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Noten

Hoofdstuk 1 Kader
1. Dat geldt natuurlijk ook voor producten als suiker en tabak. Dit gegeven zal in dit boek overigens

nauwelijks aan de orde komen. Zie hierover: Mintz 1985 en Goodman 1993.
2. Het woord consumentisme wordt in de literatuur in twee verschillende betekenissen gebruikt.

Hier wordt het gebruikt in de zin van een door consumptiedrift gekenmerkte geestesgesteldheid.
Daarnaast komt men het begrip ook wel tegen als aanduiding voor de bewegingen die zich inzetten
voor de behartiging van consumentenbelangen.

3. Mandeville’s Fable of the Bees (1714) handelt weliswaar niet expliciet over de welvaart van de Ne-
derlandse Republiek, maar laat zich wel degelijk lezen als een parabel op de welvaart van zijn
moederland.

4. Het literatuuroverzicht is niet uitputtend. Naast genoemde werken zijn er nog verscheidene stu-
dies verschenen die een meer verkennend karakter (b.v. Faber 1980a) of een heel specifieke invals-
hoek (b.v. De Kruif 1994) hebben.

5. De volgende onjuistheden zijn in de cijfers van De Vries te bespeuren:
- Gemiddelde aantallen voorwerpen kleiner dan 1 voor alle inventarissen waarin dat voorwerp
voorkwam.
- Gemiddelden gebaseerd op één waarneming.
- Aanwezigheidspercentages die niet corresponderen met een geheel getal.

6. Schuurman (1986 & 1989) en Kamermans (1999) maken weer wel gebruik van clusteranalyse. Deze
statistische methode heeft vooral een verkennend karakter en wordt doorgaans in de beginfase van
het onderzoek gebruikt. Nadeel van clusteranalyse, zeker in combinatie met steekproefgegevens, is
dat er niet op significantie getest kan worden. Eventuele verbanden die met clusteranalyse ontdekt
worden, moeten vervolgens dus eigenlijk met andere methoden getest worden. Maar dat is door
beide onderzoekers nagelaten.

7. Een voorlopige samenvatting van de resultaten van het onderzoek voor dit boek is gepubliceerd
in een eerdere bijdrage van mijn hand (Nijboer 2005). De analyses in deze bijdrage zijn in dit boek
op een aantal punten nader uitgediept.

8. Ik gebruik de termen nut en gebruikswaarde hier als equivalent. Hoewel het begrip gebruiks-
waarde tegenwoordig veelal geassocieerd wordt met de marxistische traditie, verschilde Marx op
dit punt niet fundamenteel van terminologie met de andere klassieke economen. Weliswaar geeft
Marx in Het Kapitaal (1867: I) de voorkeur aan het begrip gebruikswaarde, in zijn Armoede van de
filosofie (1974 [1847]: I) gebruikt hij de twee begrippen expliciet als equivalent. Hierbij dient overi-
gens opgemerkt te worden dat beide werken in twee verschillende talen geconcipieerd zijn, resp.
Duits en Frans. Say (1855 [1803]: I.1) gaf als Fransman in elk geval de voorkeur aan utilité, maar de-
finieerde dat wel expliciet als de bruikbaarheid (d.w.z. de gebruikswaarde) van een product. Ook
bij Adam Smith (1904 [1776]: I.4) vinden we nut en gebruikswaarde als equivalenten gebruikt en
in navolging van hem eveneens bij Ricardo (1821[1817]: I) en Mill (1909 [1848]: III.1).

9. In de economische literatuur en journalistiek wordt niet altijd even zorgvuldig met dit onderscheid
omgesprongen. Dat heeft ook te maken met het feit dat het onderscheid tussen voorraadvorming
(stockpiling) en schatvorming (hoarding) in het dagelijks taalgebruik, en in het bijzonder in het
Engels, niet altijd even duidelijk is.

10. Voor een verkenning van het concept toe-eigening voor het onderzoek naar consumptie in de
vroegmoderne tijd zie: Blondé (2003).
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NOTEN BIJ PP. 12–23

11. Het argument van Mason (1981:144/5) dat opzichtige consumptie door dergelijke verklaringen
gemaskeerd wordt, is een geloversargument. De astroloog houdt immers ook vol dat de natuur-
kundige wetten de ware betekenis van de dierenriem verhullen.

12. Hoewel het begrip ‘habitus’ in de recente literatuur vooral geassocieerd wordt met de sociologie
van Bourdieu is het eerder gebruikt door o.a. Hegel, Husserl, Goffman (1983 [1959]: 37), Elias (1982
[1939]: I, 259), Weber, Durkheim en Mauss (Jenkins 1992: 74), die het begrip doorgaans wel op een
andere vaak zelfs veel tentatievere wijze hanteren. Wanneer we de genealogie van de in de soci-
ologie Bourdieu een centrale rol spelende begripppen doxa, hexis en habitus (Latijn voor ‘hexis’)
helemaal terugleiden, komen we uit bij het werk van Aristoteles (zie o.a. Wacquant 2005; Throop
& Murphy 2002: 202 n. 6.).

13. We kunnen in dit verband ook spreken over commercialisering. Dit concept speelde, zij het theore-
tisch minder expliciet uitgewerkt, ook al een belangrijke rol in het een jaar eerder verschenen werk
van McKendrick, Brewer en Plumb (1982).

14. Dat valt overigens te betwijfelen. De opkomst van de steengoedindustrie in de streek rond Keulen
ging in tijd bijvoorbeeld aan de boekdrukkunst vooraf en kende een niveau van massaproductie
dat door de grafische industrie pas in de negentiende eeuw gehaald zou worden.

15. Zo hebben de protestantse ethiek van Weber en de romantische ethiek van Campbell dezelfde
intellectuele stamvader: het calvinisme. Campbell (1987: 137) schetst de volgende stambomen:
Calvinisme > Puritanisme > Scepticisme > Utilitarisme (protestantse ethiek)
Calvinisme > Arminianisme > Sentimentalisme > Romanticisme (romantische ethiek)

16. In het protocol (1554-1585) van notaris Nicolaas Cleuting (inventaris: Zwart 1970) zijn ook nog een
klein aantal inventarissen opgenomen. Verder zijn her en der in familiearchieven eveneens enige
Leeuwarder inventarissen aan te treffen. Hier is verder geen naspeuring naar verricht.

17. De term tussen vierkante haken is de in de bron gegeven Nederduitse vertaling van de vooraf-
gaande Latijnse term.

18. Het gaat om HCL, ORA, Y4. In de nieuwe inventaris van het Oud Archief wordt deze vergis-
sing rechtgezet. Dat er meerdere delen zijn geweest, blijkt uit verwijzingen naar deze serie in de
Inventarisatie- en Aestimatieboeken. Zie: HCL, ORA, Y10: 279; idem, Y20: 298 en idem, Z16: 137.

19. Verklaringen van eenkindschap kwamen in Leeuwarden overigens al in de zestiende eeuw voor.
Zie bijv. HCL, ORA, Y2: 253 (1559).

20. Over de regelgeving met betrekking tot het opmaken van inventarissen ten behoeve van het colla-
teraal: Tegenwoordige Staat IV: 455ff.

21. HCL, ORA, Y2: 162: ‘Twee hoege becleende buegelde stoelen /. . . / Drie buegelde becleende vrou-
wenstoelen’ (1559).

22. Kamermans (1999: 40/41) wijst – mijns inziens terecht – op de mogelijkheid dat de aangever zelf
een lijst met bezittingen maakte, die vervolgens door de notaris of de secretaris van het gerecht
alleen maar in een rechtsgeldige vorm werd gegoten.

