Mandeville lange
tijd nauwelijks hun weerslag in de geschiedschrijving gevonden. Pas in de afgelo-
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pen drie decennia is langzaam duidelijk geworden dat Mandeville het nog niet zo
slecht gezien had. Baanbrekend hierbij was het onderzoek dat Jan de Vries (1974
& 1975) begin jaren zeventig verrichtte naar de consumptiepatronen van Friese
boeren tussen 1550 en 1750. De consumptiecultuur van deze – merendeels protes-
tantse – boeren, zo bleek, werd helemaal niet gekenmerkt door een streven naar
soberheid. In de onderzochte periode zien we een voortschrijdende verfijning van
het boerenhuisraad optreden terwijl er tegelijkertijd ook flink geı̈nvesteerd werd
in werktuigen, stallen en landverbetering. Het consumptief gedrag van de Friese
boer, zo betoogde De Vries, was een belangrijke stimulans om marktgerichter, ka-
pitaalintensiever en efficiënter te produceren. Hoewel zijn onderzoeksresultaten
daar alle aanleiding toe gaven, ging De Vries overigens noch in zijn vraagstelling
noch in zijn conclusies in op het beeld van de sobere spaarzame Nederlander. Dat
werd wel gedaan door Simon Schama, die in zijn in 1987 verschenen Overvloed en
Onbehagen (The Embarrassment of Riches) de aanval opende op dit, wat hij noemt,
‘historische cliché’. Volgens hem is er namelijk ‘geen enkele reden om aan te ne-
men dat de ‘kern’-groeperingen in de Nederlandse samenleving, van het patrici-
aat aan de top tot de geschoolde ambachtslieden en handelaars onderaan, extra
geneigd waren consumptie te vermijden om te kunnen sparen en investeren.’ In-
tegendeel zelfs, want ‘de houding van de Nederlanders tegenover de wereldse
goederen en geneugten’ zo betoogt Schama (1998: 302 & 308) ‘valt alleen te om-
schrijven als consumptiedwang’.

De ideaaltypische zeventiende-eeuwse Nederlander is in de afgelopen decen-
nia van een krenterige calvinist in een compulsieve consument getransformeerd,
een opvallende kentering in het geschiedbeeld, vooral ook omdat methodische
studies naar de consumptie in Nederland tijdens de Gouden Eeuw nog altijd
schaars zijn. Het eerder genoemde artikel van Jan de Vries over het bezit van con-
sumptiegoederen op het Friese platteland is nog steeds de enige studie waarin een
breed goederenpakket gedurende de hele zeventiende eeuw bestudeerd is. Daar-
naast zijn voor Weesp en Weesperkarspel door Van Koolbergen (1983) en voor de
Krimpenerwaard door Kamermans (1999) vergelijkbare studies gedaan, die deels
betrekking hebben op de tweede helft van de zeventiende eeuw. En aan de con-
sumptie in Doesburg en Maassluis gedurende die periode heeft Dibbits (2001) op
een meer beschouwende wijze aandacht besteed. Voor latere perioden beschikken
we bovendien over de studie van Wijsenbeek-Olthuis (1987) over het achttiende-
eeuwse Delft en de studies van Schuurman (1986, 1989) en Voskuil (1987) over het
Nederlandse platteland in de negentiende eeuw. Al deze studies4 zijn geheel of
voor een belangrijk deel op boedelinventarissen gebaseerd en hebben een schat
aan gegevens blootgelegd over consumptie of aspecten daarvan in vroegmodern
Nederland. Toch moet ook geconstateerd worden dat het rekenwerk in deze stu-
dies nogal te wensen overlaat. De door Jan de Vries (1975) gepresenteerde cijfers
zijn bijvoorbeeld vaak evident onjuist of ongeldig.5 Het zijn allicht slordigheidjes,
maar veel storender nog is dat De Vries geen gegevens verstrekt over de statisti-
sche betrouwbaarheid van zijn resultaten. In de andere genoemde studies wordt
daar al evenmin aandacht aan besteed. Dat is op zijn zachtst gezegd vreemd om-
dat onderzoek op basis van boedelinventarissen onvermijdelijk een steekproef-
matig karakter heeft. In hun onderzoeksontwerp hebben de genoemde onder-
zoekers hier weliswaar rekening mee gehouden door uitgebreid in te gaan op
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de representativiteit van hun datasets, maar voor hun onderzoeksmethoden ma-
ken ze vreemd genoeg niet of nauwelijks gebruik van inferentiële statistiek.6 Zelfs
met een uitermate representatieve steekproef is de uitkomst immers nog altijd
een kwestie van kansrekening. Het opgeven van betrouwbaarheidsintervallen en
significantieniveaus is daarom van essentieel belang voor de generaliseerbaarheid
en de onderlinge vergelijkbaarheid van de onderzoeksresultaten. Bovendien biedt
inferentiële statistiek de mogelijkheid statistische verbanden tussen variabelen te
leggen. In het Britse en Amerikaanse inventarissenonderzoek hebben Shammas
(1990 & 1993), Carr en Walsh (1994), Fairchilds (1994), Lindgren en Heather (2002)
en Overton e.a. (2004) al uitgebreid van dergelijke technieken gebruikgemaakt.

Het inventarissenonderzoek kent, ondanks het vele werk dat reeds verzet is,
dus nog veel uitdagingen. In dit boek zal ik een aantal van die uitdagingen aan-
gaan door aan de hand van de genoemde Leeuwarder inventarissen en met be-
hulp van een aantal nog niet eerder in deze context toegepaste methoden na te
gaan welke consumptieve ontwikkelingen zich in de Friese hoofdstad tijdens de
Gouden Eeuw voordeden.7 Daarbij zullen drie vragen centraal staan: Was hier
inderdaad sprake van een toename van de particuliere consumptie van duurza-
me en semi-duurzame consumptiegoederen? Welke verschuivingen deden zich
binnen het geconsumeerde goederenpakket voor? En hoe zijn de gevonden ont-
wikkelingen te verklaren binnen het kader van de evolutie van het moderne con-
sumptiepatroon?

De keuze voor Leeuwarden en de genoemde periode is hierbij in de eerste
plaats ingegeven vanwege de beschikbaarheid van geschikt bronnenmateriaal. De
eerlijkheid gebiedt zelfs te zeggen dat in de ontstaansgeschiedenis van dit boek
het sociaal-historisch kader zich eerder rond het bronnenmateriaal heeft uitgekris-
talliseerd dan dat er naar geschikte bronnen is gezocht om een sociaal-historisch
vraagstuk op te lossen. Maar dat neemt niet weg dat Leeuwarden ook een heel ge-
schikte plaats is om deze problematiek te onderzoeken. Leeuwarden was aan het
eind van de zeventiende eeuw met zijn circa 15.000 inwoners één van de vijftien
grootste steden in de Nederlandse Republiek, terwijl de stad twee eeuwen daar-
voor nog geen 5.000 zielen telde. Deze bevolkingstoename is een afspiegeling van
de welvaart die Leeuwarden in de tussenliggende periode ten deel was gevallen.
In 1504 was de stad de zetel geworden van het gewestelijk bestuur en daarmee de
hoofdstad van Friesland. Gewestelijke bestuursinstellingen waren op dat moment
nog in opbouw, want een permanent gewestelijk bestuur was in Friesland pas
onder het bewind van de Saksische hertogen (1498-1515) tot stand gekomen. De
administratieve en bestuurlijke centrumfunctie van de stad voor het gewest won
nog tot ver in de zeventiende eeuw aan gewicht. Bovendien kreeg de stad door
haar politieke belang en strategische ligging steeds meer een militaire functie. Als
garnizoensstad huisvestte Leeuwarden in de zeventiende eeuw wisselende, vaak
grote aantallen militairen. Maar de welvaart van de Friese hoofdstad hield niet
alleen verband met de ontwikkelingen in de publieke sector. Belangrijker nog
was dat Leeuwarden zich ontwikkelde tot een belangrijk knooppunt in het Ne-
derlandse stedennetwerk, dat zich in de zestiende en zeventiende eeuw vooral in
de waterrijke kustprovincies dankzij de opkomst van interstedelijke veerdiensten
steeds verder verdichtte (Nijboer 1995 & 1999). De voortschrijdende economische
integratie van de Nederlandse kustprovincies is een belangrijk gegeven voor dit
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boek. Leeuwarders participeerden zo immers niet alleen in de economische groei
die de deze regio tijdens de Gouden Eeuw meemaakte maar ook in de materiële
cultuur die daarmee verbonden was.

1.2 Conceptueel en theoretisch kader

Dit boek vindt zijn referentiekader in vrij uiteenlopende historiografische en so-
ciaal-wetenschappelijke tradities. Het is daarom nodig om iets uitgebreider stil
te staan bij een aantal concepten die ik in dit boek zal hanteren. Dat geldt in het
bijzonder voor het consumptiebegrip zelf. Wat er precies onder consumptie ver-
staan wordt, verschilt in de praktijk namelijk nogal per sociaal-wetenschappelijke
(sub)discipline. In de cultuurwetenschappen wordt het consumptiebegrip bijvoor-
beeld niet zelden tot een zeer breed concept omgetoverd, waarbij vooral de na-
druk wordt gelegd op het gebruik van goederen. Door economen daarentegen
wordt consumptie tegenwoordig meestal gereduceerd tot het doen van aanko-
pen door particulieren en de daarmee samenhangende bestedingen (Bocock 1993;
Fine 1995; Stern 1997). Degenen die het academisch debat als doel op zich zien,
mogen deze veelheid aan definities misschien als een teken van de theoretische
rijkdom van het onderzoeksveld ervaren, voor het praktische en in het bijzonder
het transdisciplinaire onderzoek is deze situatie natuurlijk uitermate hinderlijk.
Deze definitorische divergentie is bovendien het gevolg van een zekere begrip-
serosie. Tot aan het begin van de twintigste eeuw werd consumptie binnen de
sociale wetenschappen namelijk algemeen als het opmaken van een product ge-
definieerd. Er valt veel, zo niet alles, voor te zeggen om naar deze oorspronkelijke
definitie terug te keren. Behalve dat deze definitie het recht van de primogenituur
heeft, stelt zij ons ook in staat een aantal aspecten van consumptie te belichten die
verborgen blijven wanneer men een afgeleide definitie van consumptie hanteert.

