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Hoofdstuk 3

Het fatsoeneringsproces

We zouden de verschuivingen binnen het bezit aan duurzame en semi-duurzame
consumptiegoederen onder de Leeuwarder middenklasse kunnen zien als een
verzameling op zichzelf staande substitutie- en diffusieprocessen of als een serie
accentverschuivingen die losjes in de decoratieve sfeer geplaatst kunnen worden.
We zouden dan echter de pointe missen. Er is namelijk wel degelijk een algeme-
ne trend aan te wijzen waaronder de meeste hier beschreven verschuivingen te
scharen zijn, een trend die het duidelijkst tot uitdrukking komt in de substitutie
van metalen voorwerpen door aardewerk. We zien hier immers een ontwikke-
ling waarbij goederen in mindere mate om hun restwaarde en daarmee om hun
waardevastheid verzameld werden en tegelijkertijd steeds meer op hun fatsoen
gewaardeerd werden.

3.1 ‘Fatsoen’ en het ‘fatsoeneringsproces’

Met het begrip ‘fatsoen’ werd eertijds de vervaardiging en het ontwerp alsme-
de de dááraan ontleende waarde van goederen onderscheiden van het materiaal
en vooral de (rest)waarde van het materiaal. Zo wordt in de Leeuwarder boedel-
inventarissen bij zilveren en gouden voorwerpen een enkele keer niet alleen het
gewicht maar ook een klein bedrag voor het fatsoen vermeld. Tot ver in de zeven-
tiende eeuw werd het begrip fatsoen voornamelijk in deze betekenis gebruikt. In
zeventiende-eeuwse lexicografische werken wordt ‘fatsoen’ namelijk nog uitslui-
tend als synoniem voor ‘maaksel’ genoemd (De Bonth 1998: 122/3). In die oude
betekenis is het Nederlandse ‘fatsoen’ net als het Engelse ‘fashion’ bijna in onbruik
geraakt. Alleen het Franse ‘façon’ wordt nog altijd in de betekenis van maakloon
gebruikt. Toch is er een aantal redenen om het begrip fatsoen hier in deze hele
specifieke betekenis te herintroduceren. Het begrip stelt ons in staat om bij duur-
zame goederen van herbruikbare materialen een onderscheid te maken tussen de
geconsumeerde en de niet geconsumeerde fractie van een goed. Van een gouden
voorwerp kan immers best het fatsoen geconsumeerd worden, terwijl het goud
zelf ongeconsumeerd blijft.1 Fatsoen kan bovendien onderscheiden worden van
meer ‘platonische’ begrippen als stijl, ontwerp en design.2 Deze kenmerken staan
immers als het ware buiten het goed. En ze zijn daardoor dus ook niet overdraag-
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HOOFDSTUK 3. HET FATSOENERINGSPROCES

baar. Volgens een bepaald ontwerp of in een bepaalde stijl kan men immers vele
goederen in fatsoen brengen zonder dat men daardoor dat ontwerp of die stijl
kwijt raakt. Het fatsoen is daarentegen wel overdraagbaar doordat het de belicha-
ming van stijl, ontwerp, etcetera in het goed is.

Wat het dagelijks spraakgebruik betreft, wijkt de manier waarop het begrip
fatsoen hier gedefinieerd wordt, natuurlijk sterk af van de gangbare betekenissen
van de begrippen fatsoen en fashion in respectievelijk het hedendaagse Neder-
lands en Engels. Dat is op zich niet erg. Wetenschappelijke terminologie wijkt
immers vaker af van het dagelijks taalgebruik en moet dat vaak ook doen. In
de gangbare betekenissen laten begrippen als ‘fatsoen’ en ‘fashion’ zich namelijk
moeilijk als analytische concepten inzetten. Het probleem van de begrippen ‘fat-
soen’ en ‘fashion’ zoals ze in het dagelijks taalgebruik gehanteerd worden, is dat
ze contextgebonden noties omtrent welgekleed gaan en wellevendheid betreffen.
De begrippen beschrijven hoe actores zich (dienen te) conformeren aan context-
gebonden gedragsstandaarden, maar geven niet aan hoe en waarom. Ze zijn met
andere woorden niet operationeel. En dat geldt helemaal voor wat men als de mo-
de aanduidt. Aan dit verschijnsel wordt – zelfs in ‘wetenschappelijke’ literatuur –
vaak een grote verklarende kracht toegekend. Ze wordt dan voorgesteld als een
transcendente entiteit die ‘kleding voorschrijft’, ‘gedrag bepaalt’, ‘bezit neemt van
de massa’ en zelfs ‘slachtoffers maakt’ (b.v. König 1965 [1958]). Als een incarna-
tie van de tijdgeest fungeert de mode op deze manier als een deus ex machina in
het historisch betoog (cf. Campbell 1987: 24 & 34). Daar komt nog bij dat derge-
lijke beschouwingen op een cirkelredenering gebaseerd zijn. Wat de mode is valt
immers alleen af te leiden uit het consumptiepatroon. Elke beschouwing die het
consumptiepatroon vanuit de mode verklaart is dus volstrekt tautologisch.3

Het is niet zo dat modetrends of noties omtrent wellevendheid en welgekleed
gaan onbelangrijk zijn met betrekking tot consumptie en consumentengedrag.
Maar juist door uit te gaan van het fatsoensbegrip volgens de hier gehanteerde
definitie, zo zal ook in de loop van dit hoofdstuk blijken, is er in meer analyti-
sche termen een verband tussen deze verschijnselen te leggen. In eerste instantie
is echter van belang dat het onderscheid tussen de materiaalwaarde en het fatsoen
essentieel is voor een goed begrip van de evolutie van het moderne consumptie-
patroon. Het verwerven van duurzame en semi-duurzame goederen in middel-
eeuws Europa geschiedde namelijk veel meer met het oogmerk van voorraad- en
schatvorming dan thans. Nuttigen was vaak niet eens het hoofddoel. De ideaalty-
pische middeleeuwer had dan ook meer waardering voor de kwaliteit (of de waar-
de) van het materiaal waarvan het product vervaardigd was, dan voor het werk
van de vervaardiger. Middeleeuwse chroniqueurs die de rijkdom van steden als
Rome en Constantinopel beschreven deden dat niet met de daar aanwezige kunst-
schatten maar met behulp van de kostbare materialen die men daar aantrof: goud,
zilver, marmer en ivoor (Le Goff 1987 [1984]: 310-311, 423 & 449). Hoewel ook van-
daag de dag nog veel mensen zo’n ‘middeleeuwse’ voorkeur voor goud en glitter
zullen hebben, is deze houding zeker niet typerend voor de moderne consument.
Weliswaar wordt die moderne consument door veel maatschappijcritici als een
materialist weggezet, maar dat is hij (of zij) zeker niet. Door zeer uiteenlopende
sociaal-theoretici als Campbell (1988) en Baudrillard (1996) is er op gewezen dat
moderne consumptie niet op de fysieke objecten zelf gericht is maar op de erva-

68



3.1. ‘FATSOEN’ EN HET ‘FATSOENERINGSPROCES’

ringen die ermee verkregen kunnen worden. Met betrekking tot de fysieke objec-
ten an sich bestaat bij de moderne consument zelfs een zekere onachtzaamheid.
De hedendaagse consumptiemaatschappij is in de ogen van critici immers ook
een wegwerpmaatschappij (b.v. Packard 1960). Moderne consumptie heeft dus
eerder betrekking op wegwerpartikelen dan op goederen van blijvende waarde.
Ondanks zijn reputatie als materialist is de ideaaltypische moderne consument
dan ook geen schatvormer. Of zoals Jan de Vries (1993: 104) het stelt: ‘Today most
people, after a lifetime of frenetic consumerism and prodigious expenditures, die
with personal possessions of inconsequential value, hardly enough to pay for a
decent burial.’

De evolutie van het moderne consumptiepatroon is dus voor een belangrijk
deel te omschrijven als een ontwikkeling waarbij goederen steeds meer om hun
fatsoen en steeds minder om de (rest)waarde van het materiaal gewaardeerd wor-
den. Dit fatsoeneringsproces – zo wilde ik het maar noemen – is uiteraard een
aggregaat van verschillende fatsoeneringsprocessen. In het recente verleden valt
wat dit betreft te wijzen op de omarming door de consument van wegwerpartike-
len en ‘designproducten’. De enorme toename van de particuliere consumptie in
de twintigste eeuw heeft bovendien voor een belangrijk deel betrekking op pro-
ducten van de ‘vermaaksindustrie’, producten die bijna per definitie niet om de
stoffelijke component gewaardeerd worden. Merken en logos zijn bovendien een
belangrijk deel van producten uit gaan maken (Benson 1994; Lury 1996: 52-78;
Gabriel & Lang 1995: 48ff). Maar een twintigste-eeuws verschijnsel zijn fatsoene-
ringsprocessen zeker niet.

In het vorige hoofdstuk heb ik aangetoond dat in het zeventiende-eeuwse
Leeuwarden tin- en koperwerk in toenemende mate door glas- en aardewerk
werd vervangen. En dat gebeurde niet alleen in Leeuwarden. Dibbits (2001: 128-
129) constateert voor Maassluis tussen 1650 en 1800 eveneens een achteruitgang
van het van het bezit aan tinwerk en een toename van het bezit aan sieraarde-
werk en Blondé (2002a; 2002b) rapporteert eenzelfde verschuiving voor Antwer-
pen in de zeventiende en achttiende eeuw. Blondé constateert bovendien dat in
Antwerpse inventarissen goederen in de loop van de zeventiende eeuw anders
gekarakteriseerd werden. Als er al iets over de kwaliteit van de goederen gezegd
werd, refereerde men aan het begin van de zeventiende eeuw nog vooral aan de
fysieke toestand van het goed met termen als ‘oud’, ‘nieuw’ en ‘gebroken’. Aan
het eind van de zeventiende eeuw werden goederen veel meer beschreven als
zijnde van ‘oud’ of ‘nieuw fatsoen’ en meer van dergelijke termen.4 De trend in de
consumptieve ontwikkelingen in de Scheldestad gedurende zeventiende en acht-
tiende eeuw samenvattend, spreekt Blondé (2002b) van een ‘gradual replacement
of very expensive, high quality and durable products with a high secondary mar-
ket value by less costly and equally less durable products’. Deze ontwikkeling is
ook buiten de Nederlanden waar te nemen. Shammas (1990: 186 & 1993: 200-201)
en De Vries (1993a: 104) komen voor Engeland en de Noord-Amerikaanse kolo-
niën in de vroegmoderne tijd tot een vergelijkbare conclusie, zij het terloops en
wat voorzichtiger. Explicieter is Clifford (1999), die overtuigend aantoont dat in
Engeland de voortbrengselen van de edelsmeedkunst gedurende de zeventiende
en achttiende eeuw steeds meer op het fatsoen (fashion) werden beoordeeld.5 De-
ze ontwikkeling heeft ook aan de overzijde van het Kanaal plaatsgevonden, want
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Fairchilds (1993b: 229) constateert dat aan het eind van de achttiende eeuw on-
der de gewone burgers van Parijs ‘cheap and abundant earthenware had replaced
scarce and costly tinware in kitchens, and silver was more likely to take the form
of decorative table settings than of easily pawnable beakers and cups, which had
served as family savings banks in earlier periods’ (cf. Roche 1981: 143-146).

Fatsoeneringsprocessen manifesteerden zich het duidelijkst bij het ‘servies-
goed’, maar beperkten zich daar niet toe. Wat het textiel betreft was er eveneens
sprake van een toenemende appreciatie van de consument voor lichtere, minder
duurzame stoffen (Van der Wee 1998). Daarbij dient ook gewezen te worden op de
sterke toename van de consumptie van bijouterieën als linten, gespen, kanten en
haakjes. En niet alleen bij de kleding, maar ook daarbuiten was er sprake van een
toenemende vraag naar allerlei snuisterijen die het vooral moesten hebben van
hun aardig fatsoen (Thirsk 1978; Dibbits 2001: 303-306; Fairchilds: 1993b). De in
het vorige hoofdstuk besproken kanaries, prenten en goedkope schilderijtjes zijn
daar treffende voorbeelden van. Wat Leeuwarden betreft kon bovendien worden
vastgesteld dat de het gemeten goederenpakket naar restwaarde gemeten in de
loop van de zeventiende eeuw diffuser van samenstelling werd (Tabel 2.1). Het
lijkt mij in het licht van het voorgaande veelzeggend. Wanneer de restwaarde van
goederen het belangrijkste motief bij aanschaf is, dan zal die restwaarde immers
een veel duidelijker stempel op de samenstelling van het verworven goederen-
pakket drukken dan wanneer (ook) andere motieven een rol spelen. Een andere
aanwijzing dat de restwaarde van het goed, en in dit geval zelfs van het materi-
aal, een steeds ondergeschiktere rol speelde wordt geleverd door het feit dat het
tinwerk in de tweede helft van de zeventiende eeuw in getaxeerde inventarissen
minder vaak naar het gewicht en steeds vaker per stuk gewaardeerd werd.

Hoewel in deze studie voor het eerst statistisch bewijs is geleverd voor een
dergelijke ontwikkeling, zijn er dus veel meer aanwijzingen dat zich in de vroeg-
moderne tijd een (geaggregeerd) fatsoeneringsproces in Noordwest Europa heeft
voltrokken. Niet dat dit proces rond 1800 ‘voltooid’ was. In de Achterhoek werd
bijvoorbeeld pas vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw het tinwerk door
aardewerk vervangen (Dibbits & Noordzij 2000). En volgens Nenadic (1994: 133-
135) werden goederen in Edinburgh en Glasgow pas in de eerste helft van de
negentiende eeuw in mindere mate vanwege hun restwaarde verzameld.6 In het
voorgaande zijn al enige voorbeelden van recente ontwikkelingen gegeven die
als fatsoeneringsprocessen kunnen worden beschouwd. Tegengestelde ontwikke-
lingen zijn er ook geweest. Toen na het midden van de achttiende eeuw de Friese
landbouw een langdurige bloeiperiode beleefde, toonden de Friese boerinnen en
boerendochters hun rijkdom met almaar bredere zilveren, later gouden oorijzers.
Tijdens de Agrarische Depressie (1878-1895) werden deze schatten en masse te gel-
de gemaakt (Joor 1986: 73; Dykstra 1892/96: I, 381). Het fatsoeneringsproces is
dus zeker geen rechtlijnige ontwikkeling geweest. Evenmin was dit proces een
metafysische kracht die de geschiedenis van Noordwest Europa naar een geluk-
kig einde leidde.

Analoog aan het onderscheid dat Gould (1994 [1981]) beklemtoonde tussen
evolutieproces (evolution as fact) en evolutietheorie (evolution as theory) is een-
zelfde onderscheid te maken tussen fatsoeneringsproces en een mogelijke fat-
soeneringstheorie. Een fatsoeneringsproces is een feit, iets dat we constateren en
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vervolgens zo benoemen. Niets meer, niets minder. Maar waarom mensen bij-
voorbeeld koper- en tinwerk vervingen door aardewerk, is daarmee nog niet ver-
klaard. En in de bestaande literatuur zal men ook vergeefs naar verklaring voor
dit verschijnsel zoeken. Om die waaromvraag te beantwoorden zal ik mij in de
navolgende paragrafen aan een meer theoretische uiteenzetting wagen. Gegevens
over de consumptieve ontwikkelingen in Leeuwarden tijdens de Gouden Eeuw
zullen daarbij als empirisch referentiekader dienen. Maar gezien de geconstateer-
de geografische reikwijdte van het vroegmoderne fatsoeneringsproces zal ik mijn
blikveld niet tot de Friese hoofdstad beperken. Als een verschijnsel zich niet tot
één plek beperkt, dan kan een verklaring dat immers ook niet.

3.2 De economie van fatsoen en krediet

Fatsoeneringsprocessen bevorderen de economische groei. Consumenten betalen
immers relatief meer voor productie en relatief minder voor materiaal en doordat
goederen sneller vervangen worden dan voorheen neemt de omloopsnelheid van
geld en goederen toe. Bovendien kunnen als gevolg van fatsoenering zowel de be-
sparingen als de consumptieve bestedingen toenemen. Goederen dienen immers
in mindere mate als beleggingsobject of oppotmiddel en reserveringen hoeven
derhalve niet langer aan de circulatiesfeer onttrokken te worden. Nu sturen wel-
vaartseffecten op macroniveau zelden individueel gedrag. Toch valt ook op het
niveau van het huishouden te beredeneren dat fatsoeneringsprocessen een posi-
tief welvaartseffect kunnen hebben. Een simpel voorbeeld kan daarbij veel ver-
duidelijken.

Stel u hebt honderd euro en u wilt iets voor op de schoorsteenmantel
hebben. De keuze gaat ditmaal tussen een tinnen schaal van honderd
euro die een leven lang meegaat en in principe zijn waarde behoudt en
een porseleinen schaal van dertig euro die tien jaar meegaat. De duur-
dere en duurzame aankoop lijkt op het eerste gezicht de meest econo-
mische. Maar als u kiest voor de goedkopere porseleinen schaal en de
resterende zeventig euro tegen 5% rente wegzet en daar pas bij ver-
vanging op inteert, dan heeft u na dertig jaar 144 euro op de bank en
een gloednieuwe porseleinen schaal op de schoorsteenmantel. Maar
intussen hebt u voor 120 euro aan pronkgoed gespendeerd. Als u voor
de porseleinen schaal kiest, hebt u aan het einde van de rit dus én meer
vermogen gevormd én meer geld uitgegeven.

Zouden Leeuwarders uit de zeventiende eeuw analoog aan dit voorbeeld gehan-
deld hebben? Er waren natuurlijk wel wat verschillen met de situatie nu. In het
voorbeeld is met samengestelde rente gerekend, iets wat in die tijd als onethisch
werd beschouwd en zelfs verboden was. Samengestelde rente is evenwel geen
noodzakelijke voorwaarde voor een dergelijk hypothetisch scenario. Wel noodza-
kelijk is het bestaan van een vermogensmarkt. En in de zeventiende eeuw zullen we
daarbij in plaats van spaarrekeningen aan andere instrumenten moeten denken.
Een expanderende vermogensmarkt zou dus een belangrijke verklarende factor
kunnen zijn voor het in dit boek beschreven fatsoeneringsproces. Met Leeuwar-
der gegevens is deze hypothese gelukkig ook te toetsen.
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Wie de vele Leeuwarder boedelinventarissen doorneemt kan niet aan de in-
druk ontsnappen dat de wijze waarop de inwoners van deze stad hun vermogens
beheerden zich in de loop van de zestiende en zeventiende eeuw sterk wijzigde.
Naast realia gebruikte men in het midden van de zestiende eeuw nog maar een be-
perkt aantal beleggingsinstrumenten en dan vooral annuı̈teiten (lijfrenten e.d.) en
perpetuı̈teiten (eeuwige renten e.d.). In de loop der tijd zien we echter gestaag het
gebruik van (onderhandse) obligaties als krediet- en beleggingsinstrument toene-
men.7 Deze obligaties waren in principe kortlopende leningen tegen een rente-
vergoeding. In de praktijk hadden veel obligaties echter een langlopend karakter.
Niettemin bleef er voor de debiteur een betalingsverplichting bestaan, een belang-
rijk verschil met de ‘traditionele’ annuı̈teiten en perpetuı̈teiten waarvoor hooguit
een aflosmogelijkheid gold. Boekhoudkundig bestond er voor de crediteur ook een
belangrijk verschil tussen enerzijds obligaties en anderzijds annuı̈teiten en per-
petuı̈teiten. Obligaties staan in boedelinventarissen bijvoorbeeld altijd tegen de
nominale waarde van schuld geregistreerd terwijl van de andere instrumenten
slechts de jaarlijkse opbrengst wordt gememoreerd. Aangezien de meeste obli-
gaties impliciet of expliciet aan toonder waren gesteld, waren ze bovendien via
assignatie (machtiging) of cessie (overdracht) relatief gemakkelijk als betaalmid-
del te gebruiken. In feite was er dus sprake van geldcreatie, temeer daar handels-
schulden vaak per obligatie werden ‘vereffend’.

De overheid speelde een belangrijke rol bij deze expansie van de vermogens-
markt. In de eerste plaats door voor een grotere rechtsbescherming van met name
de crediteur te zorgen. Zo was het vanaf 1588 voor crediteuren in Friesland mo-
gelijk om obligaties en andere kredietinstrumenten bij de plaatselijke gerechten te
laten registreren (HCL, ORA, GG1: 1). Door registratie verkregen deze instrumen-
ten een semi-publieke status waardoor ze bij een faillissement van de debiteur
voorrang op niet geregistreerde instrumenten kregen (Tegenwoordige Staat IV:
600). Maar behalve op het gebied van wet- en regelgeving speelden overheden
ook als leners een belangrijke rol bij de expansie van de vermogensmarkt. In de
zeventiende eeuw werd namelijk ook door overheden in toenemende mate van
obligaties gebruikgemaakt om tekorten te dekken. Als grote en relatief betrouw-
bare spelers op de kredietmarkt droegen overheden in sterke mate bij aan het
vertrouwen in obligaties als kredietinstrument. Verder waren overheidsobligaties
vanwege de algemene bekendheid van de debiteur nog makkelijker dan parti-
culiere obligaties over te dragen aan een derde partij. Iets wat door overheden
alleen maar toegejuicht werd. Zolang obligaties bleven circuleren, kon afbetaling
immers wachten. In 1680 werden de gewestelijk ‘landschapsobligaties’ door de
Staten van Friesland zelfs tot wettig betaalmiddel verklaard (Charterboek V: 1179
& 1181).8 Vertrouwen liet zich echter niet zo makkelijk dicteren. En het besluit van
de Friese Staten kan dan ook gezien worden als een van de eerste tekenen dat de
overheid te overmoedig op de vermogensmarkt opereerde. Een houding die in de
achttiende eeuw zou leiden tot een onverantwoorde toename van de staatsschuld
op zowel gewestelijk als gemenebestelijk niveau (De Vries & Van der Woude 1995:
148ff).

Hoewel boedelinventarissen wel een beeld geven van de verandering in het
vermogensbeheer, is het moeilijk om hier via deze bron systematisch inzicht in
te krijgen. Buiten het huisraad worden andere bezittingen immers niet consistent
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Tabel 3.1: Aantal in de Leeuwarder Hypotheekboeken geregistreerde obligaties
en hun waarde in guldens van 1580, ca. 1600, ca. 1650 en ca. 1700

1599, 1600 & 1601 1650 & 1651 1699 & 1700

Aantal geregistreerde obligaties per jaar 21 380,5 218
Bevolking van Leeuwarden ± 10.000 ± 14.500 ± 14.500
Gemiddelde som per obligatie 232,02 (271,39) 303,59 (584,72) 343,34 (538,17)
Mediane som per obligatie 123,02 150,95 176,40

De cijfers tussen haakjes zijn standaard deviaties (n-1 methode).

in inventarissen vermeld. Bovendien speelt hierbij tevens de levenscyclus van het
huishouden een rol. Uit hedendaagse studies blijkt dat huishoudens doorgaans
meer geld opzij leggen naarmate zij langer ‘in bedrijf’ zijn. Hoewel hier voor de
zeventiende eeuw nauwelijks gegevens over bekend zijn, is er alle reden om aan
te nemen dat ook toen een dergelijke correlatie bestond (cf. De Vries 1993: 105).
Gelukkig zijn we niet van inventarissen afhankelijk om de bewegingen in de ver-
mogensmarkt in kaart te brengen. Zoals vermeld bestond er voor Leeuwarders
de mogelijkheid om obligaties voor het plaatselijke gerecht te laten registreren. En
deze registers, de zogeheten Hypotheekboeken, zijn allemaal bewaard gebleven
(HCL, ORA, GG serie). In Tabel 3.1. zijn enige statistische gegevens weergegeven
over het aantal daarin afgeschreven akten en de gemiddelde waarde daarvan aan
het begin, rond het midden en aan het eind van de zeventiende eeuw. De stij-
gende lijn die we in de eerste helft van de zeventiende eeuw zien in het aantal
obligaties dat daarin afgeschreven werd, is wellicht wat misleidend. Deze ‘servi-
ce’ werd immer pas sinds 1588 door het Leeuwarder stadsbestuur geboden en de
registratiepraktijk zal zeker hebben moeten groeien. Bovendien moeten we ons re-
aliseren dat slechts een fractie van de in Leeuwarden in omloop zijnde obligaties
voor het gerecht geregistreerd werd (cf. infra). Aan de andere kant laat de cen-
trale tendentie van de waarde van de geregistreerde obligaties wel een duidelijk
stijgende lijn zien. En deze lijn kunnen we bovendien doortrekken naar het einde
van de zeventiende eeuw. Een nog veel belangrijkere statistiek die we aan de Hy-
potheekboeken kunnen onttrekken is evenwel het verloop van de rentevoet op de
particuliere kapitaalmarkt gedurende de zeventiende eeuw. Hiervoor zijn steek-
proefsgewijs 1.442 obligaties getrokken uit de periode 1589-17239 en met behulp
van de in deze obligaties vermelde rentepercentages kon een vrij betrouwbare
tijdreeks samengesteld worden met betrekking tot de ontwikkeling van de rente-
voet (Figuur 3.1). Uit deze gegevens blijkt dat de rentevoet tussen 1615 en 1665
sterk daalde en in het bijzonder tussen 1655 en 1665.