23. Uit bodemvondsten blijkt een aanzienlijk groter bezit aan glas- en aardewerk dan uit inventaris-
sen. Inventarissen van winkelvoorraden glas- en aardewerk geven eveneens de indruk dat deze
producten op grote schaal gebruik werden. Uit dergelijke inventarissen blijkt ook dat glas- en aar-
dewerk betrekkelijk goedkoop was. Zie o.a. HCL, ORA, Y34: 134ff; idem, Y46: 217ff; en idem, Z31:
189ff.

24. Ook de uitrusting met tinnen of zilveren schroefdoppen of andere ornamenten kon aanleiding
geven om een aardewerken of glazen voorwerp wel te beschrijven.

25. Ook in Groningen (Hempenius-van Dijk 1991: 152/3 en 279 n28).
26. Veelzeggend in dit verband is een opmerking in de inventaris van Jacobus Kuinders (1741) ‘Voorts

staat te noteren dat al het gene welk behoort tot het lichaam van Jacob Cuinders en desselve vier
kinderen soo van linnen als wollen buiten dese inventaris sijn gelaten omdat deselve door het
gebruik worden geconsumeert’ (HCL, ORA, Y85: 320v).

27. Anders dan ik konden Wijsenbeek-Olthuis (1987), Schuurman (1989) en Kamermans (1999) hun da-
tasets naar externe (o.a. fiscale) gegevens stratificeren, waardoor selectie op een zekere uniformiteit
(bijvoorbeeld de aanwezigheid van alle gewenste rubrieken) mogelijk was. De Boedelbank van het
Meertens Instituut heeft meer het karakter van een digitale kaartenbak. De gegevens hieruit zijn
zonder nadere bewerking niet voor methodisch onderzoek te gebruiken.

28. Op het Meertens Instituut is men in 1985 begonnen met het digitaal verwerken van inventarissen.
29. XML is ontwikkeld onder auspiciën van het World Wide Web Consortium (W3C). De XML stan-

daard (versie 1.0) werd in februari 1998 vastgesteld. XPath, de commandostructuur om elemen-
ten in XML-documenten te adresseren zag pas in november 1999 het licht. De specificaties voor
XQuery, een querytaal om XML-documenten te ondervragen, werden eerst in januari 2007 vast-
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NOTEN BIJ PP. 24–25

gesteld. Hoewel XML in eerste instantie ontwikkeld is om grootschalige elektronische publicaties
te vergemakkelijken, heeft XML zich gaandeweg steeds meer als databasetaal ontwikkeld. Juist de
combinatie van tekststructurering en gegevensstructurering die XML biedt, maakt deze codeertaal
zeer geschikt voor een algemeen bruikbaar datamodel voor de integrale verwerking van boedelin-
ventarissen. Voor meer informatie zie de website van het W3C: http://www.w3.org/XML/

30. Als selectiecriterium is het beroep gebruikt aangezien aan voor Leeuwarden beschikbare fisca-
le bronnen geen bruikbaar welstandscriterium ontleend kan worden. Beroepsgegevens voor de
boedellaters zijn wel ruimschoots beschikbaar. Temeer daar bij het toegankelijk maken van de
Inventarisatie- en de Aestimatieboeken in het kader van dit onderzoek niet alleen gekeken is naar
beroepsvermeldingen, maar ook naar het voorkomen van bedrijfsgoederen e.d. in de inventaris.
Op die manier kon van een groot aantal boedellaters (of hun echtgenoot) alsnog het beroep vastge-
steld worden. Niet in de dataset verwerkt zijn inventarissen van weduwen die het bedrijf van hun
man niet voortzetten, en inventarissen die op verzoek van schuldeisers zijn opgesteld of waarin
om vergelijkbare redenen slechts een ongedefinieerd deel van het huisraad beschrijven.

31. Zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken, nam de totale waarde (in guldens van 1580) van het
gemeten goederenpakket in de bestudeerde periode niet significant toe of af. Het is daardoor vrij
eenvoudig om na te gaan in hoeverre dit gegeven beı̈nvloed werd door het uitoefenen van het ene
of het andere beroep. Noch middels een t-toets noch middels regressieanalyse waarbij de beroe-
pen dummy gecodeerd werden, kon een significant verschil tussen bakkers en brouwers en tussen
kleermakers en schoenmakers ontdekt worden. Vooral als de spreiding naar waarde van het geme-
ten goederenpakket wordt omgezet naar een rangorde (1 = laagste waarde; n = hoogste waarde),
zijn de respectievelijke verschillen zeer gering. Rangordening heeft als voordeel dat ‘extremen’ in
de staart van de oorspronkelijke verdeling ingetoomd worden. Bovendien is de op deze rangor-
dening gestoelde verdelingsvrije Mann-Withney-toets (equivalent aan de Wilcoxon-toets) in deze
situatie het meest geëigende instrument om op homogeniteit te toetsen. In het onderstaande over-
zicht zijn de ongerichte p-waarden volgens deze toets weergegeven.

Gemiddeld Afwijking van Mann-
rangnummer het groot Withney-

gemiddelde (%) toets

Bakkers / Bakkers (n=33) 28,1 - 4,7
Brouwers Brouwers (n=25) 31,3 6,2 p = 0,475

Totaal (n=58) 29,5

Kleermakers / Kleermakers (n=20) 17,7 - 7,1
Schoenmakers Schoenmakers (n=17) 20,6 8,4 p = 0,411

Totaal (n=37) 19

Gecombineerd Bakkers en brouwers (n=58) 58,1 21,1
Kleer- en schoenmakers (n=37) 32,1 - 33,1 p < 0,001
Totaal (n=95) 48

32. Uiteraard deden zich hierbij wel kleine probleempjes voor, waarvoor in enkele gevallen de educated
guess als noodgreep gebruikt moest worden.

33. In enkele inventarissen worden deze wel in een aparte rubriek ‘rijswerk’ beschreven, doch niet
geregeld.

34. De correctiefactor voor de muntontwaarding is ontleend aan Posthumus 1943/64, dl. I, p. CX-
CXIX.

35. In de chronologie van de uitvoering van het onderzoek is Dataset 2 de eerst gegenereerde dataset.
In de verslaglegging en de analyse heeft deze dataset evenwel een secundaire functie gekregen.

36. De aantallen waar de tabellen en figuren in het volgende hoofdstuk op gebaseerd zijn kunnen lager
zijn omdat bepaalde rubrieken in sommige inventarissen ontbreken. Inventarissen van weduwen
van bakkers zijn alleen in de dataset verwerkt indien zij het bedrijf van hun man voortzetten. Niet
verwerkt zijn inventarissen die op verzoek van schuldeisers zijn opgesteld of om vergelijkbare
redenen slechts een ongedefinieerd deel van het huisraad beschrijven.
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NOTEN BIJ PP. 27–45

Hoofdstuk 2 Trends en patronen

1. Aangezien dit boek primair voor een wetenschappelijk geschoold publiek bedoeld is, ga ik er van-
uit dat de lezer over een redelijke basiskennis statistiek beschikt. Elementaire statistische begrippen
en methoden worden derhalve bekend verondersteld. Wie niet over deze kennis beschikt, wordt
dringend aangeraden eens een handboek statistiek te bestuderen. Speciaal voor historici zijn er
bijvoorbeeld de geijkte inleidingen van Lindblad (1984) en Boonstra, Doorn en Hendrickx (1990).
Hoewel deze werkjes beslist niet onverdienstelijk zijn, hebben ze wel het nadeel dat ze sterk op de
toepassingsmogelijkheden van statistiek gericht zijn. Meer vanuit de statistische theorie geschre-
ven is het leesbare handboek van Harnett (1982) en daarnaast zijn er tal van andere titels op de
markt. Door mij zijn naast genoemde werken tevens de handboeken van Sirkin (1995), Daniel &
Terrel (1989) en McClave & Benson (1991) en de digitale documentatie van SPSS en MS Excel als
naslagwerk gebruikt.