Dat consumptie niet gelijk gesteld kan worden aan aanschaf, bestedingen of
gebruik wil natuurlijk niet zeggen dat deze activiteiten niets met consumptie te
maken (kunnen) hebben. De samenhang tussen deze zaken valt te illustreren met
het aan Van Raaij en Antonides (1997) ontleende schema van de consumptiecyclus
(Figuur 1.1). Hoewel dit schema duidelijk vanuit een marketingperspectief gecon-
cipieerd is, geeft het een handige indeling van de opeenvolgende stappen die bij
het consumptieproces betrokken zijn. Bovendien maakt deze figuur duidelijk dat
consumptie tijd kost. Dat geldt niet alleen voor de eigenlijke consumptie, die zich
tijdens de gebruiks- of beter de bezitsfase afspeelt, maar ook voor het uitkiezen
en verwerven van producten. De lengte van de consumptiecyclus is daarom een
belangrijk gegeven voor de bestudering van consumptievraagstukken. Dat geldt
in het bijzonder voor economische analyses. Ceteris paribus is de lengte van de
consumptiecyclus immers omgekeerd evenredig met de effectieve vraag naar het
betreffende product.

Het schema van de consumptiecyclus maakt andermaal duidelijk dat een pro-
duct pas is geconsumeerd als het op is. Consumptie heeft evenwel niet betrekking
op het teloorgaan, opmaken of vernietigen van een product in fysische zin. Zoals
de bekende klassieke econoom Jean-Baptiste Say al in 1803 heeft betoogd, is dat
onmogelijk vanwege de wet – in zijn tijd nog wetten – van behoud van massa en
energie. Als we bijvoorbeeld over energieconsumptie spreken, dan betekent dat
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Figuur 1.1: De consumptiecyclus.
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niet dat er energie verloren gaat. Er wordt alleen een bruikbare vorm van ener-
gie omgezet in een onbruikbare vorm (Say 1855 [1803]: I.1; Stern 1997: 13). Wat
geconsumeerd wordt, is dus de bruikbaarheid van het goed. Volgens dezelfde re-
denering is bruikbaarheid overigens ook het enige dat geproduceerd kan worden.
Primair heeft een product daarom een gebruikswaarde, is het dat in conceptu-
eel opzicht zelfs.8 Gebruikswaarde of nut is niet iets dat in geld uit te drukken
valt. En de verhouding ervan ten opzichte van de waarde die producten in het
ruilverkeer hebben, de ruilwaarde, kent dan ook vele theoretische en – niet altijd
even duidelijk daarvan onderscheiden – morele complicaties. De meeste daarvan
vallen buiten het aandachtsgebied van dit boek. Wel van belang is de notie dat de
consumptie van ruilwaarde niet gelijk op hoeft te gaan met de consumptie van ge-
bruikswaarde. Een product kan op individueel niveau immers nog best bruikbaar
zijn, terwijl het feitelijk niet meer verhandelbaar is. Andersom kan een product
voor een individu niet langer bruikbaar zijn terwijl een ander er nog een leuke
prijs voor wil betalen. Bij het afdanken van een product via de tweedehands markt
treedt het product een nieuwe consumptiecyclus binnen. De consumptie van één
product kan dus meerdere consumptiecycli beslaan. En sommige goederen zijn
zelfs zo duurzaam dat ze eigenlijk helemaal niet geconsumeerd worden.

1.2.1 Nonsumptie en productieve consumptie

Het bezit van goederen is geen consumptie zolang de ruil- en/of gebruikswaarde
van die goederen onaangetast blijft of zelfs toeneemt. Veel goederen worden im-
mers in voorraad gehouden vanuit het oogmerk de ruil- of gebruikswaarde van
die goederen in de toekomst te effectueren. In dat geval spreken we van voor-
raadvorming. Zodra goederen voor onbepaalde tijd opgeslagen worden spreken
we van schatvorming. Het verschil tussen voorraad- en schatvorming zal in de
praktijk natuurlijk niet altijd even makkelijk te bepalen zijn.9 Toch zijn deze noties
niet onbelangrijk. In ‘traditionele’ samenlevingen wordt rijkdom immers eerder
in goederen opgeslagen dan op bankrekeningen of zelfs in baar geld. Niettemin is
aan dit aspect in de bestaande literatuur over de (vroegmoderne) consumptieve
evolutie niet of nauwelijks aandacht besteed. Ten onrechte, zo zal in de loop van
dit boek blijken.

Naast ‘nonsumptie’ als gevolg van voorraad- en schatvorming kan het ook zo
zijn dat een product niet geconsumeerd kan worden doordat het niet overgedra-
gen kan worden. Dit is duidelijk het geval bij informatie. Dit product, want dat
is het ontegenzeglijk, kan immers alleen gedeeld worden. Het feit dat u de infor-
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matie uit dit boek tot u neemt, houdt immers niet in dat ik daardoor met minder
informatie achterblijf. Sterker, deze informatie blijft via een juridische fictie zelfs
mijn eigendom. U hebt alleen het recht verkregen (of genomen, maar dat vind
ik ook goed) om van deze informatie gebruik te maken. En daar zult u ook nog
eens een behoorlijke inspanning voor moeten leveren. Om de informatie in dit
boek tot u te nemen, zult u het in elk geval moeten lezen. Het gebruik van infor-
matiedragers gaat eigenlijk altijd gepaard met zo’n proces van toe-eigening.10 De
consument is daarbij eigenlijk medeproducent van het goed dat hij uiteindelijk
consumeert. U consumeert namelijk niet de tekst of de informatie in dit boek; u
consumeert uw lezing van dit boek (Bourdieu 1984: 100; Lietaer 2001: 86-87). Veel
producten zijn slechts instrumenteel in een stukje dienstverlening dat de consu-
ment aan zichzelf verricht. We zien dit heel duidelijk bij informatiedragers, maar
ook bij producten met een minder symbolische lading moet de consument bijna
altijd een inspanning verrichten om voordeel van het goed te hebben. Dergelijke
vormen van consumptie waarbij de consument nog iets toevoegt aan een bestaand
product of dat product gebruikt om diensten aan zichzelf te verlenen worden in de
literatuur wel als ‘prosumptie’ aangeduid (Van Raaij & Antonides 1997: 429). Pro-
sumptie heeft betrekking op commerciële producten en het betreft daarom geen
zuivere zelfvoorziening – in dat geval zouden we spreken over autoconsumptie.
Hoewel men terecht vraagtekens kan zetten bij de operationaliseerbaarheid van
het prosumptieconcept, maakt het begrip wel duidelijk dat consumptie niet los
staat van het functioneren van huishoudens als productie-eenheden. Er is dan
ook een zekere verwantschap met het uit de klassieke economie bekende begrip
productieve consumptie.

Onder productieve consumptie verstaan we alle consumptie die leidt tot de
productie van een nieuw product. Dat kan de consumptie van grondstoffen bin-
nen een productieproces betreffen, maar ook de consumptie van voedsel door
arbeiders die zo hun arbeidskracht (re)produceren. Het begrip productieve con-
sumptie heeft in de werken van de klassieke economen vaak een moralistische
connotatie en hedendaagse economen maken er mede om die reden dan ook (bij-
na) geen gebruik meer van. In plaats daarvan brengen zij doorgaans een admini-
stratieve scheiding aan waarbij bedrijven en ondernemers investeren terwijl huis-
houdens consumeren. Het leidt evenwel tot een betwistbaar onderscheid. Ook
huishoudens zijn immers productief. Ze leveren arbeid, kapitaal en (soms) pro-
ducten van huisnijverheid voor de markt. Daarnaast maakt elk huishouden pro-
ducten voor eigen verbruik. Bovendien zijn er veel huishoudens die een zelfstan-
dige onderneming voeren, en de grens tussen huishouden en bedrijf is in zul-
ke huishoudens doorgaans alles behalve strikt. Veel ‘huishoudelijke consumptie’
betreft operationeel bekeken dan ook ‘investeringen’, in die zin dat zij de pro-
ductiviteit van het huishouden ten goede komen. Andersom geldt dat veel ‘in-
vesteringen’ door bedrijven op ons in eerste instantie als consumptieve bestedin-
gen overkomen. Zo spenderen vele bedrijven grote bedragen aan de diensten van
sporters zonder dat hun producten daar sec gezien ook maar iets beter van wor-
den. Toch staan deze uitgaven als investeringen te boek, terwijl de particulier die
een kaartje voor een voetbalwedstrijd koopt zijn bestedingen tot de consumptieve
uitgaven gerekend ziet. Natuurlijk kan men redeneren dat deze bedrijven die uit-
gaven alleen maar doen om een grotere naamsbekendheid te krijgen. Maar geldt
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die functionalistische redenering dan ook niet voor de particulier? Leiden de uit-
gaven van de particulier er niet evengoed toe dat hij iets heeft om in gezelschap
over te praten? Dat hij daardoor beter in de groep komt te liggen? Uitgaven aan
huishoudelijke consumptie functioneren eigenlijk vaak overduidelijk als sociale
investeringen.

1.2.2 De theorie van de consumptieve investering

Het idee van consumptie als een sociale investering is binnen de theorievorming
niet onopgemerkt gebleven. Vooral in theorieën rondom het concept ‘statuscon-
sumptie’ is deze gedachtegang duidelijk aanwijsbaar. De term ‘statusconsump-
tie’ is uiteraard ongelukkig gekozen. Status zal doorgaans immers niet gecon-
sumeerd worden, tenzij men zaken als bijvoorbeeld alcoholmisbruik als status-
consumerend gedrag wenst te definiëren. Maar ook als we consumptie derivatief
definiëren als het verwerven van producten door huishoudens, is de term ‘status-
consumptie’ weinig toepasselijk, zelfs misleidend. Van overdracht van status is in
die gevallen waarbij men over ‘statusconsumptie’ spreekt, namelijk geen sprake.
Nu zullen auteurs die zich met statusconsumptie hebben bezig gehouden, desge-
vraagd ook wel toegeven dat sociale status niet te koop is, maar men krijgt toch
sterk de indruk dat men de lezer maar graag in die waan laat. Als het concept
‘statusconsumptie’ en vergelijkbare begrippen in de literatuur namelijk geen ne-
gatieve lading hebben, dan hebben ze doorgaans op zijn minst een pejoratieve
bijklank. Dat geldt zowel voor populaire geschriften als die van Packard (1959)
als voor het in academische kringen nog altijd invloedrijke werk van Veblen.