De rentevoet is uiteraard op verschillende manieren als een economische graad-
meter te interpreteren. Zo is de invloed van het Rampjaar (1672) en de Spaanse
Successieoorlog (1702-1713), tijden waarin de overheid een groeiend beroep op de
vermogensmarkt deed, duidelijk uit de cijfers af te lezen. Maar dergelijke ‘eve-
nementiële’ gebeurtenissen verklaren natuurlijk niet de structurele daling van de
rentevoet in de zeventiende eeuw. De oorzaak hiervan lag eerder in de toene-
mende behoefte van huishoudens om vermogen renderend weg te zetten op de

73



HOOFDSTUK 3. HET FATSOENERINGSPROCES

Figuur 3.1: Gemiddelde rente (%) geheven op particuliere obligaties, Leeuwarden
1590-1720 (vijfjaarlijks voortschrijdend gewogen gemiddelde)
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De onderbroken lijnen geven de 95% betrouwbaarheidsintervallen aan.

kapitaalmarkt. En het aanbod van kapitaal nam hierbij sterker toe dan de vraag
(De Vries & Van der Woude 1995: 147/148; Klein 1996: 45). Uiteraard zijn er aller-
lei mitsen en maren verbonden aan het hanteren van de rentevoet als graadme-
ter voor het aanbod van kapitaal op de vermogensmarkt. We weten bijvoorbeeld
niet of de rente-elasticiteit van de vraag naar kapitaal wel redelijk constant bleef.
Niettemin zijn de dalende aandelen van het tin- en koperwerk en het stijgende
aandeel van het glas- en aardewerk in het totale (gemeten) huisraad sterk gecor-
releerd aan de dalende rentevoet. Zulks blijkt uit Tabel 3.2. waarin de determi-
natiecoëfficiënten zijn weergegeven voor de regressielijnen van de aandelen van
drie productgroepen ten opzichte van de tijd en ten opzichte van de rentevoet.
Dezelfde procedure is bovendien toegepast met betrekking tot het schilderijenbe-
zit onder Leeuwarder bakkers. De rentevoet blijkt de variantie in het aandeel van
de drie productgroepen in het totale gemeten goederenpakket en de variantie in
het schilderijenbezit onder Leeuwarder bakkers ongeveer evengoed te verklaren
als de tijd. Maar als proxy voor het aanbod op de vermogensmarkt verklaart de
rentevoet daarentegen ook echt iets. Het is immers een wel zeer sterke aanwijzing
dat de expansie van de vermogensmarkt hand in hand ging met de fatsoenering
van de consumptie. De verklarende kracht van de rentevoet wordt bovendien nog
sterker als we deze vergelijken met alternatieve hypothesen en als we kijken naar
de correlatie tussen de residuen van de regressielijnen en het tijdsverloop.

Bij alternatieve hypothesen kunnen we twee kanten uit denken. In de eerste
plaats kunnen we ons afvragen of de rentevoet wel een goede proxy is voor de be-
reidheid om kapitaal op de vermogensmarkt weg te zetten. Als het antwoord op
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Tabel 3.2: Determinatiecoëfficiënten (r2) voor de regressielijn van het aandeel van
drie productgroepen in het totale onderzochte goederenpakket ten opzichte van
de tijd en ten opzichte van de rentevoet, idem voor het schilderijenbezit onder
Leeuwarder bakkers

Tijd Rentevoet
Aardewerk & glas 0,37 0,38
Tin 0,35 0,32
Koper & messing 0,21 0,23

Schilderijen en prenten per bed 0,28 0,29
(bakkers; n= 74)∗

∗ Gegevens over de rentevoet zijn pas beschikbaar vanaf 1590. Inventarissen van voor dat jaar zijn niet
meegenomen in de berekening.

die vraag ontkennend zou zijn, dan constateren we evenwel een heel eigenaardig
fenomeen. Dan zou ceteris paribus een dalende rentevoet immers als logisch effect
hebben dat mensen meer van hun vermogen relatief risicoloos gaan beleggen in
waardevaste realia. En hoe verklaren we dan de correlatie tussen de rentevoet en
het teruglopend aandeel van het koper- en tinwerk in het huisraad? Als we op
voorhand de hypothese hadden gesteld dat een dalende rentevoet schatvorming
in de hand werkte, dan hadden we die immers zeker verworpen. De tweede mo-
gelijkheid is dat een ander fenomeen de geconstateerde verschuivingen beter of
even goed zou verklaren.

De loon- en koopkrachtontwikkeling wordt in de economische literatuur be-
schouwd als een belangrijke parameter voor de ontwikkeling van de consump-
tieve vraag. En naar de loonontwikkeling in de vroegmoderne tijd is door eco-
nomisch-historici betrekkelijk veel onderzoek gedaan. Voor het gewest Holland
beschikken we zelfs over vrij complete tijdreeksen (Noordegraaf 1980; Noorde-
graaf & Schoenmakers 1984). Dit onderzoek heeft zich vooral gericht op daglo-
nen in het bouwvak. Voor deze sector zijn loongegevens relatief makkelijk terug
te vinden en laten deze gegevens zich bovendien relatief eenvoudig internatio-
naal en interregionaal vergelijken. Voor Leeuwarden konden eveneens vrij veel
dagloongegevens voor het bouwvak verzameld worden. En aanvullend kon er
ook nog een reeks met maailonen samengesteld worden (Bijlage IV & V). Alleen
. . . de gegevens hebben grotendeels betrekking op de zestiende eeuw. Vanaf het
einde van de zestiende eeuw worden dagloongegevens nauwelijks meer vermeld
in de rekenboeken van de gast- en weeshuizen in de stad. Voor de zeventiende en
achttiende eeuw beschikken we daardoor maar over een handvol gegevens. Daar
komt nog eens bij dat voor de zestiende eeuw niet altijd duidelijk is of er sprake
was van zomer- of winterloon. Uit de Leeuwarder bronnen kon zelfs niet achter-
haald worden of hier destijds wel een onderscheid tussen gemaakt werd. Hoewel
de Leeuwarder en de Hollandse gegevens zich dus in veel opzichten moeilijk la-
ten vergelijken, geven zij evenwel geen aanleiding te veronderstellen dat de loon-
ontwikkeling in Leeuwarden trendmatig sterk van die in Holland afweek. Met
de nodige voorbehouden kunnen we er dus vanuit gaan dat de nominale daglo-
nen in het bouwvak in Leeuwarden tot circa 1630 of circa 1640 en stijgende trend
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vertoonden om daarna gedurende meer dan een eeuw nagenoeg bewegingloos te
blijven.

Hoewel de conversie van loon naar koopkracht altijd afhankelijk is van een
arbitrair goederenmandje, wordt het stijgende nominale loonpeil door de tot het
midden van de zeventiende eeuw aanhoudende prijsstijgingen en geldontwaar-
dingen in alle gevallen sterk afgezwakt (De Vries & Van der Woude 1995: 713-724).
Daar komt nog bij dat het ook om andere redenen niet verstandig is om alleen
op basis van de loonontwikkeling conclusies te trekken over de koopkracht. Het
historisch onderzoek naar de loonontwikkeling heeft zich bijvoorbeeld vooral op
de lonen van de volwassen mannelijke bevolking gericht, terwijl ook de verdien-
sten van vrouwen en kinderen aan de koopkracht van het huishouden bijdroegen
(Thirsk 1978: 173). Maar belangrijker nog is dat veel huishoudens niet alleen in-
komen uit loonarbeid genoten. De meestertimmerlieden en de meestermetselaars
hielden bijvoorbeeld premies in op de lonen van de knechts die zij in dienst had-
den. Ook konden zij bijverdienen in de handel in bouwmaterialen of in de ex-
ploitatie van onroerend goed.10 Voor de middengroepen in de samenleving gold
uiteindelijk toch dat ze in eerste instantie afhankelijk waren van het inkomen uit
hun onderneming. Dat gold zeker voor de personen wier boedelinventarissen in
dit boek onderzocht zijn. En we zouden de loonontwikkeling alleen al om die re-
den als een onjuiste verklarende factor kunnen beschouwen. Daar komt nog bij
dat er geen zinnig theoretisch verband is dat het geconstateerde verschijnsel van-
uit de ontwikkeling van de lonen en/of de koopkracht kan verklaren. Het enige
waaraan men zou kunnen denken is dat een sterk dalende koopkracht de vraag
doet toenemen naar surrogaten voor artikelen van dure materialen. Maar dat sce-
nario wordt door de beschikbare gegevens op geen enkele manier ondersteund.

De loonontwikkeling kan als verklaring voor het fatsoeneringsproces dus ge-
rust terzijde geschoven worden. Veel historici hebben echter een andere factor,
het prijsverloop, als de oorzaak voor deze en vergelijkbare verschuivingen in het
vroegmoderne consumptiepatroon aangewezen (o.a. Roche 1981: 145; Shammas
1990: 295-296; Overton et al. 2004: 141). Het verband is nochtans door geen van de
aangehaalde historici ook daadwerkelijk getoetst. In het vorige hoofdstuk is niet-
temin al aangetoond dat de stijging van de prijs van tin – de enige productgroep
waarvoor we over een goede prijsreeks beschikken – weliswaar van invloed was
op de hoeveelheid tin in het bezit van Leeuwarder huishoudens, maar dat deze
nauwelijks van invloed was op het aandeel van het tinwerk in het totale gemeten
goederenpakket (r2 = 0,06). De verklarende kracht van de rentevoet is dus een stuk
sterker (r2 = 0,32). Dat betekent overigens niet dat we de invloed van het prijsver-
loop in dit geval helemaal kunnen uitvlakken. Dit blijkt wel uit Tabel 3.3 waarin
de statistieken zijn gegeven van de samengestelde invloed van de rentevoet en
de tinprijs op het aandeel van het tinwerk in het totale gemeten goederenpakket.
Overigens blijkt uit deze meervoudige regressieanalyse eveneens dat de invloed
van het prijsverloop aanmerkelijk kleiner is dan die van de rentevoet. Het model
is niettemin erg waardevol voor residuenanalyse.

Een eenvoudige residuenanalyse kan duidelijk maken in hoeverre de in eerste
instantie als een tijdgebonden trend waargenomen verschuivingen binnen het ge-
meten goederenpakket afdoende door de rentevoet verklaard worden. Indien de
residuen, het verschil van de met de rentevoet voorspelde waarden en de feite-
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Tabel 3.3: Eenvoudig multiple regressiemodel van de invloed van de rentevoet en
de tinprijs op het aandeel van het tinwerk (%) in het totale gemeten goederenpak-
ket

Ongestandaardiseerde Gestandaardiseerde
coëfficiënten coëfficiënten Significantie (p)

Prijs -8,886 -0,155 0,005
Rente 1,689 0,535 < 0,001
Constante -2,582 0,121

R2
a 0,33

lijk waargenomen waarden, nog steeds gecorreleerd zijn aan het tijdsverloop, dan
kunnen we immers concluderen dat er nog andere (belangrijke) factoren in het
spel moeten zijn geweest. De resultaten van deze toetsing zijn niettemin positief.
Voor het koper- en messingwerk en bij het glas- en aardewerk zien we dat de re-
siduen geen significante correlatie met het tijdverloop vertonen. Hetzelfde geldt
voor het schilderijenbezit onder Leeuwarder bakkers. Iets anders ligt dat evenwel
bij het tinwerk. Weliswaar vertonen de residuen hier geen lineaire correlatie met
het tijdverloop, maar er is wel heel duidelijk sprake van een parabolische corre-
latie. Nemen we evenwel de residuen van het multiple regressiemodel uit Tabel
3.3 waarin ook het prijsverloop als onafhankelijke variabele is meegenomen, dan
blijkt er – ook parabolisch – geen significante correlatie met het tijdverloop meer
te zijn.11

De voorgaande toetsing bevestigt de hypothese dat de fatsoenering van de
consumptie het gevolg was van een expanderende vermogensmarkt, of daar in
elk geval sterk mee samenhing. Lastiger na te gaan is wat het micro-economisch
vermogenseffect van deze veranderingen is geweest. Zo valt eigenlijk niet te ach-
terhalen welk gedeelte van het huishoudbudget werd besteed aan huisraad.12 En
het is dan ook moeilijk om de geconstateerde verschuivingen in bezit naar de be-
stedingensfeer te vertalen. Toch is het wel mogelijk om enig licht op deze zaak
te werpen met de gegevens waar we wel over beschikken. Tussen 1610 en 1660
daalde het gezamenlijke aandeel van het tin- en koperwerk in het totale geme-
ten goederenpakket van circa 15% naar circa 7%. Voor gemiddelde huishoudens
in de brede Leeuwarder middenklasse leverde dat een ontpotting op van 30 à 40
gulden (nominaal!) en voor doorsnee huishoudens in deze groep van rond de 30
gulden.13 Voor bovengemiddelde huishoudens liep dat natuurlijk flink op. Voor
de rijkste huishoudens bedroeg die ontpotting zelfs meer dan honderd gulden.
Nu is het natuurlijk niet gezegd dat het vermogen dat zo werd vrijgemaakt linea
recta naar de vermogensmarkt werd doorgesluisd. Het porselein en de schilderij-
en die het koper- en tinwerk kwamen te ‘vervangen’ moesten tenslotte ook ergens
van betaald worden. Wat het directe effect op het vermogensbeheer is geweest,
blijft giswerk. Wel spreekt er uit de halvering van het aandeel van het koper- en
tinwerk een groot vertrouwen in het alternatief voor het beleggen in deze me-
talen: het wegzetten van vermogen op de kapitaalmarkt. Dat vertrouwen blijkt
ook wel uit de bedragen die in Leeuwarden op de particuliere vermogensmarkt
rondgingen.
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3.2.1 Nadere verkenning van de vermogensmarkt en het geldverkeer

Het is met behulp van de in 1650 en 1651 in de Hypotheekboeken afgeschreven
obligaties mogelijk een zeer tentatieve schatting te maken van de omvang van de
particuliere vermogensmarkt in Leeuwarden rond het midden van de zeventien-
de eeuw. In totaal werd in deze twee jaar voor 306.064 gulden (nominaal) aan obli-
gaties afgeschreven, dus circa 150.000 gulden per jaar. Aangezien van de zesenzes-
tig obligaties die ik in boedelinventarissen uit 1650 vermeld vond, er slechts vijf
terug te traceren waren in de Hypotheekboeken, is de kans dat een obligatie voor
het gerecht geregistreerd werd op ongeveer 7,5% te schatten. Een ruwe schatting
leert dan dat er in Leeuwarden rond het midden van de zeventiende eeuw jaar-
lijks voor zo’n twee miljoen gulden aan particuliere obligaties werd uitgeschre-
ven. Uiteraard geldt voor deze schatting een vrij groot betrouwbaarheidsinterval.
De boven- en ondergrens (α = 0,05) liggen daarbij respectievelijk op ongeveer één
miljoen en vijf miljoen gulden.

Behalve particulieren deden ook overheden een beroep op de Leeuwarder ver-
mogensmarkt om hun noden te lenigen (zie ook: ’t Hart 1989; Fritschy 2003). Zo
had de gewestelijke overheid in 1670 een schuld van zo’n tweeëneenhalf miljoen
gulden uitstaan in de vorm van landschapsobligaties, deels als gevolg van ge-
dwongen leningen die opgelegd waren aan ambtenaren en doopsgezinden (Ol-
denhof 1972: 203). Gezien de relatieve rijkdom, de oververtegenwoordiging van
ambtenaren en het niet onaanzienlijke aantal doopsgezinden14 die de stad ken-
merkten, zal een aanzienlijk deel van deze landschapsobligaties in handen van
inwoners van Leeuwarden zijn geweest.

Naast de gewestelijke overheid was ook de stedelijke overheid een aanzienlij-
ke speler op de lokale vermogensmarkt. Opvallend is dat de stedelijke overheid
relatief eenvoudig vrij grote bedragen tegen een lage rente kon lenen. Zo werd in
1670 door het stadsbestuur besloten om de leningen af te lossen van diegenen die
niet bereid waren om de rente naar 4 procent te brengen. Het geld hiervoor werd
verkregen door zes nieuwe obligaties uit te geven van in totaal 9.300 gulden, die
allemaal door particuliere crediteuren werden aangenomen.15 Behalve particulie-
ren waren namelijk ook de charitatieve corpora in de stad belangrijke crediteuren
op de obligatiemarkt. Bij de aanleg van de trekweg tussen Leeuwarden en Har-
lingen in 1646, een gezamenlijk project van beide steden, trad het (Old) Burger-
weeshuis als een van de belangrijkste geldschieters op. Met een som van 28.000
gulden financierde deze instelling maar liefst 58% van de kosten die voor reke-
ning van de stad Leeuwarden kwamen (HCL, OA, M 708). In 1673 bestond 26%
van de jaarlijkse inkomsten van het Old Burgerweeshuis uit rente van verstrekte
obligaties. Volgens de rekening over dat jaar had het weeshuis voor 31.765 gul-
den aan obligaties uit staan. Daarvan betrof 11.465 gulden (36%) obligaties ten
laste van particulieren. De rest van het bedrag betrof landschapsobligaties ten las-
te van de provinciale overheid. Iets meer dan een eeuw eerder was dit in 1538
opgerichte weeshuis nog een instelling waar betrekkelijk weinig geld in omging.
In veel opzichten was het weeshuis toen met eigen boerderij en boomgaard zelfs
zelfvoorzienend (HCL, OBW, 178; Spaans 1997: 53). Anders lag dat bij een an-
dere charitatieve instelling in de stad, het Sint Anthonygasthuis. Deze instelling
dreef al rond het midden van de zestiende eeuw voornamelijk op de inkomsten
uit de vele landerijen die het gasthuis bezat. Inkomsten uit losrenten en obligaties
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vormden slechts een marginale post op de begroting. Rond 1700 waren pachten
en huren weliswaar nog steeds de belangrijkste de belangrijkste inkomsten, maar
de inkomsten uit obligaties waren toen zeker niet marginaal meer te noemen. Vol-
gens de rekening over 1701 had het Gasthuis toen 43.418 gulden volgens obligatie
tegoed, waarvan 4.048 (9%) te laste van particulieren en 39.370 (91%) te laste van
de provinciale overheid (HCL, SAG, 920-925).

De hier gepresenteerde gegevens over de vermogensmarkt in Leeuwarden in
de tweede helft van de zeventiende eeuw zijn weliswaar incidenteel en soms wei-
nig nauwkeurig, maar dat neemt niet weg dat ze een binnen het bestek van dit
betoog toereikend beeld geven van de grote hoeveelheid geld die op deze manier
in beweging bleef. En om de hiervoor genoemde bedragen in perspectief te plaat-
sen is het goed om te bedenken dat de totale som van particuliere vermogens in
Leeuwarden in 1672 zo’n twintig miljoen gulden bedroeg. Van dat bedrag was
trouwens negen miljoen gulden (45%) in handen van slechts 272 huishoudens,
zo’n 7 à 8% van het totaal.16 Uiteraard hebben ook deze gegevens een incidenteel
karakter en het is evenmin duidelijk hoe nauwkeurig ze zijn. Het is immers al-
tijd de vraag wat we precies onder vermogen moeten verstaan in fiscale bronnen;
of het bijvoorbeeld bruto of netto vermogens betreft. Maar hoe die exacte bedra-
gen ook geweest mogen zijn, uit hetgeen hier is medegedeeld rijst geenszins het
beeld van een economie waarin rijkdom voornamelijk werd opgepot. En dan heb-
ben we het in dit verband nog niet eens gehad over de grote bedragen aan in-
en uitgaande boekschulden die we in inventarissen van met name ondernemers
vaak vermeld vinden. De beschrijving van deze posten kan soms wel meer dan
de helft van een boedelinventaris beslaan. Maar in veel inventarissen vinden we
ze ook helemaal niet vermeld zonder dat daar een duidelijke reden voor aan te
wijzen is. De boekschulden zijn door mij dan ook niet systematisch in het onder-
zoek betrokken. Maar ook zonder uitgebreid onderzoek naar de boekschulden zal
duidelijk zijn dat onderling krediet een belangrijke rol vervulde in de Leeuwarder
samenleving aan het eind van de zeventiende eeuw.