2. Als we het bezit aan aarde- en glaswerk van de eerdergenoemde brouwer en koopman bijvoor-
beeld ‘afronden’ naar 60 gulden, dan verspringt de r2 (lineair) bij de bakkers en brouwers van 0,13
naar 0,16 en bij de kooplieden en winkeliers zelfs van 0,07 naar 0,21.

3. Zie Shammas 1990: 106 en 1993: 197. De door mij aangehaalde 0,58 is het minimum van de daar
gerapporteerde maxima.

4. Hetgeen ook is opgemerkt door Overton e.a. (2004: 139).
5. Dezelfde fout wordt overigen gemaakt door Fairchilds (1994).
6. Hoewel de identiteit V = C + O ook geldt voor netto vermogens is het juister om met bruto ver-

mogens te werken. Een lening verruimt immers het beschikbaar vermogen. De passiva kunnen
uiteraard wel van invloed zijn op de waarde van de parameter β.

7. Zo’n correlatiematrix is niet gemaakt voor de aandelen van de productgroepen in het gemeten
goederenpakket. Het aandeel van bijvoorbeeld tinwerk kan namelijk niet autonoom toenemen.
Stijgt het aandeel van tin van 5 naar 10% dan zal bij de andere goederen er in totaal 5% af moeten.
Bij absolute waarden doet dat probleem zich niet voor.

8. Punt-biseriële correlatieanalyse is rekenkundig gezien het zelfde als gewone Pearson correlatieana-
lyse. Het onderscheid wordt alleen gemaakt om aan te geven dat een van de variabelen dichotoom
is. Bij handmatige berekening kan de punt-biseriële correlatiecoëfficiënt bovendien op een alterna-
tieve manier berekend worden.

9. Er is wel met deze variabele geëxperimenteerd. Zo is er nog een aanvullende regressieanalyse uit-
gevoerd op een dataset waarin de waarde van de rubriek ‘beddengoed’ is gedeeld door het aantal
bedden. Deze correctie bleek niet positief uit te pakken. De gevonden regressievergelijkingen op
basis van deze gecorrigeerde dataset hadden zelfs vaak een lagere determinatiecoëfficiënt dan die
op basis van de ongecorrigeerde dataset!

10. HCL, ORA, Y6: 197ff. en idem, GG23: 30ff. Cor Trompetter wees mij erop dat men zulke gevallen
in Twentse archivalia geregeld tegenkomt.

11. Zie: Van der Woude 1980: 161/2. De daar gepresenteerde cijfers hebben weliswaar merendeels
betrekking op Holland, maar de daaruit af te leiden trend zal zich ook in Friesland hebben voorge-
daan (cf. Faber 1972: 23 & 71-73).

12. Indien men een derdegraads polynoom (niet significant!) door de data trekt blijkt deze afname zich
vooral te concentreren in het vierde kwart van de zestiende en het vierde kwart van de zeventiende
eeuw. De afname doet zich hier verder vooral voor bij het aantal inventarissen met zes of meer
bedden. Van de 48 inventarissen voor 1650 zijn er 11 (23%) die zes of meer bedden vermelden. Van
de 34 inventarissen van 1650 en later zijn er maar 3 (9%) die zes of meer bedden vermelden. In de
eerste dataset kon dit patroon niet ontdekt worden.

13. De regressievergelijkingen voor het bewuste verhoudingsgetal (y) ten opzichte van de tijd (x) zijn:
t/m 1620 y = -0,0002x + 0,28 (r2 = 0,11; n = 89; p = 0,001)
na 1620 y = 9E-06x - 0,0031 (r2 = 0,0021; n = 139; p = 0,592)

14. De Vries geeft voor Leeuwarderadeel en Wonseradeel in de periode 1631-1647 een gemiddelde van
12,8 melkkoeien per boerenbedrijf. Als we er vanuit gaan dat het aantal melkkoeien per bedrijf niet
al te scheef en meso- of platykurtisch verdeeld was tussen 1 en 20, dan heeft een kleine verschui-
ving in het aantal koeien per bedrijf als gevolg van welstandsonafhankelijke veranderingen in de
bedrijfsvoering een vrij grote invloed op de samenstelling van de ‘vermogensgroepen’.

15. Niet uitgezet zijn de aantallen handdoeken en de aantallen neus-, zak- en halsdoeken. Van deze
artikelen was vaak niet te bepalen wat er mee bedoeld werd. Zo blijkt handdoek regelmatig sy-
noniem met kastdoek. Zie bijvoorbeeld: HCL, ORA, Y50: 325 ‘twee hand ofte castdoecken’ (1672);
en idem, Y55: 42v ‘een handtdoeck over de kast’ (1677). Zakdoeken waren daarentegen vaak sy-
noniem met halsdoeken. Zie bijvoorbeeld: HCL, ORA, Y70: 191 ‘vier ende twintich neusdoecken
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omde hals’ (1693). Belangrijker dan het betekenisprobleem is dat inventarissen inconsistent zijn in
het al dan niet vermelden van deze artikelen. Zo komen we ‘zakdoeken’ soms in grote aantallen in
inventarissen tegen, terwijl we in andere inventarissen van toch vrij rijke boedels er weer helemaal
geen aantreffen. Waarschijnlijk is de geringe waarde van deze lapjes stof in veel gevallen reden
geweest om ze maar niet te beschrijven. In getaxeerde inventarissen, waarin de waarde van het
goed voorop staat, komen ze beduidend minder voor. Van de 29 getaxeerde bakkersinventarissen
in de Aestimatieboeken wordt in 12 inventarissen (41%) geen melding gemaakt van zak-, neus- of
halsdoeken. Van de 53 ongetaxeerde in de inventarisatieboeken zijn dat er 14 (26%). Bij de (grotere)
handdoeken daarentegen liggen de verhoudingen anders, respectievelijk 7 van de 29 (24%) en 17
van de 53 (32%). Toch zien we ook wat dit artikel betreft vreemde omissies en schommelingen.

16. Inclusief ‘wytlingen’, een dikker laken, soms van wol. HCL, ORA, Y27: 290 ‘thien grofflinnen
slaaplakens ofte wijtlingen’ (1625); HCL, ORA, Y 22: 145 ‘drie wijtlingen, soo van voerlaken, cort-
lingh als anders’ (1617).

17. Inclusief peluwdoeken. Het aantal kussenslopen hangt natuurlijk ook sterk samen met het aan-
tal oorkussens. Voor het aantal kussenslopen (y) en het aantal oorkussen (x) werd de volgende
regressievergelijking gevonden: y = 2,5059x + 8,2 (r2 = 0,47).

18. Ik ben er vanuit gegaan dat lakens gemakkelijk tot vier kussenslopen omgenaaid konden worden.
Voor tafellakens en servetten kan eenzelfde redenering gevolgd worden. Er vanuit gaande dat in
boedelinventarissen met servetten doorgaans de grote servetten werden bedoeld, die ruitvormig
over het tafellaken worden gelegd of de hele romp van een tafelgast tegen spetters konden bescher-
men (Cf. Luyken 1711: 150-151), zouden uit één tafellaken twee servetten kunnen worden gemaakt.
Verondersteld dat het gecombineerde aantal lakens en kussenslopen per huishouden evenals het
gecombineerde aantal tafellakens en servetten per huishouden voornamelijk door welstand wordt
bepaald, kan deze hypothetische ratio getoetst worden door verschillende (logische) combinaties
uit te zetten tegen het aantal bedden, dat hierbij als proxy voor welstand functioneert. De com-
binaties van het aantal lakens met een kwart van de kussenslopen en het aantal tafellakens met
de helft van het aantal servetten geven dan inderdaad de beste fit. Hetzelfde patroon kon met de
inventarissen uit de Boedelbank van het Meertens Instituut ook voor Weesp (1625-1699; n = 61)
vastgesteld worden. Voor Maassluis (1665-1699; n = 72) en Oirschot (1646-1698; n = 74) gaven de
genoemde combinaties evenwel niet altijd de beste fit. Voor Maassluis gaf een combinaties van
het aantal lakens plus het aantal kussenslopen de beste fit, terwijl ook hier een combinatie van het
aantal tafellakens en de helft van het aantal servetten de beste fit geeft. In Oirschot legden vooral
de kussenslopen veel minder gewicht in de schaal: een combinatie zonder kussenslopen paste het
best en daarna die met een kwart van de kussenslopen. En een combinatie met een kwart van het
aantal servetten scoorde hier net iets, maar zeker niet significant, beter dan een combinatie met de
helft. Ook elders in Nederland lijken de hier aangehouden combinaties van het aantal lakens en
met een kwart van de kussenslopen en het aantal tafellakens met de helft van het aantal servetten
dus redelijk hout te snijden. Alleen in Maassluis is er een opvallende afwijking met betrekking tot
de lakens en de kussenslopen te constateren.