Het door Veblen in zijn Theory of the Leisure Class (1899) gemunte begrip ‘op-
zichtige consumptie’ (conspicuous consumption) speelt nog altijd een opvallende
rol in veel studies naar consumentengedrag. Onder opzichtige consumptie ver-
stond Veblen het verzamelen en verbruik van goederen die wel duur maar zonder
praktisch nut zijn. Als goederen wel duur zijn, maar geen praktische nut hebben
– zo redeneerde Veblen – dan wordt hun gebruikswaarde dus bepaald door hun
ruilwaarde in plaats van andersom. Zoals Leibenstein (1950) later heeft betoogd
zal de vraag naar zulke Veblen-goederen derhalve toenemen naarmate ze duur-
der worden. Dit zogeheten Veblen-effect is echter nog nooit waargenomen. Er zijn wel-
iswaar veel verschijnselen die hier op lijken, maar bij nadere beschouwing zit de
vork dan toch iets anders in de steel. In haussemarkten voor duurzame goederen
kunnen bijvoorbeeld best de prijs van en de vraag naar zulke goederen tegelijker-
tijd toenemen. Maar in zo’n geval is het aannemelijker dat de toegenomen vraag
de prijs opdrijft. Ook kan er dan van een speculatiemotief sprake zijn. Bij aan-
houdende prijsstijgingen kan het immers interessant zijn om met winstoogmerk
geld in zulke goederen te beleggen.11 In een zinvol onderscheid tussen consump-
tie en voorraad- en schatvorming blinkt het concept van ‘opzichtige consumptie’
dus ook niet uit. Verder lijdt Veblens theorie van de opzichtige consumptie, zoals
Colin Campbell (1995b) heeft aangetoond, aan nog een aantal andere gebreken.

Het afwijzen van Veblens theorie van de opzichtige consumptie betekent niet
dat statusoverwegingen en statusmotieven geen rol kunnen spelen bij consump-
tieve beslissingen. Wel is het zo dat dergelijke verbanden moeilijk te operationa-
liseren zijn. Dat komt mede doordat het begrip status binnen de sociale weten-
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schappen verre van eenduidig gehanteerd wordt. Veblen zag status bijvoorbeeld
als een derivaat van rijkdom. Gebruikelijker is het om status los van rijkdom te
definiëren als het maatschappelijk aanzien van iemand. Hoe correct zo’n onder-
scheid op een puur conceptueel niveau ook mag zijn, erg hanteerbaar is het daar-
om niet. Doorgaans blijken status en rijkdom immers sterk gecorreleerd. En het
verband tussen rijkdom en het bezit en het verbruik van (consumptie)goederen
is axiomatisch (cf. infra, Hoofdstuk 2). Daarnaast wordt in de literatuur over sta-
tusconsumptie veelal niet of nauwelijks rekening gehouden met het onderscheid
tussen statusgeı̈nduceerde consumptie, statusbewerkstelligende consumptie en
statusbeogende consumptie. Vaak wordt er heel gemakkelijk vanuit gegaan dat
producten gekocht worden met het doel om status te verwerven. Statuscompetitie
of sociale emulatie wordt in dergelijke studies als de drijvende kracht achter con-
sumptie beschouwd (b.v. Dahles 1997; Van Kempen 2005). Dergelijke literatuur
komt in eerste instantie altijd zeer overtuigend over. We menen immers overal
om ons heen snobs en patsers te zien. Maar kwalificeren we onszelf ook zo? Zijn
dure vakanties wel primair bedoeld om de buren de ogen uit te steken? Streven
de Latijns-Amerikaanse sloppenwijkbewoners die in plaats van voedsel (nage-
maakte) merkkleding kopen, status na, of gunnen zij zich een tastbare droom van
rijkdom?

Dure goederen zijn vanzelfsprekende tekenen van rijkdom, maar die betekenis
is uiteraard niet noodzakelijkerwijs de boodschap. En daar wordt in de praktijk
van het onderzoek zelden afdoende rekening mee gehouden (cf. Campbell 1995a).
Mutatis mutandis geldt deze kritiek ook voor andere studies waarin consumptie
primair als een vorm van communicatie wordt beschouwd. Naast de literatuur
over statusconsumptie bestaat er namelijk nog een omvangrijke literatuur waarin
consumptie als instrument wordt beschouwd bij de constructie van andere socia-
le identiteiten. Deze benadering is in belangrijke mate geëntameerd door Douglas
and Isherwood (1979) en Bourdieu (1984). En veel van de cultuurwetenschappe-
lijke literatuur over consumptie uit de afgelopen twee decennia handelt over deze
thematiek. Afgezien van de twee met name genoemde kaderscheppende studies
is deze literatuur vooral beschouwend van aard en heeft niet of nauwelijks toets-
bare – laat staan getoetste – theorieën opgeleverd. De relatie tussen sociale iden-
titeit en consumptie blijft derhalve een terrein dat theoretisch gezien nog enorme
uitdagingen biedt.

Dat identiteits- en statusmotieven onverminderd populair blijven binnen de
cultuurwetenschappelijke benadering van consumptievraagstukken, heeft ook te
maken met het gegeven dat dergelijke motieven moeilijk (of zelfs onmogelijk) in te
kaderen zijn binnen de micro-economische analyse van consumptieve keuzes. Het
binnen de micro-economie dominante grensnutmodel beoogt dergelijke keuzes te
verklaren vanuit enkele eenvoudige premissen: 1) de consument is autonoom in
zijn beslissingen en voorkeuren; 2) de consument handelt rationeel (d.w.z. bereke-
nend) en in zijn eigen belang; 3) het nut van producten is afhankelijk van de reeds
verworven hoeveelheden van het product en van de (kosten van de) alternatieven
die voor het product beschikbaar zijn; en 4) de consument tracht onder gegeven
voorkeuren zijn nut te maximaliseren. Een formele mathematische uitwerking van
het model is in elk handboek micro-economie te vinden. Hoewel dit grensnutmo-
del binnen de economische wetenschap op zeer brede steun kan rekenen, bestaat
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er binnen de andere sociale wetenschappen juist bij velen een zeer grote scepsis
tegenover deze benadering (Fine 1995; Wilk 1996). Deels hebben die bezwaren
een ontologische strekking. De homo economicus die binnen dit model de hoofdrol
speelt, is immers moeilijk als een mens van vlees en bloed te zien. Toch is het goed
om de politieke en sociaalfilosofische dimensies van het grensnutmodel los te zien
van de wetenschappelijke kwaliteiten van het model. Want die wetenschappelij-
ke kwaliteiten zijn er zeker. Met het grensnutmodel kunnen we bijvoorbeeld heel
goed verklaren waarom de vraag naar appels toeneemt als de peren duurder wor-
den. En nog veel meer. Het is niettemin moeilijk om aan te geven waar de grenzen
van de toepasbaarheid van het grensnutmodel liggen. Met enige intellectuele sou-
plesse is namelijk bijna alles met dit model te verklaren. Zo slaagt Becker (1996)
er bijvoorbeeld in om zelfs verslavingen vanuit het grensnutmodel te ‘verklaren’.
Zo’n exercitie is mogelijk doordat het grensnutmodel fundamentele zwaktes kent.
Het model legt namelijk gedrag uit in termen van voorkeuren, die op hun beurt
alleen maar door gedrag kunnen worden gedefinieerd (Sen 1977; Fine 1995).

Hoewel Becker en andere rationele-keuzetheoretici beslist wel aandacht heb-
ben voor het investeringsaspect van consumptieve keuzes, blijken juist op dit punt
de grenzen van het grensnutmodel snel bereikt. Zo heeft Elster (1997) er in een
bespreking van het eerder aangehaalde werk van Becker op gewezen dat bij con-
sumptieve investeringen niet per se sprake hoeft te zijn van kosten die voor de
baten uit gaan. Een consument kan bijvoorbeeld voldoening vinden in het krij-
gen van onderwijs die los staat van het eventuele profijt dat hij daar in de toe-
komst van kan hebben. Anders dan bij ‘gewone’ investeringen wordt het nut van
de consumptieve investering niet alleen door het rendement bepaald. Het sociale
en culturele kapitaal dat iemand als het gevolg van consumptieve investeringen
verwerft, heeft dan ook andere eigenschappen dan fysiek (economisch) kapitaal.
Onder sociaal kapitaal verstaan we het krediet dat men ontleent aan sociale rela-
ties. Deze relaties kunnen variëren van vriendschappen tot lidmaatschappen van
organisaties en van familiebanden tot formele machtsrelaties. Vanuit de rationele-
keuzebenadering wordt het verwerven van sociaal kapitaal al snel gereduceerd
tot het kiezen van de juiste vrienden. Maar dan gaat men voorbij aan het bilatera-
le karakter van zo’n relatie. Jan kan immers best Piet als vriend kiezen, maar hij
kan er niet voor kiezen dat Piet hem als vriend kiest. En dat geldt nog sterker bij
wat we cultureel kapitaal noemen, het geheel van waarden, normen, voorkeuren
en kennis waardoor men sociale relaties kan aangaan en onderhouden. Er van-
uit gaande dat overeenkomsten in voorkeuren en dergelijke sociale relaties faci-
literen, zijn immers diverse prisoner dilemma-achtige scenario’s denkbaar. Twee
muziekliefhebbers met sterk uiteenlopende persoonlijke voorkeuren, kunnen bij
een samenzijn bijvoorbeeld tot het compromis komen om het maar zonder mu-
ziek – beider grote passie – te doen. De noties van sociaal en cultureel kapitaal
staan daarom op gespannen voet met de autonomie van de consument die binnen
de rationele keuzebenadering als gegeven wordt verondersteld.

Het concept ‘sociaal kapitaal’ heeft zich in het afgelopen decennium op een
grote sociaal-wetenschappelijke belangstelling mogen verheugen. Zo houdt sinds
1998 een speciale werkgroep van de Wereldbank, The Social Capital Initiative, zich
met dit thema bezig. Daarnaast hebben populaire auteurs als Fukuyama (1995) en
Putnam (o.a. 2000) het thema bij een breder publiek onder de aandacht gebracht
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(zie ook: Portes 1998 & Lin 2001). Verder is het begrip sterk verbonden met de
cultuursociologie van Bourdieu (1977, 1984 & 1992), die tevens het begrip cultu-
reel kapitaal muntte. Samen met de concepten habitus en veld spelen de verschil-
lende kapitaalvormen een centrale rol in het metasociologische raamwerk dat hij
sinds het begin van de jaren zeventig in verscheidene geschriften heeft ontvouwd.
Hoewel er veel – en vaak ook terechte – kritiek op zijn werk is (cf. Jenkins 1992),
biedt het Bourdieuesque handelingsmodel een serieus alternatief voor het ratio-
nele keuzemodel.