Het grote belang van obligaties in het vermogensbeheer lijkt in tegenspraak
met de conclusie van De Vries en Van der Woude (1995: 115) dat aan het eind
van de zeventiende eeuw en in de achttiende eeuw grote, zelfs ‘adembenemende’,
hoeveelheden contant geld in Nederlandse huishoudens aanwezig waren. Zij sug-
gereren daarbij dat bij een dergelijke reële geldvoorraad contante betaling wel de
norm moet zijn geweest. Hun conclusies zijn evenwel om verschillende redenen
discutabel. De Vries en Van der Woude baseren zich voornamelijk op de studies
van Wijsenbeek-Olthuis (1987) naar het achttiende-eeuwse Delft en de studies van
Prak (1985), Kooijmans (1985) en De Jong (1985) naar het Hollandse regentenpa-
triciaat in de achttiende eeuw en daarnaast op niet nader gespecificeerd (eigen?)
inventarissenonderzoek op het Noord-Hollandse en Friese platteland. Boedelin-
ventarissen (of memories van successie) zijn in alle gevallen de onderliggende
bron. Deze bron laat zich wat het bezit van contant geld betreft echter heel moei-
lijk interpreteren. De Vries en Van der Woude geven dat overigens deels zelf al
aan. Boedelinventarissen werden immers vaak opgemaakt om een boedel te li-
quideren en zo’n liquidatie was op het moment van inventarisatie doorgaans al
half in gang gezet. Vooral met het innen en aflossen van de in- en uitgaande boek-
schulden was vaak al een begin gemaakt. Soms zien we de bewijzen hiervan in de
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inventaris terug en worden er posten betreffende betalingen en ontvangsten ge-
boekt. Maar hoe vaak blijven we hierover in het ongewisse? Verder worden con-
tanten net als waardepapieren en boekschulden niet consistent in boedelinventa-
rissen vermeld.17 Het ontbreken van contanten in de beschrijving kan betekenen
dat er geen of nauwelijks contanten in de boedel aanwezig waren. Dat kwam ze-
ker voor want heel af en toe vinden we in inventarissen namelijk een post ‘gereed
geld’ waarachter ‘nihil’ of ‘pro memorie’ vermeld wordt. En dat hoeft beslist niet
te betekenen dat het huishouden in kwestie onvermogend was. Maar hoe inventa-
rissen waarin geen contant geld vermeld wordt, in het algemeen geı̈nterpreteerd
moeten worden is bij de huidige stand van het onderzoek gewoon niet te zeggen.
Wel is duidelijk dat in beschrijvingen waarin de post ‘gereed geld’ wel is beschre-
ven, de genoemde bedragen sterk uiteenlopen. Dat kan variëren van vijftig tot
duizenden guldens. En gemiddelde bedragen aan contant geld, zoals die door
De Vries en Van der Woude vermeld worden, hebben bij een dergelijke verdeling
geen enkele zeggingskracht. Om aan hun spectaculaire bedragen aan contant geld
per huishouden te komen, maken De Vries en Van der Woude bovendien gebruik
van de (ongewogen!) gemiddelde samenstelling van vermogens en passen deze
vervolgens toe op een gemiddeld vermogen. De scheve verdeling van contanten
over de huishoudens wordt zo als het ware ‘vermenigvuldigd’ met de scheve ver-
deling van vermogens over de huishoudens!18

De bedragen aan contant geld per huishouden, zoals die door De Vries en Van
der Woude genoemd worden, geven beslist een verkeerd beeld van het bezit aan
contant geld. En dat die gemiddelden lager ingeschat moeten worden, is daarbij
eigenlijk niet eens het belangrijkste punt. Veel relevanter is de constatering dat
het bezit aan contant geld erg ongelijk verdeeld was, ook binnen groepen met een
min of meer gelijke vermogenspositie. De grotere hoeveelheden contant geld ko-
men we bovendien vaak tegen bij heel specifieke beroepspersonen zoals ontvan-
gers en bij renteniers. Verder is opvallend dat in veel inventarissen waarin contant
geld vermeld wordt, alleen of vooral relatief grote coupures opgegeven worden.
Men denke bijvoorbeeld aan gouden dukaten die aan het eind van de zeventien-
de eeuw afhankelijk van de koers en de kwaliteit van de munt zo’n vijf en een
halve gulden deden, min of meer het weekloon van een ongeschoolde arbeider.
Zulke coupures waren volstrekt ongeschikt voor het dagelijkse betalingsverkeer
en kenden dan ook een zeer lage omloopsnelheid. Vergelijk het met de briefjes van
200 en 500 euro vandaag de dag, coupures die alleen in heel specifieke situaties
worden gebruikt. De grote coupures die we in zeventiende- en achttiende-eeuwse
huishoudens aantreffen, zullen eveneens voor specifieke doeleinden zijn gebruikt.
We moeten hierbij denken aan transacties in onroerend goed, waarbij doorgaans
betaling in klinkende munt werd geëist,19 aan het aflossen van schulden, aan het
uitlenen van geld en het betalen van belastingen. Muntgeld, en zeker muntgeld in
grote coupures diende dan ook vooral als betaalmiddel.

Vaak wordt er door economen en economisch-historici geen duidelijk onder-
scheid gemaakt tussen geld als betaalmiddel en geld als ruilmiddel.20 Toch is dit
verschil essentieel voor een goed begrip voor de rol van geld en krediet in de
vroegmoderne en de hedendaagse samenleving (cf. Polanyi 1971: 175-203; Mul-
drew 1998; Lietaer 2001). Een betaling is namelijk niet per se een ruil. Er zijn tal
van situaties waarin een betaling plaats vindt zonder dat daar een aanwijsbare te-
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genprestatie tegenover staat: het betalen van belastingen en boetes, het geven van
geld aan goede doelen, het uitlenen van geld en het voldoen van schulden. Aan
de andere kant zijn er ook tal van situaties waarin een ruil plaats vindt zonder dat
deze met een betaling gepaard gaat. Daarbij kan het gaan om barter transacties
waarbij goederen en/of diensten tegen elkaar geruild worden, maar ook, en dat
is in ons geval veel belangrijker, om transacties op krediet.

3.2.2 Krediet en geldcreatie

‘Credit is a Value raised by Opinion, it buys Goods as Mony doe’s; and in all
Trading Citys, there’s more Wares sold upon Credit, then for present Mony,’ zo
schreef de Engelse medicus Nicholas Barbon in 1690 (ed. 1905). En mocht dat in de
Republiek der Verenigde Nederlanden, waar hij zijn studietijd had doorgebracht,
anders zijn geweest, dan had hij daar zeker melding van gemaakt. Overigens is
ruilverkeer op basis van krediet nog steeds veel gebruikelijker dan ruilverkeer op
basis van directe contante betaling. Hoewel het in de afgelopen eeuw gebruikelijk
is geworden om onze dagelijkse boodschappen direct te betalen, is het in het za-
kelijk verkeer nog altijd gebruikelijk dat er een periode zit tussen levering en beta-
ling. Verder zijn er nog vele andere vormen van lang en kort krediet die als ruilmid-
del dienen. En het fungeren van krediet als ruilmiddel is geen juridische fictie, zoals
Von Mises (1981: 1.1.3) meent. Voor veel ondernemers is het een reëel gegeven dat
zij goederen en/of diensten leveren in het vertrouwen dat betaling zal volgen. In
de zeventiende eeuw gold dat nog sterker dan nu. Het aanhouden van een depo-
sitorekening bij de Amsterdamse Wisselbank was destijds slechts voorbehouden
aan een select groepje internationaal opererende kooplieden en een snelle vereffe-
ning van handelsschulden per bankrekening was doorgaans dus niet mogelijk. De
kredietperioden tussen transactie en betaling waren dan ook vaak erg lang. Tenzij
er natuurlijk contant en per direct betaald werd, maar dat was over het algemeen
zeker niet de norm, noch in de groothandel, noch in de detailhandel. Dat blijkt wel
uit de grote bedragen aan boekschulden die we in boedelinventarissen aantreffen
en de vele transacties op krediet die we in de Leeuwarder Hypotheekboeken te-
rugvinden. Er zat bovendien een economische rationaliteit achter transacties op
krediet. Nog afgezien van het feit dat transacties op krediet een belangrijke klan-
tenbinder waren21 (en zijn), waren dergelijke transacties ook veel handiger voor
de leverancier en voor de afnemer. Door de grote diversiteit aan munten die in
omloop was, moest bij betalingen nog flink gerekend worden. Daar kwam nog
bij dat betalingen in contanten het probleem van wisselgeld en het gevaar van
diefstal en verlies met zich mee brachten.

Laten we ons een voorstelling proberen te maken van hoe leverancierskrediet
in het zeventiende-eeuwse Leeuwarden als ruilmiddel functioneerde. Stel: bakker
Boele verkoopt voor vijf gulden brood aan kleermaker Keimpe, die op zijn beurt
weer voor vijf gulden kleren aan Sjoerd de schoenmaker verkoopt. En deze Sjoerd
heeft nog vijf gulden van Boele tegoed vanwege geleverd schoeisel. In deze situ-
atie zou het absurd zijn als Boele, Keimpe en Sjoerd de beurzen zouden trekken.
De schulden kunnen immers gewoon tegen elkaar weg gestreept worden. En in
plaats van hun goede geld in een nutteloze circulatie te brengen, kunnen Boe-
le, Keimpe en Sjoerd dat beter aanhouden voor noodzakelijkere betalingen. Door
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de expansie van de particuliere obligatiemarkt in de zeventiende eeuw namen
de mogelijkheden voor dergelijke multilaterale semi-barter transacties sterk toe.
Het formaliseren van handelsschulden door ze om te zetten in een obligatie gaf
de crediteur niet alleen extra zekerheid, middels endossementen als assignatie en
cessie kon de crediteur de vordering ook makkelijker overdragen. Het stelsel van
transacties op krediet werd zo minder afhankelijk van de coı̈ncidentie van we-
derzijdse schuld. Zulks wordt duidelijk als we de situatie van Boele, Keimpe en
Sjoerd iets anders voorstellen. Het is immers niet onwaarschijnlijk dat Sjoerd hele-
maal geen kleren van Keimpe wil hebben. Keimpe zit vervolgens door het gebrek
aan inkomsten nogal krap bij kas maar heeft als vaste klant nog wel wat krediet bij
Boele. Omdat Boele wel wat betalingszekerheid wil hebben besluiten hij en Keim-
pe om de broodschulden van de laatste per obligatie vast te leggen. Deze obligatie
wordt door Boele vervolgens weer gecedeerd aan Sjoerd om zijn schuld bij hem
af te lossen. Sjoerd draagt deze obligatie op zijn beurt weer over aan de advocaat
Atsma aan wie hij nog het een en ander aan proceskosten schuldig is. Atsma heeft
geld genoeg en houdt deze obligatie als een stukje renderend vermogen in zijn be-
zit. Na verloop van tijd heeft Keimpe zijn zaken weer op orde en lost zijn schuld
en de inmiddels verstreken interessen bij Atsma af. Eind goed, al goed. Maar be-
langrijker nog is dat er in dit voorbeeld drie transacties hebben plaatsgevonden
tegenover één betaling. Bovendien heeft er belichaamd in de obligatie enige tijd
een hoeveelheid ‘giraal geld’ bestaan.

Hoewel ik met de Friese namen de lezer natuurlijk de indruk heb willen geven
dat deze scenario’s zich ook echt in Leeuwarden af zouden hebben kunnen spelen,
blijven ze fictief. In de praktijk is het namelijk heel moeilijk om het overdragen van
obligaties en andere kredietinstrumenten over meerdere schakels te volgen. Wel
vinden we individuele assignaties en cessies terug22 evenals, maar dat is al ver-
meld, vele transacties op krediet. Echt speculatief zijn deze scenario’s dus ook niet,
temeer daar het hier geen revolutionair theoretisch inzicht betreft. Mutatis mutan-
dis vinden we dezelfde theoretische scenario’s namelijk al terug in de Principles of
Economics van John Stuart Mill (1909, 3.11), waarvan de eerste editie verscheen in
1848. Hoewel het voor Mill nog volkomen duidelijk was dat leverancierskrediet
als ruilmiddel functioneert, is dit principe sindsdien grotendeels aan het aandacht
van de economische theorievorming ontsnapt. Pas recent bloeit de interesse voor
dit fenomeen weer op. Door de opkomst van snelle elektronische informatiesyste-
men is het aantal (semi-)barter transacties namelijk weer groeiende. En vanuit de
theoretische hoek heeft bijvoorbeeld Lietaer (2001) met zijn kritische geldtheorie
de aandacht weer op dergelijke transacties gevestigd.

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor het feit dat de aandacht
van economen voor leverancierskrediet als geldvorm in de loop van de twin-
tigste eeuw is verslapt. Door institutionele wijzigingen in het betalingsverkeer
zijn het aanhouden van depositorekeningen en het vereffenen van schulden via
bankrekening bijvoorbeeld steeds gebruikelijker geworden. Zulks heeft uiteraard
zijn reflectie in de economische theorievorming gevonden, onder andere in de
invloedrijke kwantiteitstheorie. Deze theorie wordt kort samengevat in de beken-
de verkeersvergelijking van Fisher die stelt dat de geldhoeveelheid (M) maal de
omloopsnelheid (V) gelijk is aan het gemiddelde prijsniveau (P) maal het aantal
transacties (T). Met inbegrip van giraal geld en leverancierskrediet luidt deze:
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MV + M ′V ′ + E′′ − E′′′ = PT

Waarbij MV en M’V’ respectievelijk betrekking hebben op de reële en de girale
geldsfeer, E” de hoeveelheid leverancierskrediet is en E”’ voor de aflossingen van
leverancierskrediet staat.23 Binnen de strikte kwantiteitstheorie gaat men er van-
uit dat E” en E”’ afgezien van insolventie van kredietnemers doorgaans nagenoeg
gelijk zullen zijn en dat de component E” - E”’ derhalve overbodig in de verkeers-
vergelijking is. Zij die minder strikt in de leer zijn, wijzen er echter op dat ook
door conjuncturele invloeden een aanmerkelijk verschil tussen E” en E”’ kan be-
staan (Fisher 1922: app. 3; Verrijn Stuart 1942: 81). Niettemin gaat de kwantiteits-
theorie er dus vanuit dat leverancierskrediet op termijn alsnog resulteert in een
hetzij contante hetzij girale betaling. In het voorgaande is er echter al op gewezen
dat E” ook met gesloten beurzen vereffend kan worden en dat leverancierskrediet
in een formeel kredietinstrument omgezet kan worden dat vervolgens middels
endossementen als ruilmiddel dienst kan doen. In beide gevallen functioneert le-
verancierskrediet de facto als giraal geld. De nogal formalistische kwantiteitstheo-
rie kent in zulke situaties dan ook de nodige beperkingen. John Stuart Mill (1909:
3.11.3) waarschuwde hier al voor in een tijd dat de kwantiteitstheorie nog in een
embryonaal stadium verkeerde: ‘In a state of commerce in which much credit is
habitually given, general prices at any moment depend much more upon the state
of credit than upon the quantity of money. For credit, though it is not productive
power, is purchasing power; and a person who, having credit, avails himself of it
in the purchase of goods, creates just as much demand for the goods, and tends
quite as much to raise their price, as if he made an equal amount of purchases
with ready money.’

Hoewel economen snel geneigd zijn om aan leverancierskrediet een prijsop-
drijvend effect toe te kennen, is dit beslist geen wet van Meden en Perzen. Een
uitbreiding van het leverancierskrediet kan ook een verminderde omloopsnelheid
van het reële geld of een toename van het aantal transacties tot gevolg hebben.
We kunnen ons immers heel goed een economisch systeem voorstellen waarbin-
nen leverancierskrediet het enige ruilmiddel is en waarbinnen een niet aan een
reële munteenheid gebonden rekeneenheid wordt gehanteerd om deze kredieten
met elkaar te vereffenen. Over de hele wereld bestaan namelijk tal van dergelij-
ke, meestal kleinschalige, parallelle economische systemen (Lietaer 2001). Binnen
zulke uitwisselingsnetwerken geldt dus:

E′′ = PT

Het succes van zulke systemen vloeit doorgaans voort uit het feit op deze manier
transacties mogelijk worden gemaakt die binnen de reguliere geldeconomie niet
mogelijk zijn. Binnen zo’n gesloten systeem is prijs, vaak uitgedrukt in arbeids-
uren, bovendien een betrekkelijk stabiel gegeven. Dus:

∆E′′ ∼ ∆T

Uiteraard is dat niet meer per se het geval als zo’n systeem binnen de reguliere
geldeconomie geı̈ntegreerd zou zijn, maar ook dan geldt nog dat leveranciers-
krediet transacties mogelijk maakt die tegen directe betaling niet of nauwelijks
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mogelijk zijn. Als we naar het zeventiende-eeuwse Leeuwarden kijken, dan is het
niet moeilijk om in te zien dat de economische centrumfunctie die de stad vervul-
de nauw samenhing met de mogelijkheden voor leverancierskrediet. In de Friese
hoofdstad vonden er voortdurend transacties plaats tussen Leeuwarders onder-
ling en tussen Leeuwarders en de inwoners van het omringende platteland. Er be-
stond bovendien een intensief handelsverkeer tussen Leeuwarden en de Holland-
se steden, in het bijzonder Amsterdam (Nijboer 1995 & 1999). Als al die transacties
hadden plaats gevonden tegen contante en directe betaling zou er een absurde, en
met de verkeers- en communicatiemiddelen van die tijd ook onmogelijke, geld-
stroom op gang hebben moeten komen (cf. Muldrew 1998: 102).

Nu was leverancierskrediet niet iets nieuws in de zeventiende eeuw. Voor zo-
ver de bronnen terugreiken werd er in Leeuwarden al op rekening gekocht en
geleverd.24 Wel nieuw in de zeventiende eeuw was dat door de expansie van de
particuliere obligatiemarkt de mogelijkheden voor kredietverstrekking en schuld-
vereffening aanzienlijk werden verruimd. In het bijzonder de overdraagbaarheid
van schulden werd sterk verbeterd. Dat is iets waarover buiten de sfeer van de
internationale handel en de haute finance (b.v. Munro 1991; Gelderblom & Jonker
2004) nog maar weinig bekend is, maar waarvan het economisch belang moeilijk
te overschatten is.

Om meer inzicht te krijgen in de welvaartseffecten van het fatsoeneringsproces
en de daarmee verbonden expansie van de particuliere obligatiemarkt is vergelij-
kend onderzoek in andere plaatsen nodig. Wel kunnen we uit het voorgaande
concluderen dat onderling krediet en in het bijzonder particuliere obligaties in de
zeventiende eeuw een veel belangrijkere rol in de Nederlandse economie speelden
dan tot nu toe uit de literatuur blijkt. Hetgeen hier is medegedeeld over het func-
tioneren van onderling krediet in het zeventiende-eeuwse Leeuwarden is overi-
gens slechts een bescheiden bijdrage als men het vergelijkt met de uitgebreide
studie die Muldrew (1998) heeft gewijd aan hetzelfde fenomeen in vroegmodern
Engeland. Niettemin kunnen we in navolging van hem stellen dat de expansie van
de vermogensmarkt evenzeer een sociaal-cultureel fenomeen was als een econo-
misch. In het bijzonder de daarmee samengaande formalisering of beter ‘contrac-
tualisering’ van krediet hield immers een depersonalisatie van sociale relaties in.
Krediet stamt bovendien van het Latijnse ‘credo’, wat geloven of vertrouwen be-
tekent. En Marx (1970: 2.3.b) parafraserend kunnen we stellen dat gaandeweg het
proces de ‘gelovige’ tot een crediteur werd verlatiniseerd voor wie in plaats van
de moraal de jurisprudentie de basis werd voor zijn relatie tot de schuldenaar.

3.3 De cultuur van kredietpapieren en fatsoen

In het voorgaande is duidelijk geworden dat er een duidelijke economische ra-
tionaliteit achter het fatsoeneringsproces in het zeventiende-eeuwse Leeuwarden
zat. Om het eenvoudig te stellen: sparen levert meer revenuen op dan schatvor-
ming. Niettemin bleek dat de winst die een eenvoudig huishouden in dit opzicht
kon maken bescheiden was. De vraag is dan ook in hoeverre die economische
rationaliteit als verklaring afdoende is, temeer daar in het voorgaande eigenlijk
alleen naar de ruilwaarde en niet naar de gebruikswaarde van goederen en depo-
sito’s is gekeken. Die problematiek valt niet zomaar terzijde te schuiven. Want was
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de gebruikswaarde van een porseleinen vaas wel even groot als die van een tin-
nen equivalent? Dezelfde vraag kunnen we trouwens ook stellen met betrekking
tot een spaartegoed in de vorm van een obligatie en een deposito van waarde-
vaste materialen. En deze vergelijkingen vallen niet alleen met rangschikkingen
van individuele voorkeuren te vatten. Naast praktisch nut, waardevastheid en
rendement speelden hierbij namelijk ook morele, esthetische en sociale issues een
rol. Veranderingen in waardeoordelen op maatschappelijk niveau veronderstel-
len, hoezeer ze ook in termen van rationele keuzes te begrijpen zijn, altijd een
bepaalde culturele dynamiek.

In het navolgende zal ik nagaan hoe culturele factoren een rol hebben gespeeld
bij het fatsoeneringsproces in het zeventiende-eeuwse Leeuwarden. Cultuur kun-
nen we daarbij op twee manieren operationaliseren. Enerzijds kunnen we cultuur
benaderen als de gedeelde ideeënwereld van waaruit de mensen handelen. We
kunnen cultuur echter ook beschouwen als een bestel van gewoontes, die zowel
aan verandering als verstarring onderhevig kunnen zijn. Ook zo’n bestel kan als
een context dienen van waaruit actores ‘gewoontegetrouw’ handelen. Het is mis-
schien goed om te benadrukken dat deze twee cultuurbegrippen geen ontologi-
sche definities inhouden van wat cultuur nu eigenlijk is. Ze geven alleen aan hoe
processen en stelsels die we onder de categorie cultuur kunnen scharen, zouden
kunnen werken. Verder is het ook niet zo dat de ene òf de andere operationalisering
principieel juist zou zijn. De dagelijkse praktijk leert immers dat mensen zowel
vanuit ideeën als vanuit gewoontes kunnen handelen. We kunnen er dan ook niet
op voorhand vanuit gaan dat de culturele dynamiek van het fatsoeneringspro-
ces primair vanuit ideeën of primair vanuit gedrag verklaard kan worden. In mijn
verkenning van die culturele dynamiek zullen beide benaderingen daarom een rol
spelen. Ik begin daarbij vanuit de ideeënwereldbenadering. De reden daarvoor is
eerder empirisch dan theoretisch van aard. Voor ons relevante ideeën hebben nu
eenmaal meer sporen in de bronnen achtergelaten dan de rituelen en gewoontes
van alledag. En wat de verklarende kracht van deze benadering ook moge zijn, ze
stelt ons in elk geval in staat om de problematiek nader te concretiseren.

3.3.1 Onbehagen over de waarde van kredietpapieren en fatsoen

’As paper in Holland passes for money, pamphlets with us pass for religion and
policy. A bit of paper in Holland, from a man of credit, takes up goods here, pays
debts there; so a pamphlet will take up fools here, make fools there.’ Zo schreef
de Engelse toneelschrijver John Crowne in 1683 (geciteerd door Peters 1996: 365).
Verspreid in de vroegmoderne literatuur vinden we meer verwijzingen naar een
zeker onbehagen dat geleefd moet hebben met betrekking tot de waardering van
zowel kredietinstrumenten als fatsoen. Bij Shakespeare is bijvoorbeeld een belang-
rijke element in de opstand van Jack Cade in het tweede deel van Henry VI het
ressentiment tegen de almacht van het geschreven woord, niet in de laatste plaats
ook met betrekking tot financiële instrumenten. Het opstellen van schriftelijke re-
keningen en schuldbekentenissen wordt door Cade en de zijnen voorgesteld als
een oneerlijke (en oneervolle) manier van zaken doen. Er zit een duidelijk nostal-
gisch aspect aan dit ressentiment. De boekdrukkunst en boeken met rode letters
hebben het mondelinge woord, het woord van eer, verdrongen. In de goede ou-
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de tijd, zo redeneert Cade, had men nog geen (reken)boeken en werden schulden
op een eerlijke manier bijgehouden met kerfstokken (Chartier 1993:104/5). Sha-
kespeare verplaatst op deze manier gevoelens die in zijn eigen tijd leven naar een
historische gebeurtenis van zo’n anderhalve eeuw eerder. Zo’n historische distan-
tiering schept een veilige afstand voor een zedenschets: de lezer of toeschouwer
herkent de situatie maar hoeft zich niet direct aangesproken te voelen. Bredero-
de past dezelfde literaire truc toe in zijn Spaanschen Brabander uit 1617, waarin de
flamboyante Antwerpenaar Jerolimo een spoor van schulden trekt door het Am-
sterdam van vlak voor de Alteratie (1578) om vervolgens met de noorderzon te
vertrekken. (Misschien naar Leeuwarden want daar duikt hij als de kwakzalver
Dr. Ierolymo Banqueroza di Cale-Borzia weer op in Petrus Baardt zijn Deugden-
spoor uit 1645.) Brederode drijft in de Spaanschen Brabander niet alleen de spot met
het vertoon van Jerolimo en het krediet dat hij daarvoor krijgt. De schijnheilig-
heid van de autochtone Amsterdammers moet het evenzeer ontgelden. Zo passe-
ren Gierighe Geeraart en zijn vrouw Geert elkaar obligaties vanwege onderlinge
diensten. Het is een beeld dat schril afsteekt tegen dat van de oprechte inheemse
Hollander voor wie een woord een woord is. Een beeld dat in hetzelfde jaar dat
de Spaanschen Brabander werd geschreven, door de niet van chauvinisme gespeen-
de Amsterdamse burgemeester Cornelis Pietersz Hooft in een toespraak voor de
vroedschap werd geschetst. In deze toespraak wees Hooft er ter illustratie van de
aangeboren oprechtheid van de Hollanders op, dat zij die in de Oostzeehandel
actief waren, vaak zonder enige schriftelijke waarborg goederen van derwaarts
gezonden kregen (Van Stipriaan 1997).