19. Een schoorsteenkleed was een vrij groot kleed dat de gehele schoorsteenopening kon afdekken
tijdens het zomerseizoen.

20. Polynomiale regressie op de data suggereerde een toename van het aantal tafelkleden per huis-
houden tot het begin van de zeventiende eeuw en na het midden van die eeuw een vrij abrupte
daling. De gemiddelde aantallen tafelkleden voor de eerste en de tweede helft van de zeventiende
eeuw zijn in elk geval significant verschillend. In de eerste helft van de zeventiende bedroeg het
gemiddelde aantal tafelkleden per huishouden 1,26 (+/- 0,31) en in de tweede helft 0,55 (+/- 0,23).
Voor het aantal tafelkleden per bed bedragen deze gemiddelden respectievelijk 0,33 (+/- 0,09) en
0,15 (+/- 0,07). (Voor de gegeven mogelijke afwijking geldt α = 0,05.)

21. Vreemd genoeg is er geen sprake van een toename van het aantal kussenslopen per kussen. Hier-
voor werd de volgende regressievergelijking gevonden: y = 0,0071x - 8,18 (r2 = 0,03).

22. Als we een derdegraads polynoom door de data trekken, zien we in alle gevallen in het laatste
kwart van de zeventiende eeuw een stabilisatie optreden.

23. Zie: HCL, ORA, Y49: 20 (1669). De naam Van Troijen komen we in Leeuwarder inventarissen gere-
geld tegen, terwijl het toeschrijven van schilderijen aan schilders beslist niet gebruikelijk was. De
Leeuwarder rijmelaar Klaas Pieters Hoekstra (†1687) schreef zelfs twee gedichtjes over zijn schil-
derijen (Hoekstra 1679: 44).

24. Zaken als lambrisering en (goudleren) behangsels werden als nagelvast beschouwd en vindt men
derhalve doorgaans niet in inventarissen vermeld. Wandtapijten heb ik – ook buiten de bakkers –
nooit in Leeuwarder inventarissen aangetroffen.
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25. Dit is exclusief gebruikte en ongebruikte rekenboeken. Van gebruikte en in gebruik zijnde reken-
boeken wordt bij de beschrijving van de financiële activa wel gewag gemaakt, maar er worden
vaak geen aantallen genoemd. Een enkele keer worden ook (nog) ongebruikte rekenboeken in
inventarissen vermeld. Deze konden nog verkocht worden en vertegenwoordigden dus een gelde-
lijke waarde.

26. Aangezien we hier met dichotome data te maken hebben, is het onmogelijk om vast te stellen per
wanneer het aantal inventarissen met boekvermelding afneemt. Een lineaire regressie op de data
uit de periode 1656-1707, waarbij het jaartal als onafhankelijke variabele en boekvermelding als
afhankelijke dummyvariabele (als 0 en 1 gecodeerd) werden gehanteerd, resulteerde in elk geval
in een r2 van 0,00. Dit suggereert dat er sprake is van een vrij abrupte daling.

27. Logistische regressie wordt niet in alle handboeken statistiek besproken. Voor een gedegen intro-
ductie kan men onder andere terecht bij Kleinbaum (1994).

28. De Nagelkerke R2 geeft een met een normale determinatiecoëfficiënt vergelijkbare indictie van de
verklaarde variantie. Aanvullend is nog de Hosmer & Lemeshow goodness-of-fit toets uitgevoerd.
Deze toets test de hypothese dat er geen verband is tussen de afhankelijke en de onafhankelijke
variabele. Derhalve geldt hoe hoger de p-waarde, hoe beter. Voor het getoetste model werd een
p-waarde verkregen van 0,82.

29. Van de 36 inventarissen met boekvermelding tot en met 1650, zijn er 15 waarin minder dan zes
boeken vermeld worden en 21 waarin meer vermeld worden. De binomiale betrouwbaarheidsin-
tervallen (α = 0,05) voor de totale populatie zijn dan respectievelijk: 26-59% en 41-74%.

30. Menno Simons, Dat fundament der christelycker leere, verscheidene edities, oorspronkelijke uitgave
1539.

31. Werk waarin de geschiedenis van de martelaren des geloofs wordt verhaald. Aanvankelijk pro-
testantse geschriften waarin de gruweldaden der katholieken werden beschreven. In weerwoord
hierop verschenen ook katholieke martelaarsboeken waarin de wandaden der reformatoren breed
uitgemeten werden.

32. Henricus Bunting, Itenerarium Sacrae Scripturae. Dat is een reysboeck over die gantsche heylighe schrift,
verscheidene edities. Heinrich Bünting (1545-1606) was een Duitse theoloog en kartograaf. Het
Itenerarium Sacrae Scripturae werd voor het eerste gedrukt in Duitsland in 1581 en werd diverse
malen herdrukt en bovendien vertaald in het Engels, Nederlands, Tsjechisch, Deens, en Zweeds.

33. Benedict (1985) constateerde in Metz (Lotharingen) in de periode 1645-1672 duidelijke verschillen
in het boekenbezit tussen protestanten en katholieken.

34. Er is geen systematisch onderzoek verricht naar de kerkelijke gezindte van de personen wier boe-
del in de datasets is verwerkt. Een enkele keer geven de inventarissen een aanwijzing. Als de
aangever van de boedel in plaats van een eed een belofte aflegde is er een gerede kans dat de boe-
dellater doopsgezind was. De aanwezigheid van Rooms Katholieke parafernalia in inventarissen
kan daarentegen zeer misleidend zijn. Zo was de bakker Albert Jans vanaf ca. 1581 lidmaat en dia-
ken van de Gereformeerde kerk. Niettemin vinden we in zijn in 1594 opgemaakte inventaris ‘een
silveren kruijs’ en ‘een swart vijftich [een bidsnoer met vijftig kralen] met vier silveren knoepen’.
En in de inventaris van de bakker Jan Claesz. (1624) vinden we zowel ‘een wijwaterpottie’ als ‘het
fundamentboeck van Menno Simons’. (Respectievelijk: HCL, ORA, Y10: 479; en idem, Y26: 550 &
557).

35. Zie ook: Bergsma (1998 & 1999). Ter ondersteuning van het betoog van Bergsma mag dienen dat in
de 24 bakkersinventarissen die zijn opgemaakt tussen 1590 en 1620, in maar liefst 9 inventarissen
Rooms Katholieke parafernalia worden aangetroffen.

36. Het al dan niet ingebonden zijn speelt waarschijnlijk ook een rol bij de beschrijvingspraktijk van
waardevollere boeken. Opvallend is dat in veel inventarissen boeken naar formaat en niet naar
inhoud worden beschreven. Dat zou erop kunnen wijzen dat boeken naar de band en niet naar de
inhoud werden gewaardeerd (cf. Chartier 1993: 118).

37. Andere inventarissen van kanariefokkers in Leeuwarden: HCL, ORA, Z32: 61ff.; idem, Y56: 207ff.;
idem Y78: 10ff; en idem, Y83: 63ff.