Habitus is het centrale concept in de sociologie van Bourdieu.12 De habitus is
het sociaal geconditioneerde schema van waarden en kennis waardoor mensen
in staat zijn om in dagelijkse situaties snel en adequaat te kunnen handelen zon-
der een tijdrovende rationele (calculerende) afweging te hoeven maken (Bourdieu
1992: 64). De sociale omgeving waarbinnen het praktisch handelen zich afspeelt,
wordt door Bourdieu met het begrip veld aangeduid, naar analogie met het speel-
veld, een ruimte van zowel samenspel als competitie. Het spreekt bijna vanzelf
dat de specifieke signatuur van de habitus afhankelijk is van het veld of de velden
waarbinnen de persoon gewoon is te handelen. Het praktisch vernuft dat nodig is
om je staande houden in een academische discussie kan immers totaal nutteloos
zijn op de werkvloer van een fabriek, en andersom. Naarmate personen meer bin-
nen dezelfde omgeving(en) opereren, zullen hun habiti dan ook meer met elkaar
overeenkomen. Op deze manier ontstaan groepsculturen en worden zij in stand
gehouden. De verschillende vormen van kapitaal fungeren als de hulpmiddelen
om zich in het veld te kunnen handhaven of vooruit te kunnen komen. De moge-
lijkheden om dit vermogen te benutten zijn weer afhankelijk de structuur van het
veld en de habitus van de actor in kwestie. Schematisch kunnen we dus stellen:
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waarbij de pijlen handelingen zijn, zowel van de actor in kwestie als van andere
actores in het veld. Dit context-georiënteerde schema wijkt duidelijk af van het
lineaire rationele keuzemodel, dat we kunnen weergeven als:

Voorkeur +3 Afweging +3 Actie

waarbij de pijlen de overgang naar een volgende stap weergeven. Op het niveau
van voorkeuren en rationaliteit blijven we bij dit model duidelijk zitten met een
homunculus. Stellen we vragen over voorkeuren omtrent voorkeuren en de ratio-
naliteit achter rationeel handelen, dan komen we met het rationele-keuzemodel
namelijk in een oneindige regressie terecht. Het circulaire habitusmodel van prak-
tisch handelen heeft dat nadeel duidelijk niet, hoewel hierbij overduidelijk het
gevaar van een cirkelredenering op de loer ligt. Uit het habitusmodel laten zich
bovendien niet zo gemakkelijk toetsbare hypothesen afleiden als uit het rationele-
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keuzemodel. Daar staat tegenover dat het habitusmodel een selectie- en adaptatie-
mechanisme inhoudt, waardoor we de evolutie van consumptiepatronen vanuit
de sociale context kunnen analyseren zonder dat we daarbij van de theoretische
fictie van gegeven voorkeuren uit hoeven te gaan.

In de literatuur vinden we het habitusmodel en het rationele-keuzemodel door-
gaans lijnrecht tegenover elkaar geplaatst. De modellen zijn inderdaad principieel
verschillend, maar ik vraag me af of een dergelijke paradigmatische tegenstelling
wel gerechtvaardigd is. Het lijkt mij vruchtbaarder om beide modellen als com-
patibel en wederzijds corrigerend te beschouwen. Zo’n benadering doet recht aan
het gegeven dat consumptie de uitkomst kan zijn van fundamenteel verschillende
processen. Grofweg kunnen we daarbij drie hoofdmechanismen onderscheiden:
vrije keuze, gewoonte en dwang. In de praktijk zullen dergelijke processen zich
echter bijna nooit in die ideaaltypische gedaantes voordoen. Voor het halsstarrig
vasthouden aan het ene of het andere universalistische model van consumptief
gedrag zijn dan ook geen empirische gronden aan te dragen. Daar komt bij dat
consumptie behalve de uitkomst van een proces, zelf ook een proces is. En dat ge-
geven is binnen de theorievorming over consumptie nogal stiefmoederlijk behan-
deld. Een verwijzing naar het operationeel belangrijke verschil tussen consumptie
en schatvorming zal men in de hiervoor aangehaalde literatuur vergeefs zoeken.
Dat mag op zijn minst vreemd heten, want als men consumptie als een investering
wenst te beschouwen zal men hier toch terdege rekening mee moeten houden.

1.2.3 Het moderniseringsperspectief

In het woud van de vele theorieën en de minstens zo talrijke conceptuele raam-
werken over consumptie en aanverwante zaken is het voor meer empirisch ge-
richte onderzoekers moeilijk om verantwoorde keuzes te maken. Dat geldt dus
ook voor het historisch onderzoek. In de historische literatuur die zich met con-
sumptievraagstukken bezig houdt, wordt het concept ‘consumptie’ dan ook in
uiteenlopende betekenissen gehanteerd. En ook in andere opzichten lopen de be-
naderingswijzen sterk uiteen. Niettemin is er één perspectief dat veel studies op
dit gebied met elkaar verbindt, namelijk modernisering. Het is een perspectief
dat niet bij alle historici even geliefd is. Bij een bont amalgaam van traditiona-
listen, narrativisten en historisch-antropologen bestaat er immers een duidelijke
voorkeur om zaken uit het verleden uitsluitend binnen de context van dat verle-
den te bestuderen. Deze voorkeur vinden we binnen het veld van de historische
consumptiestudies terug in de bijdragen van onder andere Dibbits (2001) en De
Vlieger-De Wilde (2004). Daar komt bij dat het moderniseringsperspectief door
velen wordt geassocieerd met een naı̈ef vooruitgangsdenken. En we moeten er
inderdaad voor waken om net als Rostow (1960) in het ‘Tijdperk der Massacon-
sumptie’ het onvermijdelijke einde van de geschiedenis te zien. Veruit de mees-
te historici en andere sociale wetenschappers die zich tegenwoordig met moder-
niseringsvraagstukken bezig houden, zullen zich echter verre van zo’n teleolo-
gisch vooruitgangsprincipe houden. Modernisering is in hun ogen een allesbe-
halve eenvormig en eenduidig proces. Het is ook een proces dat moeilijk, zo niet
onmogelijk, te definiëren valt zonder in algemeenheden te vervallen (Van der Loo
en Van Reijen 1997). Niettemin is modernisering een belangrijk heuristisch kader.
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Het moderniseringsperspectief verbindt het onderzoek naar consumptieve ont-
wikkelingen in het verleden met de theoretische inzichten uit de ontwikkelingsso-
ciologie en de ontwikkelingseconomie. Het onderzoek naar de consumptieve evo-
lutie in de vroegmoderne tijd wordt dan ook niet alleen uitgevoerd door historici
maar ook door economen, sociologen en antropologen. Zo was het de sociologe
Chandra Mukerji (1983) die als eerste de consumptieve evolutie in de vroegmo-
derne tijd binnen een breder moderniseringsperspectief plaatste. Ze nam daar-
bij het concept materialisme als uitgangspunt. Onder materialisme verstaat zij
in navolging van onder andere Polanyi (1975 [1944]; 1972) een cultureel systeem
waarbinnen de uitwisseling van goederen door materieel gewin bepaald wordt in
plaats van door andere sociale drijfveren. In dit materialisme, zo stelt Mukerji in
navolging van haar voorgangers, onderscheidt de moderne (Westerse) samenle-
ving zich van alle andere samenlevingen. Anders dan Polanyi (1975 [1944]), die
de Grote Overgang naar de materialistische samenleving in de negentiende eeuw
plaatst en vooral vanuit het perspectief van de productie laat plaatsvinden, plaatst
Mukerji die transformatie evenwel in de vroegmoderne tijd en legt zij veel meer de
nadruk op consumptieve aspecten.13 Door zich zo nauw te verbinden met de sub-
stantivistische school binnen de economische antropologie neemt Mukerji echter
wel een heel kwetsbaar standpunt in. Het uitgangspunt dat rationeel calculerend
economisch gedrag typisch is voor de moderne westerse samenleving, is door de
zogeheten formalisten namelijk fel bestreden. Het grensnutmodel, zo stellen zij,
is juist binnen heel verschillende culturele contexten toepasbaar, zelfs binnen tri-
bale samenlevingen. En die stelling hebben zij – voor zover dat gaat – ook met
onderzoek gestaafd. Bovendien blijken zelfs in op het oog hoogkapitalistische sa-
menlevingen andere modaliteiten van het goederenverkeer dan de vrije markt een
allesbehalve ondergeschikte rol te spelen (Wilk 1996).

Hoewel er op een vrij fundamenteel niveau kanttekeningen bij de studie van
Mukerji geplaatst dienen te worden, heeft haar werk ook zeker zijn verdiensten.
Op een tentatieve wijze weet zij een verband te leggen tussen het ontstaan van
het moderne consumentisme en andere grootschalige ontwikkelingen, zoals de
expansie van de wereldhandel en de opkomst van het wetenschappelijk materia-
lisme. Een cruciale positie binnen haar betoog neemt de opkomst en verspreiding
van de (boek)drukkunst in, volgens Mukerji de eerste techniek waardoor mas-
saproductie mogelijk werd.14 In dit opzicht treedt Mukerji in de voetsporen van
mediatheoretici als Marshall McLuhan en Walter Ong, wier theses duidelijk in het
werk van Mukerji doorklinken. Maar ook in dat opzicht blijft Mukerji in beschrij-
ving en analyse op macroniveau hangen, waardoor haar studie uiteindelijk wei-
nig verklarende inzichten weet te bieden. Het methodologisch holisme, zoals dat
door Mukerji beleden wordt, loopt immers altijd vast op een simpele retorische
vraag. Als modern consumentengedrag het resultaat is van een materialistischere
samenleving, waar is dat materialisme dan de resultante van? Van het moderne
consumentengedrag, misschien?