Het kredietinstrument stond moreel gezien in een kwade reuk. Nog afgezien
van het feit dat rentegevende obligaties altijd de associatie met woeker opriepen,
werden schriftelijke overeenkomsten in het algemeen en schuldbekentenissen in
het bijzonder als kunstmatige constructies beschouwd, waarbij altijd het gevaar
bestond dat een van beide partijen het slachtoffer werd van advocatenstreken.
Moreel gezien konden kredietinstrumenten dan ook niet tippen aan ongeschre-
ven afspraken waarbij een woord een woord was. En uiteindelijk gold, zoals een
oud Nederlands spreekwoord wil: het beste geloof is gereed geld. Mutatis mutan-
dis vinden we dezelfde tegenstellingen terug bij de waardering van fatsoen in de
consumptieve sfeer.

Een bekende fabel van Aesopeus gaat over een aardewerken pot en een kope-
ren ketel die een rivier afdrijven. Op een bepaald moment vraagt de aardewerken
pot aan de koperen ketel of die een eindje verderop wil gaan zwemmen omdat
een eventuele botsing hem beslist fataal zou worden. ‘Zo onzeker is het leven
van een arme die een machtig man als buurman heeft’, voegde de fabeldichter
daaraan toe. Deze fabel was een populair thema in de zestiende- en zeventiende-
eeuwse emblemataliteratuur, ook bij Nederlandse schrijvers als Cats en Roemer
Visscher. En hoewel de moraal wel eens iets anders uitgelegd werd, was de asso-
ciatie van een koperen ketel met rijkdom en een aardewerken pot met armoede
altijd vanzelfsprekend (Luijten 1995). Het thema keert ook terug in de afwijzing
van porseleinen pronkgoed door moralistische auteurs. Zo zorgden volgens de
schrijver van De gedebaucheerde en betoverde Koffy en Thee wereld uit 1701 de ‘Zotter-
nyen, afkomstig van de Turken en verwijfde Indiaanen’ ervoor dat de Hollanders
niet meer uit de stoere zilveren bier bekers dronken, maar breekbare porseleinen
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kopjes gebruikten. Volgens hem zou het beter zijn als Hollandse vrouwen geen
kapitalen aan porselein zouden besteden. Wanneer het porselein breekt, zo re-
deneerde hij, lijdt men kapitaalverlies, terwijl het zilver altijd zijn waarde houdt
(Reinders e.a. 1994: 111).

Fatsoen wordt in teksten uit de zestiende en zeventiende eeuw vaak omschre-
ven als een schertswaarde. Shakespeare, zelf een ‘self-fashioned man’ (Greenblatt
1980), speelt in zijn werk voortdurend met het idee van ‘fashioning’ als een manier
om sociale identiteiten te verbergen en anders voor te stellen dan ze zijn. In Much
Ado About Nothing valt zelfs een running gag rond dit thema te ontdekken, waar-
bij ‘fashion’ in de wisselende betekenis van bedrog, snit, mode, vorm en schijn
gebruikt wordt en soms in alle betekenissen tegelijk. ‘But seest thou not what a
deformed thief this fashion is?’ vraagt Borachio dan ook op een gegeven moment
aan zijn kompaan Conrade. De laatste is, mede door de woordspelerigheid, wel-
iswaar niet meteen overtuigd maar komt uiteindelijk toch tot de conclusie dat
‘fashion wears out more apparel than the man’. Er wordt zo een duidelijke dicho-
tomie neergezet tussen fatsoen en werkelijke waarde: ‘the man’. Het idee komt
ook in de Nederlandse literatuur naar voren. Zo schrijft Constantijn Huygens in
een lofdicht voorin het Banket-werk van goede gedachten (1657) van zijn vriend Johan
de Brune:

Keurt dit Goud, leser, niet nae ‘t oogh, maer nae ‘t gewicht,
Wat u schort aen ‘t fatsoen, sultgh’ aende waerde winnen:

Wederom wordt er een dichotomie neergezet tussen fatsoen en werkelijke waar-
de, sterker nog absolute waarde. Vondel legt in zijn Bespiegelingen Van Godt uit
1662 nadrukkelijk het verband tussen God en goud dat door hem de ‘afdruck van
Godts waerde’ wordt genoemd (Werken IX: 409). Fatsoen als schertswaarde, ma-
teriaalwaarde als echte waarde, met als overtreffende trap de materiaalwaarde
van goud, de ‘afdruck van Godts waerde’. Het was een logica waar binnen de
zeventiende-eeuwse context moeilijk tegenop te boxen viel. Zelfs voor degenen
die wel een waarde aan het fatsoen toekenden, dienden de edele metalen nog al-
tijd als referentiekader. Karel van Mander merkt in zijn Schilder-boeck (1604: 92r)
enthousiast op ‘dat Goudt en Silver, om het aerdigh fatsoen, de helft boven zijn
gheschattede weerde geern betaelt wordt, en een Coperen besneden plaet teghen
Silver opgheweghen can worden.’ John Locke (1695: 174) verwoordde het bijna
een eeuw later iets bondiger: ‘Fashion’d Plate sells for more than its weight.’

3.3.2 De morele kosmologie

Het onbehagen dat in de vroegmoderne tijd gevoeld werd met betrekking tot de
waarde van fatsoen en kredietinstrumenten echoot ook in onze tijd nog door.
We zien immers een vergelijkbare gedachtegang bij het onderscheid dat Marcu-
se (1964) maakt tussen echte en valse behoeften. En naast Marcuse zijn er nog tal
van andere sociaal-theoretici, meestal binnen een traditie die terugvoert op Marx
en Hegel, die een dergelijk onderscheid maken (cf. Slater 1997: 100ff). Deze logica
wordt tot in het uiterste doorgevoerd in de cultuurfilosofie van Baudrillard (o.a.
1998) waarin de hele samenleving door de voortschrijdende vervreemding tot een
hyperreëel fenomeen is geworden.25 Varianten op deze visie komen we bovendien
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tegen in tal van populaire cultuuruitingen.26 Het leidt vaak tot vermakelijke ka-
rikaturen van de hedendaagse samenleving, een wereld waarin niets meer echt
zou zijn, een wereld waarin met siliconen gevulde vrouwen synthetisch voedsel
kopen met plastic geld. Alleen die term ‘plastic geld’ doet al vermoeden dat er
met dit geld iets niet in de haak is. En dat blijkt ook uit onderzoek: veel mensen
blijken creditcards en ander plastic geld als moreel verdacht te beschouwen (Lury
1996: 237). We moeten er dan ook voor waken om in dit onbehagen een typisch
linkse kritiek op het kapitalistische systeem te zien. Ook aan een andere kant van
het ideologische spectrum horen we namelijk dergelijke geluiden. Zo schreef het
conservatieve Amerikaanse congreslid Bill Dannemeyer in de jaren 1980 aan zijn
achterban:

’It is not an accident that the American experiment with a paper dol-
lar standard, a variable standard, has been going on at the same time
that our culture has been questioning whether American civilization is
based on the Judeo-Christian ethic, or Secular Humanism. The former
involves formal rules from God through the vehicle of the Bible. The
latter involves variable rules adopted by man and adjusted as deemed
appropriate.’ (Geciteerd door Greider 1987: 230.)

Ook in onze tijd wordt dus nog aan de ‘afdruck van Godts waerde’ gerefereerd.
Maar belangrijker nog is dat Dannemeyer vrij duidelijk aangeeft waar de pijn
precies zit: het gebruik van flexibele waarden en de corrumperende invloed die
daarvan uit zou gaan op de vaste natuurlijke c.q. Goddelijke orde, de morele kos-
mologie waarin elk ding zijn plaats heeft en elk ding zijn intrinsieke waarde heeft
(cf. Slater 1997: 68).

Het begrip intrinsieke waarde roept in dit verband wellicht wat verwarring
op. Het is immers gebruikelijk om ook de schrootwaarde van gouden en zilveren
munten als ‘intrinsieke waarde’ aan te duiden. Toch is het gebruik van het begrip
‘intrinsieke waarde’ in die zin vanuit sociaal-wetenschappelijk oogpunt eigenlijk
onjuist. De schrootwaarde van goud en zilver wordt immers evenzeer door ex-
terne factoren als vraag, aanbod en regulering bepaald als de nominale waarde
van de munt. En uiteindelijk geldt dat voor alle goederen. Zuiver economisch
gezien hebben goederen alleen waarde door externe factoren als het ruilverkeer
(ruilwaarde) en het gebruik (gebruikswaarde). Intrinsieke waarde, een waarde
van zichzelf, hebben zaken alleen binnen een ethische denkraam (cf. Zimmerman
2004; Bow 1999). Zo is het gemeengoed dat het menselijk individu een intrinsieke
waarde heeft terwijl ook aan zaken als de natuur, de cultuur en historische kennis
over het algemeen een intrinsieke waarde wordt toegekend. Intrinsieke waarden
zijn voor degene die ze als dusdanig ervaart, absoluut. Men kan niet zeggen: ‘dit
heeft alleen voor mij intrinsieke waarde’. Dan erkent men immers impliciet dat
er voor de waardering van datgene een waardeerder nodig is. Het concept van
intrinsieke waarden is dus onlosmakelijk verbonden met een morele kosmologie
waarin waarden buiten de mens om bepaald worden. En zo’n morele kosmolo-
gie lag in de een of andere vorm ten grondslag aan bijna elke zeventiende-eeuwse
tekst. Pas aan het eind van de zeventiende eeuw werd door Nicholas Barbon (1905
[1690]) voor het eerst expliciet betoogd dat goederen, zelfs goud en zilver, geen in-
trinsieke waarde hebben, maar dat hun waarde afhankelijk is van vraag en aanbod
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en vooral de naar plaats en tijd wisselende gewoonten en gebruiken. Overigens
schijnt hij zelf nogal van deze radicale conclusie geschrokken te zijn. In een later
werk nuanceert hij deze conclusie namelijk door te stellen dat een goed weliswaar
geen prijs van zichzelf kan hebben maar wel degelijk een intrinsieke deugd kan
bezitten (Berry 1994: 122).

Door alsnog te erkennen dat goederen deugden bezitten, keerde Barbon terug
in een traditie waarbinnen de relatie van de mens tot de materiële wereld primair
in essentialistische termen werd beschreven. Dat prijzen bepaald werden door de
omstandigheden was namelijk geen revolutionaire gedachtegang. Het aanvanke-
lijk geopperde idee dat goederen ook geen intrinsieke deugden bezaten, was dat
wel. Enige verwarring is hierbij uiteraard ontstaan doordat het begrip waarde zo-
wel prijs, gebruikswaarde als deugd in kan houden. En vooral gebruikswaarde
en deugd hoeven zich natuurlijk geenszins tot elkaar te verhouden. Niet alleen
vinden vele ‘ondeugden’ gretig aftrek en zullen zij derhalve gebruikswaarde voor
de afnemer hebben, ook zonder ondeugden erin te betrekken kunnen er opvallen-
de discrepanties optreden. We moeten er dan ook voor waken om vroegmoderne
en vroegere schrijvers en denkers als voorlopers van de grensnutschool te zien.
Toen Shakespeare in Richard the Third de hoofdpersoon de legendarische woorden
‘A horse! A horse! My Kingdom for a horse!’ liet uitspreken, gaf hij namelijk niet
aan dat de waarde van een paard afhankelijk is van de omstandigheden.27 Voor
de toeschouwer is immers volstrekt duidelijk dat a) Richard III om zich het vege
lijf te redden meer heeft aan een paard dan aan zijn afbrokkelende koningschap
en b) dat een koninkrijk desondanks meer waard is dan een paard. Deze paradox
bepaalt juist het dramatische effect. En het gaat hierbij duidelijk om een ongelijke
ruilvoet in kwalitatieve zin. Door iets van zoveel meer kwaliteit op te willen of-
feren voor iets duidelijk inferieurs geeft Richard III aan dat zijn wereld in verval
is.

Verval of beter degeneratie was een belangrijk thema in de literatuur van de
zeventiende eeuw. Gebaseerd op de bijbelse zondeval en geı̈nspireerd door Ovi-
dius huldigde men een geschiedbeeld waarin de mensheid zich door zonde en
ondeugd steeds verder van een paradijselijke toestand verwijderde. Een negatie-
ve morele ruilvoet was een duidelijk teken van zulk verval en de veroordeling
van fatsoen in de hierboven aangehaalde passages dient in grote lijnen vanuit dit
paradigma begrepen te worden. In zijn Iconologia (1644) associeert Cesare Ripa de
ledigheid (vanitas) expliciet met het vergankelijke, terwijl de deugd (virtus) met
duurzaamheid, het eeuwige, verbonden wordt. Het concept zien we ook terug in
een gedichtje dat Vondel (Werken IX: 288) schreef op het door Rembrandt geschil-
derde portret van Jan Six:

Zoo maelt men Six, in ‘t bloeienst van zyn jeught,
Verlieft op Kunst en Wetenschap, en Deught,
Die schooner blinckt dan iemants pen kan schryven.
De verf vergaet: de Deught zal eeuwigh blyven.

De vergankelijkheid van schilderkunst en pennenvrucht wordt hier door Vondel
tegenover de in de eeuwige ziel verankerde deugd geplaatst.28 Hierbij stond Von-
del ook in een zekere traditie. Schilderijen, zelfs die van Rembrandt, zo redeneerde
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men destijds, hadden niet het eeuwig leven. Het woord kon weliswaar tot in de
eeuwigheid gereproduceerd worden, maar – zo wist men ook – dat was doorgaans
slechts ijdele hoop (Schenkeveld-van der Dussen 1983: 299-302). Het fatsoen, het
vergankelijke, stond zo lijnrecht tegenover de deugd, het eeuwige. Juist zaken die
het van hun fatsoen moeten hebben, zoals schilderijen en boeken, blijken in deze
denktrant weinig deugd te bezitten. En wat dit betreft vinden we een opmerke-
lijke parallel in de levende wereld. Over overledenen zonder eer of deugd werd
namelijk wel schamper opgemerkt: ‘t fatsoen is maer verloren’.29

Het komt vreemd op ons over dat het geschreven woord lager op de more-
le ladder stond dan het gesproken. En ook in de zeventiende eeuw kende men
spreekwoorden als ‘wie schrijft, die blijft’ en varianten daarop. Toch werden de-
ze doorgaans in een uitgesproken legalistische context gebruikt (Stoett 1923/24:
II, 253; Hibbitts 1992). Voor juridische doeleinden en voor het bijhouden van een
boekhouding was het handig om zaken op papier te hebben, maar daarmee had
het geschreven woord nog niet aan deugdzaamheid gewonnen. Het gesproken
woord was immers een rechtstreekse expressie van de eeuwige deugd, terwijl de
geschreven letter slechts het fatsoen van vergankelijk papier was. En deze tegen-
stelling werd nog sterker gevoeld met betrekking tot zaken van vertrouwen en
geloof. Schreef Paulus niet aan de Romeinen: ‘Zo is dan het geloof uit het gehoor,
en het gehoor door het Woord Gods’ (Rom. 10:17). Daar kon zelfs de bijbelvaste
calvinist niet omheen. Weliswaar werd calvinisten van katholieke zijde wel tegen-
geworpen dat zij slechts dode letters vereerden, maar de nadruk die calvinisten
op zelfstandige bijbelstudie legden, hield zeker geen devaluatie van het gesproken
woord in. Juist in de gereformeerde eredienst stond het gesproken (en gezongen)
woord centraal. En bij die andere grote protestantse denominatie, het doperdom,
was dat niet minder geval (Van Deursen 1992: 289-350; Frijhoff 1995: 410). Op het
frontispice van de Gheestelycke Gout-schale, een doopsgezinde liedbundel die in
1647 te Leeuwarden werd uitgegeven, werd dan ook gesproken over ‘’t gout uyt
Godes Woord, door ’t oor in ’t hert geboort’. Geloof was (en is) binnen alle Chris-
telijke denominaties primair een auditieve zintuiglijke ervaring. God schrijft im-
mers niet, God spreekt! En die vanzelfsprekende associatie met het Woord Gods
droeg uiteraard bij aan de morele superioriteit van het gesproken woord. ‘Want
de letter doodt, maar de Geest maakt levend’ (II Cor. 3:6).

De achterdocht met betrekking tot het geschreven woord dient geplaatst te
worden binnen een breder levende achterdocht met betrekking tot de visuele
waarneming. Door Walter Ong (1988 [1982]) en navolgers (o.a. Hibbitts 1992)
is namelijk betoogd dat de dominantie die tegenwoordig binnen de zintuiglijke
hiërarchie aan de visuele waarneming wordt toegekend, het product is van een
ontwikkeling die zich in de afgelopen eeuwen geleidelijk in de westerse samenle-
ving heeft voltrokken. Het is een ontwikkeling die samenhangt met de versprei-
ding van het geschreven en vooral het gedrukte woord, maar niet alleen op het
domein van de orale en schriftelijke expressie betrekking heeft. Zo gold in het
premoderne Europa het oog van alle zintuigen als het meest gevoelig voor mis-
leiding. Schijn bedriegt, immers. En het onderscheid tussen zien en kennen (door-
zien) was een belangrijk thema binnen de renaissanceliteratuur. ‘Al siet men de
luy men kentse daarom niet’, luidde het motto van Brederodes Spaanschen Bra-
bander. En een vergelijkbaar motto gaf de Leeuwarder arts Petrus Baardt mee aan
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zijn Deughdenspoor uit 1645: ‘Wat kennaer kan de werelt niet, die door der men-
schen herten siet.’ Onder dit ambigue motto trok Baardt ten strijde tegen de on-
deugden van verschillende maatschappelijke groeperingen. Verscheidene verte-
genwoordigers van beroepsgroepen zet hij zo neer als pluimstrijkers, pronkers en
ogendienaars. Vanuit zijn medische achtergrond had hij het in het bijzonder niet
op kwakzalvers begrepen. Maar meer nog dan hun gebrek aan medische kennis,
trof zijn afkeer het spektakel waarmee reizende heelmesters hun diensten aanpre-
zen (cf. Huisman 1992: 389). Zo vonden zij een makkelijk slachtoffer in mensen die
slechts hun ogen de kost gaven. Dat deden zijzelf volgens Baardt trouwens ook.
Over de piskijker, die uit de urine de gezondheid van zijn patiënten aflas, merkte
hij spottend op: ‘Hij siet, al vraeght hij niet.’

Net als voor de zintuiglijke waarneming gold er ook voor beroepsgroepen een
morele ladder. Elke beroepsgroep stond bovendien bekend om zijn eigen speci-
fieke ondeugden. En dat was niet slechts een literair gegeven. Er waren tal van
spreekwoorden en gezegden in omloop waarmee de spot werd gedreven met de
ondeugden van de vertegenwoordigers van verscheidene beroepsgroepen (Dek-
ker 1992). Bijzonder zwaar hadden het de beoefenaars van expliciet infame beroe-
pen: doodgravers, slagers en scherprechters. Zij die van de dood hun beroep had-
den gemaakt moesten in het dagelijks leven rekening houden met minachting en
zelfs sociale uitsluiting. Dat gold zeker voor de in Leeuwarden opererende scherp-
rechters. Ze waren weliswaar niet onvermogend, maar voor een huwelijkspartner
waren ze bijna altijd aangewezen op een dochter van een hunner collegae.30 De
slachters hadden weliswaar niet zo’n oneervolle reputatie, maar een zeventiende-
eeuwse Leeuwarder vleeshouwer zag zich desalniettemin genoodzaakt om zich te
excuseren met een gedicht op zijn luifel, waarvan de eerste regel luidde: ‘Al ben
ik een moordenaar, ik doe geen menschen quaat’ (Sweerts 1698: IV-11). Het was
een ludieke riposte op de in de toenmalige literatuur vigerende karikatuur van
de slager als een ruwe en wrede geweldenaar. En zo hadden andere beroepsgroe-
pen weer op een andere manier een kwalijke reputatie. De kleermakers hadden
in de toenmalige folklore de naam dat zij hun klanten met het maakloon (het fat-
soen!) bestalen. In een andere variatie op dit thema brachten de kleermakers de
aan hen toevertrouwde stoffen in een dusdanig fatsoen, dat zij van de stof voor
zichzelf overhielden. Geen wonder dus, dat hun klanten wraak namen door ein-
deloos te wachten met het betalen van de rekeningen (Frijhoff 1995: 271; Dekker
1992: 128). En was de reputatie van kleermakers al niet best, die van de advoca-
ten was zo mogelijk nog minder. Zo kon Kalma (1963: 137-139) alleen al uit de
zeventiende-eeuwse Friese literatuur een aardige staalkaart geven van de nega-
tieve kwalificaties die advocaten ten deel vielen. De advocaat werd daarbij steeds
neergezet als een sjacheraar die met een verwijzing naar voor de leek onbekende
wetten en glossen eerlijke lieden van have en goed beroofde.

Het eerloze van fatsoen en kredietpapieren straalde dus ook af op degenen
die daar hun brood mee verdienden. Voor het zeventiende-eeuwse Leeuwarden
vinden we daarbij een opmerkelijke parallel in enkele migratiestatistieken. Van
enkele beroepsgroepen is namelijk vrij precies bekend waar hun vertegenwoor-
digers geboren waren of waar ze vandaan kwamen voor ze zich in Leeuwarden
vestigden. Deze herkomstgegevens zijn samengevat in Tabel 3.4. Uit deze gege-
vens blijkt duidelijk dat goud- en zilversmeden en chirurgijns zowel absoluut
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Tabel 3.4: Herkomst van beoefenaars van enige beroepen in Leeuwarden in de
zeventiende eeuw, volgens datum van toetreding tot het beroep of gilde

Goud- en zilversmeden, 1601-1700 N % Bakkers, 1600-1699 N %
Leeuwarden c.a. 53 64% Leeuwarden c.a. 148 37%
Friesland 15 18% Friesland 201 51%
Elders 7 8% Elders 48 12%
Onbekend 8 10% Onbekend 1 0%

83 398

Steenhouwers en metselaars, 1601-1700 N % Schippers, 1600-1699 N %
Leeuwarden c.a. 39 45% Leeuwarden c.a. 147 27%
Friesland 36 41% Friesland 211 38%
Elders 6 7% Elders 18 3%
Onbekend 6 7% Onbekend 176 32%

87 552

Chirurgijns, 1601-1700 N %
Leeuwarden c.a. 70 69%
Friesland 17 17%
Elders 7 7%
Onbekend 8 8%

102

Noot: Leeuwarden c.a. is de stad, het omliggende rechtsgebied en het aanpalende dorpje Huizum. In
de geraadpleegde bronnen wordt in de meeste gevallen de geboorteplaats vermeld, maar in enkele
gevallen ook de laatste woonplaats voor vestiging te Leeuwarden.

Bronnen: Voet e.a. 1974; Faber 1994; HCL, OA: M226-228 & M506; HCL, GI: 6 & 13; HCL, Klap-
pers ondertrouwboeken.

als relatief vaak uit de stad zelf afkomstig waren. Nu gold binnen zeventiende-
eeuwse stedelijke gemeenschappen dat gevestigde families doorgaans als eervol-
ler werden beschouwd dan nieuwkomers (Roodenburg 1996: 138-142). En daarin
ligt mijns inziens voor een belangrijk deel de verklaring voor het in vergelijking
met andere beroepsgroepen grote aantal autochtonen onder de goud- en zilver-
smeden en de chirurgijns. Autochtone chirurgijns stonden in termen van deugd
en eer sterker tegenover infame concurrenten als rondreizende heelmeesters en
als chirurgijn of ledenzetter ‘bijklussende’ scherprechters (Huisman 1992). Voor
goud- en zilversmeden gold dat zij met een gevestigde familiereputatie een voor-
sprong hadden bij het winnen van het vertrouwen van hun klanten. Juist in deze
branche was dat vertrouwen cruciaal. Klanten die hun goud of zilver aan de edel-
smid toevertrouwden moesten er immers wel zeker van zijn dat zij niet met het
fatsoen van de kostbare grondstof werden beroofd (cf. supra). Naast de gevestigde
familiereputatie boden het formele burgerschap en de organisatie in gildeverband
wat dat betreft nog extra waarborgen. Producenten en distributeurs van goederen
die het vooral van het fatsoen moesten hebben, waren doorgaans niet georgani-
seerd in een gilde en waarschijnlijk bezaten zij vaak zelfs niet eens het formele
burgerschap van de stad.