38. Het hoogste bedrag waarvan ik aantekening heb gemaakt betrof een inventaris uit 1647: ‘vier ka-
narivogels met de korff vercoft voor 40-0-0.’ (HCL, ORA, Z23: 21v.) Dolk (1994) geeft meer bij-
zonderheden over de handel in vogels – waaronder kanaries – te Leeuwarden in de zeventiende
eeuw.

39. In inventarissen worden uurwerken doorgaans ‘horloge’ genoemd, waarmee zowel hangende en
staande uurwerken worden bedoeld als zakhorloges. Soms is uit de context wel op te maken welke
van deze twee wordt bedoeld, vaak ook niet.
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40. Illustratief in dit verband is dat in de inventaris uit 1679 van de goederen nagelaten door Horatius
Knijf, raadsheer in het Hof van Friesland, van geen van de 27 schilderijen de vervaardiger wordt
genoemd terwijl van de drie uurwerken die hij bezat wel de maker wordt genoemd (HCL, ORA,
Y57: 148ff, aldaar f. 175/6).

41. De kans op dom toeval, zo blijkt uit tabel 2.5, is kleiner dan 5%. De kans op een steekproeffout is
uiteraard niet goed in te schatten.

42. Voor de binomiale betrouwbaarheidsintervallen geldt α = 0,05.
43. In Friesland werd het (Nederlandse) Troois pond (492,2 g) gebruikt.
44. Tingieters maakten marge op de inkoop van gebruikt tin. De voorraden tin bij tingieters worden na-

melijk iets hoger getaxeerd. (Getaxeerde inventarissen van tingieters: HCL, ORA, Z2: 137ff; idem,
Z5: 219ff; idem, Z5: 186ff; idem, Z15: 55ff; en idem, Z25: 203ff.)

45. Bij diagram D zien we dit patroon niet, wellicht doordat er voor de kleermakers en schoenmakers
voor het eind van de zeventiende eeuw maar heel weinig getaxeerde inventarissen beschikbaar
zijn.

46. In de periode 1650-1674 wordt in 10 van de 17 bakkersinventarissen expliciet porselein vermeld,
in de periode 1675-1707 in 5 van de 17. De binomiale betrouwbaarheidsintervallen (α = 0,05) zijn
dan respectievelijk: 33-81% en 11-55%.

47. Enkele specifieke keramische voorwerpen zoals rolwagens (hoge cilindervormige vazen) en klap-
mutsen (diepe kommen met een brede rand) waren destijds altijd van oosters porselein. Vermel-
ding van het materiaal was dan bij het opmaken van een inventaris niet nodig. Bij het verwerken
van de gegevens is hier geen rekening mee gehouden.

48. Bijvoorbeeld in een getaxeerde inventaris uit 1630: ‘twe stenen candeleerkes nihil’ (HCL, ORA,
Z18: 121v). Bitter, Ostkamp en Roedema (2002, p. 45) maken ook melding van de vondst van luxe
kandelaars van onbeschilderde witte faience. Dergelijke exemplaren konden wel een aanzienlijke
nieuwwaarde hebben. In de in 1684 beschreven winkelvoorraad van Antie Uijlckes, winkelierster
in glas en keramiek, vinden we: ‘3 witte kandelaars 0-13-0’ (HCL, ORA, Z31: 189ff.) Of deze kan-
delaars na in gebruik te zijn genomen nog een restwaarde vertegenwoordigden, blijft natuurlijk de
vraag.

49. Zie de hierboven aangehaalde inventaris van Antie Uijlckes (HCL, ORA, Z31: 189ff.).
50. Voor een uitgebreide familiegeschiedenis van de familie Bourboom, zie Faber (1997).
51. NB Er is bij deze berekening geen rekening gehouden met het feit dat Leeuwarder edelsmeden ook

debiet vonden in het Leeuwarder verzorgingsgebied en daaraan gekoppeld het feit dat de platte-
landsbevolking veel minder sterk in omvang toenam. Een correctie van die aard is evenwel weinig
zinvol, aangezien we noodgedwongen met grove schattingen werken. Bovendien zouden we dan
ook een correctie de andere kant uit moeten doorvoeren, vanwege de relatieve oververtegenwoor-
diging van zeer rijken in de stad.

Hoofdstuk 3 Het fatsoeneringsproces

1. Hypothetische scenario’s waarbij een gouden voorwerp bijvoorbeeld aan de krater van een vul-
kaan wordt geofferd of de ruimte in wordt geschoten en waarbij het goud dus wel degelijk wordt
geconsumeerd, laat ik hier buiten beschouwing.

2. Het Nederlandse ‘vormgeving’ heeft, hoewel vaak als synoniem voor ‘ontwerp’ gebruikt, seman-
tisch weliswaar een sterke overeenkomst met wat hier onder fatsoen verstaan wordt, maar laat
zich moeilijk in andere talen vertalen.

3. Uiteraard gelden deze bezwaren niet de mode in de zin van de mode-industrie of een modesysteem,
zoals in de klassieke studie van Barthes (1967). Evenmin wil ik beweren dat modetrends en mo-
decycli niet self-sustaining kunnen zijn. In al deze gevallen is het overigens nodig om de mode
naar concrete handelingen en entiteiten te operationaliseren, waarbij ‘mode’ nog hooguit dient als
een heuristisch prefix.

4. Deze indruk bestaat ook voor Leeuwarder inventarissen. Cf. supra.
5. Een vergelijkbare studie voor Nederland is nog niet beschikbaar. Toch zijn er wel aanwijzingen dat

deze ontwikkeling ook in Nederland plaatsvond. Wijsenbeek-Olthuis (1987: 148) concludeert dat in
het achttiende-eeuwse Delft het bezit van grotere stukken zilverwerk (schalen en kannen) afnam,
terwijl het bezit van kleinere zilverwerk (vingerhoeden, gespen, etc.) toenam. Dibbits (2001: 306)
merkt op dat in de achttiende eeuw in het ‘gefatsoeneerde’ Maassluis de voorkeur uitging naar
klein zilverwerk terwijl men in het ‘ongefatsoeneerde’ Doesburg liever grote stukken zilverwerk
had. (Kwalificaties zijn van mij.)

6. De conclusie die Nenadic daaruit trekt dat Schotse stedelingen in de achttiende eeuw goederen in
meerdere mate op hun restwaarde gingen waarderen, lijkt mij niet correct. Nenadic levert daar ook
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geen enkel bewijs voor.
7. Ik maak hier een heel globaal onderscheid tussen de verschillende kredietinstrumenten, terwijl er

voor financiële transacties in de zeventiende eeuw een heel scala aan instrumenten beschikbaar
was. Het is evenwel niet altijd duidelijk of er achter verschillende benamingen ook een werkelijk
onderscheid schuil ging. De terminologie die in de bronnen gebruikt wordt, is vaak in hoge mate
verwarrend. Een losrente kon in de praktijk bijvoorbeeld zowel het karakter van een obligatie
aannemen als dat van een eeuwige rente (cf. De Vries & Van der Woude 1995: 145; Van der Burg
2002: 42).

8. Er werden hier in de loop der tijd overigens wel de nodige uitzonderingen op geformuleerd, te
weten ‘Koopmanschappen van tilbaare Goederen, als meede in betaalinge van Huuren, Interessen,
Alimentatiepenningen, Arbeidsloonen, Salarien, Vacatien, Expensen, Kosten, Slotten van Reken-
ingen, de Breuken over Contraventien, en Aflossingen van Huisrenthen’ (Statuten Vriesland: 20).

9. In principe is om de vijf delen van de Hypotheekboeken een steekproef getrokken, tenzij de ma-
teriële conditie van het betreffende deel dat niet toeliet. Van dit uitgangspunt is echter geregeld
afgeweken om rondom alle jaren een adequate steekproefgrootte te krijgen.