De terugkoppeling van ontwikkelingen op macroniveau naar concrete han-
delingen van personen, is een van de belangrijkste issues binnen de sociologie
en een van de meest problematische. En waar Mukerji dit probleem, zeg maar,
omzeild heeft, is Colin Campbell daar in zijn The romantic ethic and the spirit of mo-
dern consumerism (1987) en een aantal latere bijdragen (1990; 1993) beslist niet voor
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weggelopen. Campbell laat in aanvulling op de protestantse-ethiek-these van Max
Weber het moderne consumentisme wortelen in een ‘romantische ethiek’. Ook in
het werk van Campbell speelt het concept van materialisme een rol. Maar anders
dan Mukerji gebruikt Campbell ‘materialisme’ juist in de colloquiale betekenis
van een algemene hang naar materieel bezit. En in die zin is materialisme vol-
gens Campbell helemaal niet kenmerkend voor het moderne consumptiepatroon.
Kenmerkend voor de moderne consument is volgens Campbell namelijk dat zijn
gedrag niet gericht is op het verkrijgen van goederen per se, maar op het beleven
van het genoegen dat hij daaraan kan ontlenen. Dit ‘moderne hedonisme’, zoals
Campbell het noemt, onderscheidt zich van het ‘traditionele hedonisme’ doordat
het een beroep doet op de creatieve vermogens van het individu. Waar de klas-
sieke hedonist zich overgeeft aan zaken die direct genot verschaffen (externe sti-
muli), zoals seks, drank en drugs, beleeft de moderne consument zijn plezier aan
de reflectie (interne stimuli) op zaken die indirect genot verschaffen zoals kunst,
snuisterijen en modeartikelen. Door dat creatieve en actieve karakter is moder-
ne consumptie volgens Campbell een middel tot zelfrealisatie en de drang daar-
toe spruit volgens hem voort uit een romantische levenshouding. Hij beschouwt
die ‘romantische ethiek’ overigens niet als het exclusieve product van de Roman-
tiek met een grote R. Ook het achttiende-eeuwse sentimentalisme en verscheidene
piëtistische geestesstromingen hebben hier volgens Campbell aan bijgedragen.15

Geheel in de Weberiaanse traditie handelen individuen bij Campbell primair van-
uit ideeën, of beter vanuit de receptie van ideeën. Consumentengedrag moet vol-
gens hem namelijk primair begrepen worden in termen van zelfbeeld (‘character’)
en actie.

De grote kracht van Campbells betoog is dat hij een grootschalige ontwikke-
ling naar individueel gedrag terug weet te beredeneren. Tegelijkertijd moet ge-
constateerd worden dat de toetsing van zijn these op zijn minst problematisch is.
Mutatis mutandis zijn namelijk veel van de argumenten die in de loop der tijd te-
gen de protestantse ethiek these van Weber zijn ingebracht, ook op de these van
Campbell van toepassing. Dat heeft niet alleen met empirische toetsing te ma-
ken, maar ook met de problemen die er op een hoger abstractieniveau bestaan bij
het methodologisch individualisme dat door Campbell (en Weber) beleden wordt.
Immers, zelfs als we de romantische ethiek van Campbell als een verklarende fac-
tor accepteren, dan zal die ethiek zeker niet in alle geledingen van de samenleving
even sterk ingang hebben gevonden en onder sommige groepen misschien zelfs
helemaal niet. Levensstijlen, smaken en voorkeuren blijken in de praktijk immers
keer op keer sterk sociaal gedifferentieerd. Weliswaar heeft Weber dit verschijn-
sel met het begrip keuzeverwantschap (Wahlverwandtschaft) proberen te vangen,
maar dat heeft toch iets weg van een toverformule, een mooie manier om te zeg-
gen dat er een verband is omdat er een verband is. Dat is tenminste als we het
letterlijk nemen. Want hoewel Weber de toepasbaarheid van het principe van Dar-
winiaanse selectie (Auslese) binnen de sociologie altijd bestreden heeft, blijkt deze
kritiek vooral op Spenceriaanse selectie (survival of the fittest) en niet zozeer op
Darwiniaanse selectie (survival of the sufficiently fit) betrekking te hebben. Zoals
Runciman (2001 & 2005) heeft betoogd, is de Weberiaanse methodologie daarom
zeker niet principieel onverenigbaar met een selectionistische benadering. Sterker,
ze nodigt daar zelfs toe uit. Zonder een selectiemechanisme te definieren, zo stelt
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Runciman, is het nagenoeg onmogelijk om toetsbare hypothesen over sociale en
culturele evolutie te formuleren.

Door in termen van sociale selectie te denken, kunnen we ook ontsnappen aan
een rigide methodologisch individualisme dat zich geen rekenschap geeft van het
feit dat consumptief gedrag zelden een individuele en bijna altijd een relatione-
le activiteit is. Voor het onderzoek naar de vroegmoderne consumptieve evolutie
lijkt een methodologisch relationalisme dat sociale ontwikkelingen terugvoert op
concrete relaties in plaats van individuele handelingen, dan ook meer dan ge-
wenst. Zo’n benadering van de vroegmoderne consumptieve evolutie die we re-
lationalistisch zouden kunnen noemen, vinden we in het vrij recente boek van
Woodruff D. Smith, Consumption and the Making of Respectability (2002). Anders
dan Campbell, die een in zichzelf gekeerde romantische dagdromer als de ideaal-
typische moderne consument postuleert, stelt Smith dat het moderne consumptie-
patroon zich rond de notie van respectabiliteit ontwikkelde. De studie van Smith
is vooral interessant omdat hij een door en door relationeel concept centraal stelt.
En hoewel het zijn studie enigszins aan theoretische diepgang ontbeert, weet hij
met scherpe etnografische observaties aan te geven hoe noties rond respectabiliteit
nieuwe voorkeuren deden ontstaan en in dat proces tegelijkertijd als selectieme-
chanismen functioneerden.

De hiervoor besproken ‘transitiemodellen’ zijn allen sterk georiënteerd op so-
ciale en culturele ontwikkelingen. Meer op de economische ontwikkeling toege-
spitst is het door Jan de Vries (1993 & 1994) voorgestelde model van een Revolutie
van de Vlijt (Industrious Revolution). Kern van dit model is dat huishoudens ge-
durende de vroegmoderne tijd steeds meer zaken die daarvoor binnen het huis-
houden geproduceerd werden, van de markt gingen betrekken en dat de tijd die
zo aan de huishoudelijke productie werd onttrokken, vervolgens gebruikt werd
om een geldinkomen te verwerven. Ook de vraag naar voorheen onbekende wa-
ren deed op deze manier indirect het aanbod van arbeid toenemen. En binnen
deze constellatie konden vervolgens de klassieke principes van arbeidsdeling en
schaalvoordelen hun werk doen. Anders dan de naam doet vermoeden beschrijft
het model dus eerder evolutionaire dan revolutionaire processen en is vlijt beslist
niet de (enige) spil van deze ontwikkelingen. De wat ongelukkige naamgeving
mag evenwel niet verhullen dat het model van De Vries een aantal zeer sterke
kanten heeft. Op een coherente en geraffineerde manier is hij er in geslaagd con-
sumptie als een dynamische factor aan te wijzen in de economisch-historische ont-
wikkeling. Bovendien is het model in principe ook toepasbaar op andere tijden en
andere gebieden (cf. Cross 1993). De vraag is alleen of het model wel toepasbaar
is voor Noordwest Europa in de vroegmoderne tijd, en zo ja op welke schaal en
in welke periode precies deze ontwikkelingen plaatsvonden. Nader onderzoek
naar werktijden en arbeidsproductiviteit in de vroegmoderne tijd plaatst namelijk
nadrukkelijk vraagtekens bij het belangrijkste uitgangspunt van het model, na-
melijk dat steeds meer arbeid naar de markt werd verplaatst (Voth 1998; Clark &
Van der Werf 1998). Een nog fundamenteler probleem bij de these van De Vries is
dat het aanbod van arbeid niet per definitie herleid kan worden tot keuzes door
huishoudens. De mogelijkheden om arbeid aan te bieden zijn immers ook sterk
afhankelijk van de vraag naar arbeid (Munro 1994).

Ondanks het vele onderzoek dat reeds naar de consumptieve evolutie in de
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vroegmoderne tijd is verricht, blijven er dus nog veel vragen over. Wat de reeds
ontwikkelde transitiemodellen betreft, valt in de eerste plaats op dat ze allemaal in
het hypothetische blijven steken. Niet dat door aangehaalde auteurs is verzuimd
om hun betoog met documentatie te ondersteunen, wel is het zo dat geen van de
reeds ontwikkelde transitiemodellen door een formele toetsing wordt geschraagd.
Een ander punt is dat de modellen er allemaal min of meer erop gericht zijn om
het ontstaan van marktcondities voor de Industriële Revolutie te verklaren. De
focus is daardoor wel erg op de specifieke omstandigheden in het achttiende-
eeuwse Engeland komen te liggen. Verder is binnen de historische literatuur ner-
gens structureel aandacht besteed aan het verschil tussen schatvorming en con-
sumptie. Daarmee is een belangrijk conceptueel thema in de bestaande literatuur
onbelicht gebleven. Naarmate het onderzoek voor dit boek vorderde, werd name-
lijk steeds duidelijker dat dit onderscheid cruciaal is voor een goed begrip van de
consumptieve ontwikkelingen in de vroegmoderne tijd. In het derde hoofdstuk
zal ik daarom aan de hand van de voor het zeventiende-eeuwse Leeuwarden ge-
vonden trends een nieuw transitiemodel schetsen. Voordat het zover is zal dus
eerst het bronnenonderzoek aan de orde moeten komen.

1.3 Boedelinventarissen

Boedelinventarissen vormen een bijzonder rijke bron voor onderzoek naar con-
sumptie en bezit in het verleden. Niettemin kent dit bronnenmateriaal ook de
nodige tekortkomingen. Zo geven inventarissen een statisch overzicht van bezit-
tingen en niet direct inzicht in het consumptieproces of de effectieve vraag naar
goederen. Met deze stock/flow problematiek, waaraan Jan de Vries (1993) al uit-
gebreid aandacht heeft besteed, zullen we bij de interpretatie van de gegevens ter-
dege rekening moeten houden. Toch moet ook opgemerkt worden dat deze pro-
blematiek bij waarnemingen op geaggregeerd niveau en bij gelijkblijvende con-
sumptiecycli niet heel erg relevant is, aangezien verschuivingen in het gemiddelde
bezit aan consumptiegoederen wel degelijk een synchroonlopende indicatie ge-
ven van verschuivingen in de gemiddelde effectieve vraag naar die goederen. Naast
het statische karakter hebben boedelinventarissen nog tal van andere beperking-
en. In hun uitgebreide bronverkenningen hebben Spufford (1990) en Wijsenbeek-
Olthuis (1995) al veel van deze zaken voor het voetlicht gebracht. Grosso modo is
hetgeen door hen naar voren is gebracht ook op Leeuwarder inventarissen van
toepassing. Aan de andere kant kent het Leeuwarder corpus een van het gang-
bare patroon afwijkende administratieve achtergrond. Verder zijn de beperkingen
van de bron natuurlijk ook afhankelijk van de vraagstelling van het onderzoek.