De tegenstellingen tussen allochtoon en autochtoon en tussen fatsoen en sub-
stantie liepen zeker niet in alle opzichten parallel. Niettemin kenden de afkeer
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van fatsoen en de voorliefde voor goederen van meer substantie een duidelijke
affiniteit met het corporatisme dat zo kenmerkend was voor de middeleeuwse
en voor een belangrijk deel ook nog de vroegmoderne stad. Als ideaal gold in
de zeventiende eeuw namelijk nog steeds in brede kring de idee van een relatief
gesloten stadshuishouding met een in termen van verwantschap gedefinieerde
sociale cohesie. De gilden waren, naast de stedelijke schutterij, de instituties bij
uitstek die dat stedelijk corporatisme belichaamden. En hoewel het gildenwezen
in Europa een grote variëteit aan manifestaties kende, zijn er wel degelijk een
aantal algemene kenmerken aan te wijzen (Prak 1994). Zo was het over het alge-
meen kenmerkend voor de productiewijze binnen gilden dat het vakmanschap
van alle gildenbroeders in principe gelijkwaardig werd geacht. Daarmee werd het
vakmanschap – en dus het fatsoen der goederen – enigszins buiten de onderlinge
concurrentie geplaatst. Maar het beteugelen van de onderlinge mededinging was
slechts bijzaak, het echte gevaar kwam namelijk van buiten. Want daarin zagen
de ambachtsgilden hun eigenlijke taak: het beschermen van de nijverheid in de
stad tegen concurrentie van buiten en vooral tegen oneerlijke concurrentie. Daar-
bij speelde niet alleen het eigenbelang van de beroepsgroep een rol, maar ook
het algemeen belang van de stad. Ambachtsgilden verdedigden hun bestaans-
recht doorgaans met het argument dat alleen zij ervoor konden zorgen dat de
inwoners van de stad niet met producten van inferieure kwaliteit werden opge-
zadeld (Prak 1994: 30). Daarbij was niet zozeer de kwaliteit van het vakmanschap
als wel de kwaliteit van de grondstoffen van belang. Wanneer men zestiende en
zeventiende-eeuwse gildenreglementen31 doorneemt dan valt op dat deze eigen-
lijk meer regelden omtrent de kwaliteit en de hoeveelheid van de grondstoffen
dan omtrent de kwaliteit van het werkmanschap. Zo was de overheidsbescher-
ming die Leeuwarder tingieters genoten in de zestiende en zeventiende eeuw bij-
na louter ingegeven door de zorg om het tingehalte van het tinwerk dat in Leeu-
warden en omstreken in omloop was. En de Leeuwarder tingieters waren formeel
zelfs niet eens in een gilde georganiseerd (Wassenbergh 1943a). Maar ook bij am-
bachten die in Leeuwarden wel formeel in gildenverband georganiseerd waren,
zien we in de gildenreglementen meer de nadruk op de kwaliteit van de grond-
stoffen dan op de kwaliteit van het vakmanschap liggen. En een typisch Leeuwar-
der verschijnsel was dit niet. In het Franse Dijon kon een tingieter bijvoorbeeld
een boete van veertig sous krijgen voor het gebruik van slecht tin in een slecht
gemaakt stuk. Was er alleen sprake van slecht vakmanschap dan stond daar geen
boete op. Wel werd in beide gevallen het stuk verbeurd verklaard (Farr 1988: 19).

Dat de door de gilden voorgestane kwaliteitscontrole bovenal de kwaliteit van
de grondstoffen betrof, vloeide logischerwijs voort uit de primaire doelstelling
van de gilden om concurrentie van buiten de stad tegen te gaan. Vakmanschap
kon daarbij geen doorslaggevend argument zijn. Het vakmanschap waarmee uit-
heemse producten vervaardigd waren, viel namelijk meestal niet te loochenen.
Wel kon de waarde van vakmanschap in het algemeen gerelativeerd worden. En
in een tijd waarin grondstoffen over het algemeen duurder waren dan arbeid, was
dat niet eens zo’n vreemde gedachtegang. Voor waardering of in elk geval over-
matige waardering voor het fatsoen van producten was binnen de gildenideologie
daarom weinig ruimte. Onder de schijn van kunstig vakmanschap kon immers
best een van inferieure grondstoffen vervaardigd product schuil gaan. En zolang
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deze zienswijze aanvaard bleef, bleef ook de legitimiteit van het gildenmonopolie
onaangetast.

Hoewel de corporatistische ideologie in het zeventiende-eeuwse Leeuwarden
nog sterk leefde (Jensma 1999), stond de corporatistische structuur van de stede-
lijke samenleving juist sterk onder druk (Nijboer 1999). Door het voortschrijden-
de staatsvormingsproces en de sterk uitdijende interregionale handel hadden de
stedelijke corpora veel aan relevantie en macht verloren. Ook het in dit boek be-
sproken fatsoeneringsproces zal daarbij een rol hebben gespeeld. Zoals dat gaat
bij dat soort ontwikkelingen, zagen velen hierin de duidelijke tekenen van maat-
schappelijk verval. Zo gaat in het werk van de al eerder aangehaalde Leeuwarder
arts Petrus Baardt de venijnige kritiek op de ondeugden van zijn tijd gepaard
met een hartstochtelijke verdediging van het corporatisme. Naast zijn Deughden-
spoor (1645) geldt dat vooral voor zijn Spiegel van ialousy uit 1634. Van dat laatste –
klaarblijkelijk zeer populaire – werkje verscheen zes jaar later een nieuwe bewer-
king onder de titel Democratia corporis humani (de democratie der menselijke licha-
men). De titel is in dit verband veelzeggend, want democratie werd destijds vaak
min of meer gelijk gesteld aan bestuur door de gilden (Boone en Prak 1995: 103).
Baardt was dan ook zeker geen voorstander van een democratische samenleving
van vrije individuen. Integendeel, hij huldigde juist een zeer organicistisch maat-
schappijbeeld, waarbinnen elke maatschappelijke groepering zich dienstbaar op
diende te stellen ten opzichte van het geheel. Eenieder diende zijn plaats in de sa-
menleving te kennen en dienovereenkomstig te handelen. In zijn Spiegel van ialou-
sy laat hij zien wat de gevolgen zijn wanneer men niet naar die gouden regel leeft.
Na eerst een impressie te hebben gegeven van een Gouden Eeuw, ‘doen de loose
Menschen, leefden nae haer lust en wenschen’, laat hij hebzucht32 en ‘staet-sucht’
hun intrede doen. De maatschappelijke gevolgen zijn in morele termen rampzalig:

Jeder pooghden hem te wesen,
Hoger dan hy was gheresen.
Rijckdom, have, pracht en moet,
Achtmen voor het hooghste goet.
Niemant past op vrient en maghen
Die wat onder voeten laghen
Yeder een die wiert veracht
Die niet over-stack in pracht.

Hebzucht en staatzucht ondermijnden zo de organische eenheid van de samen-
leving. Baardt trekt daarbij steeds de analogie met het menselijk lichaam. In de
Spiegel van ialousy vertelt hij de parabel van de ‘Leden-Striidt’ waarin de aars uit
onvrede over zijn lage status in staking gaat, wat uiteraard desastreuze gevolgen
had voor het hele lichaam.33 Ook voor de gezondheid van het ‘grote lichaam’,
zoals Baardt de samenleving aanduidde, gold daarom dat het beter was dat een-
ieder naar zijn taak en staat leefde. Daarom waarschuwde hij sterk tegen de on-
deugd van ‘æmulatio’, in zijn definitie (1645: 86/7) ‘een besmettelijcke sieckte des
gemoets, waer over yemandt zich vergrimt over de eere ende goederen die sijn
even-naesten van Godt ende de Fortuyne toe-gesonden zijn; dat hy niet die selvi-
ge, ja oock geen groter, mach besitten’.
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De veroordeling van de consumptieve gewoonten van zijn tijdgenoten door
Baardt staat in een lange literaire en filosofische traditie waarin luxe, overdaad en
spilzucht als serieuze bedreigingen van de publieke moraal werden gezien (Berry
1994). En hoewel Baardt zich daarbij niet heel expliciet met het fatsoen van goede-
ren bezig houdt, geeft hij wel degelijk een verklarend kader voor de afkeurende
wijze waarop daar elders expliciet over gesproken werd. De angst voor maat-
schappelijk verval die uit zijn veroordeling van sociale emulatie spreekt, vloeit
immers voort uit de overtuiging dat ‘eere ende goederen’ door ‘Godt ende de For-
tuyne’ op een rechtvaardige manier over de rangen en standen verdeeld waren.
En sociale emulatie was een duidelijke inbreuk op die gesanctioneerde orde. Hier-
in lag ook het motief achter veel van de weeldewetten die in laatmiddeleeuws
en vroegmodern Europa werden uitgevaardigd en waarmee machthebbers ‘ex-
cessen’ op het gebied van consumptie en schatvorming probeerden te bestrijden.
Zo werd in een verordening uit 1578, een van de weinige weeldewetten die ooit
in Leeuwarden zijn uitgevaardigd34, de zorg uitgesproken dat door de populari-
teit van ‘boorden ende kostelijcken klederen van zieden laecken . . . nauwelijck die
meesterske tegens de dienerssen noch de jonffrouwe ende de heere tegens den
burger ende coopvrouwe te ondekennen is’ (HCL, OA, L810: 106). Gelijkstrekken-
de motieven vinden we terug bij weeldewetten uit Engeland en Italië (Hooper
1915; Kovesi Killerby 2002). En hoewel geregeld ook motieven op het gebied van
handelsbescherming en openbare ordehandhaving een rol meespeelden, is juist
dit element van sociale ordehandhaving een kenmerk waarin weeldewetten zich
onderscheiden van consumptiebeperkende maatregelen die in de hedendaagse
samenleving vigeren (cf. Hunt 1996). Een ander opvallend kenmerk is dat in weel-
dewetten doorgaans niet over concrete producten werd gesproken maar over de
ruwe materialen. Bepaald werd welke standen bijvoorbeeld gouddraad, zijde of
fluweel in hun kleding mochten dragen en hoeveel. Het fatsoen van de kleding
speelde daarbij niet of nauwelijks een rol. En op dit punt viel ook geen handhaaf-
bare regelgeving te maken. Wanneer de machthebbbers zilveren knopen zouden
verbieden dan konden hun onderdanen dat verbod bijvoorbeeld makkelijk om-
zeilen door zilveren haken te dragen (Kovesi Killerby 2002: 112 & 122). Fatsoen
bood op deze manier dus een mogelijkheid om te ontsnappen aan de beheersing
van de sociale ordening en uiteindelijk – althans in perceptie – aan de sociale or-
dening zelf.

Critici als Baardt konden hun gelijk uiteraard bevestigd zien in de befaamde
tulpenmanie die in de jaren 1636 en ’37 het maatschappelijk leven in Haarlem en
omstreken ernstig ontwrichtte.35 Bij deze speculatieve hausse zien we een tweetal
elementen terug die kenmerkend zijn voor het fatsoeneringsproces. In de eerste
plaats ging het hierbij om een verwelkbaar product dat het alleen van het fatsoen
moest hebben. Verder werd bij de handel in tulpen op grote schaal gebruikge-
maakt van contracten om betalingen uit te stellen, af te handelen en over te dra-
gen. In de vele pamfletten waarin deze windhandel belachelijk werd gemaakt,
vinden we dan ook het hele canon aan argumenten terug waarmee elders sociale
emulatie en de waardering van fatsoen werden bestreden (Schama 1998: 356-370;
Posthumus 1926). Maar ondanks de vele waarschuwingen en vermaningen vond
de tulpenmanie toch plaats. En eenzelfde constatering kunnen we doen voor het
fatsoeneringsproces.
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3.3.3 De ontbrekende intellectuele wortels van het fatsoeneringsproces

De reconstructie van een algemeen ervaren wereldbeeld is altijd een hachelijke
onderneming. Is het al moeilijk om na te gaan wat er in de hoofden van onze
tijdgenoten rond gaat, voor mensen die al eeuwen van ons gescheiden zijn, is
zulks nog veel moeilijker. Aselecte peilingen naar de belevingswereld van men-
sen zijn immers een betrekkelijk recent verschijnsel. We zijn daarom aangewezen
op bronnen die aan een sterke selectiebias onderhevig zijn. Literaire bronnen heb-
ben bijvoorbeeld vaak een sterk normatieve invalshoek. Bovendien spelen zelfs de
grootste literatoren vaak met gegeven thema’s. Het is dan ook beslist niet gezegd
dat in het voorgaande het wereldbeeld van de zeventiende-eeuwer met betrekking
tot kredietpapieren en fatsoen is geschetst. Maar daarin is het doel van deze exer-
citie ook niet gelegen. Belangrijker is immers om te weten of het geconstateerde
fatsoeneringsproces vanuit een veranderend wereldbeeld verklaard kan worden.
En die vraag dient ontkennend beantwoord te worden. Het fatsoeneringsproces
dat wij in Leeuwarden hebben kunnen waarnemen, loopt immers niet parallel
met een omslag in de morele waardering van krediet en fatsoen in de literatuur
uit die tijd. Als we al kunnen spreken van een ideologie omtrent krediet en fat-
soen dan bleef die zelfs nog lang in overeenstemming met de aanvangssituatie.
In elk geval bleef het nog lang wachten op verhandelingen waarin fatsoen en kre-
dietpapieren niet in termen van eer en deugd beoordeeld, of beter veroordeeld
werden. Hoewel er zeker wel eerder schrijvers te vinden zijn die een genuanceer-
der standpunt op dit gebied innamen, vinden we pas bij The Fable of the Bees van
Mandeville (1714) een radicale breuk met deze traditie. In deze fabel voert hij een
bijenvolkje ten tonele dat alles behalve deugdzaam leeft maar niettemin een gro-
te welvaart kent. Wanneer deze bijen van de ene op de andere dag het pad der
deugd gaan bewandelen stort hun hele welvarende samenleving in. De juridische
sector komt in een klap zonder werk te zitten aangezien er geen oneerlijke lieden
meer zijn, ambachtslieden maken geen winst meer, enzovoort. The Fable of the Bees
laat zich duidelijk lezen als een parodie op Petrus Baardt zijn Spiegel van ialousy en
soortgelijke geschriften.36

De bijenfabel van Mandeville werd destijds als uitermate provocerend erva-
ren. En misschien is er wat dat betreft in de afgelopen drie eeuwen ook wel minder
veranderd dan we op het eerste gezicht geneigd zijn te denken. Ook tegenwoor-
dig bestaat er immers geen breed levende ideologie die fatsoeneringsprocessen
ondersteunt. (Was dat wel het geval geweest, dan was het waarschijnlijk een stuk
eenvoudiger geweest om dit boek te schrijven.) En hoewel het concept van een
fatsoeneringsproces duidelijke raakvlakken heeft met de door Campbell gestelde
transitie van een traditioneel naar een modern hedonisme, wijst niets erop dat dit
primair een ideologische of een intellectuele ontwikkeling was (cf. supra 1.2.3).
Laat staan dat we de door hem gepostuleerde Romantische Ethiek als een stu-
wende kracht achter de in dit boek besproken ontwikkelingen kunnen ontwaren.
Daarvoor kwam die ethiek gewoon te laat tot ontwikkeling. Uiteraard dient daar-
bij aangetekend te worden dat binnen de door Campbell aangehangen Weberi-
aanse benadering sociale verschijnselen niet noodzakelijkerwijs het beoogde effect
van een bepaalde ideologische stroming hoeven te zijn. Immers, net zomin als het
kapitalisme bij Weber het beoogde effect is van het puriteinse calvinisme, wordt
bij Campbell het moderne hedonisme voorgesteld als het beoogde effect van het
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piëtisme. Niettemin rijst dan de vraag welke autonome omslag in ideologie of we-
reldbeeld het in dit boek beschreven fatsoeneringsproces in gang had kunnen zet-
ten. Natuurlijk kunnen we daarbij denken aan ontwikkelingen op godsdienstig
gebied. De Reformatie in Leeuwarden ging immers aan het fatsoeneringsproces
vooraf. Maar nog afgezien van de vraag hoe zo’n verband betheoretiseerd zou
moeten worden, blijkt uit het onderzoek van Bergsma (1998 & 1999) dat deze over-
gang een uiterst heterogene ontwikkeling is geweest, waarbinnen het ideologisch
calvinisme getalsmatig altijd een minderheidsgeluid is geweest. Door het fatsoe-
neringsproces zo uitdrukkelijk met het protestantse gedachtegoed te verbinden
zouden we bovendien tekort schieten in het verklaren van fatsoeneringsproces-
sen in katholieke steden als Antwerpen en Parijs. Vergelijkbare bezwaren doen
zich voor als we in andere ontwikkelingen een intellectuele oorsprong van het
fatsoeneringsproces willen zoeken.

3.3.4 De devolutie van een eercultuur

Het fatsoeneringsproces werd duidelijk niet door intellectuele ontwikkelingen op
gang geholpen en/of gehouden. De culturele dynamiek van dit proces zullen we
dus meer in het praktisch handelen moeten zoeken dan in de ideeënsfeer. De be-
spiegelingen over de weerstand tegen fatsoen en kredietpapieren geven wat dat
betreft ook wel enige aanwijzingen. In het voorgaande zijn immers termen als eer
en deugd veelvuldig gevallen. Behalve dat deze concepten als kernbegrippen in
de klassieke ethiek figureerden, speelden ze in de postmiddeleeuwse samenle-
ving ook een belangrijke rol in de dagelijkse omgangspraktijk. De weerstand die
bestond tegen kredietpapieren en fatsoen, was namelijk in veel opzichten verbon-
den met wat cultureel-antropologen een eercultuur noemen.

Binnen een eercultuur wordt eer primair als een geboorterecht en derhalve als
een intrinsieke, zo niet fysieke, eigenschap van de persoon ervaren. Eer als eigen-
waarde, eer als reputatie en prestige en eer als trots hangen binnen deze context
als een onlosmakelijke drie-eenheid samen. Actores hebben binnen deze context
namelijk een sterke neiging om zich te vereenzelvigen met het prestige dat zij
in de publieke sfeer hebben. Binnen eerculturen geldt daarom een voortduren-
de noodzaak om zijn eer te bewaken en te verdedigen. Zelf te verdedigen, wel
te verstaan. Aantasting van iemands eer door belediging, diefstal en dergelijke
dient direct geriposteerd te worden, aangezien men anders het gevaar loopt om
de reputatie te krijgen van iemand die over zich heen laat lopen. In eerculturen
vloeit het concept van eer doorgaans dan ook in hoge mate samen met noties om-
trent mannelijkheid. Niet dat vrouwen in eerculturen per definitie eerloos zijn.
Integendeel, op vrouwen rust de zware taak om hetzij door kuisheid, hetzij door
huwelijkse trouw de eer van de familie hoog te houden. Een man is binnen een
eercultuur namelijk geen knip voor de neus waard als hij de eerzaamheid van
zijn vrouw, moeder en dochters niet tegen aanvallen vanuit de boze buitenwereld
weet te beschermen. Daarmee zijn uiteraard in hele grove lijnen enkele algemene
kenmerken van eerculturen geschetst. In de praktijk komen eerculturen in veler-
lei gedaanten voor waarbij aan het voorgaande tal van nuances toe te voegen zijn.
De bestaande literatuuur over dit onderwerp kent namelijk een duidelijke zwak-
te. Tot nu toe heeft men eercultuur vooral vanuit de concrete verschijningsvormen
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gedefinieerd en niet zozeer vanuit een abstract handelingsmodel. (Ik zal hier in de
loop van mijn betoog nog op terugkomen.) Niettemin heeft het concept van een
eercultuur zijn dienstbaarheid bewezen binnen verschillende historische, culture-
le en geografische contexten (o.a. Perestiany ed. 1966; Blok 1980; Farr 1988; Van
der Pol 1992; Nisbett & Cohen 1996; Roodenburg 1996).

Ook het vroegmoderne Friesland kende nog veel kenmerken van een eercul-
tuur. Dat is niet zo verwonderlijk aangezien hier pas in 1498 een centraal gewes-
telijk gezag werd gevestigd en voordien eerwraak en vetevoering de aangewezen
middelen waren om geschillen te beslechten. In het bijzonder eerconflicten tus-
sen telgen uit de adellijke hoofdelingengeslachten liepen al snel uit op wat we
in hedendaagse termen privé-oorlogjes zouden noemen (Noomen 1998). En een
sterk ontwikkeld eergevoel en de daarbij horende lichtgeraaktheid waren ook in
de zeventiende eeuw nog kenmerkend voor de habitus van de Friese adel (Kuiper
1998). Nu was adellijke cultuur bijna per definitie een eercultuur, maar eercultuur
was in het vroegmoderne Friesland zeker niet iets wat zich beperkte tot het adellij-
ke deel van de bevolking. Lager op de sociale ladder speelden zich eveneens vele
typische eerconflicten af, zoals al eerder door Jensma (1994: 27) is opgemerkt. Zo
vond nog in 1677 de Leeuwarder schilder, herbergier en kunsthandelaar Caspa-
rus Hoomis de dood in een vechtpartij die ontstond nadat Hermannus Boelema in
het openbaar zijn eer in twijfel had getrokken. Het incident, waarvan ik al in een
eerdere bijdrage (Nijboer 1998) eens verslag van heb gedaan, leert ons veel over
hoe een eerconflict in de praktijk kon uitpakken.