10. Zo had de metselaar Oetse Riemaers bij zijn overlijden in 1637 maar liefst acht woningen in zijn
bezit (HCL, ORA, Y32: 355ff). Het kan erop duiden dat hij op bescheiden schaal als ‘projectontwik-
kelaar’ bezig is geweest.

11. In de eerder gepubliceerde analyses van deze gegevens (Nijboer 2005) heb ik geen gebruik gemaakt
van multiple regressieanalyse. De daar (p. 27, n. 26) onverklaard gebleven parabolische correlatie
tussen de residuen van het tinwerk en het tijdsverloop is bij deze alsnog verklaard.

12. Verspreid zijn wel enige gegevens te vinden, maar het levert een in sociaal, geografisch en admini-
stratief opzicht zeer heterogene casuı̈stiek op. Abel (1986 [1972]: 15) vermeldt bijvoorbeeld voor een
‘gemiddeld’ Berlijns metselaarsgezin van rond 1800 dat circa 6% van het huishoudbudget werd be-
steed aan kleding en huisraad. Weatherill (1988: 112-136) geeft overzichten van de huishoudelijke
uitgaven van Richard Latham (1724-1740), Rachael Pengelly (1694-1708), Sarah Fell (1675-1676) en
Griselle Baillie (1693-1714). Uit het rekenboek van Latham, een kleine boer uit Lancashire, blijkt dat
in de bestudeerde jaren gemiddeld 19,5% van het huishoudbudget aan kleding werd besteed en
6,6% aan huisraad en dergelijke. Per jaar lopen de percentages echter sterk uiteen. De percentages
wijken overigens af van de percentages die Weatherill (p. 133) geeft, aangezien ik bedrijfsuitgaven
niet tot het huishoudbudget heb gerekend. Dat classificatieprobleem doet zich ook bij de andere
door haar gepresenteerde gegevens voor. En bij gegevens die we dichter bij huis vinden is dat niet
anders. Het Rekenboeck off Memoriael (1569-1573, ed. 1956) van de Friese boer Rienck Hemmema is in
dit opzicht dan ook moeilijk te interpreteren. Iets duidelijker is het uitgebreide overzicht van huis-
houdrekeningen (1617-1637) van de Friese patriciër Hessel van Sminia (1588-1670) dat Spanninga
(2001: 35-36) geeft. De uitgaven aan ‘meubels, juwelen e.d.’ maken bij hem 6% van de huishoudelij-
ke uitgaven uit, maar dat is zonder de kleding. Een in het licht van deze studie veelzeggend detail
is dat Van Sminia de uitgaven aan ‘meubels, juwelen e.d.’ niet onder de ‘vertering’ (consumptie!)
rekende. De Vries en Van der Woude (1995: 718) gaan er bij hun berekening van de koopkracht
(1480-1819) vanuit dat bij de huishoudelijke bestedingen de verhouding tussen nijverheidsartike-
len en levensmiddelen ongeveer 1:4 is. Gregory King schatte in 1690 voor Engeland het aandeel
van de uitgaven aan kleding, huisraad en boeken in de totale huishoudelijke uitgaven echter op
24% (Weatherill 1988: 133). De opgaven en schattingen lopen dus sterk uiteen. Het valt deels te-
rug te voeren op het feit dat bij het interpreteren van deze gegevens heel moeilijk een eenduidige
definitie van huishoudelijke bestedingen gehanteerd kan worden. En dan hebben we het nog niet
eens gehad over het wijdverbreide gebruik om op rekening te kopen. Zoals verderop in de lopende
tekst zal blijken is het zinvol om een onderscheid tussen bestedingen en betalingen te maken. Het
is namelijk niet onwaarschijnlijk dat in rekenboeken hetgeen op rekening is gekocht niet of onder
de post aflossingen vermeld wordt.

13. De nominale waarde van het huisraad (excl. kleding en juwelen) in Dataset 1 bedraagt in de perio-
de 1610-1660 gemiddeld 462,9 gulden. Aangenomen dat Dataset 1 een redelijke afspiegeling vormt
van de brede Leeuwarder middenklasse in zijn geheel, moet dat gemiddelde op populatieniveau
tussen 412 en 525 gulden hebben gelegen (α = 0,05).

14. In 1796 bedroeg het aandeel van de doopsgezinden in de Leeuwarder bevolking 2,8% en in de to-
tale bevolking van Friesland 8,1% (Faber 1972: 428). Hoewel van voor die tijd geen exacte gegevens
over het aantal doopsgezinden in de stad en het gewest bekend zijn, kunnen we er vanuit gaan dat
zij in de zeventiende eeuw aanzienlijk sterker in aantal zijn geweest. Bergsma (1999: 146-148 & 415)
schat hun aandeel in de Friese bevolking in 1666 op 12 à 14% en meent dat dit aan het begin van de
zeventiende eeuw nog veel hoger moet zijn geweest. Een indicatie van het aantal doopsgezinden
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in Leeuwarden in de zeventiende eeuw geeft het aantal huwelijken dat voor het gerecht werd ge-
sloten. Dat bedroeg aan het begin van de zeventiende eeuw circa 10% van alle huwelijken en rond
het midden van de zeventiende eeuw circa 15%. In de jaren negentig van de zeventiende eeuw was
dit echter al gedaald naar 5% en na 1700 daalde het nog verder (Schroor 1993: 95-104). Met behulp
van de Leeuwarder boedelinventarissen is eveneens een indicatie te krijgen aangezien doopsge-
zinden doorgaans weigerden een eed af te leggen. In de zeventiende eeuw werd namelijk 59% van
de 3.323 inventarissen onder ede of onder belofte aangegeven. Hierbij werd in 15% van de gevallen
een belofte in plaats van een eed afgelegd. En dat aandeel bleef gedurende de zeventiende eeuw
vrij constant. Beide indicaties suggereren dus een doopsgezind aandeel van 15% in de Leeuwarder
bevolking rond 1670. Het werkelijke aandeel zal waarschijnlijk wat lager hebben gelegen. Behal-
ve een doopsgezinde levensovertuiging konden er ook andere redenen zijn om voor het gerecht
te huwen of om een belofte in plaats van een eed af te leggen. Verder bestaat het vermoeden dat
binnen de populaties huwenden en inventarisanten de doopsgezinden iets oververtegenwoordigd
waren.

