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Samenvatting 

 

De Nederlandse Republiek plaatst historici voor een raadsel. Hoe kan het dat een federale 

staat die een groot deel van zijn activiteiten uitbesteedde aan kapitalistische ondernemers 

lange tijd functioneerde als een van de machtigste spelers op het internationale toneel? Dit is 

des te verbazingwekkender, omdat er in de literatuur over staatsvorming lange tijd vanuit is 

gegaan dat bij oorlogvoering in de vroegmoderne periode gecentraliseerde, nationale en 

bureaucratische staten sterk in het voordeel waren tegenover hun niet-gecentraliseerde 

concurrenten. De Nederlandse Republiek lijkt daarmee een anomalie, de grote uitzondering 

van de zeventiende eeuw. Het verlies van de centrale positie in het wereldsysteem in de 

achttiende eeuw lijkt om dezelfde reden een herstel van de normale loop van de geschiedenis. 

Tegen machtige gecentraliseerde staten als Engeland en Frankrijk moest de Nederlandse 

Republiek het wel afleggen.  

Dit proefschrift presenteert een fundamenteel ander verhaal, en werpt daarmee een 

nieuw licht op de ontwikkeling van de Nederlandse staat. Het laat zien dat makelaardij – het 

uitbesteden van staatstaken aan kapitalisten – niet een teken van zwakte was, maar juist een 

bron van macht voor de Nederlandse Republiek. Dit bleef ook voor een belangrijk deel van de 

achttiende eeuw het geval. Het idee dat het functioneren van de Nederlandse staat van zeer 

effectief plotseling omsloeg naar volledig ineffectief komt voort uit een ouderwetse neiging 

om de achttiende eeuw te presenteren als een eeuw van compleet verval. In realiteit werkte 

het succes van de vroege kapitalistische doorbraak van de Noordelijke Nederlanden nog lange 

tijd door, ook in het functioneren van de staat. Bovendien was het contrast tussen het 

functioneren van de Nederlandse Republiek en dat van haar concurrenten veel kleiner dan 

vaak wordt verondersteld. Door middel van uitgebreid onderzoek naar de netwerken en 

samenwerkingsverbanden tussen de economische elite en de politieke machthebbers laat dit 

boek zien hoe oorlog de Nederlandse staat schiep en de rijkdom van de Nederlandse elite 

vergrootte en in stand hield. Daarnaast geeft het een nieuwe verklaring hoe het kan dat die 

intieme verstrengeling van kapitalistische ondernemers en de staat, die grote voordelen bood 

aan de elite, uiteindelijk leidde tot de diepe maatschappelijke crisis van de laatste decennia 

van de achttiende eeuw. In deze crisis kwam de inrichting van de staat zelf ter discussie te 

staan, en in 1795 legde de Bataafse revolutie de fundamenten voor een complete vernieuwing 

van het bestaande bestel.  
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Drie terreinen waar kapitalistische ondernemers en de staat elkaar ontmoetten staan in 

dit onderzoek centraal: de gezamenlijke activiteiten van de vijf admiraliteiten en de 

handelscompagnieën voor de gewapende bescherming en uitbreiding van de handel; de 

relaties tussen admiraliteiten en hun economisch achterland in de productie en bevoorrading 

van oorlogsvloten; en het optreden van financiële tussenpersonen, de zogenaamde 

solliciteurs-militair, in het proces van troepenbetaling. Samen beslaan deze drie aspecten de 

drie panelen van de oorlogspolitiek van de Republiek: de opbouw en instandhouding van een 

commercieel wereldrijk, de machtsstrijd in Europese wateren, en de zoektocht naar militair 