Op 9 september 1677 had de stomdronken Boelema in de herberg van Hoomis
ruzie gemaakt en het personeel beledigd en bedreigd. Hij was daarom door de
waard de deur uitgezet. De zaak leek hiermee afgehandeld, maar ’s avonds keer-
de de inmiddels nog beschonkenere Boelema terug en bonsde op de inmiddels ge-
sloten deur. Na enig aarzelen besloot Hoomis toch maar eens te kijken wat er aan
de hand was. Boelema stond intussen al aan de overkant van de straat te schreeu-
wen: ‘Ick ben het geweest Casparus! Du kochel [souteneur], du hoerenweert, coo-
mt hier!’ Een verstandige buurvrouw probeerde Hoomis er nog van te overtuigen
dat hij de provocaties van deze dronkenlap maar beter kon negeren. Boelema deed
er ondertussen echter nog een schepje bovenop: ‘Du schelm, du hoerekochel, du
holdste het hoerhuis op, du holste geen eerlijcke vrouwluiden in dijn huis!’ De-
ze beledigingen (in het openbaar!) kon Casparus niet over zijn kant laten gaan.
Hij stormde achter Boelema aan, roepende: ‘Du schelm, ick sal dij wel krijgen!’
Toen het tweetal in een nauw zijstraatje was aangekomen ontstond een handge-
meen. Even nadat de omstanders het tweetal hadden zien verdwijnen klonk het:
‘Moord! Moord! Moord!’. Kort daarop kwam Casparus met beide handen onder
zijn buik het straatje uitstrompelen, krijsend: ‘Du schelm, daer steeckste du mij
als een schelm, du heefte mij gequetst als een schelm, ick moet daer de doot aen
sterven.’ Het waren zijn laatste woorden. Bij de lijkschouwing stelde de chirurgijn
Abraham Horreus vast dat Casparus was overleden tengevolge van een messteek
in de rechterlies. Boelema heeft kennelijk geprobeerd Casparus in zijn mannelijk-
heid te verminken. Eer speelt bij het hele voorval duidelijk een belangrijke rol. In
de scheldpartijen van Boelema wordt steeds de eer van Casparus Hoomis en zijn
huishouding in twijfel getrokken. Zelfs de fatale messteek lijkt niet zozeer toege-
bracht om Hoomis te vermoorden, maar om hem te onteren. Wellicht was er dus
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meer in het spel dan alleen een kwade dronk. Maar daarover kunnen we alleen
maar gissen. Boelema is voor zover bekend nooit voor zijn misdaad gepakt en hij
is er dus ook niet over verhoord. Over wat hem tot deze moord bewoog, zwijgen
de bronnen dus.37

Het eerconflict dat leidde tot de dood van Hoomis was beslist niet het enige
eerconflict dat zich in het zeventiende-eeuwse Leeuwarden heeft voorgedaan. En
Leeuwarden nam wat dat betreft ook geen unieke positie binnen de Nederlandse
Republiek in. Lotte van der Pol (1992) heeft laten zien dat ook in het zeventiende-
eeuwse Amsterdam verwijzingen naar prostitutie en souteneurschap tot het stan-
daardrepertoire van beledigingen behoorden waarmee men de tegenpartij in zijn
eer kon aantasten. Belediging heeft binnen een eercultuur een sterk ritueel ka-
rakter en eergerelateerde beledigingen werden in het zeventiende-eeuwse Neder-
lands ook wel ‘eerdieverij’ genoemd. Eer werd namelijk gezien als bezit en smaad
was dan ook een vorm van diefstal. Iets wat door Farr (1988: 179) ook voor het
zestiende- en zeventiende-eeuwse Dijon is opgemerkt. Die associatie tussen eer
en bezit speelde ook een duidelijke rol bij de naast de beschuldiging van soute-
neurschap belangrijkste rituele belediging die in zeventiende-eeuwse eerconflic-
ten veelvuldig werd gebezigd, namelijk het uitmaken van de tegenpartij voor een
‘bankroetier’. Het bankroet was in de zeventiende eeuw namelijk nog in belang-
rijke mate een erezaak. Wie in het vooruitzicht verkeerde dat hij zijn schulden niet
meer kon voldoen, zag vaak geen andere uitweg dan om ‘met de noorderzon’ en
onder achterlating van have en goed uit zijn woonplaats te vertrekken.38 De vrij-
plaatsen Culemborg en Vianen waren dan de spreekwoordelijke bestemmingen,
maar men kon ook elders zijn heil zoeken. Het verklaart mede de argwaan die er
destijds in de steden tegenover migranten werd gevoeld. Men wist immers nooit
zeker of zo’n nieuwkomer niet vanwege een bankroet was verhuisd. Uiteraard
kon een bankroetier ook verkiezen om in eigen woonplaats te blijven en de ver-
nedering te ondergaan. Opvallend daarbij is dat de afhandeling van een bankroet
vaak de vorm van een rituele vete tussen schuldeiser(s) en schuldenaar aannam,
waarbij ‘verzoening’ tussen beide partijen het uiteindelijke doel van de procedure
was (Schama 1998: 348-350).

Eer en kredietwaardigheid liepen in de laatmiddeleeuwse samenleving in ho-
ge mate parallel. Kredietverlening binnen deze context had sterk het karakter van
een verbond, een overeenkomst die louter gebaseerd is op de eer van de verbon-
den partijen en waarop geen extern toetsingskader van toepassing is. En binnen
zulke convenantuele kredietrelaties39 leidde woordbreuk al snel tot een eerconflict.
Zo vermeldt Farr (1988: 166) dat in het zestiende- en zeventiende-eeuwse Dijon,
waar een sterke cultuur van eer en rituele belediging bestond, het niet terug be-
talen van – zelfs kleine – schulden vaak op een handgemeen uitliep. Het is een
panorama dat we ons ook voor Leeuwarden goed voor kunnen stellen, zeker wat
het begin van de zestiende eeuw betreft. Uit de door Vries en Oosterhout (1982)
uitgegeven Stedstiole (1502-1504), een register van strafzaken, blijkt dat Leeuwar-
den destijds een vrij ruwe samenleving was, waar jaarlijks naar schatting één (ge-
registreerd) geweldsdelict op elke vijftig à vijfenzeventig inwoners plaatsvond.
Opvallend daarbij is, dat het juist vertegenwoordigers van de middenstand zijn
die geregeld met elkaar op de vuist gingen – zo er al geen messen getrokken wer-
den. Over de achterliggende oorzaken van die conflicten geeft de bron weliswaar
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weinig prijs maar wel wordt enige malen impliciet duidelijk dat onenigheid over
schulden aanleiding is geweest. Veel explicieter is de bron overigens over hoe eer-
gevoel bij die vele gewelddadige conflicten een rol speelde.

Het convenantuele karakter van kredietrelaties binnen eerculturen maakt dui-
delijk dat fatsoeneringsprocessen noodzakelijkerwijs een devolutie van een eercul-
tuur inhouden. Zowel het gebruik van contracten om onderlinge kredieten te re-
gelen als de daarmee samenhangende waardering van het fatsoen van goederen
zijn namelijk om vrij fundamentele redenen strijdig met het eerconcept zoals dat
binnen eerculturen vigeert. Het duidelijkst is dat het geval bij contractuele ver-
bintenissen. Men stelt immers een contract op om in het geval van een eventueel
geschil of bij het tekort schieten van één van de partijen een beroep op de rech-
terlijke macht te kunnen doen. Door een contract te sluiten ziet men dus af van
het recht op zelfverdediging, of beter het recht op eerverdediging (cf. Pitt-Rivers
1966: 30). Het was niet alleen het opgeven van het recht op zelfverdediging waar-
door men binnen een eercultuur minder affiniteit met contractueel krediet had.
Binnen convenantuele kredietrelaties, zo kunnen we beredeneren, zal men name-
lijk ook minder snel geneigd zijn om rente te heffen. Door het betalen van interest
wordt kredietverstrekking immers een vorm van commerciële dienstverlening en
verliest het haar sociaal bindende kracht: in plaats van eer te betonen betaalt men
rente. Binnen een eercultuur wordt het betalen van rente zo al snel ervaren als een
vorm van eerafkoop waarbij de crediteur in zijn eer wordt aangetast. Andersom
geldt voor de debiteur dat het betalen van rente eveneens een inbreuk op zijn eer-
gevoel kan betekenen. Renteheffing verleent een krediet immers al snel de kwade
reuk van een slechte schuld. En solvabiliteit en eer hangen binnen een eercultuur
sterk samen (cf. Pitt-Rivers 1966: 59-61; Baroja 1966: 120-122). Uiteraard beston-
den er ook religieuze bezwaren tegen het heffen van rente en in het bijzonder te-
gen woeker, hoewel de grens tussen gelegitimeerde interest en illegitieme woeker
een onderwerp van veel getheologiseer was. Maar eercultuur en religie hoefden
elkaar op dit punt beslist niet in de weg te staan. De woekeraar wordt door Ri-
pa (1644: 630) niet voor niets omschreven als ‘eerloos en vervloeckt van de Wet
Godes en der Menschen’.

Het eerloze van fatsoen lijkt minder evident dan het eerloze van contractu-
eel krediet. Toch is de aversie tegen fatsoen binnen eerculturen nauwelijks minder
fundamenteel. Eer heeft binnen een eercultuur immers alles te maken met manne-
lijkheid en fysieke presentaties. En een zekere een hang naar het stoere en robuus-
te is binnen zo’n context niet meer dan logisch. Het toch wat agressieve karakter
van zo’n samenleving in ogenschouw nemend spreekt het immers voor zich dat
een tinnen bierkan veel geschikter is om een klap mee uit te delen dan zijn aar-
den evenknie. En getuige de eerder aangehaalde Stedstiole en de uit dezelfde tijd
stammende Sneker Recesboeken (Oosterhout ed. 1964) werden tinnen bierkannen
ook geregeld voor dat doel gebruikt. Maar belangrijker nog is dat het binnen eer-
culturen vigerende eerconcept eer en bezit perceptueel op veel punten gelijk stelt.
‘Goed en eer’ waren binnen de zestiende- en zeventiende-eeuwse literatuur net
zo’n vanzelfsprekend begrippenpaar als ‘lijf en eer’. De noodzaak van eerverde-
diging vereiste daarom dat bezit de uitstraling van onaantastbaarheid had, terwijl
– paradoxaal genoeg – de noodzaak van solvabiliteit vereiste dat bezit gemak-
kelijk te verpanden of in beslag te nemen was. Eigenrechterlijke gijzelneming en
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inbeslagname waren niet voor niets steeds terugkerende elementen in laatmiddel-
eeuwse eerconflicten. Binnen deze context waar zozeer de nadruk op fysieke pre-
sentaties werd gelegd, lag het eigenlijk wel voor de hand dat fatsoen beschouwd
werd als een schertswaarde, als ijdel vertoon dat los stond van lijf, eer en goed.

3.3.5 De devolutie van eercultuur en de civilisatiethese van Elias

Ik heb in het voorgaande bronnen uit de vroege zestiende eeuw gebruikt om te
illustreren hoezeer het antropologische eerconcept een rol in het dagelijks leven
van het laatmiddeleeuwse Leeuwarden speelde. Behalve dat deze bronnen rede-
lijk makkelijk toegankelijk zijn, heb ik dat vooral gedaan om een vrij scherp beeld
van die eercultuur neer te kunnen zetten opdat de interne logica van dit bestel
beter te bevatten valt. Zouden we de situatie van een eeuw later genomen heb-
ben, dan zouden we waarschijnlijk al een heel wat diffuser beeld hebben moeten
schetsen. Er zijn namelijk sterke aanwijzingen dat de eercultuur in Leeuwarden
al in de zestiende eeuw sterk devolueerde. Een van die aanwijzingen is afkomstig
van Jan-François le Petit (1615: 229-231) die opmerkt dat Leeuwarders eertijds de
naam van ruw volk hadden, maar dat hun gedrag op dat moment al aanmerke-
lijk was verbeterd. Volgens Ubbo Emmius (1616: 48) had het inmiddels redelijk
geciviliseerde karakter van de Leeuwarders alles te maken met de handel die zij
dreven in alle mogelijke windrichtingen. Opmerkelijk is dat Emmius daarmee im-
pliciet een verband suggereert tussen de toegenomen commercie en de devolutie
van eercultuur. En hij was niet de enige vroegmoderne schrijver die in die richting
dacht. Ook Adam Smith (1982 [1762/3]: 332/3) verklaarde de sinds de zestiende
eeuw sterk terug gelopen moordcijfers in zijn land vanuit de sindsdien sterk toe-
genomen binnen- en buitenlandse handel. Maar die economische dimensie van
de devolutie van eercultuur is sindsdien in beschouwingen over de verschijnse-
len die daarmee samenhangen, enigszins naar de achtergrond verdwenen. Tegen-
woordig denken we bij de sinds de middeleeuwen sterk toegenomen driftbeheer-
sing in de Europese samenleving immers al snel aan het werk van Norbert Elias
(1982 [1939]), die in zijn civilisatiethese de devolutie van eercultuur aan het staats-
vormingsproces koppelde. Volgens Elias zien we de toegenomen driftbeheersing
het eerst optreden bij de ambtsadel en de door de opkomst van de nationale sta-
ten sterk groeiende groep van bureaucraten en juristen. En vanuit die groepen zou
dat gedragspatroon zich over de andere geledingen van de samenleving verspreid
hebben.

Hoewel het werk van Elias als een mijlpaal in de sociologie en de sociale ge-
schiedenis overeind zal blijven staan, is zijn these op verschillende punten aan
herziening toe. Zo zijn er op zijn minst vraagtekens te plaatsen bij het onversne-
den psychoanalytische gedragstheoretisch fundament van zijn these. Tevens moet
opgemerkt worden dat op het moment dat Elias zijn magnum opus schreef, het he-
le concept van eercultuur nog niet of nauwelijks tot ontwikkeling was gekomen.
Maar belangrijker voor deze studie is dat Elias geen bevredigende verklaring weet
te geven waarom die in aanvang specifieke habitus van ambtsadel, bureaucraten
en juristen werd overgenomen door anderen in de samenleving. Dat heeft alles
te maken met het feit dat bij Elias staatsvorming primair een proces is dat van
bovenaf, dus vanuit een machtscentrum plaatsvindt. Die gedachtegang is overi-
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gens niet principieel onjuist. In het geval van Friesland is het zelfs zonneklaar
dat staatsvorming hier door vreemde heersers werd doorgevoerd. En de omvor-
ming van het rechtssysteem die deze ontwikkeling met zich meebracht zal via
het strafrecht zeker een ‘disciplinerend’ effect op de Friese bevolking hebben ge-
had. Maar er waren ook krachten binnen de Friese samenleving die de vorming
van een staat in de hand werkten en de diffusie van de contractuele kredietvorm
was zeker een van die krachten. Het gebruik van obligaties en andere krediet-
papieren deed een groeiend beroep op de civiele rechtspraak ontstaan. Zo was
de in Friesland bestaande mogelijkheid om obligaties bij de lokale gerechten te
registreren ingegeven door de groeiende vraag vanuit de samenleving naar der-
gelijke diensten (HCL, ORA: GG1). Wat dat betreft kunnen we er dus van uitgaan
dat de ontwikkelingen in Friesland in hoge mate parallel liepen aan die in Enge-
land, waarover Muldrew (1998: 331) opmerkt ‘. . . it might be said that in the period
from 1540 to the early eighteenth century, the authority of the state grew because
of the demand on the part of private civil disputants who required a reservoir of
authority to mediate and resolve their many disputes.’ Deze conclusie opent een
heel nieuw perspectief op het door Elias beschreven civilisatieproces. Immers, in
plaats van een staatsvormingsproces dat gedragsverandering aanstuurt, zien we
hier een omgekeerde ontwikkeling optreden.

Het geconstateerde verband tussen de opkomst van contractueel krediet en
de devolutie van eercultuur of, zo men wil, de evolutie van een contractualisti-
sche cultuur, sluit in veel opzichten duidelijk niet aan bij de door Elias geopperde
hypotheses omtrent het civilisatieproces. Naast de rol van het staatsvormingspro-
ces, geldt dat ook voor de hypothese dat door een groeiende complexiteit van
interdependente sociale relaties de sociale druk op het individu om zijn driften
te beheersen toe zou nemen, en dat deze ‘Fremdzwang’ zich via een proces van
verinnerlijking uiteindelijk als ‘Selbstzwang’ openbaarde. Behalve dat een der-
gelijk acculturalisatiemechanisme nauwelijks aanluit bij hedendaagse inzichten
binnen de ontwikkelingspsychologie, blijkt dit mechanisme ook niet zonder meer
van toepassing op kredietnetwerken, zoals onlangs door Newton (2003) is aan-
getoond. Anders dan Elias in zijn civilisatiethese veronderstelt, werd de evolutie
van een contractualistische cultuur dus niet gekenmerkt door dwang, maar was
zij eerder het gevolg van een aanpassings- en selectiemechanisme. Het is immers
niet zo dat contractueel krediet een zekere habitus vereist, wel kunnen we stellen
dat binnen de institutionele context van contractueel krediet een bepaalde habitus
meer voordelen biedt dan andere. Zo geldt voor de crediteur dat hij beter de instel-
ling kan hebben om eventuele geschillen met juridische middelen te beslechten.
En voor de debiteur geldt dat hij niet zozeer prompte solvabiliteit maar beter (toe-
komstige) kredietwaardigheid kan betonen. Binnen het geld- en kredietwezen van
de vroegmoderne tijd gold bovendien dat zelfs de allerrijksten van tijd tot tijd kre-
diet moesten nemen en van de allerarmsten soms werd verwacht dat ze op krediet
leverden. Eigenlijk had iedereen dus de dubbelrol van crediteur én debiteur. En
wilde men de voordelen van contractueel krediet genieten, dan loonde het dus
om in beide rollen een waardige contractuele partner te zijn. Dat gold van hoog
tot laag. Zo maakte de Friese stadhouder Willem Frederik in zijn dagboeken (ed.
Visser 1995) meermalen gewag van zijn zorgen omtrent het krediet dat hij en zijn
familie niet alleen in politiek maar ook in financieel opzicht hadden.
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Muldrew (1998), Smith (2002) en Seligman (2000) hebben getracht de in de
vroegmoderne tijd sterk aan terrein winnende contractuele habitus te duiden met
de aan het dagelijks taalgebruik ontleende trefwoorden ‘waardigheid’ en ‘res-
pectabiliteit’. Daarmee zijn zeker een aantal aspecten van die contractuele habi-
tus verduidelijkt, maar tegelijkertijd blijft de operationele status van die habitus
daarmee in het ongewisse. Zoals in het voorgaande al is betoogd, kwam die con-
tractuele habitus immers niet voort uit een welomschreven idee of ideologie. Het
terugvoeren van gedragsverandering op dergelijke concepten mist daarom elke
empirische grondslag. Noties omtrent sociale respectabiliteit blijken in het maat-
schappelijk verkeer bovendien vaak zeer flexibel en weinig onderscheidend te
zijn. Dat gold ook in de periode waar dit boek over handelt. In de zeventiende-
eeuwse literatuur zijn termen als ‘eer’ en ‘waardigheid’ namelijk vaak in hoge
mate synoniem. Uiteraard kunnen veranderingen in het idioom waarmee men
over maatschappelijke respectabiliteit spreekt, wel als heuristische vingerwijzing-
en beschouwd worden voor de evolutie van de daarbij behorende habitus. En
het is in dit verband opvallend dat in de tweede helft van de zeventiende eeuw
een ‘nieuw’ begrip in het Nederlands opkomt om respectabiliteit mee aan te dui-
den, namelijk ‘fatsoen’. Hoewel het verleidelijk is om dit verschijnsel ook etymo-
logisch aan het in dit boek beschreven fatsoeneringsproces te koppelen, zou dat
onjuist zijn. ‘Fatsoen’ in deze (thans gangbare) betekenis is immers duidelijk te-
rug te leiden naar de Franse uitdrukking ‘les bonnes façons’, ‘de goede manieren’.
Niettemin laat de opkomst van het begrip ‘fatsoen’ in deze betekenis wel zien dat
in het maatschappelijk verkeer een groeiende behoefte bestond om noties omtrent
respectabiliteit met andere begrippen te adresseren dan met het klassieke duo eer
en deugd.

3.3.6 Vertrouwen tussen eer en contract

Een nog onaangeroerd probleem met begrippen als respectabiliteit en dergelijke is
dat ze ons primair laten denken in termen van sociale tegenstellingen, terwijl so-
ciale interacties daarbij geheel of gedeeltelijk buiten beschouwing blijven. Sociale
interacties vergen immers niet zozeer een ‘sociale afstandelijkheid’ tussen partijen
maar juist een zekere mate van wederzijds vertrouwen. En vertrouwen is cruciaal
in dit verband. De overgang van convenantueel krediet naar contractueel krediet
raakte namelijk op een subtiele maar ingrijpende wijze de modaliteit van vertrou-
wensrelaties. In het geval van een contract is er immers niet langer sprake van
twee partijen die elkaar vertrouwen, maar van twee partijen die een contract ver-
trouwen. Contractueel krediet is daarom in principe amoreel. Zelfs twee partijen
die elkaar intens verachten en wantrouwen kunnen een contractuele kredietrela-
tie aangaan. Er is immers altijd de zekerheid van het contract. Zo hield Shylock uit
Shakespeares The Merchant of Venice tot in de rechtbank vol dat zijn obligatie op
aartsrivaal Antonio geen morele implicaties had: ‘There is no power in the tongue
of man to alter me. I stay here on my bond!’ Niettemin moeten we er voor wa-
ken om van contractueel krediet een karikatuur te maken door te suggereren dat
contracten altijd door een fundamenteel wantrouwen gekenmerkt worden. Ook
binnen een contractuele context betekent krediet nog altijd vertrouwen. Contrac-
tueel krediet veronderstelt namelijk niet zozeer de afwezigheid van vertrouwen
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tussen de verbindende partijen als wel een andere modaliteit van dat vertrouwen.
Voor Nederlandstaligen is het vreemd om bij vertrouwen in modaliteiten te

denken. In het Nederlands kennen we immers maar één woord voor vertrouwen
en dat is ‘vertrouwen’. Anders is dat in het Engels waar men zowel over ‘trust’ als
over ‘confidence’ kan spreken. Hoewel beide woorden in het hedendaagse Eng-
els vaak door elkaar gebruikt worden, zal iemand die zijn woorden zorgvuldig
kiest, wel degelijk een onderscheid aanbrengen. ‘Trust’ duidt dan op wat we een
‘onverzekerd vertouwen’ kunnen noemen en ‘confidence’ op een ‘verzekerd ver-
trouwen’ (Seligman 2000; Luhmann 2000). Iemand die zijn fiets achterlaat zonder
hem op slot te doen, zal er normaliter op vertrouwen dat zijn rijwiel niet gestolen
wordt (trust), maar iemand die er een flink slot omdoet, kan daar doorgaans ook
op vertrouwen (confidence). Een vergelijkbaar onderscheid bestaat er duidelijk
ook tussen convenantueel krediet en contractueel krediet. Het verschil in de mate
van verzekering is hierbij overigens eerder gradueel dan absoluut. Ook bij conve-
nantueel krediet hebben de verbindende partijen immers bepaalde zekerheden.
Het beschamen van de overeenkomst zal immers resulteren in eerverlies voor de
in gebreke blijvende partij, terwijl ook fysieke en materiele vergelding niet zijn
uitgesloten. Eerverlies heeft binnen eerculturen bovendien een belangrijke emo-
tionele lading, namelijk schaamte. Falen binnen een contractuele overeenkomst
zal daarentegen op zijn best resulteren in schuldgevoel. Het onderscheid tussen
eerculturen en contractualistische culturen loopt dan ook in hoge mate parallel
met het door Ruth Benedict (1946) in een studie naar de Japanse cultuur gecon-
ceptualiseerde onderscheid tussen schaamte- en schuldculturen. Volgens haar zijn
er bepaalde culturen, zoals de Japanse, waarin men zich vooral door schaamte laat
leiden, terwijl in andere, in het bijzonder de Westerse, schuldgevoel de emotionele
leidraad in het maatschappelijk leven is. Volgens dit onderscheid roept in schaam-
teculturen het niet nakomen van verplichtingen vooral negatieve emoties op van-
wege de gevolgen voor de reputatie van het individu en/of de groep waartoe
men behoort, terwijl deze negatieve emoties binnen schuldculturen vooral voort
zouden komen uit het individuele geweten.

Het onderscheid tussen schaamte- en schuldculturen is zeker niet onomstre-
den. De studie van Benedict ontstond in een tijd dat de relatie van Japan tot Wes-
terse wereld in het teken van oorlog stond en de moralistische lading die het on-
derscheid tussen schaamte- en schuldculturen daardoor onvermijdelijk meekreeg,
is dit concept nooit helemaal verloren. De actoren binnen een schaamtecultuur zijn
immers nogal makkelijk als opportunistisch of zelfs gewetenloos te stigmatiseren.
Daarnaast is in recente psychologische studies op conceptueel niveau impliciet en
expliciet een aantal vraagtekens en kanttekeningen bij dit onderscheid geplaatst
(zie o.a. Keltner 1996; Tangney 1996; Tangney e.a. 1996; Tangney & Dearing 2002;
Elison 2005). Hoewel deze studies aantonen dat er inderdaad een sterk verschil
bestaat tussen schuld- en schaamtegevoelens, blijken deze in een sociale context
net iets anders te functioneren dan door Benedict en navolgers is verondersteld.
Zo bestaat er tegenwoordig een zekere consensus dat zowel schuld- als schaam-
tegevoelens deel uitmaken van de individuele gewetensfunctie. Toch is daarmee
de normatieve angel niet helemaal uit het onderscheid tussen schuld en schaamte
gehaald. Tangney en Dearing (2002) stellen zelfs vrij bot dat schuldgevoelens goed
zijn en dat schaamte slecht is. Hun onderzoek toont namelijk aan dat (in de Ver-
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enigde Staten!) mensen die meer naar schuldgevoelens geneigd zijn, maatschap-
pelijk beter presteren dan mensen die zich vooral snel schamen. Maar aan dat
gegeven zijn natuurlijk ook andere conclusies te verbinden. We kunnen immers
ook concluderen dat het binnen de hedendaagse westerse samenleving voorde-
liger is om naar schuldgevoelens te neigen dan naar schaamte. Zo’n conclusie
is ook in overeenstemming met de bevindingen van Benedict en anderen dat in
veel Aziatische culturen een zekere geneigdheid tot schaamte juist bevorderlijk is
voor de maatschappelijke positie van de actor. In dat geval is een geneigdheid tot
schuld of schaamte overigens eerder de uitkomst van de sociaal-culturele hande-
lingspraktijk dan dat zij daar de basis van vormt.

