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Twee	  huishoudens	  

  
	  

	  

	  

Twee	  huishoudens,	  in	  waardigheid	  gelijk,	  

Gevestigd	  in	  de	  Republiek,	  ons	  speeltoneel,	  

hun	  scherpe	  tegenstelling	  is,	  zo	  blijkt,	  

niets	  dan	  die	  tussen	  beeld	  en	  spiegelbeeld.	  

	  

	  

	  

Het	  ene	  huishouden	  -‐	  de	  beurs,	  gebouwd	  in	  1611	  midden	  in	  het	  economisch	  centrum	  van	  de	  

Republiek,	  van	  Europa	  en	  deels	  ook	  van	  de	  wereld:	  Amsterdam.	  	  Het	  andere	  huishouden	  -‐	  

een	  landgoed,	  Duinrell,	  weg	  van	  de	  stad,	  gebouwd	  tegen	  de	  duinen	  in	  Wassenaar.	  Nu	  een	  

verlopen	  plezierpark	  met	  een	  Tikibad,	  rond	  1700	  een	  machtig	  landgoed	  van	  een	  van	  de	  

rijkste	  mannen	  van	  de	  Republiek.	  

	  

Deze	  twee	  locaties	  zullen	  het	  komende	  half	  uur	  onze	  verblijfplaats	  zijn.	  Wat	  hebben	  zij	  met	  

elkaar	  gemeen?	  Hoe	  kunnen	  deze	  oppositionele	  werelden,	  een	  financieel	  centrum	  in	  de	  

drukke	  stad	  en	  een	  lieflijk	  landgoed	  in	  de	  stille	  natuur,	  elkaar	  omhelzen?	  Dat	  hoop	  ik	  in	  deze	  

lezing	  duidelijk	  maken.	  	  
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Maar,	  dames	  en	  heren,	  omdat	  onderzoek	  onlangs	  heeft	  uitgewezen	  dat	  lezers	  boeken	  nog	  

meer	  waarderen	  als	  zij	  de	  clou	  al	  hebben	  gehoord,	  zal	  ik	  beginnen	  met	  de	  conclusie.	  	  

	  

Twee	  citaten	  ter	  illustratie:	  

Joost	  van	  den	  Vondel,	  Inwydinge	  van	  't	  stadthuis	  t'Amsterdam	  (1655):	  	  

	  

De	  Beurs	  [...]	  Ontfangt	  den	  burgerzwarm	  van	  d'oude	  en	  nieuwe	  Zy,	  	  

	  En	  al	  het	  uitheemsch	  bloet,	  dat	  's	  middaghs	  hier	  te	  gader	  

	  In	  eenen	  boezem	  vloeit,	  en	  uit	  zoo	  menige	  ader	  

	  Gevloten,	  leven	  geeft	  aen	  't	  lichaem	  van	  't	  Gemeen.	   [...]	  

Gewinzucht	  propt	  de	  breede	  en	  lange	  galerijen,	  

Die	  brommen	  in	  't	  vierkant,	  gelijck	  een	  korf,	  vol	  byen,	  

En	  uitgelezen	  geur,	  gewonnen	  op	  het	  velt.	  	  

	  

En	  dan	  een	  citaat	  uit	  het	  hofdicht	  ‘Op	  Duynrel,	  Buyten-‐huys	  van	  de	  Heer	  van	  Ellemeet,	  onder	  

Wassenaer’,	  door	  Coenraad	  Droste:	  

	  

Men	  kan	  aen	  de	  Natuer	  een	  ander	  wesen	  geven,	  

Als	  men	  in	  d’oeffening	  van	  Landbouw	  is	  bedreven:	  

En	  maecken	  Wildernis	  tot	  nut	  en	  vrugtbaer	  Landt	  

Een	  schraelen	  Duyn	  tot	  Wey,	  door	  moeyten	  en	  verstant..	  

	  

De	  twee	  citaten	  laten	  zien	  hoe	  de	  lieflijke	  natuur	  van	  het	  landgoed	  rond	  1700	  in	  

economische	  termen	  wordt	  begrepen,	  terwijl	  de	  beurs	  geanalyseerd	  wordt	  via	  

natuurbeelden.	  De	  beurs	  is	  het	  kloppend	  hart	  van	  de	  stad	  en	  een	  bijenkorf	  vol	  zoemende	  

kooplieden,	  gedreven	  door	  winzucht.	  De	  landelijke	  natuur	  daarentegen,	  wordt	  door	  de	  

menselijke	  inspanningen	  een	  opbrengstgebied.	  Beurs	  en	  landgoed	  zijn	  beide	  huishoudens:	  

economische	  eenheden	  met	  een	  eigen	  ordening	  en	  ritme.	  	  
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Rond	  1700	  worden	  natuur	  en	  economie	  tot	  twee	  zijden	  van	  dezelfde	  munt	  gesmeed.	  Deze	  

vereniging	  moet,	  zo	  zal	  ik	  beweren,	  gezien	  worden	  in	  het	  licht	  van	  een	  bredere	  ontwikkeling:	  

van	  de	  uitvinding	  van	  ‘de	  maatschappij’	  als	  apart	  concept	  rond	  1700,	  en	  het	  ontwerp	  van	  

een	  ‘physics	  of	  society’,	  om	  de	  werkingen	  van	  die	  maatschappij	  mee	  te	  kunnen	  begrijpen.	  

Economie	  wordt	  een	  essentieel	  onderdeel	  van	  deze	  natuurwetenschap	  van	  de	  maatschappij.	  

Ik	  wil	  laten	  zien	  hoe	  natuurbeelden	  en	  natuurwetenschap	  worden	  ingezet	  om	  economische	  

processen	  en	  economisch	  handelen	  te	  begrijpen,	  terwijl	  anderzijds	  economie	  een	  grote	  rol	  

gaat	  spelen	  in	  het	  beschrijven	  en	  begrijpen	  van	  de	  natuur	  en	  van	  het	  menselijk	  gedrag.	  	  

	  

Specifiek	  wil	  ik	  beweren	  dat	  de	  Nederlandse	  Republiek	  hierin	  een	  bijzondere	  rol	  speelt.	  In	  

deze	  eerste	  moderne	  economie	  met	  de	  eerste	  moderne	  beurshandel	  wordt	  al	  vroeg	  een	  

economische	  wetenschap	  uitgedacht.	  Geconfronteerd	  met	  de	  voelbaar	  ingrijpende,	  maar	  

lastig	  grijpbare	  aanwezigheid	  van	  de	  financiële	  markten,	  zoeken	  Nederlandse	  schrijvers	  naar	  

bruikbare	  beelden	  en	  een	  methodologisch	  begrippenkader	  om	  financiële	  processen	  mee	  te	  

kunnen	  begrijpen.	  De	  Amsterdamse	  beurs	  neemt	  in	  dit	  proces	  een	  centrale	  plaats	  in:	  de	  

beurs	  wordt	  de	  eerste	  overkoepelende	  verbeelding	  van	  de	  economie.	  Deze	  concretisering	  

vormt	  de	  opstap	  tot	  een	  meer	  systematische	  analyse.	  	  