‘evenwicht’ op het continent. Troepenbetaling, vlootbouw- en bewapening en de militaire 

uitgaven van de handelscompagnieën waren tevens drie hoofdbestanddelen van de 

Nederlandse oorlogsuitgaven. Makelaardij functioneerde op deze drie terreinen op heel 

verschillende manieren. In sommige gevallen, zoals bij de VOC en WIC, was er sprake van 

volledig of bijna volledig geprivatiseerde oorlogvoering. Het omgekeerde gold voor het 

bestuur van de admiraliteiten, waarin kapitalistische elites zelf de staat controleerden. Tot slot 

was er op veel gebieden sprake van ‘moderner’ aandoende uitbestedingspraktijken, waarbij 

producenten en financiers contracten verwierven voor het uitvoeren van taken waarvoor de 

eindverantwoordelijkheid bij ambtenaren bleef liggen. Een gemeenschappelijk element in al 

deze varianten was het samenvloeien van staatstaken met het streven naar winst. Een andere 

belangrijke overeenkomst was dat de betrokkenheid van kapitalistische investeerders in alle 

drie de gevallen nauw verbonden bleef met de federale organisatie van de Republiek. Dit 

federalisme bevorderde een verregaande verstrengeling tussen bureaucratie en lokale 

economische elites. Zo versterkten de federale en de makelaardijaspecten van de Nederlandse 

staat elkaar en hielden zij elkaar in stand. 

Hoofdstuk 1 laat zien hoe het makelaardijkarakter van de Nederlandse Republiek 

ontstond in de loop van de onafhankelijkheidsoorlog tegen het Spaans-Habsburgse Rijk. De 

staatsvorm van de Republiek sloot aan bij de gecommercialiseerde structuur van de 

Noordelijke Nederlanden, waar kapitalistische verhoudingen al vroeg tot bloei waren 

gekomen. De nauwe band tussen economische en politieke elites vergrootte het vertrouwen in 

de staat onder leden van de heersende klasse. Zij konden ervan opaan dat hun bijdragen aan 

de staatskas werden aangewend om hun groepsbelangen te dienen, in plaats van 

aristocratische of dynastieke belangen die overheersten in de meeste omringende landen. 

Hierdoor steeg de bereidheid om financieel bij te dragen aan oorlogvoering. De federale 

component versterkte de sociale basis van de staat. Via lokale politieke structuren konden de 

belangrijkste families van handelaren en financiers in de verschillende regio’s worden 
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betrokken bij het uitoefenen van de macht. Maar ook voor de hogere middenklasse bood deze 

organisatievorm voordelen. De federale makelaardijstructuur van de Republiek verschafte een 

relatief groot deel van de voornamelijk stedelijke burgerij carrièrekansen en vergrootte haar 

mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het economisch beleid. Dit integrerend vermogen 

van de Nederlandse staat kan worden beschreven met behulp van Antonio Gramsci’s concept 

van het ‘historisch blok’. De voornaamste instituties van de staat boden een raamwerk 

waarbinnen de concurrerende facties van de heersende klasse tot overeenstemming konden 

komen over kernpunten van de (internationale) politiek. Zij leverden een mechanisme om de 

botsende belangen tussen Holland en de overige provincies in balans te brengen, en zorgden 

zelfs voor een minimum aan ideologische coherentie. Maar de manier waarop de staat zijn rol 

als cement van een historisch blok vervulde bracht ook nadelen met zich mee. In plaats van 

interne conflicten geforceerd op te heffen door de onderwerping van de verschillende delen 

van de elite aan een machtig centrum, zorgde het federale makelaardijraamwerk voor een 

tijdelijke oplossing van die conflicten via een serie compromissen. De onderliggende 

ongelijkheid tussen zeeprovincies en landprovincies, Amsterdam en de andere grote 

handelssteden, tussen rijke internationaal georiënteerde kooplieden-industriëlen of 

kooplieden-financiers en de stedelijke kleine producenten werden geconsolideerd in plaats 

van overwonnen. Bovendien bleven de lagere klassen altijd volledig uitgesloten van politieke 

invloed, waardoor zij een reservoir van onvrede vormden dat op momenten van crisis 

gewelddadig tot uitbarsting kwam. Deze erfenis van interne verdeeldheid speelde een grote 

rol in de latere ontwikkeling van de staat.  

