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Conclusie 
 

 

Vanaf het einde van de zestiende eeuw vonden in West-Europa grote ver-

anderingen plaats in de wijze van oorlogvoering. De zogenaamde Military 

Revolution, die leidde tot veranderingen in de militaire taktiek, strategie en 

organisatie, ging gepaard met fundamentele wijzigingen in de belastingheffing 

en in de bestuurlijke organisatie. Uiteindelijk leidde dit in de meeste West-

Europese landen tot de vorming van een fiscal-military state. In dit boek stond 

de vraag centraal in hoeverre en op welke manier de organisatie en vooral de 

financiering van de marine in de Republiek der Verenigde Nederlanden hebben 

bijgedragen aan de ontwikkeling van die fiscaal-militaire staat. Hiertoe diende 

allereerst te worden vastgesteld hoe die financiering plaatsvond: systematisch 

en gedetailleerd onderzoek naar de financiën van de gezamenlijke admirali-

teiten was tot nu toe namelijk nog niet gedaan. Doordat een groot deel van de 

financiële administraties verloren is gegaan, is het alleen voor de Admiraliteit 

van Zeeland mogelijk om deze volledig te reconstrueren over de periode vanaf 

1586. Van de andere admiraliteiten is de administratie nagenoeg compleet be-

waard gebleven vanaf 1681. De in het kader van dit onderzoek vervaardigde 

database maakt het voor het eerst mogelijk om de inkomsten en uitgaven van 

de admiraliteiten tot op detailniveau te onderzoeken.  

Omdat staatsvorming niet alleen nationaal, maar ook gewestelijk en lokaal 

plaatsvond, kon dit onderzoek zich niet alleen beperken tot het niveau van de 

Generaliteit. Juist in de Republiek vonden bureaucratisering en belastinghef-

fing voornamelijk plaats op gewestelijk niveau. Om de organisatie, het bestuur 

en de financiering van de admiraliteiten ook vanuit dat perspectief te kunnen 

bekijken, is gekozen voor een case study naar Zeeland. Tussen dat gewest, Hol-

land en Friesland bestaan weliswaar grote verschillen, laat staan dat de case 

Zeeland representatief is voor de niet-equiperende provincies. Maar voor een 

onderzoek naar de ontwikkeling van de fiscaal-militaire staat is deze case study 

wel bruikbaar om verschillen en overeenkomsten in kaart te brengen tussen 

gewestelijk- en Generaliteitsniveau. 

 

In hoofdstuk 1 is het internationale debat over oorlogvoering, financiering en 

staatsvorming geschetst. De belangrijkste kenmerken van de fiscaal-militaire 

staat waren, aldus Brewer, een sterk gestegen permanente belastingheffing, de 

ontwikkeling van een grote nationale schuld en een relatief omvangrijk over-

heidsapparaat om de fiscale en militaire taken te vervullen en het staande leger 
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en de staande vloot in stand te houden. Het ontstaan van staande vloten maakte 

geen einde aan brokerage, maar goot deze in nieuwe vormen. Niet langer 

werden particuliere ondernemers ingehuurd om overheidstaken uit te (laten) 

voeren, maar staten werkten wel op grote schaal samen met bedrijven en onder-

nemers om leger en vloot te voorzien van voedsel en andere diensten. Het 

staatsapparaat was immers te klein om alle taken zelf uit te kunnen voeren. De 

contractor state ging zo hand in hand met de fiscal-military state.  

Het bouwen, uitrusten en onderhouden van een staande vloot kostte veel 

geld. Om de benodigde uitgaven te schatten en daar toezicht op te houden, 

moesten bestuurders beschikken over allerlei informatie over de vloot. Het ver-

garen daarvan was essentieel voor wat Glete de ‘bureaucratische revolutie’ 

noemt, die leidde tot permanente, bureaucratische walorganisaties.  