	  

Dat	  is	  het	  programma.	  Laten	  we	  beginnen	  in	  Duinrell.	  
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’t	  Vloeyende	  Cristal.	  De	  economische	  natuur	  van	  Duinrell	  
Nederlandse	  literatoren	  staan	  internationaal	  niet	  bepaald	  bekend	  als	  de	  grootste	  

vernieuwers.	  Vaak	  volgen	  zij	  literaire	  genres	  en	  trends	  uit	  andere	  cultuurgebieden.	  Dit	  geldt	  

echter	  niet	  voor	  het	  vroegmoderne	  hofdicht	  -‐	  een	  literaire	  wandeling	  over	  een	  landgoed	  

waarbij,	  doorgaans	  in	  lange	  verzen,	  de	  lof	  van	  het	  landgoed,	  de	  landheer	  en	  het	  lieflijke	  

landleven	  wordt	  bezongen.	  Het	  hofdicht	  was	  in	  de	  zeventiende	  en	  achttiende	  eeuw	  

opvallend	  populair	  bij	  Nederlandse	  lezers	  en	  schrijvers,	  maar	  vooral	  ook	  bij	  de	  

landeigenaren,	  die	  hun	  vaak	  pas	  recent	  behaalde	  status	  als	  landheer	  graag	  bevestigd	  zagen	  

in	  dit	  soort	  lofverzen.	  Het	  genre	  wordt	  gekenmerkt	  door	  een	  interessante	  spanning	  tussen	  

ideaal	  en	  werkelijkheid.	  De	  gedichten	  werden	  geschreven	  om	  de	  status	  van	  de	  nieuwe	  rijken	  

te	  bestendigen.	  Maar	  de	  literatoren	  werkten	  met	  een	  vanuit	  de	  klassieken	  overgeleverd	  

ideaal	  van	  de	  eenvoudige	  landbezitter,	  die	  naast	  zijn	  negotium,	  zijn	  actieve	  publieke	  leven,	  

zijn	  otium	  in	  rust	  en	  eenvoud	  op	  het	  buiten	  doorbrengt.	  De	  zeventiende-‐eeuwse	  hofdichten	  

schilderen	  stad	  en	  land	  als	  tegenpolen	  af,	  waarbij	  het	  stadsleven	  steevast	  negatief	  gekleurd	  

wordt	  als	  jachtig	  en	  op	  geld	  belust.	  	  

	   De	  meeste	  literatuurhistorici	  stellen	  dat	  deze	  oppositie	  een	  essentieel	  kenmerk	  blijft	  

totdat	  het	  hofdicht	  uitsterft,	  ergens	  aan	  het	  einde	  van	  de	  achttiende	  eeuw.	  Ik	  meen	  echter	  

dat	  zich	  rond	  1700	  een	  interessante	  ontwikkeling	  voordoet.	  Niet	  toevallig	  zien	  we	  dit	  bij	  een	  

hofdicht	  op	  het	  buitenverblijf	  Duinrell	  -‐	  de	  indrukwekkende,	  190	  hectare	  grote,	  buitenplaats	  

van	  de	  steenrijke	  Cornelis	  de	  Jonge	  van	  Ellemeet,	  ontvanger-‐generaal	  van	  de	  Unie	  der	  

Verenigde	  Nederlanden	  en	  daarmee	  de	  belangrijkste	  financiële	  man	  van	  de	  Republiek.	  Op	  

Duinrell	  had	  hij	  in	  1681	  een	  huis	  laten	  bouwen	  en	  door	  schilders	  en	  beeldhouwers	  rijk	  laten	  

decoreren.	  	  
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Hofdichter	  Coenraad	  Droste	  maakt	  in	  zijn	  hofdicht	  op	  Duinrell	  geen	  oppositie	  tussen	  Otium	  

en	  Negotium.	  Hij	  verenigt	  Ellemeets	  financiële	  ambt	  juist	  met	  diens	  activiteiten	  als	  landheer	  

door	  de	  natuur	  te	  beschrijven	  als	  een	  economisch	  systeem.	  De	  natuur	  kent	  een	  economische	  

ordening,	  een	  systeem	  van	  kosten	  en	  baten.	  Droste	  ziet	  dit	  als	  een	  positief	  gegeven.	  

Economie	  is	  niet	  het	  opsouperen	  van	  hebzuchtig	  verworven	  welvaart,	  maar	  het	  ontwikkelen	  

van	  een	  keten	  van	  opbrengsten	  en	  uitgaven,	  waarvan	  velen	  kunnen	  profiteren.	  Dat	  geldt	  ook	  

voor	  Ellemeets	  inspanningen	  in	  Wassenaar.	  Het	  hofdicht	  op	  Duinrell	  opent	  met	  de	  al	  eerder	  

geciteerde	  laudatio	  op	  het	  vermogen	  van	  de	  mens	  om	  de	  natuur	  te	  transformeren	  in	  

productieve	  grond.	  Door	  arbeid	  en	  financiële	  investeringen	  schept	  de	  mens	  zijn	  eigen	  

paradijs.	  	  

	   Op	  Duinrell	  vinden	  we	  niet	  de	  door	  God	  geordende	  keten	  der	  wezens,	  die	  in	  zo	  vele	  

vroegmoderne	  gedichten	  wordt	  bezongen,	  maar	  een	  door	  de	  mens	  geordende	  

opbrengstketen.	  De	  mens	  heeft	  van	  de	  ruwe	  natuur	  landbouwgrond	  gemaakt.	  De	  grond	  

brengt	  zuivel	  op	  (Droste	  beschrijft	  melk	  als	  de	  ‘dagelijkse	  rente’	  van	  de	  koe),	  die	  

geëxporteerd	  kan	  worden.	  Met	  de	  opbrengst	  daarvan	  kan	  men	  naar	  Azië	  varen	  om	  

luxeproducten	  te	  halen	  en	  tevens	  de	  staatskas	  te	  spekken.	  Die	  luxeproducten	  kunnen	  dan	  

vervolgens	  weer	  gebruikt	  worden	  om	  rijke	  buitens	  zoals	  die	  van	  Ellemeet	  op	  te	  luisteren.	  

	   Via	  het	  landgoed	  van	  Ellemeet	  profiteert	  iedereen	  van	  de	  natuur.	  Het	  ‘vloeyende	  

Cristal’	  van	  de	  beek	  die	  uit	  de	  duinen	  stroomt,	  lokt	  het	  dorstig	  vee,	  het	  biedt	  vis	  voor	  het	  

gezin	  van	  Ellemeet	  én	  het	  is	  een	  lust	  voor	  het	  oog	  van	  de	  bezoekers.	  Die	  bezoekers	  vormen	  

een	  belangrijke	  schakel	  in	  de	  economie	  van	  het	  buitenleven.	  Droste	  spoort	  hen	  herhaaldelijk	  

aan	  om	  Duinrell	  op	  te	  nemen	  in	  hun	  toeristische	  speelreisjes	  (Duinrell	  was	  zoals	  u	  begrijpt	  

rond	  1700	  al	  een	  toeristische	  trekpleister).	  Ellemeets	  paradijs	  krijgt	  waarde	  doordat	  het	  

bekeken	  en	  beleefd	  wordt.	  	  
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Om	  de	  bezoekers	  te	  vermaken	  zorgen	  natuur	  en	  eigenaar	  voor	  steeds	  ‘nieuw	  vermaeck’:	  

‘Men	  vindt	  de	  Werelt	  schoon	  door	  verandering’.	  De	  economische	  natuur	  drijft	  op	  

verandering,	  investering	  en	  verbetering.	  Daarvoor	  zijn	  eigenaar,	  landarbeiders,	  kunstenaars,	  

wetenschappers,	  toeschouwers	  én	  bejubelaars	  zoals	  Droste	  essentieel.	  Binnen	  dit	  

economische	  stelsel	  is	  concurrentie	  een	  belangrijk	  element.	  Ellemeet	  laat	  kunstenaars	  met	  

elkaar	  concurreren	  om	  opdrachten	  voor	  wandschilderingen	  en	  beelden.	  Ook	  de	  natuur	  is	  

competitief:	  de	  vruchten	  en	  bloemen	  strijden	  om	  aandacht	  van	  de	  wandelaars	  en	  vechten	  

onderling	  over	  wie	  de	  meeste	  waarde	  heeft.	  	  