1.3.1 Bronbeschrijving

Op het eerste gezicht lijken alle boedelinventarissen op elkaar. Ze beginnen al-
lemaal met een preambule waarin de naam wordt vermeld van degene aan wie
de boedel toebehoort, de reden van opmaak, de datum en meer van dergelijke
gegevens. Daarna volgt een opsomming van de zaken die tot de boedel beho-
ren. Binnen dit uniforme kader bestaat er niettemin ruimte voor tal van kleine
en soms ook grote variaties. Het ontbreken van onroerend goed in de inventaris
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wil bijvoorbeeld niet altijd zeggen dat het er ook niet was. (In Engeland werd het
onroerend goed zelfs standaard buiten de inventaris gehouden.) Verder kunnen
de goederen per vertrek of per materiaalsoort beschreven zijn, heel gedetailleerd
of juist heel globaal en kunnen ze wel of niet getaxeerd zijn. Een bibliotheek kan
titel voor titel beschreven zijn, maar de beschrijving kan zich ook beperken tot de
aantallen die van elk formaat aanwezig zijn. Sommige inventarissen geven aan
dat de boeken voor een bepaald bedrag verkocht zijn en het komt ook voor dat
er alleen verwezen wordt naar een catalogus die er van de bibliotheek zou moe-
ten zijn. De redenen om een inventaris op te laten maken, lopen uiteen maar er
zijn twee redenen die de boventoon voeren: schuldvereffening en het beheer van
nalatenschappen ten behoeve van (half)wezen en andere minderjarigen. Inven-
tarissen die opgemaakt zijn op verzoek van schuldeisers, zijn doorgaans minder
geschikt als bron. De bezitter van de goederen heeft er dan immers vaak belang bij
om goederen voor de inventarisator achter te houden. Bovendien werd en wordt
er bij de liquidatie van failliete boedels rekening mee gehouden dat de schulde-
naar een bepaald pakket goederen nodig heeft om behoorlijk verder te kunnen
leven (Statuten Vriesland: 220). Inventarissen die zijn opgemaakt ten behoeve van
(half)wezen en andere minderjarigen zijn meestal vollediger, maar ook deze ken-
nen vaak leemtes in de beschrijving. Zo gebeurde het geregeld dat de voogden een
gedeelte van de boedel te gelde lieten maken om het beheer van de nalatenschap
te vereenvoudigen.

Leeuwarder inventarissen uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw
zijn merendeels terug te vinden in het oud (rechterlijk) archief van de stad.16 Het
leeuwendeel van deze inventarissen is geprotocolleerd in twee series, de Inven-
tarisatieboeken (1550-1790) en de Aestimatieboeken (1561-1707) (HCL, ORA, Y1
t/m Y84 & Z1 t/m Z33). Daarnaast worden verspreid in enkele andere series ook
nog enkele inventarissen aangetroffen. De oorsprong van de bemoeienis van het
gerecht van de stad met het opstellen en protocolleren van inventarissen ligt in
de jaren dertig en veertig van de zestiende eeuw, toen op instigatie van Karel V
het stedelijk bestuur en de stedelijke administratie gereorganiseerd werden. In de-
ze periode werd het stadsrecht op een nieuwe voet gebracht en werden nieuwe
stedelijke instellingen in het leven geroepen. Uit deze tijd stamt ook een niet pre-
cies gedateerde Ordonnantie ende instructie voer den gecommitteerden van der wees-
camer (HCL, OA, M208: 24ff). Anders dan in Holland waar weeskamers tot de
semi-autonome corpora van de stad behoorden, was de weeskamer in Leeuwar-
den geen aparte instelling maar een commissie van het gerecht. Deze commissie
diende er op toe te zien dat ‘die goeden vanden genen (die deur eenigen wettigen
saecken selffs heure gueden nijet administreren kennen) wel ende deuchdelijcken,
moegen geregiert ende pertracteert [gehandelt] worden’.17 In het bijzonder ging
het daarbij om wezen en halfwezen. De ordonnantie bevat behalve veel bepa-
lingen omtrent het aanstellen van voogden (‘voormombers’) over weeskinderen
onder meer dat deze ‘zijn geholden inventarijs ofte repertorium te maecken van
alle dez weeskintz guederen’. Daarbij werd tevens bepaald dat ‘t inventaris bijden
voirmombaer te maecken ofte doen conscriberen, behoirt ter presentie vanden Ge-
rechte ofte ter presentie van emande vandien bijden secretaris ofte zijn substituut
gemaeckt worden’.

De genoemde Inventarisatie- en Aestimatieboeken waren de geëigende series
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waarin de voor het gerecht opgemaakte inventarissen werden geprotocolleerd.
Het opvallendste verschil tussen beide series is dat de inventarissen in de Aesti-
matieboeken doorgaans getaxeerd zijn, terwijl dit bij de boedelbeschrijvingen in
de Inventarisatieboeken bijna nooit het geval is. Een ander verschil is de reden
van opmaak. Van de inventarissen in de Aestimatieboeken is nagenoeg de helft
opgemaakt ten behoeve van halfwezen wier overgebleven ouder opnieuw in het
huwelijk trad. De beschrijving diende dan om het kindsdeel van de erfenis van de
overleden vader of moeder te bepalen. Aangezien dit pas uitgekeerd werd op het
moment dat het kind volwassen werd, was een taxatie van de goederen gewenst
(cf. Hempenius-van Dijk 1991: 82).

Hoewel verreweg de meeste akten in de Inventarisatie- en Aestimatieboeken
boedelinventarissen zijn, zitten er ook enkele andere documenten tussen, zoals
taxaties van onroerend goed en boedelscheidingen. Verder is van een klein aantal
inventarissen alleen de preambule afgeschreven zonder de eigenlijke inventaris.
Het gaat hierbij overigens maar om een beperkt aantal gevallen over de gehele
periode. Een belangrijkere onzuiverheid in het corpus vormen de zesennegen-
tig ‘inventarissen’ in het enige overgebleven Stads Verkoopboek uit 1581, dat bij
de inventarisatie van het Oudrechterlijk Archief in de negentiende eeuw ten on-
rechte bij de Inventarisatieboeken is ondergebracht.18 In de Stads Verkoopboeken
werd de administratie van boelgoederen (veilingen van inboedels) bijgehouden.
De hierin opgenomen lijsten van verkochte goederen hebben als bron weliswaar
een zekere verwantschap met boedelinventarissen maar de administratieve ach-
tergrond van beide documenttypen is zeer verschillend. Bij het door elkaar ge-
bruiken van beide bronnen dient men dan ook rekening te houden met een zekere
vertekening in de gegenereerde dataset. Maar dat is een terugkerend thema in dit
type onderzoek.

In tabel 1.1 is het aantal akten in de Inventarisatie- en Aestimatieboeken weer-
gegeven. Afgezien van het derde kwart van de zestiende eeuw – duidelijk een
opstartperiode – houdt het verloop van het aantal inventarissen tot het einde van
de zeventiende eeuw redelijk gelijke tred met de bevolkingsontwikkeling in de
stad. In de achttiende eeuw neemt het aantal boedelbeschrijvingen evenwel sterk
af zonder dat daarvoor duidelijke oorzaken in de demografische sfeer zijn aan te
wijzen. Deze dienen dan ook op een ander vlak gezocht te worden, namelijk in
de wijze waarop erfenissen verdeeld en beheerd werden. Zo is bekend dat in Gro-
ningen vanaf het eind van de zeventiende eeuw in plaats van een boedelscheiding
steeds vaker een afkoopregeling getroffen werd. Tevens kwamen daar vanaf die
tijd overeenkomsten van ‘eenkindschap’ (unio prolium) in zwang. De stiefouder
erkende daarbij de voorkinderen van zijn/haar echtgeno(o)t(e) als de zijne of hare
(Hempenius-van Dijk 1991: 148-162). In dergelijke gevallen was het vaak niet meer
nodig om een inventaris op te maken. Het is aannemelijk dat dergelijke ontwikke-
lingen zich ook in Leeuwarden hebben voorgedaan.19 De afname van het aantal
inventarissen manifesteert zich immers het eerst in de Aestimatieboeken; de serie
werd na 1707 zelfs niet langer voortgezet. En juist in deze delen vinden we inven-
tarisaties ten behoeve van halfwezen. De afname van het aantal inventarissen in
de Inventarisatieboeken begon later en ging langzamer. Ook hier zal hebben mee-
gespeeld dat met betrekking tot het beheer van de vermogens van wezen steeds
meer alternatieve regelingen werden getroffen. Maar minstens zo belangrijk was
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Tabel 1.1: Aantal akten in de Inventarisatie- en de Aestimatieboeken per vijfen-
twintigjarige periode

Periode 1550-1574 1575-1599* 1600-1624 1625-1649 1650-1674 1675-1699
Aestimatieboeken 3 171 413 341 192 110
Inventarisatieboeken 64 518 539 501 661 573
Totaal 67 689 952 842 853 683

Periode 1700-1724 1725-1749 1750-1774 1775-1790 1550-1790
Aestimatieboeken 2 - - - 1.232
Inventarisatieboeken 246 168 66 19 3.355
Totaal 248 168 66 19 4.587

* Inclusief de 96 ‘inventarissen’ in het Stads Verkoopboek van 1581 (HCL, ORA: Y4).

dat boedels die in de zijlijn werden vererfd en derhalve onderhevig waren aan de
reeds in 1621 ingevoerde impost op de collaterale successie, vanaf 1715 verplicht
werden geı̈nventariseerd in de gerechtelijke Inventarisatieboeken van de Collate-
rale Successie (1715-1811). De hierin opgenomen inventarissen zijn veel minder
uitgebreid aangezien over het huisraad, mits niet te gelde gemaakt, geen succes-
sierechten betaald hoefden te worden.20

Afgezien van de administratieve achtergronden traden er in de loop der tijd
ook wat de vorm en inhoud van de inventarissen betreft enige wijzigingen op.
Het was halverwege de zeventiende eeuw gebruikelijk om het huisraad per pro-
ductgroep (houtwerk, tinwerk etc.) te beschrijven, daarna werd het roerende goed
meestal per vertrek te geı̈nventariseeerd. Verder werden enige formules in de loop
der tijd door andere vervangen. Iets dat ook voortvloeit uit de evolutie van de taal,
een proces waarbij zegswijzen opkomen en in onbruik raken en waarbij woorden
vaak licht en soms drastisch van betekenis wijzigen. Zo werden schilderijen rond
1600 nog algemeen als taferelen aangeduid. In de loop van de zeventiende werd
echter de benaming ‘schilderij’ gangbaar en verschoof de betekenis van ‘tafereel’
van het voorwerp naar de voorstelling (De Pauw - de Veen 1969). Nu doen zul-
ke problemen zich ook elders voor, maar in Leeuwarden komt daar nog iets bij.
Want hoewel alle inventarissen in het Nederlands gesteld zijn, is in de inventa-
rissen toch goed merkbaar dat de stad midden in het Friese taalgebied ligt. Een
enkele keer is er zelfs sprake van een heel zinnetje in het Fries en vrij geregeld
worden voorwerpen in het Fries benoemd. Wel nam het gebruik van dit ‘Fries’ in
de loop der tijd af. Zo werden schaatsen aanvankelijk altijd ‘reden’ of ‘ijsreden’
genoemd, pas in inventarissen van na 1680 komt ook het woord ‘schaatsen’ regel-
matig voor. Zeker wat vroege inventarissen betreft, dient men dus bedacht te zijn
op het voorkomen van Friese termen. Als er in een zestiende-eeuwse inventaris
bijvoorbeeld sprake is van ‘becleende stoelen’21, dan is er geen sprake van een
schrijffout, maar worden er stoelen met een rugleuning (Fries: ‘bekling’) bedoeld.