De hoofdstukken na deze algemene beschouwing laten zien hoe het militair-industriële 

en het militair-financiële complex in de Nederlandse Republiek in de praktijk werkte. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de interactie tussen handelaren en de staat in de organisatie van 

handelsbescherming. Oorspronkelijk speelden handelaren zelf een grote directe rol in de 

organisatie van geweld. Oorlogsvloten bestonden uit gehuurde en voor de gelegenheid extra 

bewapende handelsschepen, en zogenaamde directies van kooplieden hadden veel 

zeggenschap over bescherming van handelsroutes. Met de ‘tactische revolutie’ op zee van de 

jaren 1650 veranderde de rol van de handelscompagnieën aanzienlijk. Maar de introductie van 

een grote staande vloot in de periode tussen de Eerste en Tweede Engelse Oorlog betekende 

niet dat er een einde kwam aan makelaardij. Wat veranderde, was de manier waarop 

kapitalistische ondernemers bij de oorlogvoering op zee betrokken waren. Dat de staat hoge 

prioriteit bleef geven aan de gewapende bescherming van de overzeese belangen van 

Nederlands kapitaal blijkt onder andere uit de ontwikkeling van de vlootfinanciering. Dit 
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wordt duidelijk gemaakt met behulp van de meest volledige reconstructie tot nu toe van de 

ontwikkeling van de admiraliteitsfinanciën van de zeventiende tot de late achttiende eeuw. 

Bescherming van de handelsbelangen van de Republiek bleef ook in de achttiende eeuw de 

hoogste prioriteit voor de vijf admiraliteiten. De reden dat de Nederlandse vloot het aan het 

einde van de achttiende eeuw aflegde tegen de Britse moet gezocht worden in een lang proces 

van uiteengroeien van de strategische vereisten van handelsbescherming aan de ene kant en 

machtspolitiek op zee aan de andere. Daardoor kwam de Republiek op termijn voor 

problemen te staan waar binnen de bestaande makelaardijstructuur van de Republiek geen 

goed antwoord op te formuleren was. 

Hoofdstuk 3 richt zich op de directe economische banden tussen de admiraliteiten en 

hun achterland. De rol van leidende kooplieden in het bestuur van de admiraliteitscolleges 

zorgde voor hechte banden tussen de staat en de markt in de bouw van oorlogsvloten. Hun 

commerciële manier van denken drong door tot in de kleinste details van de 

admiraliteitsorganisatie. Dankzij hun connecties met plaatselijke producenten en handelaren 

en dankzij hun op de markt gerichte bestuurscultuur, ontwikkelden de admiraliteitscolleges 

gedifferentieerde leverantiesystemen waarin openbare veilingen, gereguleerde 

aanbestedingsprocessen en systematische controle op efficiëntie en kosten een belangrijke rol 

speelden. Ook in de achttiende eeuw bleven admiraliteitsbestuurders, gedeeltelijk 

gemotiveerd door mogelijkheden voor persoonlijk gewin, nieuwe manieren zoeken om in te 

spelen op de markt. Maar terwijl nauwe contacten tussen bestuurders en kapitalisten 

‘rationele’ bureaucratische praktijken op het niveau van de individuele admiraliteiten 

bevorderden, vormde de sterke inbedding van deze instellingen in lokale elitestructuren een 

barrière voor een vergelijkbare rationalisering op een regio-overstijgend niveau.  