De	  landman	  als	  homo	  economicus	  	  

De	  economische	  verbeelding	  van	  landgoed	  en	  landheer	  botst	  met	  de	  dominante	  visie,	  die	  wil	  

dat	  de	  Westerse	  bezittende	  politieke	  elite	  in	  de	  vroegmoderne	  tijd	  zichzelf	  vooral	  als	  

traditioneel	  en	  anti-‐commercieel	  zou	  hebben	  gepresenteerd.	  De	  afgelopen	  decennia	  klonk	  

veel	  bijval	  voor	  deze	  door	  John	  Pocock	  geponeerde	  these	  over	  het	  civic	  humanism.	  	  De	  mens	  

is	  in	  dit	  aan	  de	  klassieken	  ontleende	  ideaal	  vooral	  een	  politiek	  dier,	  geen	  koopman	  maar	  een	  

aristocratische	  landheer.	  Burgers	  en	  regenten	  zien	  het	  als	  een	  deugd,	  virtú,	  om	  zichzelf	  in	  

dienst	  te	  stellen	  van	  het	  algemeen	  belang	  via	  een	  actief	  publiek	  en	  politiek	  leven.	  Deze	  

deugdelijke	  burger	  wordt	  gecontrasteerd	  met	  de	  homo	  oeconomicus,	  wiens	  ambitie	  en	  

weeldezucht,	  onmaatschappelijk	  en	  zelfzuchtig	  zouden	  zijn	  en	  een	  opstap	  tot	  corruptie,	  

conflict,	  geweld	  en	  destabilisering	  van	  de	  maatschappij.	  	  

	   Pocock’s	  visie	  is	  echter	  niet	  zonder	  kritiek	  gebleven.	  Joyce	  Appleby	  betoogt	  al	  langer	  

dat	  er	  naast	  het	  klassieke	  paradigma	  ook	  een	  meer	  liberale	  stroming	  te	  traceren	  is,	  waarin	  

een	  seculier	  enthousiasme	  voor	  economische	  ontwikkeling	  aan	  de	  dag	  wordt	  gelegd.	  

Margaret	  Jacob	  stelde	  onlangs	  ook	  dat	  in	  de	  Nederlandse	  Republiek	  deugd	  en	  commercie	  

niet	  persé	  als	  elkaars	  tegenpolen	  worden	  gezien.	  De	  aandacht	  is	  te	  eenzijdig	  uitgegaan	  naar	  

de	  klassiek	  republikeinse	  traditie	  als	  bron	  voor	  het	  denken	  over	  mens,	  familie	  en	  natie.	  	  

Paul	  Brusse	  en	  Wijnand	  Mijnhardt	  beschrijven	  in	  hun	  recente	  studie	  Towards	  a	  new	  

template	  for	  Dutch	  History,	  ook	  hoe	  in	  de	  zeventiende-‐eeuwse	  Republiek	  een	  alternatieve	  

visie	  geformuleerd	  wordt,	  geënt	  op	  het	  stedelijk	  leven.	  Nederlandse	  verlichtingsdenkers	  

zoals	  de	  gebroeders	  De	  la	  Court	  ontwerpen	  een	  nieuwe	  maatschappijfilosofie	  voor	  

commerciële	  handelsstaten,	  waarvan	  de	  kooplieden	  de	  ruggengraat	  uitmaken	  en	  waarbij	  

niet	  deugd,	  maar	  eigenbelang	  gezien	  wordt	  als	  basis	  voor	  een	  welvarende	  maatschappij.	  	  
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Dit	  soort	  geschriften	  past	  binnen	  een	  bredere	  verschuiving	  rond	  1700,	  die	  zich	  laat	  

omschrijven	  als	  ‘de	  uitvinding	  van	  de	  maatschappij’.	  In	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  zeventiende	  

eeuw	  wordt	  ‘de	  maatschappij’,	  als	  samenspel	  van	  mensen	  en	  instituties	  tot	  onderwerp	  van	  

onderzoek.	  Gematigde	  en	  radicale	  verlichtingsdenkers	  zoals	  Hobbes,	  Locke,	  Spinoza,	  en	  de	  

gebroeders	  Koerbagh	  anatomiseren	  de	  mens	  en	  zijn	  emoties;	  filosoferen	  over	  de	  manier	  

waarop	  welvaart	  en	  geluk	  gegarandeerd	  kunnen	  worden	  voor	  de	  hele	  samenleving;	  

herdenken	  de	  rol	  die	  kerk	  en	  overheid	  dienen	  te	  spelen,	  en	  maken	  modellen	  voor	  de	  

opvoeding	  van	  de	  jeugd.	  Zij	  leggen	  de	  grondslag	  voor	  een	  wetenschap	  van	  mens	  en	  

samenleving,	  waaruit	  latere	  disciplines	  zoals	  psychologie,	  sociologie,	  antropologie	  en	  

economie	  zouden	  groeien.	  	  

	   In	  de	  nieuwe,	  economisch	  georiënteerde	  maatschappijwetenschap	  speelt	  de	  mens	  

een	  essentiële	  rol.	  Hij	  is	  het	  centrum	  van	  de	  opbrengstketen.	  Deze	  mens	  heeft	  de	  christelijke	  

en	  klassieke	  oppositie	  tussen	  deugd	  en	  winst	  achter	  zich	  gelaten.	  Zijn	  overvloed	  geeft	  geen	  

onbehagen.	  Hij	  zorgt	  er	  zelf	  wel	  voor	  dat	  hij	  met	  al	  zijn	  kamelen	  door	  het	  oog	  van	  de	  naald	  

toch	  in	  de	  hemel	  zal	  komen.	  Geld	  moet	  rollen	  om	  de	  economie	  draaiende	  te	  houden.	  

Adriaan	  van	  Royen	  dicht	  in	  zijn	  hofdicht	  Landrust	  (1776)	  dan	  ook	  uitdagend:	  ‘Staat	  ons	  ’t	  

genot	  niet	  vrij,	  waartoe	  ’t	  bezit	  verkregen?’	  Welke	  vrek	  gaat	  er	  nu	  ‘in	  overvloed	  kwijnen	  van	  

gebrek’?	  De	  ‘privézonden’	  en	  winst-‐	  en	  vermaakswensen	  van	  landeigenaars,	  auteurs	  en	  

toeristen	  vormen	  de	  basis	  voor	  een	  stelsel	  van	  publieke	  voordelen.	  	  
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Natuurlijke	  economie	  -‐	  de	  maatschappij	  als	  bijenkorf	  
Kenners	  herkennen	  in	  de	  door	  mij	  gekozen	  termen	  van	  ‘privézonden’	  die	  publiek	  voordelig	  

werken	  vast	  de	  beroemde	  Fable	  of	  the	  Bees	  uit	  1714	  van	  Bernard	  Mandeville.	  In	  de	  

historiografie	  wordt	  de	  Fable	  of	  the	  Bees	  getypeerd	  als	  centrale	  schakel	  in	  de	  Discovery	  of	  

Society.	  In	  deze	  bijenfabel	  geeft	  de	  naar	  Engeland	  uitgeweken	  Nederlandse	  arts,	  filosoof	  en	  

satiricus	  een	  radicaal	  nieuwe	  lezing	  van	  concepten	  als	  ‘zonde’	  en	  ‘deugd’,	  door	  de	  

beschrijving	  van	  een	  bijenkolonie,	  die	  floreert	  wanneer	  alle	  bijen	  hun	  passies	  najagen.	  Het	  

algemene	  belang,	  de	  publick	  benefits	  worden	  in	  de	  bijenkorf	  gediend	  door	  private	  vices	  zoals	  

eigenbelang.	  Wanneer	  de	  bijen	  zich	  bekeren	  en	  christelijke	  deugden	  zoals	  ‘eer’	  gaan	  

omhelzen	  wordt	  het	  dan	  ook	  een	  drama:	  de	  bijenkorf	  vervalt	  tot	  improductiviteit	  en	  

armoede.	  	  