Wat valt er nu te zeggen over de betrouwbaarheid van de Leeuwarder inventa-
rissen? Het antwoord op deze vraag is in eerste instantie: zeer betrouwbaar. Het
zijn immers officiële documenten, die juist zijn opgemaakt om als bewijsstuk te
dienen. Doorgaans werd de boedel bovendien onder ede ‘aangegeven’, zoals dat
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heette, door iemand die bekend was met het huishouden: de langstlevende ouder,
een grootouder, een buurman, een oom of de dienstmeid.22 Inventarissen waren
dus betrouwbaar genoeg voor het doel waarvoor ze waren opgesteld: het liquide-
ren, verdelen, etc. van een boedel. Daarmee is uiteraard niet gezegd dat boedelin-
ventarissen ook een betrouwbare bron zijn voor een historisch onderzoek vanuit
een specifieke vraagstelling. Bovendien is betrouwbaarheid iets anders dan nauw-
keurigheid.

1.3.2 Toepassingsgerichte bronnenkritiek

De geschiktheid van de bron hangt af van het onderzoek waarvoor men haar ge-
bruikt. Bronnenkritiek houdt dan ook niet op bij de beschrijving en analyse van
de formele en diplomatieke aspecten van de bron. In het bijzonder voor sociaal-
wetenschappelijk historisch onderzoek is het belangrijk om een stap verder te
gaan en te toetsen in hoeverre een bron die met een heel ander doel is opgezet, ook
gebruikt kan worden om een bepaalde vraagstelling te beantwoorden. Dat geldt
ook voor deze studie. In het voorgaande is immers nauwelijks duidelijk gewor-
den in hoeverre boedelinventarissen gebruikt kunnen worden om een antwoord
te krijgen op vraagstukken betreffende de omvang en de samenstelling van de
consumptie. Vaak zit de discrepantie tussen het objectief van de bron en het doel
van het onderzoek in kleine details die beter daar besproken kunnen worden waar
ze ter zake doen. Niettemin zijn er ook enkele punten van frictie die breder door-
werken. Ik zal ze hier puntsgewijs langslopen.

Boedelinventarissen geven geen informatie over het verbruik maar over het bezit van goe-
deren. Inventarissen geven slechts een statisch overzicht van de bezittingen van
een huishouden. Weliswaar zijn die goederen op dat moment in consumptie maar
naar de duur van dat consumptieproces kunnen we slechts gissen. Als goederen
duurzamer worden, is het immers mogelijk dat een toename van de hoeveelheid
goederen in inventarissen gepaard gaat met een afname van het verbruik (per
tijdseenheid) van die goederen. En andersom kan ook. Analyse van het bezit aan
consumptiegoederen zegt dus niet direct iets over de omvang van de consumptie.

Boedelinventarissen geven zeer gebrekkige informatie over het bezit aan vluchtige goederen
en de consumptie van diensten. Etenswaren worden doorgaans niet in inventarissen
vermeld, tenzij het om grote voorraden voor eigen gebruik gaat of om winkel-
voorraden. Ook over de consumptie van diensten lichten inventarissen ons niet
of nauwelijks in. Alleen in de staten van in- en uitschulden, die in de meeste in-
ventarissen opgenomen, vinden we zo nu en dan wat informatie over de aanschaf
van dergelijke producten. Door het vluchtige karakter van deze producten hebben
ze doorgaans al snel na afschaf geen geldelijke restwaarde meer. En dat brengt ons
bij het volgende punt.

In boedelinventarissen treffen we veel voorwerpen niet aan omdat ze nauwelijks gelde-
lijke waarde hadden. Het op laten maken van een boedelinventaris kostte geld. Zo
werd in 1560 voor elk blad van zesendertig regels anderhalve stuiver gerekend
(HCL, OA, M 208: 79v). De geldelijke restwaarde van de te beschrijven goederen
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diende daarom wel op te wegen tegen de kosten die met de inventarisatie ge-
moeid waren. In de getaxeerde inventarissen in de Aestimatieboeken komen we
dan ook nooit posten van minder dan een stuiver tegen en zelfs posten van een
stuiver zijn zeer zeldzaam. Over het algemeen werden alleen de goederen met een
restwaarde van vijf stuivers of meer de moeite van het beschrijven waard geacht.
Van een aanzienlijke groep goederen is in inventarissen dus nauwelijks iets terug
te vinden of het moet zijn in enkele terloops en pro memorie opgevoerde posten
als: ‘eenige prenties van geen waerdije’ of ‘een partij daeghlijck steenwerck’ (HCL,
ORA, Y55: 104 en idem, Y53: 131). Zeker wat aarde- en glaswerk betreft, moeten
we er rekening mee houden dat aanzienlijke hoeveelheden niet beschreven wer-
den.23 En als het wel beschreven werd, dan betrof het doorgaans luxere producten
met een sterk decoratieve functie.24

Boedelinventarissen betreffen zelden het bezit van het gehele huishouden. Zelfs wanneer
man en vrouw in volledige gemeenschap van goederen getrouwd waren, werden
kleding en juwelen tot het zogeheten ‘lijfgoed’ gerekend.25 Dergelijke zaken wer-
den als het persoonlijke bezit van de man dan wel de vrouw beschouwd. Zeker
als de inventaris werd opgemaakt naar aanleiding van het overlijden van een van
beide ouders ontbreekt dus altijd een deel van de kleding en de juwelen. Kleding
werd overigens vaak buiten de inventaris om onder de kinderen verdeeld.26 Hier-
bij dient nog opgemerkt te worden dat men in Friesland doorgaans in gemeen-
schap van winst en verlies huwde. Dat hield in dat alleen de goederen die tijdens
het huwelijk door het huishouden werden verworven, tot de gemeenschappelijke
boedel werden gerekend. Hoewel er geen aanwijzingen gevonden zijn dat dit al-
ternatieve huwelijksgoederensysteem van invloed is geweest op de samenstelling
van inventarissen, zal de geconstateerde vertekening in het materiaal er zeker niet
door verminderd zijn. Die vertekening wordt vanuit een andere hoek trouwens
wel versterkt, want ook kinderen werden geacht persoonlijke bezittingen te heb-
ben, al was het alleen maar hun speelgoed.

De nauwkeurigheid van inventarissen wisselt van geval tot geval. Een inventaris werd
altijd met een specifiek doel opgesteld. En afhankelijk van dat doel was een be-
paalde nauwkeurigheid gewenst. Specifieke omstandigheden, zoals familieruzies,
konden ook een reden zijn om een grotere nauwgezetheid te betrachten dan nor-
maal. Op een algemener niveau zien we bovendien dat getaxeerde inventarissen
weliswaar nauwkeuriger zijn in de zin dat ook de waarde van het goed vermeld
wordt, maar dat de omschrijving van de goederen een stuk beknopter is dan in
niet getaxeerde inventarissen.

Het zal duidelijk zijn dat boedelinventarissen als bron tal van tekortkomingen
hebben. Dat hoeft geen reden te zijn om ze niet te gebruiken. Wel moet in de
analyse van de gegevens die aan inventarissen zijn ontleend, steeds met deze te-
kortkomingen rekening worden gehouden.
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1.4 Wijze van verzamelen en verwerken

Het verzamelen van gegevens uit boedelinventarissen kan op verschillende ma-
nieren gebeuren. Zo is door verscheidene onderzoekers gebruik gemaakt van da-
tabaseapplicaties waarbij inventarissen integraal in een databestand worden ver-
werkt (Wijsenbeek-Olthuis 1987; Schuurman 1989; Kamermans 1999; Boedelbank
Meertens Instituut; Overton e.a. 2004). Andere onderzoekers (o.a. De Vries 1975;
Weatherill 1988) hebben daarentegen met een vooropgezette matrix de aanwezig-
heid, de aantallen en/of de waarde van verscheidene vooraf vastgestelde goe-
deren en/of rubrieken geturfd. Deze technisch gezien veel minder geraffineerde
methode is ook in deze studie gebruikt. Dat is vooral gedaan omdat deze werk-
wijze minder arbeidsintensief is, maar er hebben ook andere overwegingen mee-
gespeeld. Zo kan men bij het verwerken van gegevens uit inventarissen volgens
een vooropgezette matrix al tijdens het verzamelen rekening houden met speci-
fieke eigenaardigheden van inventarissen, bijvoorbeeld het geheel of gedeeltelijk
ontbreken van een bepaalde rubriek. Dit is iets dat snel over het hoofd gezien
wordt bij het automatisch genereren van verzamelstaten op basis van een data-
bestand waarin inventarissen integraal zijn verwerkt. Dit bezwaar wordt door de
bestaande datamodellen onvoldoende ondervangen.27 En het opzetten van een
nieuw datamodel is niet alleen tijdrovend, men krijgt daarbij ook te maken met
de snelle ontwikkelingen in de computertechnologie. Wijsenbeek-Olthuis (1987)
en Schuurman (1989) maakten nog gebruik van speciaal voor hen ontwikkelde
software die op mainframecomputers draaide. Hun navolgers, de Boedelbank van
het Meertens Instituut28 en Kamermans (1999), maakten al gebruik van commer-
ciële softwarepakketten voor de bureaucomputer – elk overigens in verschillende
dataformaten. Overton (1995) ontwikkelde voor de bureaucomputer daarentegen
weer een eigen dataformaat en eigen programmatuur.