Eenzelfde spanning kan worden waargenomen in de ontwikkeling van de productie voor 

de vloot. Een diepgaande analyse van het functioneren van het Amsterdamse Zeemagazijn en 

de admiraliteitswerf laat zien hoe deze instituten konden uitgroeien tot pioniers in 

kapitalistische productiemethoden. De periode na de Spaanse Successieoorlog, meestal 

afgeschilderd als de ‘rustige jaren’ voor de Nederlandse marine, waren vanuit het oogpunt van 

de werven bezien jaren van actieve herdefiniëring van de machtsverhoudingen tussen 

management en arbeiders. Maar net zoals in de organisatie van leveranciersnetwerken werden 

ook in de organisatie van de productie grote verschillen tussen de individuele admiraliteiten in 

de hand gewerkt door de federale makelaardijstructuur van de staat. De crisis in het 

admiraliteitsbestuur, die pijnlijk zichtbaar werd tijdens de Vierde Engelse Oorlog, was dan 

ook niet zozeer het resultaat van ‘lethargie’ in het bestuur van iedere admiraliteit afzonderlijk, 
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als wel van het onvermogen om deze institutionele verdeeldheid tussen de admiraliteiten 

onderling te overstijgen. 

Hoofdstuk 4 verplaatst de aandacht van zeeoorlog naar landoorlog, en onderzoekt het 

Nederlandse systeem voor troepenbetaling. Ook dit bleef gebaseerd op het inschakelen van 

onafhankelijk opererende (financiële) ondernemers. Deze solliciteurs-militair werden 

aangestuurd door de afzonderlijke provinciën in plaats van een nationale bureaucratische 

structuur. Pogingen om te komen tot een meer gecentraliseerde structuur sneuvelden keer op 

keer. Wel werden in de periode na 1676 de chaotische uitbestedingspraktijken 

teruggedrongen, en uiteindelijk vervangen door een meer gereguleerd systeem dat draaide om 

een kleine groep professionele financiers. Deze overgang werd verder bevorderd door de 

‘financialisering’ van de Nederlandse economie, een proces dat onder wordt geïllustreerd 

door het toenemende belang van bankiershuizen als ondersteuners van het solliciteursbedrijf. 

Gedetailleerd onderzoek naar de carrières van twee grote solliciteurs, Gebhardt en Van 

Heteren, laat zien hoe de zakelijke mogelijkheden van deze individuele financiers 

voortkwamen uit de kracht van hun persoonlijke economische en politieke netwerken. De 

kapitaalmarkt en de staat werden via deze netwerken nauw verbonden. Dit systeem van 

troepenbetaling bleek ook in de achttiende eeuw uiterst stabiel. Maar er zaten ook nadelen aan 

dit systeem. De wens van provincies om controle te behouden over ‘hun eigen’ regimenten, 

de centrale positie van financiële ondernemers, en de onafhankelijke rol van officieren als 

bedrijfsleider in de compagnieseconomie creëerden samen een machtscomplex dat voor de 

centrale staat moeilijk doordringbaar bleek. 

Het contrast tussen het functioneren van de Nederlandse staat in de zeventiende en in de 

achttiende eeuw bleek in al deze gevallen veel kleiner dan meestal wordt verondersteld. Maar 

op termijn kleefden aan de structuur van de staat wel grote nadelen. Doordat de Nederlandse 

Republiek de nauwe betrokkenheid van commerciële elites bij de politieke besluitvorming 

organiseerde via federale eilandjes van makelaardij-invloed, vergrootte de staat de kloof 

tussen de concurrerende regio’s en economische belangengroepen. Hierdoor kon de staat 

onmogelijk als tegenwicht optreden tegen het ‘uiteengroeien’ van de belangrijkste sectoren 

van de economie en maatschappij. Terwijl de instituten elk afzonderlijk met wisselend succes 

de middelen bleven verwerven voor de taken waarvoor ze waren opgericht, wist de staat 

intern het succes op al deze deelterreinen niet om te zetten in gezamenlijke strategieën om de 