	   Mijns	  inziens	  is	  bij	  de	  analyse	  van	  de	  bronnen	  voor	  Mandevilles	  werk	  te	  eenzijdig	  

aandacht	  besteed	  aan	  Franse	  en	  Engelse	  filosofen,	  terwijl	  een	  heel	  corpus	  aan	  Nederlandse	  

radicale	  Verlichtingsdenkers	  werd	  genegeerd.	  Ik	  wil	  daar	  nog	  een	  andere,	  wellicht	  minder	  

voor	  de	  hand	  liggende	  groep	  teksten	  aan	  toevoegen:	  pornografische	  romans.	  Voor	  mijn	  

dissertatie	  onderzocht	  ik	  verschillende	  pornografische	  romans	  uit	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  

zeventiende	  eeuw,	  die	  veel	  overeenkomsten	  vertonen	  met	  het	  werk	  van	  Mandeville.	  	  

  
Neem	  de	  openhartige	  juffrouw,	  een	  van	  mijn	  favoriete	  personages	  uit	  de	  

vroegmoderne	  romanliteratuur.	  Deze	  Amsterdamse	  prostitué	  geneert	  zich	  niet	  voor	  haar	  

vices.	  Zij	  heeft	  de	  pen	  gegrepen	  om	  de	  lezer	  eens	  fijntjes	  uit	  te	  doeken	  te	  doen	  hoe	  het	  
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hoerenleven	  is	  georganiseerd	  in	  Amsterdam.	  Voor	  de	  openhartige	  juffrouw	  vormen	  seks	  en	  

geld	  twee	  zijden	  van	  dezelfde	  munt:	  volleerd	  in	  de	  dubbele	  boekhouding	  beschrijft	  zij	  hoe	  

haar	  seksuele	  en	  financiële	  beheersing	  hand	  in	  hand	  zijn	  gegaan.	  	  

  
	  

	   De	  pornografische	  romans	  biedt	  wat	  ik	  een	  nieuwe	  morele	  economie	  zou	  willen	  

noemen:	  ethiek	  is	  in	  hier	  geen	  prescriptief	  ideaal,	  gebaseerd	  op	  religieuze	  voorschriften.	  De	  

ethica	  van	  de	  juffer	  is	  descriptief,	  gebaseerd	  op	  empirische	  inzichten	  en	  gericht	  op	  praktisch	  

nut.	  Zij	  beschrijft	  moraal	  via	  een	  kosten-‐	  en	  batenmodel.	  Ze	  laat	  zien	  hoe	  al	  het	  menselijk	  

gedrag	  geleid	  wordt	  door	  drijfveren	  zoals	  eigenbelang,	  geldzucht	  en	  de	  seksuele	  drift.	  

Hartstochten	  moeten	  niet	  in	  kerkelijke	  instituties	  zoals	  het	  huwelijk	  opgesloten	  worden.	  Het	  

is	  beter	  om	  een	  laissez	  faire	  beleid	  te	  voeren,	  waarbij	  mensen	  onderling	  kunnen	  

onderhandelen	  en	  de	  waarde	  van	  seks	  kunnen	  bepalen	  op	  een	  vrije	  markt.	  Om	  het	  even	  plat	  

te	  stellen	  met	  Jan	  Stront,	  een	  andere	  pornografische	  held:	  

	  

	  

“Sluit	  hij	  zijn	  geldbeurs	  toe,	  	  

Sluit	  dan	  ook	  uw	  middeldeurtje	  

En	  opent	  hij	  ze	  weer,	  zo	  opent	  ook	  

uw	  scheurtje"	  
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	   Voor	  u	  zullen	  de	  conclusies	  van	  deze	  pornografen	  wellicht	  niet	  als	  een	  schok	  komen.	  

In	  de	  zeventiende	  eeuw	  was	  dit	  echter	  een	  radicale	  nieuwe	  visie	  op	  mens	  en	  maatschappij:	  

wissel	  concepten	  als	  ‘deugd’	  en	  ‘zonde’	  in	  voor	  neutralere	  meetinstrumenten	  zoals	  

hartstochten	  en	  eigenbelang	  om	  de	  werking	  van	  de	  maatschappij	  mee	  te	  analyseren.	  De	  

nieuwe	  morele	  economie	  vormt	  zo	  de	  opstap	  naar	  een	  economische	  

maatschappijwetenschap.	  	  

	   Hier	  wordt	  niet	  natuur	  economisch	  geïnterpreteerd,	  zoals	  in	  de	  hofdichten,	  maar	  

wordt	  de	  maatschappij	  object	  van	  onderzoek,	  waarbij	  	  de	  markteconomie	  een	  belangrijke	  rol	  

gaat	  spelen.	  Dat	  wordt	  nog	  duidelijker	  als	  we	  inzoomen	  op	  de	  rol	  die	  de	  beurs	  en	  de	  

beurshandel	  in	  dit	  geheel	  gaan	  spelen.	  

	  

De	  beurs	  als	  verbeelding	  van	  de	  economie	  	  
Op	  zoek	  naar	  een	  overtuigend	  beeld	  om	  de	  rol	  te	  omschrijven	  die	  markt,	  geld,	  

consumentisme	  en	  winzucht	  voelbaar	  in	  beginnen	  te	  nemen	  in	  de	  samenleving,	  komen	  

auteurs	  uit	  bij	  de	  beurs.	  Het	  is	  niet	  verwonderlijk	  dat	  deze	  stap	  juist	  in	  de	  Republiek	  gemaakt	  

wordt.	  Terwijl	  in	  Frankrijk	  en	  Engeland	  nog	  in	  koffiehuizen	  en	  cafés	  werd	  gehandeld,	  kende	  

de	  Republiek	  al	  sinds	  het	  begin	  van	  de	  zeventiende	  eeuw	  één	  herkenbare	  handelslocatie:	  

beurs.	  Op	  de	  beurs	  werden	  niet	  alleen	  goederen	  verhandeld,	  vanaf	  de	  oprichting	  van	  de	  VOC	  

was	  de	  beurs	  ook	  de	  locatie	  voor	  handel	  in	  aandelen,	  oftewel	  ‘acties’.	  Al	  vroeg	  in	  de	  

zeventiende	  eeuw,	  zo	  toonde	  Lodewijk	  Petram	  onlangs	  aan	  in	  zijn	  dissertatie,	  werd	  een	  

moderne	  aandelenhandel	  ontwikkeld	  met	  derivaten	  zoals	  opties	  en	  termijncontracten.	  	  

Zeventiende-‐eeuwse	  bezoekers,	  auteurs	  en	  kunstenaars	  lijken	  gefascineerd	  te	  zijn	  

door	  de	  beurs.	  Het	  prachtige	  gebouw	  van	  architect	  Hendrik	  de	  Keyser	  werd	  opvallend	  vaak	  

afgebeeld.	  Er	  zijn	  hele	  reeksen	  gravures	  en	  schilderijen	  van	  de	  Amsterdamse	  beurs	  gemaakt	  

in	  de	  zeventiende	  en	  achttiende	  eeuw.	  Afbeeldingen	  werden	  keer	  op	  keer	  herdrukt,	  soms	  

ingekleurd,	  soms	  met	  poëtisch	  onderschrift.	  Soms	  koos	  men	  ervoor	  alleen	  het	  kale	  gebouw	  

af	  te	  beelden,	  maar	  veel	  vaker	  is	  de	  beursvloer	  druk	  bevolkt	  en	  letterlijk	  tot	  aan	  de	  nok	  toe	  

gevuld	  met	  mensen.	  Naast	  afbeeldingen	  zijn	  er	  pamfletten,	  lofgedichten,	  toneelstukken	  en	  

romans	  over	  de	  beurshandel.	  De	  beurs	  werd	  zo	  een	  centraal	  gegeven	  in	  de	  culturele	  

productie	  van	  de	  Republiek.	  	  
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Economie	  zonder	  actoren	  

Verlaten	  we	  de	  vroegmoderne	  tijd	  even	  om	  terug	  te	  vliegen	  naar	  het	  heden,	  waar	  

kredietcrisis	  en	  schuldencrisis	  de	  gemoederen	  beheersen.	  Sinds	  enkele	  jaren	  vullen	  onze	  

krantenpagina’s	  zich	  met	  nieuws	  over	  dalende	  beurskoersen,	  beleggers	  zonder	  vertrouwen,	  

begrotingstekorten,	  Moody’s	  sombere	  kredietbeoordelingen,	  hypotheekspeculaties,	  

speculatieve	  hedge	  funds,	  superbonussen	  en	  hebzuchtig	  graaigedrag	  van	  CEO’s.	  