15. Zie: HCL, OA, M10: 10-11 en M27: d.d. 8-4-1670. NB in de netresolutie heeft de klerk een transcrip-
tiefout gemaakt.

16. Het bedrag is gebaseerd op de ‘Corte staat van de vrijwillige aengevinge der goederen, persoo-
nen ende armen van de Provintie van Vrieslandt’ (1672), welke is gepubliceerd door Oldenhof
(1972: 190-191). Oldenhof gaat er ten onrechte vanuit dat de daarin onder de post ‘goederen’ ge-
noteerde bedragen daadwerkelijke vermogens zijn. Leeuwarden staat in deze staat bijvoorbeeld
voor 4.063.710 gulden aan goederen vermeld. Uit een andere bron blijkt evenwel dat alleen al de
Leeuwarder 272 huishoudens (Faber (1972: 361) vermeldt abusievelijk 271 huishoudens) met een
vermogen van meer dan 10.000 gulden tezamen 9.053.000 gulden aan vermogen hadden. Het be-
treft hier een ‘Corte staat van de personen tienduijsent `` en daer boven begoedicht’ (Faber (1972:
361 & 1980b: 226) geeft een onjuiste (of verouderde) verwijzing naar dit stuk op, de huidige vind-
plaats is onbekend, een nog door Faber gemaakte kopie van het kohier is door mij gedeponeerd bij
Tresoar te Leeuwarden). Deze lijst heeft echter uitsluitend betrekking op de Friese steden. Als we
beide bronnen met elkaar vergelijken en in gedachten houden dat vermogens onvermijdelijk zeer
scheef verdeeld zijn, dan lijkt het alleszins aannemelijk dat de bedragen die in de hiervoor genoem-
de ‘Corte staat van de vrijwillige aengevinge’ onder ‘goederen’ vermeld zijn, de opbrengsten van
een heffing van de 20e penning op vermogen zijn. Voor vermogens onder de 10.000 gulden komen
we dan voor de elf Friese steden uit op een (ongewogen) gemiddelde van 1.941 gulden (s = 727)
bij een gemiddelde grootte van het huishouden van 3,6 personen (cf. Van der Woude 1980: 162).
Zo’n bedrag is goed te verenigen met een zeer scheve vermogensverdeling (Pareto principe). In de
Friese steden is onder deze aannames zelfs 44% van het totale vermogen in handen van circa 6%
van alle huishoudens. Uiteraard kennen dergelijke benaderingen altijd de nodige voorbehouden.
Niettemin is aan de hand van deze berekeningen wel een redelijke schatting te maken van het ver-
mogen per hoofd van de bevolking in Friesland. In Leeuwarden bedroeg dat 1506 gulden p.p.; in
de Friese steden 685 p.p. en in heel Friesland 623 p.p. Van Zanden (1992: 23) schat het particuliere
vermogen per hoofd van de bevolking in Holland in 1650 op circa 650 gulden. Dat betekent dat
Friesland in deze tijd niet eens zo heel veel minder welvarend dan Holland was, of dat één of beide
schattingen door nader onderzoek bijgesteld moeten worden.

17. In Holland was dat niet anders dan in Friesland. Van de 89 inventarissen uit Weesp en Weesper-
karspel van voor 1700 in de Boedelbank van het Meertens Instituut wordt bijvoorbeeld in maar
46 inventarissen contant geld vermeld. In twee gevallen gaat het hierbij bovendien expliciet om
spaargeld. Uit de staatjes van Prak (1985), Kooijmans (1985) en De Jong (1985) kan men bovendien
afleiden dat ook bij de hogere vermogens contant geld niet altijd vermeld wordt.

18. Laat ik het met een eenvoudig rekenvoorbeeld verduidelijken. Stel we hebben zes gefortuneerde
huishoudens. Vier van hen hebben een vermogen van twintigduizend gulden en de andere twee
hebben een vermogen van respectievelijk vijftigduizend en tweehonderdduizend gulden. We ne-
men voor het gemak aan dat alle huishoudens precies tweeduizend gulden aan contanten in huis
hebben. Het gemiddelde aandeel van de contanten in het vermogen bedraagt dan 2,5% en het ge-
aggregeerde vermogen voor deze groep bedraagt 330.000 gulden. Via de methode van De Vries
en Van der Woude heeft deze groep dan gemiddeld 8.250 gulden aan contanten in huis. Zo is het
inderdaad niet moeilijk om aan ‘adembenemende’ bedragen aan contant geld te komen!

19. In Leeuwarden zijn bijna alle zeventiende- en achttiende-eeuwse transacties in onroerend goed te-
rug te vinden in de Consentboeken (HCL, ORA, ee en ff series). In de daarin afgeschreven koopakten
staat bijna altijd expliciet vermeld dat betaling in klinkende munt dient plaats te vinden.
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20. Veel (neo)klassieke economen ontkennen het onderscheid zelfs. Een expliciete ontkenning vinden
we bijvoorbeeld bij Von Mises (1981: 1.1.3.) Economen als Von Mises gaan echter vanuit de onjuiste
veronderstelling uit dat het geldwezen en in het bijzonder het muntwezen vanuit het handelsver-
keer is geëvolueerd in plaats vanuit het betalingsverkeer (cf. Polanyi 1971: 175-203 & Lietaer 2001).

21. Zo was het in Friesland gewoon dat bierstekers, groothandelaren in – met name Hollands – bier,
tappers en herbergiers aan hen bonden door de eerste leverantie op een krediet te geven dat niet
afgelost hoefde te worden zolang deze tappers en herbergiers bier van hen af bleven nemen. Zie
met name HCL, ORA, GG1: 11 en voor gelijksoortige contracten GG20: 31v t/m 34v. en GG23: 30.

22. Enkele voorbeelden: In 1601 bekennen de bakker Jacob Jansz. en zijn vrouw Cornelis Jansdr. schul-
dig te zijn aan Dirck Riencx en Gerben Johannes de somma van 186 carolus guldens vanwege
geleverde rogge en tarwe. Jacob Jansz. en echtgenote schuiven deze schuld echter weer door naar
hun debiteuren (HCL, ORA, GG1: 88). In 1614 bekent Isaack Cnoop schuldig te zijn aan Cornelis
van Lo[n]ckhorst (een groothandelaar in papier te Amsterdam, over hem: Voorn 1967) de somma
van 170 carolus guldens vanwege geleverde ‘verscheidene soorten van papieren’. De schuld zal
voldaan worden aan Jan Saskers (HCL, ORA, GG11: 41). In 1708 bekent Harmannus van Voorn,
kleermaker van o.a. ‘haar hoocheit’, schuldig te zijn aan de advocaat Dr. Dominicus Rispens de
somma van 105 carolus guldens. In de akte lezen we: ‘tot meerder securiteit soo est dat ick mijn
crediteur tot becoominge van dito schult assignere op de heer advokaat Johan Reinhardt Kutsch als
rentemr. van haar hoocheit mevrouw de princesse douariere van Nassauw etc. etc.’ (HCL, ORA,
GG100: 81v).

23. De symbolen E en E’ zijn in de kwantiteitstheorie gereserveerd voor directe betalingen in respec-
tievelijk de reële en de girale sfeer. Men komt ze niet tegen in de verkeersvergelijking aangezien
V = E/M en V’ = E’/M’.

24. Boekschulden komen we ook tegen in zestiende-eeuwse boedelinventarissen. Over het functio-
neren van leverancierskrediet vóór 1550 zijn aanzienlijk minder bronnen beschikbaar. Mol (1993)
deelt het een en ander mede uit de rekenboeken (1500-1520) van het Hasker Convent, iets meer
dan twintig kilometer ten zuiden van Leeuwarden. Ook hier vinden we een uitgebreide (maar niet
volledige) registratie van boekschulden. Tevens merkt Mol (p. 48) op dat het niet ongebruikelijk
was om schulden en vorderingen met gesloten beurzen te vereffenen. Buiten de provincie (maar
nog wel enigszins binnen de regio) valt verder te wijzen op het koopmansboek van een Hoorn-
se koopman uit de tweede helft van de vijftiende eeuw, dat is medegedeeld door Brünner (1924).
Uit dit koopmansboek blijkt dat de meeste afnemers een zekere kredietperiode werd geschonken.
Opvallend is dat een aantal malen de St. Lebuinus jaarmarkt (te Deventer?) als betaaldag werd ge-
noemd. Ook in Leeuwarden vinden we de St. Margriet jaarmarkt (te Leeuwarden!) halverwege de
zestiende eeuw eens expliciet als betaaldag vermeld (HCL, ORA, Y2: 200). In de Leeuwarder Stedstio-
le (1502-1504) vinden we een aantal impliciete vermelding van dien aard (Vries & Oosterhout 1982).
In hoeverre jaarmarkten in middeleeuws Nederland als geijkte ‘betaalgelegenheden’ fungeerden,
is mij verder niet bekend. Wat de Friese landen betreft is er over middeleeuwse betalingsverkeer
sowieso weinig bekend. Weliswaar is door Henstra (1999) uitgebreid aandacht besteed aan de ont-
wikkeling van het rekengeld in middeleeuws Frisia, maar over betalingen en vereffeningen met
betrekking tot het ruilverkeer blijven we ook bij hem in het ongewisse.