Nederlandse positie in het centrum van het kapitalistische wereldsysteem te verdedigen of in 

een later stadium te herstellen. Dezelfde staatsvorm die de Republiek een beslissende 

voorsprong had gegeven op haar buitenlandse concurrenten werd zo een factor in een 
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geleidelijk verlies aan slagkracht. Aan het eind van de achttiende eeuw raakte het ancien 

régime hierdoor in een diepe crisis. Hoofdstuk 5 toont de verbanden tussen de relatieve 

neergang van de internationale positie van de Republiek en de veranderende opvattingen over 

de rol van de staat. Daarmee geeft het hoofdstuk een nieuwe dimensie aan de literatuur over 

de grote politieke tegenstellingen in de achttiende eeuw. Elk van de in dit boek behandelde 

terreinen van federale makelaardijorganisatie veranderde in een strijdtoneel. Programma’s 

voor de vergaande hervorming van het bestuursapparaat door centralisering en 

bureaucratisering werden in eerste instantie ontwikkeld binnen de staat zelf. Maar dergelijke 

voorstellen werden ondergraven door de grote afhankelijkheid van de stadhouderlijke macht 

van de bestaande netwerken tussen een gevestigd deel van de kapitalistische elite en staat 

enerzijds, en anderzijds de angst dat gematigde hervormingen de weg zouden banen voor een 

radicale revolutie. Een werkelijke uitdaging voor de bestaande staatsstructuur kon daarom 

alleen van buitenaf komen. Hoofdstuk 5 schetst de complexe serie ideologische 

gedaanteverwisselingen waarmee een diepgaande transformatie van de bestaande federale 

makelaardijstructuren langs centralistische, nationaal georiënteerde lijnen uiteindelijk een 

hoofdbestanddeel werd van het revolutionaire programma. De grote ironie van de Bataafse 

Revolutie van 1795 was dat het uiteindelijke succes van deze programma’s niet werd 

bewerkstelligd door de democratische revolutie van onderaf, zoals radicale democraten 

hadden gehoopt, maar door de antidemocratische usurpatie van deze revolutie van bovenaf die 

volgde.  

De ontwikkeling van de Nederlandse staat bleef in voor- en tegenspoed nauw 

verbonden met de aard van zijn militair-industrieel en militair-financieel complex. Dit helpt 

het raadsel van de macht van de Republiek te verklaren. Het belangrijkste onderscheidende 

kenmerk van de vroegmoderne Nederlandse staat bleef zijn vermogen om, wanneer dat nodig 

was, te leunen op de enorme rijkdom die aanwezig was onder de kapitalistische heersende 

klasse die zij zo effectief diende. De Republiek deed daarmee tot ver in de achttiende eeuw 

met veel succes hetzelfde wat ook haar concurrenten probeerden te doen. Alle vroegmoderne 

staten combineerden vormen van makelaardij met pogingen tot bureaucratisering. De 

Republiek was niet bijzonder door het feit dat makelaardijstructuren lang hun prominente rol 

behielden, maar slechts door de mate waarin en de manier waarop dit gebeurde. Terwijl in 

absolutistische staten zoals Frankrijk, Spanje of de Zuidelijke Nederlanden onder Spaans en 

later Oostenrijks bestuur vorsten via bevoorrechte ondernemers probeerden markten te 

controleren en naar hun hand te zetten, werkten bureaucraten, producenten, handelaren en 

financiers in de Nederlandse burgerlijke republiek veel meer met elkaar samen op voet van 
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gelijkheid. De Republiek leek daarin op Engeland, zijn belangrijkste internationale 

concurrent. De structuur van de staat stimuleerde in deze laatste twee gevallen kapitalistische 

ontwikkeling, en hielp tegelijkertijd om de opbrengsten daarvan te mobiliseren voor 

geweldsontplooiing op manieren die dezelfde kapitalistische elite ten goede kwamen. Deze 

wisselwerking kwam niet op slag ten einde met het aflopen van de ‘Gouden Eeuw’. De 

Nederlandse Republiek bleef ook in de achttiende eeuw een leidende economische, militaire 

en maritieme macht. Makelaardijstructuren vervulden nog altijd met succes hun functie in 

oorlogsorganisatie en kapitalistische ondernemers behielden een grote greep op de staat. Dat 

er grenzen waren aan dit succes kwam niet omdat in de loop van de achttiende eeuw de band 

tussen staat en heersende klasse desintegreerde, maar juist door de vorm waarin die band bleef 

voortbestaan. 

  