Nieuwsberichten	  en	  opiniestukken	  klagen	  over	  het	  gebrek	  aan	  regie.	  Economen,	  politici,	  

bankdirecteuren	  en	  beleggers	  lijken	  allen	  even	  verrast.	  Economen	  zagen	  de	  recessies	  niet	  

aankomen	  en	  bieden	  maar	  mondjesmaat	  een	  bruikbaar	  begrippenkader	  aan	  om	  de	  

gebeurtenissen	  mee	  te	  duiden.	  Zij	  spelen	  de	  bal	  door	  naar	  de	  politici,	  maar	  ook	  die	  hebben	  

moeite	  om	  krachtdadig	  beleid	  te	  ontwikkelen.	  	  

	   Financiële	  crises	  lijken	  iedereen	  te	  verrassen.	  Niet	  verwonderlijk,	  zou	  Jan	  Stront	  

zeggen,	  wanneer	  men	  Nobelprijzen	  uitreikt	  aan	  economen	  die	  beweren	  dat	  de	  economie	  

drijft	  op	  rationeel	  handelen	  	  
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De	  onmacht	  is	  ook	  zichtbaar	  in	  de	  gekozen	  beeldtaal	  die	  de	  economische	  processen	  voor	  

een	  breder	  publiek	  inzichtelijk	  moeten	  maken.	  In	  crisistijd	  is	  handel	  zeevaart:	  ‘Wij	  zijn	  ook	  

maar	  een	  dobber	  op	  de	  wereldzee’.	  De	  crisis	  is	  een	  natuurramp,	  een	  storm	  die	  over	  ons	  

komt.	  De	  Dow	  Jones	  index	  is	  een	  ijzig	  hooggebergte.	  	  

	  

  
 Michael Najjar, High Altitude 2008-2010 Mount Aconcagua portrays the Dow Jones Index  
 
Veel	  van	  de	  gekozen	  beelden	  zijn	  onpersoonlijk,	  zakelijk.	  De	  financiële	  markt	  lijkt	  niet	  door	  

mensen	  geleid	  te	  worden.	  Wanneer	  mensen	  worden	  afgebeeld,	  dan	  is	  dat	  om	  aan	  te	  geven	  

dat	  zij	  juist	  géén	  grip	  hebben	  op	  het	  gebeuren.	  Dikke	  bankdirecteuren	  springen	  uit	  wanhoop	  

uit	  het	  raam,	  beurshandelaren	  kijken	  apathisch	  naar	  de	  voorbij	  razende	  rode	  cijfers,	  

onvermogend,	  depressief.	  De	  schrijfmachine	  ratelt	  gekkenpraat.	  Statistiek	  heeft	  haar	  eigen	  

dynamische	  levensloop.	  
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Economie	  als	  menselijk	  bedrijf	  

Laten	  we	  deze	  beelden	  eens	  vergelijken	  met	  de	  beeldvorming	  van	  de	  crisis	  uit	  1720	  -‐	  de	  

South	  Sea	  Bubble	  (zoals	  de	  crisis	  in	  Engeland	  genoemd	  werd)	  of	  op	  z’n	  Hollands:	  de	  

Windhandel.	  In	  de	  herfst	  van	  dat	  jaar	  spatte	  de	  speculatiegolf	  die	  enkele	  maanden	  daarvoor	  

beleggers	  in	  Frankrijk,	  Engeland	  en	  de	  Nederlandse	  Republiek	  in	  haar	  grip	  had	  gehouden,	  

uiteen.	  Plots	  bleek	  er	  een	  grens	  aan	  de	  overspannen	  winstverwachtingen	  die	  de	  

aandelenkoersen	  van	  verschillende	  compagnieën	  zo	  hoog	  hadden	  opgedreven	  (soms	  ging	  

het	  hier	  om	  bonafide	  ondernemingen,	  maar	  veel	  van	  de	  ‘beursgenoteerde’	  compagnieën	  

bleken	  gebakken	  lucht).	  De	  hele	  zaak	  stortte	  in	  elkaar.	  	  
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	  De	  financiële	  windhandel	  leidde	  tot	  een	  windhandel	  in	  de	  pers:	  drukpersen	  draaiden	  

overuren	  om	  de	  laatste	  nieuwsberichten,	  prijslijsten	  en	  brieven	  over	  de	  situatie	  op	  de	  

internationale	  beurzen	  snel	  op	  de	  markt	  te	  kunnen	  brengen.	  Die	  handel	  werd	  al	  snel	  

aangevuld	  met	  satirische	  cartoons,	  gedichten	  en	  windhandeltoneelstukken.	  

   
Een	  vergelijking	  tussen	  deze	  achttiende-‐eeuwse	  en	  de	  recente	  visuele	  representatie	  van	  de	  

crisis	  levert	  een	  aantal	  opvallende	  constanten	  en	  verschillen	  op.	  	  

Ook	  in	  1720	  wordt	  de	  crisis	  als	  een	  achtbaan	  of	  mallemolen	  ervaren.	  	  

   
 
De	  schuld	  wordt	  neergelegd	  bij	  de	  financiële	  tovenaars	  die	  verstrikt	  zijn	  geraakt	  in	  hun	  eigen	  
magische	  trucs.	   
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Ook	  in	  1720	  maakt	  men	  zich	  vrolijk	  over	  de	  wegvluchtende	  beleggers	  en	  kiest	  men	  de	  vrije	  

val	  van	  de	  bankier	  als	  metafoor	  voor	  de	  ingestorte	  beurskoers.	  	  

    
  
	  

Dit	  kan	  overigens	  opvallend	  worden	  genoemd	  omdat	  moderne	  grafieken	  nog	  niet	  bestonden	  

rond	  1720,	  waardoor	  de	  visuele	  koppeling	  tussen	  financiële	  stagnatie	  en	  vrije	  val	  minder	  

voor	  de	  hand	  lag.	  	  

	   Dit	  is	  een	  punt	  om	  even	  bij	  stil	  te	  staan.	  Voor	  ons	  vormt	  de	  grafiek	  hét	  beeld	  van	  de	  

economie.	  Hoe	  dwingend	  de	  grafiek	  is	  geworden	  voor	  de	  moderne	  verbeelding	  van	  de	  

financiële	  markten	  is	  bijvoorbeeld	  te	  zien	  in	  de	  recente	  beursfilm	  Wall	  Street,	  Money	  never	  

sleeps,	  waarin	  hoofdpersoon	  Gordon	  Gekko	  ‘authentieke’	  documenten	  uit	  de	  

tulpenmanietijd	  in	  zijn	  appartement	  heeft	  hangen:	  een	  paar	  geschilderde	  tulpen	  en	  

tulpenbollen	  en	  een	  chart,	  een	  ‘Index	  of	  Tulips’	  van	  de	  tulpenmanie,	  uitgegeven	  door	  de	  

Republic	  of	  the	  Seven	  United	  Provinces.	  Een	  zeventiende-‐eeuwer	  zou	  zich	  verwoed	  achter	  

de	  oren	  krabben:	  wat	  heeft	  deze	  rare	  roze	  berg	  te	  maken	  met	  de	  tulpenprijzen?	  
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Terug	  naar	  1720.	  Een	  van	  de	  meest	  in	  het	  oog	  lopende	  verschillen	  tussen	  1720	  en	  nu	  betreft	  

de	  locaties	  en	  de	  drukte	  op	  de	  vroegmoderne	  afbeeldingen.	  Hier	  geen	  zakelijke	  symbolen,	  

grafieken,	  onbemande	  schermen	  of	  ontzielde	  beurskoersen,	  maar	  overvolle	  straten,	  

koffiehuizen	  en	  beursvloeren.	  De	  crisis	  is	  mensenwerk,	  zo	  geven	  de	  beelden	  aan.	  	  