Wanneer men spreekt over schuld- en schaamteculturen dan is men vaak snel
geneigd om de verschillen die hiermee samenhangen terug te voeren op verschil-
len in normbesef. Nu zal zich binnen een schuldcultuur inderdaad een ander
normbesef manifesteren dan binnen een schaamtecultuur. Dat staat buiten kijf.
De vraag is alleen of verschillen in normbesef aan de basis liggen van de wijze
waarop schuld- en schaamtegevoelens sociale interacties faciliteren. Een dergelij-
ke uitgangspunt gaat immers voorbij aan het gegeven dat schuld- en schaamtege-
voelens behalve een morele ook een praktische relevantie hebben. Zoals gezegd,
functioneert het gegeven dat iemand zich bij woordbreuk zal (moeten) schamen
als een verzekering bij het totstandkomen van een vertrouwensrelatie. Keerzijde
van deze verzekering is evenwel dat het dan voor een in gebreke blijvende par-
tij nadelig is om schuld te bekennen c.q. schuldgevoelens te tonen. Erkennen dat
men in gebreke is gebleven, betekent binnen deze context immers dat men zich
schamen moet. Om de schaamte beperkt te houden zullen actoren binnen een
schaamtecultuur als zij in gebreke blijven eerst hun toevlucht zoeken tot vleierij
of uitvluchten. Het is dus niet zo dat actoren binnen een eer- en schaamtecultuur
per definitie geen schuldgevoelens zouden kennen. Wel is het zo dat schuldgevoe-
lens geen direct voordeel opleveren bij het consolideren van de mogelijkheden die
men heeft om verbintenissen aan te gaan, oftewel voor de kredietwaardigheid van
de actor in de brede zin des woords.

In een context waarbinnen schaamte als sanctie functioneert, zullen schuldge-
voelens dus altijd ondergeschikt zijn aan schaamtegevoelens. We moeten hierbij
niet over het hoofd zien dat schaamte een bijzonder intense emotie is. Onafhanke-
lijk van welke culturele context dan ook zullen mensen de pijnlijke ervaring van
schaamte doorgaans proberen te vermijden. Schaamte, het gevoel dat je wel door
de grond kunt zakken of – in extreme gevallen – dat je zelfs liever dood zou willen
zijn, is een hele heftige, pijnlijke emotie. Deze gemoedstoestand roept bovendien
vaak heftige reacties op, tot zelfmoord aan toe. Schaamte kan evenwel ook om-
slaan in ongecontroleerde woede-uitbarstingen (Tangney & Dearing 2002). Het is
een van de redenen dat eer- en schaamteculturen vaak gekenmerkt worden door
een relatief lage geweldsdrempel (cf. Nisbett & Cohen 1996). Toch is en blijft re-
vancherend geweld – net als machismo overigens – een secundair kenmerk van
eercultuur. Want welke vorm een eercultuur ook aan mag nemen, in eerste aanleg
is eer toch vooral het gegeven dat men zich niet hoeft te schamen. Deze definitie van
eer mag dan negatief zijn, ze is wel onafhankelijk van de meer specifieke vorm
die het eerbegrip in een bepaalde culturele context aan mag nemen. Bovendien
laat ze zich makkelijk operationaliseren naar enerzijds het individuele eergevoel
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en anderzijds iemands prestige in het publieke domein. Eer kan immers inhouden
dat men zich tegenover zichzelf niet hoeft te schamen maar ook dat men dat tegen-
over anderen niet hoeft te doen. De actor zal er evenwel veel aan gelegen zijn om
discrepanties tussen eergevoel en prestige op te heffen. Zulke discrepanties zulle
schaamte oproepen omdat de actor zich onder- of overgewaardeerd voelt. En zo-
niet dan zal de actor zich feitelijk schaamteloos opstellen. Ook dat is een situatie
die men zal willen vermijden. Zich niet hoeven te schamen is immers iets anders
dan geen schaamte kennen. Wie schaamteloos is, zal binnen een eercultuur per
definitie als onbetrouwbaar gelden.

In de bestaande literatuur over eer en eercultuur wordt niet of nauwelijks aan-
dacht besteed aan de wijze waarop eer als vertrouwensgrondslag functioneert en
zeker niet op theoretisch niveau. In het voorgaande is evenwel duidelijk gewor-
den dat dit perspectief uitermate nuttig is om eer en eercultuur nader te operatio-
naliseren. Bovendien wordt zo duidelijk dat eer – en dan mag het een heel ander
doel dienen – eenzelfde functie vervult als het contract. Waar convenantuele ver-
bintenissen evenwel worden gekenmerkt door vertrouwen binnen het publieke
domein op basis van prestige en verzekering in de particuliere sfeer op basis van
eer en schaamte, zal bij contractuele verbintenissen vertouwen binnen bilaterale
relaties worden gegenereerd terwijl verzekering door een publiek instrument, het
contract, wordt geboden. Behalve dat vertrouwen (trust) en verzekering (confi-
dence) tegenovergesteld ten opzichte van het publieke en het particuliere domein
opereren, onderscheiden beide typen verbintenissen zich op nog een punt van
elkaar. Anders dan eer vereist het contract geen beroep op primaire emoties om
zekerheid te verschaffen. Sterker nog, al te heftige emoties kunnen een effectieve
uitvoering van een contractuele verbintenis danig in de weg staan. We hoeven ons
wat dat betreft alleen maar de geschiedenis van Shylock en Antonio te herinneren.

Het contract is dus een instrument dat er sterk naar tendeert om een schei-
ding tussen het zakelijke en het emotionele te bewerkstelligen. En het is dan ook
niet moeilijk om in te zien dat het toenemend belang van contracten een van de
kernontwikkelingen is geweest in de wordingsgeschiedenis van de moderne sa-
menleving. Een besef dat overigens bij de vertegenwoordigers van de Historische
School binnen de economie en sociologie reeds duidelijk aanwezig was. Zo schreef
Max Weber in zijn Wirtschaft und Gesellschaft (1947 [1922]: II-414): ‘Die wesentli-
che Eigentümlichkeit des modernen Rechtslebens, speziell des Privatrechtlebens,
gegenüber dem älteren ist vor allem die stark gestiegene Bedeutung des Rechts-
geschäfts, insbesondere des Kontrakts, als Quelle zwangrechtlich garantierter An-
sprüche.’ Binnen de historische sociologie gold het kille, aan rationele afweging
onderhevige contract eertijds als een vanzelfsprekende tegenpool van de warme,
door onderlinge solidariteit gekenmerkte sociale relaties binnen traditionele ge-
meenschappen. Toch doet een dergelijke voorstelling van zaken geen recht aan
de wijze waarop de meeste contractuele verbintenissen tot stand komen. Een con-
tract biedt weliswaar garanties maar het is uiteindelijk niet instrumenteel in het
scheppen van vertrouwen. Nu is het niet zo dat vertrouwen een noodzakelijke
voorwaarde is om tot een contractuele overeenkomst te komen. Partijen kunnen
met een schier eindeloze hoeveelheid clausules alle mogelijke risico’s afdekken.
Maar dat betekent wel dat transactiekosten snel oplopen en het voordeel van het
contract ten opzichte van convenantuele verbintenissen snel verdwijnt.
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Figuur 3.2: Zes modaliteiten van vertrouwen gesitueerd tussen publiek en indivi-
du en tussen schuld en schaamte

Publiek

Reputatie Certificering Contract
Schaamte (trust) (hybride) (confidence)

Eergevoel Competentie Empathie Schuld
(confidence) (hybride) (trust)

Individueel

Uiteindelijk zijn ook contractuele verbintenissen dus afhankelijk van de een
of andere vorm van vertrouwen (trust) tussen de verbonden partijen. Uiteraard
zou men daarbij terug kunnen vallen op de principes van eer en prestige. Maar
dan zouden vroeger of later schaamtegevoelens een effectieve uitvoering van de
overeenkomst in de weg staan. Het relatieve voordeel van het contract zou bo-
vendien snel teruglopen. En de tendens die het contract als instrument inhoudt
om sociale relaties in het publieke domein te verzakelijken, zal er evenmin toe
bijdragen dat publiek prestige parallel aan het contract als vertrouwensgrondslag
kan dienen. Buiten de wet en de jurisprudentie gaat het contract dus eigenlijk
alleen de verbonden partijen aan. En het contract heeft, wat onderling vertrou-
wen (trust) betreft, dan ook een uitgesproken bilateraal karakter. Het vertrouwen
wordt daardoor als het ware buiten de sociale ruimte geplaatst, met als gevolg
dat vertrouwen een sterk persoonlijke aangelegenheid wordt. Vertrouwen binnen
een contractuele context zal derhalve al snel gebaseerd zijn op wederzijds begrip
en daardoor een empathisch karakter hebben (cf. Seligman 2000). Het bilaterale,
empathische karakter van vertrouwen binnen contractuele relaties heeft als ge-
volg dat schuldgevoelens een duidelijkere rol gaan spelen wanneer dat vertrou-
wen geschonden wordt. Om je schuldig te kunnen voelen is immers een zeker
inlevingsvermogen in de tegenpartij vereist. Uit de eerder aangehaalde psycholo-
gische literatuur blijkt bovendien dat juist wanneer er sprake is van een bilaterale
vereenzelviging met de andere partij schuldgevoelens zich het duidelijkst mani-
festeren. Het institutionele kader van het contract is dus een belangrijke – zo niet
de belangrijkste – voorwaarde voor de totstandkoming van een schuldcultuur.

In figuur 3.2 heb ik schematisch trachten weer te geven hoe eer en contract,
schuld en schaamte, en publiek en privé zich op het punt van vertrouwen tot el-
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kaar verhouden. (Voor een vergelijkbaar schema met andere valenties: Sako 1992.)
In deze figuur hebben aangrenzende vakken een duidelijke affiniteit met elkaar
dan gebieden zonder gemeenschappelijke grens. Op deze manier wordt ook vi-
sueel duidelijk hoe enerzijds eer, schaamte en het publieke domein en anderzijds
contract, empathie en het privé-domein met betrekking tot vertrouwen logische
clusters vormen. In de figuur heb ik ook twee vertrouwensgrondslagen weerge-
geven waaraan ik hier in de lopende tekst niet uitgebreid aandacht zal besteden.
Het gaat hierbij om certificering (diploma’s, keurmerken, etc.) en competentie.
Het zijn min of meer technische vertrouwensgrondslagen die los staan van het
gevoelsleven en zo als overgangszone tussen eer en contract kunnen fungeren.
Wanneer we een cultuur in grove lijnen als een eercultuur typeren, wil dat im-
mers niet zeggen dat eer in alle geledingen en op alle terreinen van de samen-
leving de dominerende vertrouwensgrondslag is. En andersom geldt hetzelfde
voor het contractualistische culturen. Concepten als eercultuur en contractualisti-
sche cultuur zijn dan ook geen etiketten om een historische werkelijkheid mee te
beschrijven, maar ideaaltypische abstracties die ons in staat stellen een aantal sa-
menhangen te analyseren. Bovendien stellen deze concepten ons in staat om een
historische ontwikkeling tussen twee grotendeels in operationele termen gedefi-
nieerde tegenpolen te plaatsen.

Het is goed om te benadrukken dat het empathischer karakter dat onderling
vertrouwen krijgt naarmate men meer van contracten gebruik maakt, niet nood-
zakelijkerwijs voortvloeit uit een moreel besef of een weloverwogen keuze. En
het is zelfs geen noodzakelijk gevolg van het gebruik van contracten. Wat ik in
de conceptuele analyse in het voorafgaande heb willen laten zien is immers dat
het gedrag van actoren zowel binnen een ideaaltypische eercultuur als binnen een
ideaaltypische contractualistische cultuur rationeel is. Wanneer men zich in zijn
handelingspraktijk niet aanpast aan de gegeven omstandigheden zal men geen
vertrouwen weten te genereren en derhalve transacties en het daaruit voortvloei-
ende voordeel mislopen. Het is meedoen of afvallen. Welke ideeën of beweeg-
redenen men daarbij heeft, doet uiteindelijk niet terzake. Uit het onderzoek van
Nisbett en Cohen (1996) naar eercultuur in de zuidelijke Verenigde Staten bleek
bijvoorbeeld dat mensen daar helemaal niet zulke welomschreven ideeën omtrent
eer hadden. Niettemin was men er psychologisch in hoge mate op toegerust om
zich binnen de context van een eercultuur staande te houden. De evolutie van een
contractualistische habitus was dan ook een langzaam proces dat zich in eerste
instantie in de details van de dagelijkse handelingspraktijk afspeelde en pas veel
later noopte tot intellectuele reflectie en zingeving. Het filosofisch contractualisme
met exponenten als John Locke, David Hume en Adam Smith vond bijvoorbeeld
pas ingang op een moment dat het contract en in het bijzonder het contractuele
krediet reeds een stevige positie hadden verworven in de dagelijkse handelings-
praktijk. Het mag niettemin illustratief heten dat juist denkers binnen deze stro-
ming zich niet alleen als protagonisten van het (sociale) contract opwierpen maar
evenzeer op de noodzaak van ‘sympathy’, ‘moral sentiment’ en andere empathi-
sche eigenschappen in het sociale verkeer wezen. Sentimentalisme en contractua-
lisme manifesteerden zich zo binnen het Britse Verlichtingsdenken doorgaans als
complementaire stromingen (cf. Mullan 1990 & Slater 1997: 80-81).

Het Sentimentalisme, een in hoofdzaak literaire stroming uit de achttiende
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eeuw waarbinnen sterk de nadruk gelegd werd op het belang van het gevoels-
leven in de sociale omgang, neemt een bijzondere plaats in binnen de historiogra-
fie van de vroegmoderne consumptiegeschiedenis. Colin Campbell (1987 & 1993)
heeft immers betoogd dat het moderne romantische consumptie-ethos voor een
belangrijk deel zijn oorsprong vindt in deze stroming. Volgens hem zorgde het
door het Sentimentalisme gepropageerde persoonlijkheidsideaal voor een hou-
ding ten aanzien van consumptiegoederen die gekenmerkt werd door een sterke
nadruk op smaak als teken van de empathische vermogens van de actor. Goede
smaak, gevoel voor mode en goed fatsoen werden zo zaken die in belangrijke ma-
te de betrouwbaarheid van de actor bepaalden. Het probleem met de analyse van
Campbell is dat hij een verklaring probeert te geven voor veranderingen in het
consumptiepatroon die al lang en breed ingang hadden gevonden voordat senti-
mentalistische schrijvers als Richardson en Sterne überhaupt geboren waren. Als
we het Sentimentalisme door een algemener en meer aan de handelingspraktijk
gebonden sentimentalisme vervangen, kunnen we niettemin voor een belangrijk
deel in Campbell zijn redenering meegaan. Bovendien laat zich zo duidelijk il-
lustreren hoe fatsoen en vooral de waardering van fatsoen als productiemiddel
oftewel als cultureel kapitaal fungeren bij het genereren van vertrouwen binnen
een contractualistische context.

3.3.7 Cultureel kapitaal en de productie van sociaal kapitaal

In 1636 bracht de Fransman Charles Ogier als secretaris van een diplomatiek ge-
zantschap van kardinaal Richelieu een bezoek aan Leeuwarden. Als liefhebber
van de schilderkunst bezocht hij in de steden die hij aandeed, steevast de daar
werkzame kunstschilders om te kijken wat zij in de aanbieding hadden. In Leeu-
warden kwam hij zo bij de portretschilder Wybrand de Geest over de vloer. Het
werd een plezierig bezoek dat wel enkele uren duurde. De Geest bleek Frans te
spreken en tot grote vreugde van Ogier katholiek te zijn. Maar er was meer dat
hen bond. Samen bekeken en bespraken ze het werk van De Geest zelf, de schil-
derijen van andere schilders die De Geest bezat en de verzameling penningen en
curiositeiten van de gastheer (Wassenbergh 1943b: 164). Deze voorwerpen speel-
den duidelijk een belangrijke rol in het op gang brengen van de conversatie tussen
Ogier en De Geest, twee mensen die elkaar nog nooit eerder hadden ontmoet en
toch genoeg gemeen hadden om elkaar enkele uren te onderhouden.

De ontmoeting tussen Ogier en De Geest laat mooi zien hoe goederen ge-
bruikt werden om sociabiliteit te produceren. Het fatsoen van die voorwerpen
speelde daarbij duidelijk een belangrijke rol. Daar ontleenden die producten hun
bruikbaarheid in de conversatie en daarmee hun waarde aan. En dat was niet
vanzelfsprekend. Tijdgenoten dreven wel eens de spot met rariteitenverzamelin-
gen als die van De Geest door erop te wijzen dat de verzamelde objecten buiten
hun curiositeit geen enkele waarde hadden (Van der Veen 1997: 149). De schilder-
kunst kon in de moralistische literatuur uit de zeventiende eeuw vaak evenmin
op veel waardering rekenen (Sluijter 1988: 13ff). Jan Luyken (1711: 69), nota bene
zelf kunstschilder, noemde het schilderij zelfs een ‘schyn-goed’. Strikt genomen
hadden deze criticasters natuurlijk gelijk. Een fraaie schelp uit een rariteitenver-
zameling is uiteindelijk slechts een stukje calciumcarbonaat en een schilderij is
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behalve de schijn niet meer dan linnen en olieverf. En het porselein dat in de
zeventiende eeuw zijn plek in Leeuwarder interieurs veroverde, werd in een lite-
raire bron uit het begin van de achttiende eeuw smalend omschreven als ‘stukken
verglaasde Aarden, het geen verlooren is als het vald.’ De beschildering van het
porselein werd al even smalend als het ‘het gekrabbel der Haanepooten van de
Japoneezen en Chineezen’ bestempeld (geciteerd bij Dibbits 2001: 305-306). Het li-
teraire personage dat deze kwalificaties bezigde was duidelijk geen liefhebber van
porselein, laat staan een connaisseur. Kennis en goede smaak zijn cruciaal voor de
juiste waardering van fatsoen en andersom is de juiste waardering van fatsoen
weer bepalend voor de ontwikkeling van kennis en goede smaak.

Fatsoen kan als ‘grondstof’ voor de productie van cultureel kapitaal dienen
doordat het – en dat klinkt misschien vreemd – zijn waarde ontleent aan het feit
dat het gewaardeerd kan, zelfs moet worden. Cultureel kapitaal, zoals geconcep-
tualiseerd door Pierre Bourdieu (1986), is immers sec gezien niet meer dan de op-
gebouwde ervaring met betrekking tot waarderingen en de culturele vaardighe-
den en belangstellingen die daaruit voortvloeien.40 En juist de omgang met goede-
ren waarvan de waarde niet zozeer bepaald wordt door de stoffelijke component
maar door de wijze van vervaardiging vergt immers van de consument een zekere
waarderingsarbeid. Volgens Colin Campbell (1987) vindt de moderne consument
zelfs vaak meer voldoening in die waarderingsarbeid dan in het fysieke goed zelf.
Dat gebeurt niet alleen solitair, mensen tonen en delen immers veelvuldig hun
ervaringen op dit gebied. Ze bespreken met elkaar boeken die ze gelezen, films
die ze gezien en muziek die ze gehoord hebben. Men maakt elkaar compliment-
jes over de kleding die men draagt, of men maakt elkaar daarom juist belachelijk.
Ook kunnen mensen enthousiast vertellen over nieuwe aanwinsten die ze hebben
gedaan of over aankopen waar ze al jaren van dromen. Het uitwisselen van der-
gelijke ervaringen is uiteraard weinig zinvol als men elkaars interessen niet deelt.
En op zijn minst zal men in elk geval toch belangstelling voor de interessen van
de ander moeten hebben.

In een samenleving waarin vertrouwen steeds minder gebaseerd is op eer en
reputatie, zullen gedeelde belangstellingen in dat opzicht belangrijker worden.
Het delen van belangstellingen en culturele vaardigheden creëert immers al snel
een intieme familiariteit binnen bilaterale relaties. Zo kenden De Geest en Ogier
elkaar eigenlijk al voordat ze elkaar ooit ontmoet hadden. Ze deelden dezelfde in-
teresses en konden zich zo met elkaar vereenzelvigen. Daarmee kreeg de vertrou-
wensrelatie tussen die twee ook primair een bilateraal karakter. En op deze manier
ontstond precies dat type vertrouwen dat voordeel biedt binnen een contractualis-
tische cultuur. Bilaterale vereenzelviging, zo blijkt uit de eerder aangehaalde psy-
chologische literatuur, zal bij falen eerder schuldgevoelens oproepen dan schaam-
te. Bij multilaterale vereenzelviging, vereenzelviging met de groep waar men toe
behoort, zal men bij tekortschieten daarentegen eerder tot schaamte geneigd zijn.
Maar belangrijker nog is dat culturele vaardigheden en belangstellingen wanneer
ze instrumenteel zijn in het creëren van vertrouwen ook daadwerkelijk als cultu-
reel kapitaal kunnen gaan fungeren.

Het begrip cultureel kapitaal dat hier in het betoog is geı̈ntroduceerd, behoeft
enige toelichting. In het inleidende hoofdstuk is reeds vermeld dat concepten als
cultureel kapitaal, sociaal kapitaal en menselijk kapitaal (human capital) in de af-

110



3.3. DE CULTUUR VAN KREDIETPAPIEREN EN FATSOEN

gelopen jaren een grote populariteit binnen de sociale wetenschap hebben bereikt.
De keerzijde hiervan is dat deze begrippen daardoor op zeer uiteenlopende ma-
nieren zijn ingevuld en vaak meer als heuristische metaforen zijn gaan functio-
neren dan als analytische concepten (cf. Portes 1998 & Lin 2001). Daarnaast heeft
Jon Elster (1997) bezwaar gemaakt tegen het analogische karakter van deze be-
grippen. Hij bedoelt daarmee dat zaken die men doorgaans onder de noemers so-
ciaal, cultureel en menselijk kapitaal placht te vangen in hun verschijningsvorm
misschien wel veel overeenkomsten vertonen met economisch kapitaal, maar dat
dit niet wil zeggen dat zij ook op dezelfde wijze functioneren. Economisch ka-
pitaal heeft immers drie essentiële eigenschappen: het is productiemiddel, accu-
mulatiemiddel en ruilwaarde. En op het laatste punt wijken ‘niet-economische’
kapitaalvormen in beginsel duidelijk af van de grondvorm. Het is immers een-
voudig in te zien dat bijvoorbeeld culturele vaardigheden als productiemiddel
en zelfs als accumulatiemiddel aangewend kunnen worden. Ze zijn evenwel –
althans op zichzelf – niet liquide. Culturele vaardigheden zijn bijvoorbeeld wel
repliceerbaar maar ze zijn niet daadwerkelijk overdraagbaar. Hetzelfde probleem
doet zich voor bij het door Becker (1964) geı̈ntroduceerde begrip ‘human capital’.
Dat menselijke vermogens als productiemiddel aangewend kunnen worden be-
hoeft geen betoog. Maar wederom geldt hier dat menselijk kapitaal maar beperkt
overdraagbaar is, tenzij we de slavernij weer invoeren of – en dat is een reëlere op-
tie – er de juridische mogelijkheid bestaat om de beschikking over die menselijke
vermogens voor bepaalde tijd vast te leggen. In het huidige profvoetbal kunnen
spelers bijvoorbeeld ‘verhandeld’ worden doordat ze contractueel voor langere
tijd zijn vastgelegd.