In de Republiek was het zeewezen van oudsher versnipperd. Al in de 

landsheerlijke tijd waren pogingen om tot één centraal geleide marine te komen 

vergeefs geweest. Zoals in hoofdstuk 2 werd uiteengezet, is het ook na het uit-

breken van de Opstand niet gelukt om één marine-organisatie in te stellen. 

Aanvankelijk was dat onmogelijk als gevolg van de militaire situatie, later 

werd dit verhinderd door de politieke situatie. Uiteindelijk werd in 1597 pro-

visioneel, voor de tijd van één jaar, vijf admiraliteitscolleges ingesteld: drie in 

Holland (gevestigd te Rotterdam, Amsterdam en Hoorn/Enkhuizen) en in 

Zeeland en Friesland elk één. Hoewel de regeling als tijdelijk was bedoeld, zou 

deze gedecentraliseerde organisatie tot het einde van de Republiek blijven 

bestaan. 

De organisatie in vijf verschillende admiraliteiten wordt doorgaans niet als 

bijster efficiënt beschouwd. Het zou al snel ontaard zijn in gewestelijk en 

stedelijk particularisme en samenwerking tussen de colleges was niet vanzelf-

sprekend. Sigmond wijst er echter op dat hierdoor de beschikbare infrastructuur 

juist efficiënt kon worden benut. Glete heeft daarnaast betoogd dat dankzij de 

decentrale organisatie de economische elite in de Republiek nauw betrokken 

was bij het marinebestuur. Bovendien was de marine van de Republiek, 

ondanks alle vermeende nadelen van de decentrale organisatie, in de zeven-

tiende eeuw wel één van de meest succesvolle marines van West-Europa, zo 

niet de succesvolste. Er is dus voldoende reden om vraagtekens te zetten bij de 

vermeende inefficiëntie van de decentrale marine-organisatie. Daarnaast was 

een centrale organisatie van de marine evenmin een garantie voor een efficiënte 

organisatie, zoals bijvoorbeeld de Engelse marine halverwege de zeventiende 

eeuw liet zien.  

In hoofdstuk 3 is betoogd dat ook op het vermeende verval van de vloot in 

de achttiende eeuw tot een ‘marine van de tweede rang’ wel een en ander valt 

af te dingen. Na de Spaanse Successieoorlog verkleinden alle West-Europese 

staten hun vloten drastisch, de Republiek was daarin bepaald geen uitzon-
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dering. Aan het einde van de achttiende eeuw was de vloot van de Republiek in 

omvang nog altijd de vijfde van Europa. Wel was het aantal fregatten ten op-

zichte van het aantal linieschepen opvallend hoog. Brandon wijst er op dat 

dankzij het bondgenootschap met Groot-Brittannië de Republiek echter weinig 

linieschepen nodig had: fregatten waren beter bruikbaar voor het beschermen 

van de commerciële belangen, en voor oorlogvoering kon worden vertrouwd 

op de Britse marine. Op die manier bestond voor de Republiek ook geen nood-

zaak over te gaan tot belastingverhogingen om mee te kunnen gaan in de 

wapenwedloop die de andere Europese staten waren begonnen. Toen eind jaren 

zeventig de spanningen met Groot-Brittannië opliepen, slaagde de Republiek 

(ondanks enorme investeringen) er echter niet meer in de omslag te maken naar 

een slagvloot bestaande uit voornamelijk linieschepen. De nederlaag die de 

Republiek in de Vierde Engelse Oorlog leed is volgens Brandon dan ook geen 

bewijs voor een vervallen vloot, maar paradoxaal genoeg meer een aanwijzing 

dat de marine in de voorgaande decennia de handel en scheepvaart op efficiënte 

wijze had beschermd.  

 De admiraliteitsfinanciën vormden een vrij klein deel in het totaal van 

gewestelijke- en generaliteitsfinanciën. Zeker na de Spaanse Successieoorlog 

nam het relatieve belang ervan sterk af, doordat de inkomsten en uitgaven van 

de admiraliteiten sterk daalden terwijl die van de gewesten juist toenamen. 