  
Ter	  vergelijking:	  de	  tulpenmanie	  uit	  1637,	  de	  allereerste	  speculatiecrisis,	  leverde	  een	  heel	  

ander	  palet	  aan	  verbeeldingen	  op.	  Opvallend	  afwezige	  factor	  is	  de	  beursvloer.	  De	  speculatie	  

wordt	  gesitueerd	  in	  de	  natuur,	  in	  de	  botanische	  tuin,	  tussen	  de	  boeren,	  op	  het	  strand,	  maar	  

niet	  in	  een	  financieel	  centrum.	  Zoals	  Anne	  Goldgar	  in	  haar	  studie	  Tulipmania	  betoogde,	  blijft	  

de	  kern	  blijft	  hier	  de	  waarde	  van	  het	  product	  (de	  tulp),	  minder	  de	  handel.	  

	   Dat	  is	  in	  1720	  anders.	  Economie	  wordt	  dan	  begrepen	  in	  termen	  van	  uitwisseling	  en	  

samenkomst.	  Er	  wordt	  niet	  in	  de	  tuin	  gehandeld,	  maar	  op	  de	  beurs,	  of	  op	  andere	  stedelijke	  

locaties.	  De	  beurs	  is	  dé	  verbeelding	  van	  de	  nieuwe	  economie	  geworden.	  	  

	  

	  

De	  beurs	  als	  bijenkorf	  
De	  vergelijking	  tussen	  1700	  en	  nu	  is	  confronterend.	  Terwijl	  het	  financiële	  bedrijf	  steeds	  

machtiger	  is	  geworden	  en	  zeer	  bepalend	  voor	  onze	  maatschappij	  en	  politiek,	  wordt	  de	  beurs	  

opvallend	  weinig	  verbeeld.	  Films	  of	  televisieseries	  over	  de	  beurs	  worden	  er	  nauwelijks	  

gemaakt.	  Ook	  als	  fysieke	  plaats	  is	  zij	  vrijwel	  aan	  ons	  blikveld	  onttrokken.	  Probeer	  maar	  eens	  

de	  AEX	  te	  bezoeken:	  die	  is	  niet	  vrij	  toegankelijk.	  De	  machtige	  financiële	  wereld	  is	  

grotendeels	  aan	  het	  zicht	  onttrokken.	  	  
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Wat	  een	  verschil	  met	  de	  zeventiende	  eeuw:	  toen	  vormde	  de	  beurs	  een	  van	  de	  belangrijkste	  

toeristische	  trekpleisters.	  De	  beurs	  was	  het	  Amsterdamse	  Duinrell.	  Buitenlandse	  gasten,	  

dagjestoeristen	  én	  Amsterdammers	  beklommen	  de	  trappen	  van	  de	  beurs	  om	  soms	  vanaf	  de	  

eerste	  en	  tweede	  gaanderij	  neer	  te	  kunnen	  kijken	  op	  de	  koopmansmassa.	  Dit	  beurstoerisme	  

wordt	  bijvoorbeeld	  beschreven	  door	  Roeland	  van	  Leuve,	  in	  zijn	  lange	  gedicht	  's	  Waerelds	  

koopslot	  of	  de	  Amsteldamse	  beurs.	  Hier	  roemt	  hij	  de	  beurs	  als	  bijenkorf,	  waar	  de	  rijkdom	  van	  

de	  wereld	  samenvloeit:	  	  

	  

Dat	  groot	  gestigt,	  allom	  de	  waereld	  door	  vermaard,	  

Die	  Bykorf,	  daar	  't	  Heelal	  zyn	  schatten	  in	  vergaard	  

	  

Roeland	  van	  Leuve	  laat	  ons	  omhoog	  klimmen	  naar	  de	  tweede	  verdieping.	  Samen	  met	  de	  

andere	  toeristen	  kijken	  we	  naar	  beneden.	  Dat	  biedt	  reden	  tot	  verwondering	  omdat	  we	  zo	  

duizenden	  mensen	  door	  elkaar	  heen	  zien	  krioelen.	  In	  de	  hoek	  van	  de	  beurs,	  waar	  de	  

aandelenhandel	  plaatsvindt,	  wordt	  het	  krioelen	  agressief	  zwermen:	  	  

	  

Maar	  hoort	  wat	  ongemeen	  

Gevoel	  is	  hier?	  men	  zou	  zig	  zelver	  wel	  verliesen	  

Het	  woelt	  en	  zwermt	  hier	  digt	  van	  veele	  Portugiesen	  	   	   [...]	  

Gins	  komt'er	  weer	  een	  swerm	  van	  menschen	  aangedrongen	  

Dees	  (scheen	  het)	  hem	  een	  klits	  van	  alle	  slag	  aanhongen,	  

Wat	  of	  dat	  weezen	  wil?	  dat	  lykt	  daar	  wel	  naar	  twist?	  

	  

Het	  gekozen	  vogelperspectief	  werkt	  hier	  abstraherend.	  De	  mensenwereld	  lijkt	  een	  bijenkorf	  

vol	  bedrijvigheid.	  Met	  het	  beklimmen	  van	  de	  trappen	  van	  de	  beurs	  maken	  we	  de	  eerste	  

stappen	  naar	  een	  meer	  systematische	  analyse	  van	  de	  economie.	  Via	  de	  zwermmetafoor	  

probeert	  Van	  Leuve	  een	  onderscheid	  te	  maken	  tussen	  de	  ‘normale’	  goederenhandel	  en	  de	  

speculatieve	  aandelenhandel.	  Snelheid,	  hartstochten	  en	  overzichtelijkheid	  zijn	  hier	  de	  

gehanteerde	  criteria.	  Het	  grootste	  deel	  van	  de	  beurs	  functioneert	  als	  een	  goed	  geordende	  

samenleving	  van	  nijvere	  bijen,	  maar	  in	  de	  hoek	  van	  de	  aandelenhandel	  lijken	  de	  bijen	  eerder	  

op	  killer	  bees	  die	  rusteloos	  en	  chaotisch	  rondzwermen	  en	  elkaar	  naar	  het	  leven	  staan.	  De	  

aandelenhandel	  maakt	  hevige,	  nauwelijks	  te	  controleren	  emoties	  los	  bij	  de	  kooplieden.	  
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Deep	  play:	  	  kemphanen	  en	  killer	  bees	  

Van	  Leuve	  is	  zeker	  niet	  de	  enige	  auteur	  die	  snelheid,	  passies	  en	  ordening	  als	  criteria	  neemt	  

om	  de	  risicovolle	  aandelenhandel	  van	  de	  traditionele	  te	  onderscheiden.	  Zo	  beschrijft	  Justus	  

van	  Effen	  in	  een	  van	  zijn	  Spectator-‐afleveringen	  de	  beurs	  als	  een	  plaats	  van	  rellen	  en	  

opstootjes,	  waar	  aandelenhandelaars	  hun	  schuldenaars	  proberen	  ‘wakker	  af	  te	  rossen’.	  Op	  

pay	  day	  worden	  de	  in	  gebreke	  blijvende	  kooplieden	  ‘van	  hunne	  beleedigde,	  en	  wraakzugtige	  

partyen,	  op	  een	  janhagelagtige	  wyze	  aangevallen,	  en	  strekken	  zo	  wel	  als	  hunne	  bestryders	  't	  

gemeene	  volkje,	  't	  welk	  rontom	  de	  zelven,	  als	  rontom	  de	  kemphanen	  een	  kring	  slaat,	  tot	  

spot	  en	  tydverdryf’.	  