De productieve vermogens waarover men beschikt worden dus pas kapitaal,
althans kapitaal in optima forma, zodra de eigendom, overdraagbaarheid en ver-
pandbaarheid daarvan juridisch zijn vastgelegd. Dat geldt uiteindelijk ook voor
fysiek kapitaal. Zo heeft Hernando de Soto (2000) laten zien dat veel bezittingen in
ontwikkelingslanden niet gekapitaliseerd zijn doordat formele eigendomsrechten
ontbreken. En hij komt dan ook tot de conclusie dat het succes van het westerse
kapitalisme erin gelegen is dat ‘westerlingen kapitaal uit bezit halen door het op
papier te zetten’. In zijn analyses beperkt hij zich overigens tot de kapitalisering
van fysiek kapitaal en daarmee laat hij een andere maar duidelijk parallelle peiler
van het succes van het westers kapitalisme onbelicht, namelijk dat westerlingen
eveneens kapitaal uit vertrouwen halen door het op papier te zetten. En daar is met-
een mee aangegeven dat er ook voor sociaal kapitaal mogelijkheden zijn om zich
in optima forma te manifesteren. Door sociaal kapitaal te herdefiniëren als gekapi-
taliseerd vertrouwen zijn de door Elster opgeworpen bezwaren dus makkelijk te
pareren, terwijl er een redelijke aansluiting blijft bestaan bij de bestaande litera-
tuur over sociaal kapitaal. Het gaat hier namelijk meer om een precisering dan om
een radicale breuk met bestaande ideeën omtrent sociaal kapitaal. Deze rigide de-
finitie heeft in ieder geval drie voordelen. In de eerste plaats behoedt ze ons voor
het gevaar om alle sociale relaties in termen van sociaal kapitaal te evalueren. Ver-
der wordt sociaal kapitaal op deze manier meetbaar. En tenslotte laat zich vanuit
deze definitie goed illustreren hoe fatsoen, cultureel kapitaal en in obligaties be-
lichaamd sociaal kapitaal middels een productieketen met elkaar verbonden zijn.
Immers de consumptie van fatsoen is instrumenteel in het bestendigen en creëren
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Figuur 3.3: De productieketen van cultureel, sociaal en economisch kapitaal
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van culturele vaardigheden, welke op hun beurt weer instrumenteel zijn in het
creëren van sociabiliteit waarbinnen vertrouwen gegenereerd wordt, dat middels
het contract uiteindelijk economisch kapitaal tot stand brengt (Figuur 3.3).41

Aangezien culturele vaardigheden en belangstellingen altijd eerst als produc-
tiemiddel aangewend dienen te worden bij de productie van sociaal of menselijk
kapitaal voordat ze daadwerkelijk gekapitaliseerd kunnen worden, zullen ze dus
nooit als kapitaal in optima forma functioneren. Cultureel kapitaal is dus ‘kapitaal’
in de zin dat het als productiemiddel dient om sociaal en menselijk kapitaal tot
stand te brengen en daarnaast is het ‘kapitaal’ – maar dan in metaforische zin –
doordat men iemand al naar gelang zijn vaardigheden en belangstellingen een be-
paalde ‘culturele rijkdom’ toe kan schrijven. In het eerste geval meten we cultureel
kapitaal naar de output in sociaal en menselijk kapitaal. In het tweede geval pogen
we cultureel kapitaal te meten in termen van potentieel. Wanneer we de aandacht
naar dit cultureel ‘protokapitaal’ verleggen, zoals Bourdieu (1984 & 1985) en Lin
(2001) doen, doen zich evenwel een aantal vrij fundamentele analytische proble-
men voor. Het potentieel van een heterogeen goed als cultureel protokapitaal is
immers moeilijk te bepalen wanneer dat niet op enig moment gerealiseerd wordt.
Niettemin is het evident dat cultureel kapitaal in engere zin voortvloeit uit het
potentieel dat de actor daartoe bezit.

Aangezien cultureel (proto)kapitaal gedefinieerd wordt door een productieke-
ten waarbinnen vertrouwen dat gegenereerd wordt vanuit op culturele vaardig-
heden gebaseerde sociabiliteit, laat het zich duidelijk onderscheiden van symbo-
lisch kapitaal. Hiermee bedoelen we de voorrechten die voortvloeien uit een mo-
rele kosmologie en in de dagelijkse omgang gekoppeld zijn aan zaken als adellijke
titels, professionele reputaties en – in zijn algemeenheid – eer. Symbolisch kapitaal
is dus gerelateerd aan een a priori status, zowel in de hiërarchische als de neven-
schikkende zin van dat woord; het is afhankelijk van wat iemand is, of althans
binnen een bepaald wereldbeeld ervaren wordt te zijn, en niet direct afhanke-
lijk van specifieke vaardigheden. Sociaal (en cultureel) kapitaal dat samenhangt
met symbolisch kapitaal is daarom min of meer statisch. Er vindt immers geen
productie van vertrouwen plaats doordat sociaal kapitaal en symbolisch kapitaal
gezamenlijk voortvloeien uit de sociale ordening zoals die is, en derhalve eigenlijk
samenvallen (cf. Bourdieu 1985). Symbolisch kapitaal, dat voortkomt uit het ver-
trouwen in een bepaald wereldbeeld (eigenlijk is ‘geloof’ in dit verband een beter
woord), heeft daarom een volstrekt andere operationele status dan cultureel kapi-
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taal, dat juist instrumenteel is in het scheppen van vertrouwen. Bovendien zal het
sociaal ‘kapitaal’ dat samenhangt met symbolisch ‘kapitaal’ zich doorgaans niet
verwerkelijken als kapitaal in optima forma.

Symbolisch kapitaal vloeit dus voort uit een statische morele kosmologie of
symbolische orde, terwijl de productieketen cultureel kapitaal ⇒ sociaal kapitaal
⇒ economisch kapitaal een evoluerende sociaal-culturele ordening vereist en tot
stand brengt. Aangezien cultureel kapitaal zijn waarde verkrijgt binnen bilaterale
betrekkingen, zijn partijen niet gebonden aan de heersende moraal om vertrou-
wen te bewerkstelligen. Bovendien wordt de sociale status van beide partijen on-
dergeschikt gemaakt aan het contract. Cultureel kapitaal staat in de manier waar-
op het geëffectueerd wordt, dus eigenlijk los van de cultuur. Net zoals partijen vrij
zijn in het wel of niet aangaan van een overeenkomst, zijn partijen ook vrij in de
keuze van de culturele waarden waarmee zij elkaars vertrouwen kunnen winnen.
Het biedt binnen deze constellatie bovendien de nodige voordelen om belangstel-
ling te hebben voor de waarden en interesses van mensen die niet tot de eigen
groep behoren. Zulke vormen van ‘heterofilie’ openen immers mogelijkheden om
buiten het eigen milieu kansen te verzilveren (cf. Lin 2001: 38-40 & 46-52). Een
gezonde belangstelling voor het vreemde en het nieuwe benadrukt bovendien de
empathische vermogens van de actor, iets dat hem zeker van pas kan komen bij
het opbouwen van vertrouwen binnen bilaterale relaties.

Hoewel van cultureel kapitaal door de wijze waarop het geëffectueerd wordt,
dus een sociaal nivellerend effect uitgaat, wordt dat effect geneutraliseerd door
het gegeven dat de grondvorm, cultureel protokapitaal, in zijn genese juist sterk
sociaal gekleurd is. Niet iedereen kan zich de juiste culturele vaardigheden en
belangstellingen even makkelijk eigen maken. Het opbouwen van cultureel (pro-
to)kapitaal vergt aanzienlijke investeringen in de vorm van consumptie en tijds-
besteding. Niet alleen is er geld nodig om de goederen aan te schaffen die men
waardeert, de culturele toe-eigening van die goederen vergt eveneens de nodi-
ge tijdsbesteding. De mogelijkheden daartoe worden in sterke mate bepaald door
financiële draagkracht, opleiding en opvoeding. Het vermogen om cultureel ka-
pitaal te genereren heeft daardoor een duidelijke rol in het zichtbaar maken van
sociale verschillen.

Door mentaliteitshistorici is al vaker opgemerkt dat culturele vaardigheden
gaande de vroegmoderne tijd een veel belangrijkere rol met betrekking tot sociale
distinctie zijn gaan spelen, een ontwikkeling waarbij goede smaak geleidelijk de
rol van symbolische status is gaan overnemen (o.a. Burke 1978; Spierenburg 1990;
Flandrin 1993). Tot nu toe is deze ontwikkeling eigenlijk nooit gekoppeld aan de
evolutie van een contractualistische samenleving. Toch ligt het nogal voor de hand
dat de dagelijkse strijd om het behoud en het verkrijgen van kredietwaardigheid
een belangrijke factor in dit proces geweest moet zijn. Deze in de vroegmoder-
ne tijd steeds sterker wordende samenhang tussen cultureel kapitaal, sociabili-
teit, krediet en sociale differentiatie komt duidelijk voor het voetlicht in het door
Breuker (1982) en Jensen (2005) gedocumenteerde levensverhaal van de dichten-
de Leeuwarder stoeldraaier Klaas Pieters Hoeckstra (1608/’9-1687), de onbetwiste
rode lantaarndrager in de canon van de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Deze
antiheld was ongetwijfeld in de vergetelheid geraakt als in 1679 zijn onbeholpen
rijmpjes niet in een heuse bundel waren verschenen: De Hoeck- of Noordt-star der
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Poësy: Ofte alle Rijm-konstige wercken van Mr. Klaas Pieters Hoeckstra. Het werkje ver-
scheen direct in een tweede druk en werd voorafgegaan door allerlei ‘lofdichten’
waarin Hoeckstra nog enkele treden boven Vergilius en Vondel werd geplaatst.
Achter deze uitgave zat een groepje Leeuwarder notabelen dat op deze manier
hun stadgenoot een poets wilde bakken. En daartoe had niet alleen de abomina-
bele kwaliteit van Hoeckstra’s rijmwerk aanleiding gegeven. Behalve middels zijn
dichterschap trachtte hij zich namelijk nog op tal van andere terreinen als cultureel
vaardig voor te doen. In zijn gedichtjes komt bijvoorbeeld geregeld zijn liefde voor
het tuinieren aan de orde. Andere rijmpjes zijn lofzangen op schilderijen of op de
esthetische schikking van nederiger stukken huisraad. Dit opzichtige vertoon van
culturele kennis had zeker te maken met de benarde financiële positie van Hoeck-
stra, wiens kredietwaardigheid voortdurend ter discussie stond. Door notabelen,
tot aan de stadhouderlijke familie toe, met gedichtjes en bosjes bloemen te fêteren
hoopte Hoeckstra duidelijk krediet op te bouwen en zich zo de schuldeisers van
het lijf te kunnen houden. Die strategie mislukte jammerlijk. Hoeckstra beschikte
weliswaar over enige culturele kennis, maar wist bij de toepassing daarvan bij-
na steevast de verkeerde toon te treffen. Bovendien werd naarmate Hoeckstra’s
penibele financiële situatie bekender werd, steeds duidelijker dat zijn culturele
interessen allerminst belangeloos waren.

De casus van Hoeckstra is even curieus als illustratief. Zo laat zijn levensver-
haal duidelijk zien dat het fatsoeneringsproces niet leidde tot een vervlakking
van sociale verschillen, iets waar in de moralistische literatuur telkenmale voor
werd gevreesd en gewaarschuwd. Verder wordt uit zijn verhaal duidelijk dat zij
die lager op de sociale ladder stonden, gaandeweg het fatsoeneringsproces voor
een lastige ‘keuze’ werden gesteld. Want de vraag die blijft hangen is natuurlijk
wat voor belang de minvermogenden erbij hadden om hun schamele substan-
tiële bezittingen op te offeren voor fatsoenlijke frivoliteiten. Het is immers aller-
minst aannemelijk dat zij op deze manier genoeg vermogen vrij wisten te maken
dat rendabel op de vermogensmarkt weggezet kon worden. Anderzijds was juist
voor hen kredietwaardigheid van levensbelang. En het is maar de vraag of zij wel
zoveel anders konden dan te streven naar in elk geval een klein beetje cultureel
kapitaal om de kredietkraan maar open te houden. Het resulteerde in een soort
‘fatsoenlijke armoede’. Om cultureel mee te kunnen draaien diende men wel geld
te spenderen aan fatsoen, zelfs als dit ten koste ging van bestedingen aan voedsel
en substantiële beleggingen (cf. Shammas 1990: 299). Tegelijk ontstond zo een nog
grotere noodzaak om een geldinkomen te verwerven. Wellicht dat op dit punt het
fatsoeneringsproces aansluit bij de Revolutie van de Vlijt van Jan de Vries (1993
& 1994). Wat dat betreft is er overigens nog een aanknopingspunt. De met het fat-
soeneringsproces samenhangende devolutie van eercultuur maakte namelijk de
weg vrij voor een nieuw arbeidsethos waarin afhankelijkheid van betaalde arbeid
niet langer als eerloos werd beschouwd (cf. Kamen 2000: 123). Er zijn evenwel
ook een aantal punten van frictie met het model van een Revolutie van de Vlijt.
Dit model veronderstelt immers het opofferen van vrije tijd aan loonarbeid in ruil
voor een hoger geldinkomen c.q. consumptie. Nu vergt consumptie eveneens tijd
(cf. Steedman 2001). En dat geldt zeker voor de consumptie van fatsoen, die een
tijdrovende culturele toe-eigening door de consument vereist. Dit gegeven wordt
door De Vries duidelijk niet onderkend. Misschien dat dit er de oorzaak van is
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dat zijn Revolutie van de Vlijt ook iets te gemakkelijk een toenemende arbeids-
participatie van vrouwen veronderstelt. We kunnen ons immers ook voorstellen
dat naarmate consumptie in termen van culturele toe-eigening steeds tijdroven-
der werd, de huishoudelijke bezigheden van vrouwen er allicht niet minder om
werden.

3.3.8 Fatsoenlijke vrouwen

Volgens een landsbeschrijving uit het midden van de achttiende eeuw waren Frie-
se vrouwen ’boven matig zindelyk in de Huishouding, even zoo wel, zo niet meer,
als in Holland en Zeeland, pronkende haare Kamers op met allerley min of meer
kostelyke Huisgeraden’ (Knoop 1763: 492). Vrouwen speelden een belangrijke rol
in de fatsoenering van het bestaan. Misschien zelfs wel de hoofdrol, want het hele
concept van consumptie als een typische vrouwelijke activiteit lijkt als we de li-
teratuur er op na slaan, iets te zijn dat pas in de zeventiende en achttiende eeuw
ontstaan is. Zo was de koopzieke huisvrouw een steeds terugkerend cliché in de
aan het eind van de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw populai-
re huwelijkskomedies (Sweerts 1678; Dibbits: 2001: 305; Reinders e.a. 1994: 111).
Koopzucht werd in de medische literatuur ook steeds meer gezien als een vorm
van hysterie, in die tijd nog letterlijk opgevat als een aandoening van de baar-
moeder (Porter 1993b). Een dergelijke visie klinkt al door in de verklaring die de
Leeuwarder arts Baardt (1645: 115) geeft voor het feit dat kwakzalver Dr. Ierolymo
Banqueroza di Cale-Borzia zoveel klandizie trekt, namelijk dat ‘het op-gepronckt
bedroch in der Menschen ogen cierlijck schijnt, ende der Vrouwen slibberich ge-
moet, altoos meer ende meer tot nieuwe vreemdicheyt genegen is’. Het is voor
Baardt volstrekt duidelijk dat deze ‘vreemden Hane-Feer’ zoekt ‘in de Broosheydt
der Vrouwen het gene hy in de wrede ende harde Mans-personen niet heeft con-
nen vinden.’

De opkomst van de vrouw als consument werd duidelijk niet door iedereen
verwelkomd. Uiteraard was de veelvoorkomende karikatuur van de hysterische
consumente niet vrij van patriarchale sentimenten. Zo werden mannen wier vrou-
wen het huishoudgeld aan porselein verbrasten in de genoemde huwelijkskome-
dies neergezet als eerloze sukkels die hun echtgenotes niet in de hand konden
houden. Dat beeld is natuurlijk enigszins gechargeerd, al was het maar omdat ook
mannen zich bezighielden met het verzamelen van porselein en schilderijen (Berg
2004). Niettemin zijn deze parodieën ook te lezen als een reactie op het gegeven
dat voor vrouwen in toenemende mate een belangrijke taak weggelegd was bij
de reproductie van cultureel kapitaal. In een samenleving waarin culturele com-
petenties steeds belangrijker werden voor sociaal en economisch succes, nam het
belang van een goede opvoeding immers navenant toe. De biologische dimensie
van het moederschap werd daardoor steeds meer ondergeschikt aan de culture-
le dimensie: de moeder werd zo de spil van het moderne huisgezin, gekenmerkt
door onderlinge genegenheid en culturele vorming (cf. Stone 1977; Spierenburg
1990: 289). Daarnaast kreeg de vrouw steeds meer de taak om de culturele compe-
tenties van het huishouden te representeren. Vrouwen konden daardoor in cultu-
reel opzicht dus een veel actievere rol spelen. Het is in dit verband illustratief dat
er in en rond het zeventiende-eeuwse Leeuwarden ineens ruimte ontstond voor
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vrouwen die zich op het artistieke terrein beproefden, zoals de schilderes Mar-
garetha de Heer en de dichteressen Sybille van Griethuysen en Titia Brongersma
(Jensen & Nijboer 1998; Mans, Breuker & Karstkarel 2002).

Een carrière in de hoge kunsten was uiteraard niet voor elke vrouw wegge-
legd. Niettemin zijn er duidelijke aanwijzingen dat ook in de lagere echelons de
culturele creativiteit van vrouwen een sterke impuls kreeg. In het vorige hoofd-
stuk hebben we namelijk gezien dat in bakkershuishoudens in het zeventiende-
eeuwse Leeuwarden het aantal lakens en kussenslopen per bed sterk toenam.
Daarbij is ook opgemerkt dat lakens en kussenslopen op geaggregeerd niveau
inwisselbaar zijn. Een laken staat dan gelijk aan vier slopen. Eenzelfde redene-
ring kon voor tafellakens en servetten gemaakt worden. Ik ben daarbij niet echt
ingegaan op het probleem waar onderzoekers die zich op een heel gedetailleerd
niveau met boedelinventarissen bezighouden, telkens tegen aan lopen, namelijk
hoe de beschrijving van een voorwerp in een inventaris zich tot het fysieke voor-
werp verhoudt. Dat probleem doet zich zelfs voor bij het woord ‘slaaplaken’. Gaat
het hier echt om een laken dat bestemd was om onder te slapen? En zo ja, waarom
had men er dan zoveel van? In het laatste kwart van de zeventiende eeuw be-
zaten de bestudeerde Leeuwarder bakkers gemiddeld maar liefst 11,0 lakens per
bed (n=22; σ̂=3,9).42 Het lijkt er daarom sterk op dat de in inventarissen in groten
getale als slaaplakens, beddelakens of gewoon lakens aangeduide stukken textiel
niet alleen ter opluistering van het bed dienden en dat deze begrippen dus gehan-
teerd werden als maataanduiding voor lappen stof van een bepaalde kwaliteit. En
de toename van het aantal lakens en kussenslopen per bed is dan ook een sterke
aanwijzing dat naai- en borduurwerk een prominentere plaats onder de hand-
werkactiviteiten van vrouwen in ging nemen. Iets dat weer ten koste ging van
het spinnen als tak van huisvlijt. Dat laatste blijkt niet alleen uit het teruglopende
aantal vermeldingen van spinnewielen in inventarissen. Ook in de zeventiende-
eeuwse prent- en schilderkunst werd het spinnen steeds meer als een activiteit
voor oude vrouwen voorgesteld, als iets dat eigenlijk uit de tijd was (De Vries
2005).

Niet alleen op het terrein van consumptie en schatvorming, maar ook op het
gebied van de huishoudelijke productie valt dus een accentverschuiving waar te
nemen van grondstof (spinnen) naar fatsoen (naaien en borduren). De door deze
attitudewijziging veroorzaakte daling van het aanbod van garens kan wel eens
een belangrijke – en tot nu toe onopgemerkte – factor kunnen zijn geweest in de
neergang van de Hollandse textielnijverheid. De in Leeuwarder huishoudens ge-
sponnen garens werden in de zeventiende eeuw namelijk deels ook opgekocht
door tussenhandelaren om naar Holland, en met name naar Haarlem, uitgevoerd
te worden. In de achttiende eeuw blijkt deze tak van handel echter nagenoeg
compleet verdwenen (Nijboer 1999). Het verdwijnen van deze vorm van huis-
nijverheid laat dan ook zien dat het fatsoeneringsproces niet altijd leidde tot meer
bestedingen en meer productie in de marktsector. Doordat de consumptie van fat-
soen altijd gepaard gaat met culturele toe-eigeningsprocessen zal zij zich immers
niet zelden manifesteren in de vorm van prosumptie of zelfs autoconsumptie. In
het bijzonder bij liefhebberijen – hobby’s zo men wil – zien we vaak een dermate
grote inspanning van de zijde van de consument dat we hem eigenlijk beter als de
producent van zijn eigen vermaak zouden kunnen betitelen. Dat was bijvoorbeeld
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het geval bij het houden en fokken van kanaries en bij het tuinieren, hobby’s die
in het zeventiende-eeuwse Leeuwarden, zoals we in het vorige hoofdstuk hebben
gezien, een duidelijke opmars beleefden. En natuurlijke gold dat eveneens voor
het handwerken en voor de daaraan gerelateerde naai- en theekransjes die aan
het eind van de zeventiende eeuw opkwamen als typische vormen van vrouwe-
lijke sociabiliteit. Maar hoeveel ‘arbeid’ er ook met deze activiteiten gemoeid was,
ze stonden uiteindelijk niet buiten het commerciële ruilverkeer. De toegenomen
vraag naar borduurgarens, linten, naalden, spelden en andere fournituren bood
immers ruimte aan nieuwe vormen van bedrijvigheid.43 Bovendien zou de popu-
lariteit van handwerken mettertijd een belangrijke factor zijn bij het ontstaan van
een specifieke vrouwenpers (Jensen 2001). In zekere zin werd zo al in de zeven-
tiende eeuw de basis gelegd voor het ontstaan van de Libelle, de Viva, de Margriet
en de Cosmopolitan, niet alleen vaandeldragers van vrouwelijke identiteiten maar
ook van moderne consumptiecultuur.

3.3.9 Fatsoen en contract tussen abstractie en praktijk

De culturele inkadering van het fatsoeneringsproces zoals die in het voorgaande
beproefd is, geeft een idee van hoe verstrekkend de gevolgen van deze ontwik-
keling geweest zijn. Ik geef toe dat ik bij deze analyses de tegenstellingen soms
wat sterker aangezet heb dan ze wellicht in werkelijkheid geweest zijn. We moe-
ten immers niet over het hoofd zien dat eercultuur nog tot ver in de moderne tijd
een cultureel kader van betekenis was. En evenmin was het zo dat aan het begin
van de achttiende eeuw het schatvormingsmotief geen enkele rol meer speelde
bij de accumulatie van huisraad. Maar hoewel dergelijke nuanceringen zeker ge-
rechtvaardigd zijn, wil dat niet zeggen dat de situering van de besproken ontwik-
kelingen tussen ideaaltypische tegenpolen methodisch niet valide zou zijn. Zulke
abstracties zijn immers geen beschrijvingen van een historische ‘werkelijkheid’; ze
zijn slechts instrumenteel in het verklaren van hoe de beschreven ontwikkelingen
tot stand zijn gekomen. Juist door zo’n ‘methodische overdrijving’ toe te passen,
kunnen we zo inzichtelijk maken hoe cruciaal fatsoeneringsprocessen waren voor
de wording van de moderne, contractualistische consumptiemaatschappij. Een
vooraf gegeven eindbestemming – en ook dat blijkt afdoende uit de voorgaande
analyses – was deze maatschappijvorm echter allerminst.
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