Voor de financiering van de vlootactiviteiten waren subsidies van de gewesten 

belangrijk, maar uit mijn onderzoek blijkt dat de admiraliteiten er minder 

afhankelijk van waren dan in de literatuur wordt aangenomen. In vredestijd 

waren niet alleen de Admiraliteit van Amsterdam, maar ook die van de Maze 

en van Zeeland redelijk goed in staat om hun activiteiten uit hun eigen regu-

liere (belasting)inkomsten te bekostigen. 

In de achttiende eeuw hadden de admiraliteiten wel meer te kampen met 

financiële problemen dan in de zeventiende eeuw. Dit wordt in navolging van 

Hovy vaak geweten aan het zogenaamde ‘institutionele onvermogen’ van de 

Republiek om zich in de achttiende eeuw aan te passen aan de veranderde om-

standigheden. De gewesten waren in financieel opzicht autonoom en konden 

nauwelijks gedwongen worden hun financiële bijdrage aan leger en vloot te 

voldoen. Binnen de bestaande structuren werd wel gestreefd naar meer effi-

ciëntie en doelmatigheid. Voorstellen tot fundamentele staatshervormingen die 

de gewestelijke autonomie zouden beperken waren echter bij voorbaat kans-

loos, waardoor de Republiek volgens Van Zanden en Van Riel militair en 

economisch steeds verder achter raakte op de buurlanden. 

Het is echter maar de vraag of dit institutionele onvermogen wel zo ken-

merkend was voor de achttiende eeuw. Brandon heeft er reeds op gewezen dat 

wanneer de financiën van de Hollandse admiraliteiten worden beschouwd, 

opvalt dat er een opmerkelijke continuïteit bestaat tussen de vredesjaren in de 
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late zeventiende en in de achttiende eeuw. De piek in de uitgaven in de jaren 

1780 toont bovendien aan dat de Republiek ook aan het eind van de achttiende 

eeuw nog in staat was om uitgaven te doen die zelfs hoger waren dan in de 

Negenjarige Oorlog en de Spaanse Successieoorlog. Uit mijn onderzoek blijkt 

dat dit ook voor de Admiraliteit van Zeeland het geval was. Daarnaast waren de 

admiraliteiten in de zeventiende eeuw evenmin bij machte geweest om in 

oorlogstijd zelf de hoge kosten van de bouw, onderhoud en uitrusting van de 

slagvloot te betalen: ook toen waren daarvoor altijd gewestelijke subsidies 

nodig geweest. In vredestijd waren de gewesten moeilijk te bewegen om met 

hun bijdragen over de brug te komen: Holland betaalde toch wel. Met uitzon-

dering van de periode voorafgaand aan de Eerste Engelse Oorlog hadden de 

admiraliteiten in de zeventiende eeuw nog niet zoveel last van dit ‘free riding’: 

voordat de vloot al te zeer kon vervallen, raakte de Republiek wel weer betrok-

ken in een maritiem conflict met één of meerdere Europese mogendheden en 

kwamen de gewestelijke bijdragen weer binnen. Na de Spaanse Successieoor-

log was het echter zó lang vrede, dat het leger en de vloot haast wel in verval 

móesten raken. De gewestelijke onwil om in vredestijd voldoende geld uit te 

trekken om het leger en de vloot op voldoende sterkte te houden, was mijns in-

ziens geen specifiek achttiende-eeuws verschijnsel. De Republiek kende dit ge-

durende haar hele bestaan, maar de gevolgen hiervan traden pas na de Spaanse 

Successieoorlog duidelijk aan het licht door de lange periodes van vrede. 