	     
Laten	  we	  dit	  beeld	  van	  de	  beurshandelaars	  als	  kemphanen	  verder	  uitdiepen.	  Dat	  de	  

beurshandel	  een	  gevaarlijk	  spel	  vormde	  blijkt	  wel	  uit	  de	  vrijwel	  constante	  zorg	  om	  

transgressie	  die	  de	  beurs	  omringde.	  Er	  was	  een	  verbod	  op	  gokken	  en	  kansspelen.	  Handel	  en	  

spel	  dienden	  strikt	  onderscheiden	  te	  blijven.	  Het	  stadsbestuur	  is	  vanaf	  de	  opening	  van	  de	  

beurs	  bezig	  geweest	  om	  de	  verhitte	  gemoederen	  van	  de	  in	  handelslust	  opgezweepte	  

kooplieden	  te	  temperen.	  Het	  was	  verboden	  om	  tijdens	  beurstijden	  ‘eenich	  geweer	  op	  ijmant	  

te	  trecken,	  ofte	  ontblooten,	  in	  't	  cleijn	  ofte	  groot,	  ofte	  ijemant	  slaen	  ofte	  stooten’.	  Sancties	  

liepen	  uiteen	  van	  f100,-‐	  boete,	  tijdelijke	  opsluiting	  of	  zelfs	  verminking	  van	  de	  rechterhand.	  

Op	  de	  beurs	  was	  een	  gevangenis	  waarin	  delinquenten	  een	  nacht	  konden	  worden	  
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opgesloten.	  Tijdens	  beurstijd	  was	  het	  verboden	  om	  onder	  de	  Beurs	  door	  te	  varen;	  naar	  

verluidt	  omdat	  men	  bang	  was	  voor	  aanslagen.	  

	   Amsterdam	  lijkt	  er	  dankzij	  de	  strakke	  regulering	  in	  geslaagd	  te	  zijn	  om	  de	  

beurshandel	  veel	  ordentelijker	  te	  laten	  verlopen	  dan	  elders.	  Internationaal	  werd	  de	  

Amsterdamse	  beurs	  geroemd	  om	  haar	  rust	  en	  stabiliteit.	  Toch	  blijven	  auteurs	  het	  beeld	  

herhalen	  van	  de	  kemphaan-‐handelaars,	  de	  killer	  bees	  die	  elkaar	  naar	  het	  leven	  zouden	  

hebben	  gestaan.	  Hoe	  is	  dit	  contrast	  te	  verklaren?	  Laten	  we	  de	  lijn	  van	  de	  metafoor	  volgen.	  

Het	  kemphanenbeeld	  kan	  ons	  leiden	  naar	  het	  hanengevecht	  dat	  door	  de	  beroemde	  

antropoloog	  Clifford	  Geertz	  werd	  beschreven	  in	  zijn	  artikel	  over	  de	  Balinese	  samenleving.	  

Het	  leven	  op	  de	  Amsterdamse	  beurs	  kan	  op	  dezelfde	  manier	  gelezen	  worden:	  de	  kemphaan-‐

kooplieden	  voeren	  een	  toneelstuk	  op:	  zij	  geven	  door	  hun	  handelsspel	  een	  interpretatie	  van	  

de	  Nederlandse	  samenleving.	  Is	  handel	  een	  spel,	  dan	  is	  de	  actiehandel	  deep	  play.	  De	  

aandelenhandel	  kan	  gezien	  worden	  als	  een	  wedstrijd	  waarin	  zoveel	  op	  het	  spel	  staat,	  dat	  het	  

irrationeel	  is	  voor	  mensen	  om	  er	  aan	  mee	  te	  doen.	  In	  de	  woorden	  van	  Roeland	  van	  Leuve:	  

‘Want	  't	  scheeld	  hen	  duyzenden	  zoo	  maar	  op	  een	  moment’.	  Via	  de	  beurshandel	  én	  de	  

verbeelding	  daarvan	  dragen	  de	  Nederlanders	  steeds	  dezelfde	  visie	  op	  de	  maatschappij	  uit:	  

dit	  is	  een	  wereld	  die	  bepaald	  wordt	  door	  economische	  processen.	  De	  beurshandel	  is	  een	  

essentieel	  onderdeel	  van	  de	  vroegmoderne	  samenleving	  geworden.	  	  

	  

  
	  

Met	  het	  gevaar	  u	  nu	  te	  verliezen	  of	  misselijk	  te	  maken	  wil	  ik	  het	  spelletje	  nog	  even	  één	  

tandje	  opvoeren	  en	  het	  beeld	  van	  het	  beursspel	  verder	  uitdiepen.	  Zoals	  de	  kooplieden	  het	  

spel	  van	  de	  Nederlandse	  economie	  spelen,	  zo	  spelen	  de	  toneelspelers	  op	  de	  Amsterdamse	  

schouwburg	  weer	  het	  spel	  van	  de	  kooplieden.	  Toeval	  wil	  dat	  de	  bijenkorf	  ook	  het	  embleem,	  

het	  ‘logo’,	  is	  van	  de	  Amsterdamse	  Schouwburg.	  	  
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Tijdens	  de	  crisis	  in	  1720	  liepen	  kooplieden	  uit	  om	  zichzelf	  getypeerd	  te	  zien	  in	  toneelstukken	  

zoals	  het	  populaire	  Quincampoix	  of	  de	  Windhandel	  van	  Pieter	  Langendijk,	  dat	  avonden	  

achtereen	  werd	  opgevoerd.	  Het	  Coenraad	  Droste-‐effect:	  kooplieden	  kijken	  in	  de	  bijenkorf-‐

schouwburg	  naar	  acteurs	  die	  kooplieden	  spelen	  op	  de	  bijenkorfbeurs,	  waar	  zij	  het	  deep	  play	  

spelen	  van	  de	  nieuwe	  markteconomische	  samenleving.	  
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Verwarring	  onder	  de	  hommels:	  	  naar	  een	  natuurwetenschap	  van	  de	  

beurshandel	  

Terug	  nu	  naar	  de	  beursvloer.	  We	  hebben	  gezien	  hoe	  het	  beeld	  van	  de	  beurs	  de	  eerste	  

concretisering	  van	  de	  economie	  werd	  en	  hoe	  vervolgens	  auteurs	  van	  een	  afstand	  proberen	  

de	  dynamiek	  van	  de	  economie	  te	  analyseren.	  De	  volgende	  stap	  -‐	  en	  de	  laatste	  stap	  die	  ik	  aan	  

de	  orde	  wil	  stellen	  -‐	  is	  de	  verwetenschappelijking	  van	  dit	  proces.	  Waar	  Van	  Leuve	  en	  Van	  

Effen	  via	  bijen-‐	  en	  kemphaanmetaforen	  grip	  proberen	  te	  krijgen	  op	  de	  beurshandel,	  

proberen	  pamflet-‐	  en	  traktaatschrijvers	  rond	  1700	  meer	  wetenschappelijke	  methoden	  van	  

analyse	  uit.	  Zij	  gaan	  op	  zoek	  naar	  de	  natuurwetten	  die	  de	  bijenkorf	  reguleren.	  Het	  meest	  

spraakmakende	  voorbeeld	  van	  deze	  nieuwe	  fase	  is	  Confusion	  de	  Confusiones,	  de	  allereerste	  

studie	  over	  de	  beurshandel,	  geschreven	  in	  1688	  door	  de	  Portugees-‐Joodse	  auteur	  Joseph	  de	  

la	  Vega.	  Dit	  Spaanse	  traktaat	  dat	  lange	  tijd	  redelijk	  onbekend	  is	  gebleven,	  is	  nu	  

internationaal	  onder	  de	  aandacht	  aan	  het	  komen.	  De	  Financial	  Times	  besprak	  de	  recente	  

Engelse	  vertaling	  onlangs	  als	  ‘One	  of	  the	  10	  best	  investment	  books	  ever	  written’.	  	  

