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VISIE,VISIE,  ONDERNEMERSCHAP EN CONSOUDATIE BIJ DE VOC 
DeDe opkomst van een wereldconcern' 

AanAan het einde van de zestiende eeuw kwam de handelsvaart op Azië schoorvoetend op gang. 
DeDe route langs de noordkaap bleek niet erg succesvol (de overwintering op Nova Zembla), 
maarmaar men had meer succes met de route rond de zuidkaap van Afrika. Niettemin waren de 
eersteeerste expedities zwaar verliesgevend. Schepen kwamen niet terug als gevolg van stormen of 
piraterij,piraterij, bemanningen werden gedecimeerd door ziekten en ladingen gingen onderweg ver-
loren.loren. Handelsmissies naar Indië, retour meer dan twee jaar, bleken veel grotere en meer 
risicovollerisicovolle ondernemingen te zijn dan die naar de Oostzee, Afrika of 'De West'. Expedities 
kendenkenden in de begintijd al begrotingen van ca. twee miljoen gulden, voor die periode astrono-
mischemische bedragen. De handelsvaart op Azië bleek te vragen om een meer grootschalige aan-
pak,pak, met grotere schepen, meer bemanning en zeker ook meer bewapening en soldaten. 

ZoZo ontstond aan het begin van de zeventiende eeuw, onder andere onder inspiratie van Van 
Oldenbarnevelt,Oldenbarnevelt, het idee om de handelsmissies naar Azië door en aantal grote ondernemin-
gengen gezamenlijk te laten uitvoeren, zodat kosten en risico 's konden worden gespreid, en op-
brengstenbrengsten onderling worden verdeeld. Er werd een joint venture' opgericht, met deelname 
vanvan handelsmaatschappijen uit diverse steden in Holland en Zeeland, de Verenigde Oostindi-
schesche Compagnie. De Compagnie werd uiterst zorgvuldig vormgegeven, met zes 'kamers' 
waarvanwaarvan geen enkele in staat was een overheersend stempel op het geheel te drukken. 

NaNa de oprichting van de VOC ontstond al snel een professionele organisatie die uitermate 
ingewikkeldeingewikkelde en grensverleggende ondernemingen aanging, maar die er tegelijkertijd vanaf 
hethet begin op ingesteld was zo min mogelijk aan het toeval over te laten. Over elke reis werd 
uitvoeriguitvoerig gerapporteerd en alle ervaringen werden, met behulp van de beste wetenschappers 
uituit die periode, omgezet in richtlijnen en hulpmiddelen voor de nieuwe expedities. Zo ging 
metmet elk vertrekkend schip een 'scheepsdoos' mee met een groot aantal instructies, die strikt 
nageleefdnageleefd moesten worden. Deze instructies hadden betrekking op het doel van de expeditie, 
dede bestemmingen en de gewenste handelswaar, maar ook op het gebruik van medicijnen, het 
klaarmakenklaarmaken van het eten, het drankgebruik en het gedrag van de soldaten. In de doos zaten 
daarnaastdaarnaast de meest recente kaarten waarop routes, ondiepten, stromingen en windrichtingen 
warenwaren aangegeven en het meest moderne navigatiemateriaal. In latere perioden werden ook 
examensexamens afgenomen van schippers, stuurlui en chirurgijnen, om er zeker van te zijn dat ze 
allealle instructies daadwerkelijk begrepen en konden toepassen. 

Dee informatie over de VOC is ontleend aan: 
-- Gawronski J.H.G., De Hollandia en de Amsterdam, twee schepen en een bedrijf. Academisch Proefschrift, 

UvA,, 1994. 
-- Goor J. van, De Nederlandse Koloniën, Geschiedenis van de Nederlandse expansie, SDU, Den Haag, 

1990. . 
-- Spruit R., J.P. Coen, Dagen en daden in dienst van de VOC, De Haan, Indië-Document, 1990. 
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BijBij  dit alles trokken de 'Heren Zeventien', als afgevaardigden van de bewindhebbers van de 
zeszes kamers, aan de touwtjes. In lange vergaderingen (tot vijf weken aan een stuk) ontwikkelde 
dezedeze concernleiding de genoemde gedetailleerde beleidslijnen en voorschriften die, naast 
voorvoor de schepen zelf, bestemd waren voor de leidinggevenden in het Oosten. Op deze wijze 
gavengaven de Heren Zeventien leiding aan een zich snel ontwikkelend wereldconcern. Echter lang 
nietniet alles kon vanuit het vaderland worden voorzien en gedirigeerd. Zo deden zich regelmatig 
politiekepolitieke (en militaire) noodsituaties voor en veroorloofden de lokale managers zich ook op 
commercieelcommercieel terrein de nodige vrijheden. Het ontstaan van het belangrijke inter-Aziatische 
handelsnetwerkhandelsnetwerk van de VOC wordt bijvoorbeeld vooral toegeschreven aan het eigen initiatief 
vanvan een jonge gouverneur-generaal, J.P. Coen. 

DeDe VOC was, met name in de zeventiende eeuw, onomstreden de meest succesvolle onderne-
mingming van haar tijd. Aan de basis van dit succes stonden visie, ondernemerschap en consoli-
datie.datie. Het ondernemerschap zat onder meer besloten in het wezen van de zeer risicovolle 
activiteiten,activiteiten, die grotendeels aan het andere eind van de wereld plaatsvonden, en in het im-
provisatietalentprovisatietalent dat lokale bestuurders en schippers aan de dag moesten leggen om te kunnen 
reagerenreageren op de meest onverwachte situaties. Het echte concurrentievoordeel behaalde de 
VOCVOC echter met haar vermogen tot consolideren. Op alle manieren trachtte de organisatie te 
lerenleren van eerder opgedane ervaringen teneinde problemen en risico's zoveel mogelijk te be-
perken.perken. Van Goor zegt hierover: "De bureaucratische opbouw met vaste regels en procedu-
res,res, omschreven taken en verantwoordingsplicht verschaften de VOC een grote mate van 
betrouwbaarheid,betrouwbaarheid, stabiliteit en continuïteit" (Van Goor, 1990: 81). De aansturing van de 
activiteitenactiviteiten van de VOC gebeurde tenslotte op basis van door de Heren Zeventien duidelijk 
geformuleerdegeformuleerde visies. Hieraan werd extreem veel aandacht besteed, zodat de noodzakelijker-
wijswijs zelfstandig opererende 'middelmanagers' altijd optimaal in de geest van het concernbe-
leidleid hun beslissingen konden nemen. 

EenEen en ander wordt, toeval of niet, opvallend goed weergegeven door het VOC-logo. Hierin 
staanstaan de O en de C gebroederlijk naast elkaar, terwijl een veel grotere V beide letters met 
elkaarelkaar verbindt. Aldus wordt gesymboliseerd dat de successen van de organisatie in feite 
werdenwerden gebouwd op een synergie van de in principe tegengestelde krachten onderne-
merschapmerschap en consolidatie, een synergie die lange tijd in stand kon worden gehouden op basis 
vanvan heldere en gemeenschappelijke visies. 
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