Daarbij dienen twee kanttekeningen te worden gemaakt. Allereerst was het 

verval van leger en vloot slechts relatief: ten opzichte van de Spaanse Succes-

sieoorlog namen omvang en gevechtskracht inderdaad sterk af, maar dat gold 

evenzeer voor die van de andere West-Europese mogendheden. Bovendien 

waren in elk geval de admiraliteiten van Amsterdam, de Maze en van Zeeland 

in de achttiende eeuw doorgaans wel in staat om hun belangrijkste taak, het 

beschermen van de handel en scheepvaart, te vervullen zonder subsidies. Voor 

veel equipages werd weliswaar bijgesprongen door het fonds voor het 

verhoogde last- en veilgeld, maar dat werd gevuld door belastingen op de han-

del en niet door bijdragen van de gewesten. Van het opbouwen en onderhouden 

van een slagvloot zonder gewestelijke subsidies kon geen sprake zijn – maar 

ook dat was in de zeventiende eeuw al niet anders. 

 

De belangrijkste reguliere inkomstenbron van de admiraliteiten waren de con-

vooien en licenten en het last- en veilgeld. De inning ervan was sinds 1586 aan 

de admiraliteiten opgedragen, zodat deze zelf verantwoordelijk waren voor het 

innen van de belastingen en heffingen waaruit hun activiteiten moesten worden 

betaald. De marine kreeg daardoor een fundamenteel andere financierings-

grondslag dan het leger, dat volgens een verdeelsleutel werd bekostigd door de 

gewesten. Voor de inning van de convooien en licenten en het last- en veilgeld 
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hadden de admiraliteiten tientallen kantoren in de havensteden en langs de 

grenzen. In 1750 hadden de admiraliteiten daar circa 520 personen in dienst, 

naast de 70 raden en ministers en 168 man in de walorganisatie en het 

ondersteunend personeel. Daarmee beschikten de admiraliteiten over een vrij 

omvangrijk overheidsapparaat ten behoeve van de inning van de belastingen en 

heffingen. De gewestelijke uitgaven aan traktementen waren in elk geval bedui-

dend lager, zelfs in de tweede helft van de achttiende eeuw, toen de gewesten 

steeds meer overgingen tot het collecteren van belastingen (en dus het in dienst 

nemen van collecteurs in plaats van het verpachten van de belastingen). Met de 

aanwezigheid van een relatief omvangrijk overheidsapparaat om de fiscale en 

militaire taken te vervullen en de staande vloot in stand te houden, voldeden de 

admiraliteiten aan één van de kenmerken die de fiscaal-militaire staat volgens 

Brewer had. 

Voor een tweede kenmerk, sterk gestegen belastinginkomsten, was dat 

echter niet het geval. In de Republiek werd het grootste deel van de belasting-

opbrengsten besteed aan het leger, dat doorgaans ongeveer tweemaal zoveel 

geld kostte als de vloot, en in toenemende mate aan renten en aflossingen. De 

eigen inkomsten van de admiraliteiten uit de belastingen en heffingen op de 

handel liepen in de achttiende eeuw steeds verder terug. Het relatieve belang 

ervan in de totale belastingopbrengsten van de Republiek nam nog sterker af, 

doordat de belastingopbrengsten van de gewesten vanaf de jaren 1690 sterk 

stegen. In Zeeland was bijvoorbeeld gedurende de achttiende eeuw sprake van 

een halvering. Hoewel de totale belastingopbrengsten vanaf de jaren 1690 sterk 

stegen, was de bijdrage van de admiraliteiten daaraan vrijwel nihil: deze 

stijging kwam geheel op het conto van de gewestelijke belastinginning. 

Ook aan het derde kenmerk, een sterk gestegen staatsschuld, hebben de 

admiraliteiten weinig bijgedragen. De opbrengsten van de belastingen en 

heffingen op de handel waren, zeker in oorlogstijd, niet voldoende om alle uit-

gaven te kunnen betalen. Voor de nieuwbouw van schepen of extra-ordinaris 

equipages waren vrijwel altijd subsidies van de gewesten nodig – hoewel de 

admiraliteiten daar wel veel minder van afhankelijk waren dan in de literatuur 

vaak wordt gedacht. Vooral de landgewesten betaalden de aan de admiraliteiten 

toegekende subsidies echter vaak te laat en onvolledig, zeker in vredestijd. De 

Admiraliteit van Zeeland had hier meer last van dan haar zustercolleges, omdat 

ze meer afhankelijk was van betalingen van de landgewesten. Van de bijna 

twintig miljoen gulden die de gewesten in 1795 nog aan achterstallige subsidies 

hadden openstaan, had de Admiraliteit van Zeeland er ruim acht tegoed.  