	   Het	  traktaat	  heeft	  de	  vorm	  van	  een	  dialoog	  tussen	  een	  koopman,	  een	  filosoof	  en	  een	  

actiehandelaar.	  Vanwege	  deze	  gespreksvorm,	  de	  humor,	  de	  encyclopedische	  kennis	  en	  de	  

vele	  anekdotes	  doet	  het	  werk	  veel	  aan	  romans	  zoals	  De	  doorluchtige	  daden	  van	  Jan	  Stront	  

denken.	  Nu	  is	  echter	  niet	  seks,	  maar	  aandelenhandel	  onderwerp	  van	  gesprek.	  Het	  werk	  

presenteert	  zich	  als	  gids	  voor	  de	  actiehandelaar.	  Voor	  succesvolle	  resultaten	  is	  kennis	  van	  

zaken	  uit	  zeer	  uiteenlopende	  hoeken	  nodig	  -‐	  uit	  de	  filosofie,	  rechten,	  de	  medische	  

wetenschap,	  de	  zeevaart,	  retorica,	  biologie,	  wiskunde,	  sterrenkunde	  en	  natuurkunde.	  Dit	  is	  

precies	  wat	  Confusion	  de	  Confusiones	  tot	  zo’n	  interessant	  werk	  maakt.	  De	  la	  Vega	  probeert	  

alle	  mogelijke	  kennisgebieden	  te	  incorporeren	  tot	  één	  beurswetenschap.	  	  	  

	   Deels	  gaat	  het	  hier	  om	  metaforen,	  om	  vergelijkingen	  die	  de	  beurshandel	  

aanschouwelijk	  voor	  kunnen	  stellen.	  Aandelen	  zijn	  kameleons,	  die	  razendsnel	  van	  uiterlijk	  

kunnen	  wisselen.	  De	  actiehandelaars	  zijn	  hommels:	  ze	  lijken	  op	  bijen,	  maar	  in	  plaats	  van	  

honing	  te	  maken	  eten	  ze	  deze	  op.	  Wanneer	  de	  metaforen	  meer	  algemene	  principes	  bieden,	  

krijgen	  zij	  de	  vorm	  van	  wetmatigheden.	  De	  beurshandel	  werkt	  als	  een	  storm,	  waarin	  het	  

weer	  plotseling	  van	  uiterst	  kalm,	  via	  opgebouwde	  wolkpartijen,	  naar	  felle	  bliksemschichten	  

kan	  overslaan.	  De	  natuurfilosofie	  levert	  regels	  voor	  oorzaak	  en	  gevolg.	  Mechanistische	  

wetten	  van	  verhitting	  en	  afkoeling	  van	  water	  leren	  te	  anticiperen	  op	  het	  verhitte	  
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verkoopgedrag	  van	  de	  actiehandelaars.	  Ook	  de	  affectenleer	  biedt	  hier	  waardevolle	  

inzichten.	  Beurshandel	  wordt	  immers	  in	  belangrijke	  mate	  bepaald	  door	  de	  menselijke	  

hartstochten.	  

	   De	  la	  Vega	  sluit	  zijn	  boek	  af	  met	  de	  constatering	  dat	  hij	  als	  een	  geograaf	  de	  kaart	  van	  

de	  beurshandel	  heeft	  getekend,	  maar	  dat	  ook	  nog	  veel	  terra	  incognita	  is	  gebleven.	  De	  

nieuwe	  samenleving	  moet	  helemaal	  opnieuw	  in	  kaart	  gebracht	  worden. 	  

	  

Conclusie	  
Zo	  komen	  hofdichten,	  pornografische	  romans,	  beursverbeeldingen	  en	  economische	  

traktaten	  samen.	  Zij	  proberen	  allen	  invulling	  te	  geven	  aan	  het	  gevoel	  dat	  de	  veranderende	  

maatschappij	  een	  nieuw	  begrippenkader	  nodig	  heeft.	  Het	  beeld	  van	  de	  beurs	  als	  bijenkorf	  

helpt	  hen	  de	  nieuwe	  economische	  geordende	  maatschappij	  te	  begrijpen.	  Via	  concepten	  

zoals	  hartstochtelijkheid,	  orde	  en	  snelheid	  proberen	  zij	  verschillende	  soorten	  handel	  van	  

elkaar	  te	  onderscheiden.	  Vervolgens	  gaan	  zij	  op	  zoek	  naar	  de	  natuurwetten	  van	  de	  

economie.	  In	  deze	  vroege	  economische	  wetenschap	  staat	  de	  hartstochtelijke	  mens	  centraal.
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Als	  onze	  vroegmoderne	  voorvaderen	  gelijk	  hebben,	  dan	  zouden	  ook	  economen	  van	  nu	  

gebaat	  kunnen	  zijn	  bij	  meer	  inzicht	  in	  de	  werking	  van	  de	  menselijke	  natuur,	  in	  de	  

complexiteit	  van	  begrippen	  zoals	  ‘vertrouwen’,	  en	  ‘waarde’.	  De	  economie	  moet	  begrepen	  

worden	  binnen	  de	  bredere	  natuurwetenschap	  van	  de	  samenleving.	  	  

	   Het	  belang	  van	  beelden	  zoals	  de	  beursvloer	  en	  de	  bijenkorf	  moeten	  niet	  onderschat	  

worden.	  Het	  moderne	  handelskapitalisme	  is	  niet	  simpelweg	  een	  marktsysteem,	  gebaseerd	  

op	  uitwisseling	  van	  producten	  en	  arbeid.	  Kapitalisme	  is	  ook	  een	  product	  van	  de	  verbeelding.	  

Er	  is	  een	  uitgewerkt	  begrippenapparaat	  nodig	  om	  het	  kapitalistisch	  systeem	  als	  ‘natuurlijk’	  

te	  doen	  schijnen,	  om	  handelaars	  vertrouwen	  te	  geven	  in	  het	  economisch	  proces.	  Een	  sterk	  

beeld,	  zoals	  dat	  van	  de	  beursvloer,	  kan	  voor	  leken	  ook	  dienen	  als	  graadmeter	  voor	  de	  

economie.	  Wanneer	  de	  bijenkorf	  van	  een	  nijvere	  geordende	  samenleving	  verandert	  in	  een	  

chaotische	  zwerm	  killerbees,	  dan	  is	  voor	  iedereen	  duidelijk	  dat	  er	  sprake	  is	  van	  een	  

significante	  verandering.	  

Waarom	  verschanst	  de	  financiële	  wereld	  zich	  achter	  spiegelwanden?	  Het	  publiek	  

heeft	  recht	  op	  openheid	  om	  haar	  eigen	  verbeelding	  te	  kunnen	  maken.	  Occupy	  Wall	  Street	  

lijkt	  dit	  opnieuw	  op	  te	  eisen:	  breng	  	  de	  beurzen	  en	  banken	  weer	  in	  het	  zichtveld	  van	  het	  

publiek.	  De	  cijfers	  en	  hypotheekconstructies	  zijn	  voor	  veel	  van	  ons	  acabedabra,	  maar	  als	  wij	  

kunnen	  kijken	  naar	  de	  beursvloer	  kunnen	  we	  de	  economie	  in	  onze	  eigen	  woorden	  en	  

beelden	  begrijpen.	  Kennis	  is	  immer	  niet	  alleen	  begrepen	  in	  getallen	  en	  wetten,	  maar	  ook	  in	  

praktijken,	  in	  het	  handelen	  van	  mensen,	  in	  de	  cultuur	  van	  de	  financiële	  wereld.	  

	   Cultuurhistorici	  kunnen	  bijdragen	  door	  onderzoek	  te	  doen	  naar	  de	  geschiedenis	  van	  

culturele	  praktijken	  en	  de	  verbeelding	  van	  de	  economie.	  Economie	  is	  té	  belangrijk	  om	  aan	  

economen	  over	  te	  laten.	  

  
	  