Toen ik in 1996 met deze studie begon waren er dus verschillende datamodel-
len in omloop, die onderling niet compatibel waren en doorgaans op een specifiek
onderzoek toegesneden waren. Pas tijdens het onderzoek voor deze studie kwam
XML tot ontwikkeling.29 Deze software- en platformonafhankelijke codeertaal is
op het moment van schrijven de aangewezen kandidaat waarbinnen een alge-
meen bruikbaar en duurzaam datamodel voor de integrale verwerking van in-
ventarissen ontwikkeld zou moeten worden. Het blijft overigens de vraag of het
ontwikkelen van zo’n datamodel ook wenselijk is. Integraal verwerken van inven-
tarissen heeft weliswaar als voordeel dat men bij de analyse van de gegevens niet
voor de onaangename verassing komt te staan dat men een aantal niet verzamelde
gegevens toch nodig heeft, maar heeft als schaduwzijde dat de dataverzameling
al snel de onderzoeksvragen gaat bepalen in plaats van andersom.

Niet alleen betreffende de verzamelwijze maar ook met betrekking tot de te
verzamelen gegevens moesten keuzes gemaakt worden. Het was in het kader van
dit onderzoek onmogelijk – en ook onnodig – om alle Leeuwarder inventarissen
in de analyse te betrekken. Om de hoeveelheid informatie hanteerbaar te houden,
zijn daarom twee datasets samengesteld op basis van een beperkt aantal inventa-
rissen. Een dataset met gegevens over de waarde van het bezit aan duurzame en
semi-duurzame consumptiegoederen en een dataset met gegevens over de aan-
tallen goederen per huishouden.
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1.4.1 Dataset 1

Het grote aantal getaxeerde Leeuwarder inventarissen stelt ons in staat om de
ontwikkeling van de waarde van het bezit aan duurzame en semi-duurzame con-
sumptiegoederen door de tijd heen te volgen. Hiervoor is een databestand samen-
gesteld op basis van 228 inventarissen uit de Leeuwarder Aestimatieboeken, stam-
mend uit de periode 1582-1707. In dit bestand zijn alle beschikbare inventarissen
verwerkt van een beperkt aantal beroepsgroepen: kooplieden, winkeliers, bak-
kers, brouwers, kleermakers en schoenmakers.30 Op deze manier zijn drie belang-
rijke sectoren uit de Leeuwarder samenleving in het bestand vertegenwoordigd:
de handel (kooplieden en winkeliers), het grotere ambachtelijke bedrijf (brouwers
en bakkers) en het kleinere ambachtelijke bedrijf (schoenmakers en kleermakers).
Deze omzetting van een zes- naar een driedeling zal in het navolgende gehand-
haafd blijven. Het samenvoegen van kooplieden en winkeliers is onvermijdelijk,
aangezien het onderscheid tussen beiden gradueel is. De groot-, de tussen- en de
kleinhandelaar waren in deze periode nog vaak in een en dezelfde persoon vere-
nigd. Het samenvoegen van de andere groepen heeft daarentegen te maken met
het feit dat voor elk afzonderlijk beroep te weinig getaxeerde inventarissen aan-
wezig zijn. Het samenvoegen van enerzijds bakkers en brouwers en anderzijds
schoenmakers en kleermakers is in eerste instantie gebeurd op grond van tenta-
tieve indrukken omtrent de sociaal-economische positie die met deze beroepen
annex is. Statistische toetsing achteraf wijst evenwel uit dat er inderdaad geen
significante verschillen waren tussen bakkers en brouwers en tussen kleermakers
en schoenmakers.31

De sociale samenstelling van het bestand brengt wel met zich mee dat we zo
enkele belangrijke groepen van de analyse uit moeten sluiten. In de eerste plaats
de armen, wier bezittingen doorgaans zo schamel waren dat een inventarisatie,
laat staan een taxatie, de moeite niet waard was. Maar ook aan de bovenkant van
de maatschappelijke piramide blijven enkele groepen buiten beschouwing, in het
bijzonder de adel en de academici. Ook voor deze groepen beschikken we over
te weinig getaxeerde inventarissen om een statistisch verantwoord onderzoek te
doen. Dat we de analyse hier vooralsnog tot de maatschappelijke middengroepen
moeten beperken, is binnen het kader van dit onderzoek overigens niet heel be-
zwaarlijk. Indien er immers sprake is van een omvangrijke verschuiving in het
consumptiepatroon, een van de hypothesen die hier getoetst wordt, dan dient de-
ze in elk geval bij deze middengroepen geconstateerd te worden alvorens men
daar een groot economisch en sociaal-cultureel effect aan toe kan kennen.

Niet het hele in de inventaris beschreven goederenpakket is in het bestand
verwerkt. Kapitaalgoederen zijn buiten beschouwing gebleven, ook als eventuele
parameter. De bedrijfsuitrusting is namelijk vaak niet getaxeerd en de beschreven
handelsvoorraden zijn te zeer een momentopname om als betrouwbare variabe-
le dienst te doen, temeer daar vaak onduidelijk is of het bedrijf op het moment
van inventarisatie werd voortgezet of afgebouwd. Hetzelfde geldt voor eventueel
beschreven andere activa. Behalve kapitaalgoederen zijn ook kleding en juwelen
buiten beschouwing gelaten. In het voorgaande is reeds vermeld dat deze zaken
tot het ‘lijfgoed’ werden gerekend en de inventaris beperkt zich bijna altijd tot de
beschrijving van het ‘lijfgoed’ van een van beide partners.

Het gedeelte van het goederenpakket waarvan de ontwikkeling van de waar-
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de wel redelijk betrouwbaar door de tijd heen is te volgen, is onderverdeeld in zes
categorieën: houtwerk, aarde- en glaswerk, tinwerk, koper- en messingwerk, ijzer-
werk en beddengoed. De oorsprong van deze indeling ligt in de inventarissen zelf.
In zestiende- en vroeg zeventiende-eeuwse inventarissen werden de goederen in
min of meer dezelfde rubrieken beschreven. Het aanhouden van deze rubrieken
vergemakkelijkte de verwerking van de inventarissen aanzienlijk, alleen voor laat
zeventiende-eeuwse inventarissen, waarin de goederen per vertrek beschreven
worden, dienden de afzonderlijke goederen weer gerubriceerd te worden.32 Be-
halve een praktische is het ook een vrij heldere indeling. De meeste rubrieken zul-
len nauwelijks nadere toelichting behoeven. Alleen de rubriek houtwerk is nogal
wat diffuser dan deze op het eerste gezicht doet vermoeden. Behalve de houten
meubelen zijn ook manden en korven33, schilderijen en prenten en de (vaak samen
met de boekenkast getaxeerde) boeken in deze rubriek vertegenwoordigd. Verder
zijn onder de iets minder diffuse rubriek beddengoed ook zaken als stoelkussens
en (bed)gordijnen alsmede de bedden (i.c. matrassen) zelf meegenomen.

Wat de opbouw van het bestand betreft, moeten er tot slot nog twee kleine za-
ken vermeld worden. Ten eerste is van alle inventarissen het aantal bedden geteld,
aangezien – naar aanleiding van een suggestie van Jan de Vries (1975: 218/9) in
die richting – de verwachting leefde dat dit getal als proxy gebruikt kon worden
voor de omvang van het huishouden. Verder is omwille van de intertemporele
en internationale vergelijkbaarheid van de gegevens de waarde van de goederen
steeds gecorrigeerd voor de muntontwaarding gedurende deze periode, dat wil
zeggen dat alle bedragen terug gerekend zijn naar carolus guldens uit 1580 met
een zilvergehalte van 13,62 gram fijn zilver per gulden.34

1.4.2 Dataset 2

In analytisch opzicht zijn tellingen van aantallen goederen per huishouden veel
riskanter dan metingen naar de geldelijke waarde daarvan. Aantallen zijn immers
veel heterogenere variabelen. Toch is het zinvol om op bepaalde punten telling-
en in de analyse te betrekken. Al was het alleen maar omdat verschuivingen in
het aantal goederen niet per se samen hoeven te gaan met een verschuiving in
de waarde daarvan. De tweede dataset waarin gegevens over aantallen goederen
per huishouden zijn verzameld, is dan ook vooral een aanvulling op de eerste da-
taset.35 Deze dataset beperkt zich tot één beroepsgroep: de Leeuwarder bakkers.
Deze beperking is te verdedigen omdat, zoals uit de analyse van de eerste dataset
zal blijken, qua patroon geen noemenswaardige verschillen tussen de onderschei-
den beroepsgroepen te ontdekken zijn. De keuze voor de bakkers is ingegeven
door het feit dat voor deze beroepsgroep een aanzienlijk aantal (83)36 inventaris-
sen beschikbaar is en het gegeven dat de bakker van ouds als dè representant van
de middenstand geldt. Wat de goederen betreft beperkt de dataset zich tot gege-
vens betreffende hoeveelheden huishoudelijk textiel, vaatwerk, boeken en enkele
‘decoratieve’ voorwerpen.

1.4.3 Aanvullende datasets en andere bronnen

Naast de twee bovengenoemde primaire datasets, zijn nog twee kleinere datasets
op basis van het Leeuwarder inventarissencorpus gegenereerd. Aanvankelijk leef-
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de namelijk het idee dat met behulp van getaxeerde inventarissen enige prijsreek-
sen gereconstrueerd konden worden. Nog afgezien van het feit dat deze inven-
tarissen alleen de restwaarde van het goed vermelden en niet de nieuwwaarde,
viel bij een verkennend onderzoek naar de waarde van een aantal goederen op
dat deze meestal verre van homogeen waren. Echte prijsreeksen waren op basis
van deze gegevens dan ook niet te reconstrueren. Hooguit zou men met behulp
van regressieanalyses trends in de waardeontwikkeling vast kunnen stellen. Dat
zou evenwel een geheel nieuw onderzoek worden. Enige gegevens uit het ver-
kennende onderzoek zijn niettemin weergegeven in Bijlage I. Uiteindelijk bleek
slechts één goed dermate homogeen dat de reconstructie van een complete prijs-
reeks zinvol was, namelijk het tin, dat tot ver in de zeventiende eeuw gewoonlijk
naar het gewicht getaxeerd werd. Deze prijsreeks is opgenomen in Bijlage II. Ik
kom hier in het volgende hoofdstuk nogmaals op terug. Naast boedelinventa-
rissen zijn voor dit boek nog enkele andere bronnen aan methodisch onderzoek
onderworpen. Aangezien het hierbij om verklarende variabelen gaat, zal ik hier
pas verderop in dit boek nader op in gaan. Deze bronnen zijn over het algemeen
ook (iets) minder problematisch dan de boedelinventaris.
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