In afwachting van de subsidiebetalingen zagen de admiraliteiten zich ge-

noodzaakt grote sommen geld te lenen. In 1730 bedroeg de schuldenlast 

gezamenlijk ruim tien miljoen gulden. De admiraliteiten van Amsterdam en 

Rotterdam slaagden er in de daaropvolgende jaren wel in hun schuldenlast flink 
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te reduceren, maar in de Oostenrijkse Successieoorlog kwamen alle colleges 

weer in grote financiële problemen. De admiraliteiten in Holland en Friesland 

gingen over tot de verkoop van lijfrentes, het Zeeuwse college koos voor de 

verkoop van een twintigjarige rente. Na 1750 lukte het de admiraliteiten echter 

wel om financieel orde op zaken te stellen en de openstaande obligatieleningen 

in redelijk tempo af te lossen. Aan het einde van de jaren 1760 hadden de col-

leges deze volledig afgelost, met uitzondering van het Zeeuwse. Dat was echter 

wel druk bezig om de leningen af te lossen die het op de kapitaalmarkt was 

aangegaan. Tijdens en na de Vierde Engelse Oorlog zagen de admiraliteiten 

zich weer genoodzaakt op grote schaal nieuwe leningen aan te gaan. Uiteinde-

lijk hadden ze in 1795 aan gewone leningen nog ruim 8,5 miljoen openstaan en 

aan lijfrenteleningen bijna een miljoen. De Admiraliteit van Zeeland had 

doorgaans de hoogste schuldenlast van alle colleges. Het gewest Zeeland was 

jaarlijks echter bijna twintig keer zoveel kwijt aan interesten over haar schul-

den. Ook de gewestelijke schulden van Holland en Friesland waren vele malen 

groter dan de schulden van de aldaar gevestigde admiraliteitscolleges. Daarmee 

was de bijdrage van de admiraliteiten aan de sterk gestegen staatsschuld, 

volgens Brewer het derde kenmerk van de fiscaal-militaire staat, eveneens 

vrijwel nihil. 

 

Wanneer Brewers kenmerken van de fiscaal-militaire staat als uitgangspunt 

worden genomen, hebben de organisatie en financiering van de marine van de 

Republiek daar dus nauwelijks aan bijgedragen. Er was weliswaar een relatief 

omvangrijk overheidsapparaat ten behoeve van de belastinginning en het in 

stand houden van de vloot, maar de belastingopbrengsten en de schuldenlast 

waren ten opzichte van die van de gewesten verwaarloosbaar.  

Voor een efficiënt opererende fiscaal-militaire staat was echter ook draag-

vlak nodig. Volgens Glete waren sterke fiscaal-militaire staten gebaseerd op 

succesvolle aggregatie van politieke belangen, waardoor in de samenleving (of 

beter gezegd: onder de lokale elites) steun bestond voor het betalen voor de 

centraal geleide en permanente strijdkrachten. Het proces van belangen-

aggregatie leidde uiteindelijk tot het ontstaan van een duurzame fiscale, 

militaire en bestuurlijke organisatie: de fiscaal-militaire staat. Wanneer dat als 

uitgangspunt wordt genomen, is de rol van de organisatie en financiering van 

de marine veel belangrijker geweest. De economische elites werden betrokken 

in het marinebestuur en konden als toeleverancier of (onder)aannemer direct 

profiteren van de vlootactiviteiten. De decentrale organisatie had mede als 

gevolg dat de vloot vanuit meerdere plaatsen werd uitgerust, waardoor ook 

meer elites daarbij betrokken werden. Voor het uitrusten van de vloot werden 

admiraliteitscolleges ingesteld die het ruim twee eeuwen hebben uitgehouden. 