25. Zie over de filosofie van Baudrillard de inleidingen van Horrocks & Jevtic (1996) en Rojek & Tur-
ner (1993). Interessant is de analogie die Roy Porter (1993b) trekt tussen Baudrillards visie op de
consumptiemaatschappij en die van zeventiende- en achttiende-eeuwse Engelse en Nederlandse
schrijvers, in het bijzonder Mandeville (zie ook: Porter 1993a). Een dergelijke continuı̈teit in de
semiotiek van de (radicale) maatschappijkritiek vinden we ook verwoord bij Marcus (1989).

26. Met het thema hyperrealiteit wordt gespeeld in films als Wag the Dog (1997, regie: Barry Levinson),
The Truman Show (1998, regie: Peter Weir) en The Matrix (1999, regie: Andy & Larry Wachowski).
In de beeldende kunst is er wat dat betreft al een veel langere en veel bredere traditie, waarbij we
alleen maar hoeven te verwijzen naar het werk van Marcel Duchamp, Andy Warhol en Jeff Koons.

27. Contra Fogarty (1996), die in deze bekende zinsnede een vroege verwoording van de zogeheten
subjectieve waardetheorie ziet.

28. Over de bedoelingen van Vondel kan in dit opzicht weinig twijfel bestaan. Elke dichtregel verhoudt
zich immers in een chiasme tot elk van de andere.

29. O.a. bij Vondel in zijn Joseph in Dothan uit 1640 (Werken IV: 108). De bezorger van deze tekst geeft
meer verwijzingen.

30. Het valt af te leiden uit de inventarissen van scherprechters (HCL, ORA, Z9: 77ff, Z21: 114vff; idem,
Z30: 98ff; idem, Y33: 467ff en 487ff; idem, Y34: 91ff). Meer bijzonderheden over de sociale positie
van Leeuwarder beulsfamilies vindt men bij Zandberg (2001), in wiens verhandeling vooral het
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leven van de Friese scherprechter Dirk van Gorcum (1727-1807) centraal staat. De infamie van de
scherprechter was overigens een algemeen Europees verschijnsel, zij het dat dit fenomeen veel
regionale en lokale verschillen kende (Burke 1988: 134; Blok 1983). Huisman (1992: 379) merkt op
dat de groep van reizende heelmeesters waarschijnlijk een vergelijkbare endogamie vertoonde.

31. De reglementen met betrekking tot de gilden werden in Leeuwarden verzameld in de zogeheten
Politieboeken (HCL, OA, M208 & M209).

32. Bij Baardt meer expliciet goud(zucht). Ik heb in de hoofdtekst de term ‘hebzucht’ gebruikt om ver-
warring over een detail te voorkomen. Goud mocht in de literatuur dan wel de deugd belichamen,
goudzucht gold (uiteraard) als ondeugd.

33. De ‘Leden-Striidt’ van Baardt is een vrije bewerking van de in 1630 verschenen Leedenstrydt van
Adriaan Stikke (Gumbert 1957).

34. Er is nog één ander voorbeeld bekend (HCL, OA, M93: 103 & Charterboek III: 208).
35. De tulpenmanie speelde zich vooral in Haarlem en omstreken af. Niettemin werd er ook vanuit

andere plaatsen in het land aan meegedaan. Van de Groninger botanicus Henricus Munting is bij-
voorbeeld bekend dat hij op bescheiden schaal tulpenbollen op termijncontract leverde (Munting
1672: 636).

36. We weten niet of Mandeville het werk van Baardt gekend heeft. Onmogelijk is het beslist niet. De
familie Mandeville had namelijk haar wortels in de Friese hoofdstad. Dekker (1994) geeft dienaan-
gaande uitgebreide genealogische informetie.

37. Bronverwijzingen in mijn eerdere bijdrage ontbreken. De getuigenverslagen op basis waarvan het
voorval is gereconstrueerd zijn te vinden in HCL, ORA, C2: 202-213. Om na te gaan of Boelema
nog opgepakt is, zijn de criminele rollen van het Hof van Friesland geraadpleegd (Tresoar, HVF,
105-106).

38. Enkele Leeuwarder boedelinventarissen getuigen van zulke wanhoopsdaden. Zo was in 1622 de
Leeuwarder timmerman Tierck Sibrens ‘met de noorderzon’ vertrokken en niet alleen met achter-
lating van zijn goederen. Ook zijn drie kinderen bleven achter (HCL, ORA, Y25: 141).

39. Aan het verschil tussen convenantuele en contractuele verbintenissen is ook aandacht besteed
door Weber (1947 [1922]: II-416). Hij spreekt hierbij over respectievelijk statuscontracten (Status-
Kontrakte) en doelcontracten (Zweck-Kontrakte). Ik heb deze terminologie niet gehandhaafd daar
het door Weber geformuleerde onderscheid primair uitgaat van de intentie waarmee verbintenis-
sen worden aangegaan. Het onderscheid wordt mijns inziens daarmee uiteindelijk onhoudbaar.
Een convenantuele verbintenis kan immers best de uitkomst zijn van een doelrationele afweging.

40. Bourdieu (1986) onderscheidt naast deze belichaamde staat van cultureel kapitaal ook nog een
geobjectiveerde en een geı̈nstitutionaliseerde staat van cultureel kapitaal. Met de geobjectiveer-
de staat van cultureel kapitaal bedoelt hij wat men doorgaans cultuurgoederen placht te noemen:
boeken, schilderijen etc., en met de geı̈nstitutionaliseerde staat de middels titels, rechten etc. ver-
worven culturele voorrechten. Door deze zaken ook onder de noemer cultureel kapitaal te brengen
verliest het concept echter veel van zijn kracht. Cultureel kapitaal in de geobjectiveerde staat is im-
mers in operationele termen bekeken gewoon economisch kapitaal, het is de culturele toe-eigening
van het goed (bijvoorbeeld het lezen van een boek) die het culturele kapitaal vormt. Cultureel ka-
pitaal in de geı̈nstitutionaliseerde staat feitelijk sociaal (of beter symbolisch) kapitaal is, daar deze
vorm van kapitaal primair afhankelijk is van sociale posities.

41. Uiteraard geldt hierbij wel als voorwaarde dat de rechten die men middels het contract verkrijgt,
overdraagbaar zijn. Als persoon A aan persoon B een som geldt leent en A kan dit contractueel
vastgelegde tegoed vrijelijk verhandelen, dan verdubbelt de feitelijke kapitaalvoorraad en wordt
er dus economisch kapitaal geschapen door de verkapitalisering van vertrouwen.

42. In inventarissen uit Maassluis, Oirschot en Weesp vinden we in het laatste kwart van de zeventien-
de eeuw eveneens aanzienlijke aantallen lakens per bed. In Maassluis gemiddeld 8,7 (n=39; σ̂=4,6),
in Oirschot gemiddeld 5,5 (n=26; σ̂=3,5) en in Weesp gemiddeld 9,5 (n=25; σ̂=7,7) (Boedelbank
Meertens Instituut).

43. Zo nam in Leeuwarden en andere steden het aantal en de diversiteit van de detailhandelszaken in
deze sector in de zeventiende eeuw sterk toe. Een beeld van de detailhandel in deze goederen is
te krijgen via de inventarissen van passementwerkers en Franse kramers. Passementwerkers (lin-
tenmakers) verkochten in hun winkels toenemende mate ook producten die door anderen werden
vervaardigd. In de loop van deze zeventiende eeuw kwam de detailhandel in fournituren steeds
meer los van het ambachtelijk bedrijf te staan. De winkeliers die in deze waren handelden werden
ook wel Franse kramers genoemd (zie b.v. HCL, ORA, Y39: 273ff & Y51: 293ff). Naast de detailhan-
del valt ook te wijzen op de kantnijverheid die in de zeventiende en vroege achttiende eeuw een
bloeiperiode in Leeuwarden beleefde (Henstra 1992).
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