Het toewijzen van de inning van de convooien en licenten werd vierhonderd 
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jaar later gevierd als het begin van de Dienst der Invoerrechten en Accijnzen.
1
 

In dat opzicht heeft de marine dus wezenlijk bijgedragen aan een duurzame 

fiscale, militaire en bestuurlijke organisatie, al is de bijdrage betrekkelijk klein 

geweest door de relatief geringe geldstromen. 

 

De case study die in hoofdstuk 4 naar Zeeland is gedaan, laat zien dat op 

gewestelijk niveau niet anders aan Brewers kenmerken van de fiscaal-militaire 

werd voldaan dan op het niveau van de Republiek. Het overheidsapparaat van 

de Admiraliteit was veel groter dan dat van het gewest, maar de belastingop-

brengsten en de schuldenlast waren ten opzichte van Zeeland net zo verwaar-

loosbaar klein als die van de gezamenlijke admiraliteiten ten opzichte van de 

Republiek. Wanneer echter wordt uitgegaan van Glete’s karakterisering, waarin 

de aggregatie van belangen centraal staat, blijken de organisatie en de finan-

ciering van de marine ook in Zeeland belangrijk geweest voor de ontwikkeling 

van de fiscaal-militaire staat in het laatste kwart van de zestiende eeuw en het 

behoud ervan in de zeventiende en achttiende eeuw.  

De Admiraliteit in Zeeland werd door de Zeeuwen beschouwd als Admira-

liteit ván Zeeland. De Staten-Generaal mochten er dan wel op wijzen dat de 

Admiraliteit een generaliteitsinstelling was, maar de Zeeuwse Staten konden 

hierop antwoorden dat Zeeland daar in 1597 slechts voor één jaar mee akkoord 

was gegaan. Zeeland verdedigde zich dan ook met hand en tand tegen alle 

inbreuken die door de Staten-Generaal op haar zeggenschap over het zeewezen 

werden gedaan. Het bezit van een eigen admiraliteit vloeide echter niet alleen 

voort uit het gewestelijk particularisme, maar bevorderde dit ook. Zeeland kon 

immers voor een groot deel de defensie te water en de bescherming van de 

eigen handel en visserij zelf ter hand nemen, zonder daarbij afhankelijk te zijn 

van de andere gewesten. Dit werd des te belangrijker toen de landgewesten 

vanaf het einde van de zeventiende eeuw steeds minder bereid waren om hun 

financiële bijdragen aan de admiraliteiten te voldoen. Doordat Zeeland in het 

algemeen wel snel betaalde, kon in elk geval een deel van de extra-ordinaris 

equipages plaatsvinden. Op die manier werd de Admiraliteit in Zeeland steeds 

meer een Admiraliteit van en vóór Zeeland.  

Meer nog dan in de zustercolleges werd de Raad ter Admiraliteit van Zee-

land gedomineerd door de gecommitteerden uit het eigen gewest. Hun lange 

zittingstermijnen en vooral de combinatie met de functie van Gecommitteerde 

Raden van de Staten van Zeeland garandeerden een enorme invloed van het 

gewest op de Admiraliteit. Doordat Gecommitteerde Raden van de Staten van 

Zeeland qualitate qua ook zitting hadden in de Raad ter Admiraliteit, waren 

alle stemhebbende steden verzekerd van directe invloed op het admiraliteits-

                                                 
1  Grapperhaus, Convoyen en licenten, 5. 
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bestuur. Dat hier sprake was van een zeer succesvolle aggregatie van politieke 

belangen blijkt ook wel uit de Notulen van de Staten van Zeeland: zaken 

betreffende de Admiraliteit of de marine in het algemeen leidden zelden of 

nooit tot conflicten. Ondanks de verschillende belangen die de afzonderlijke 

steden hadden, waren ze het behoorlijk eens over de belangen die het gewest 

Zeeland had inzake het zeewezen. Door deze zeer sterke belangenaggregatie 

was een vrij snelle en efficiënte besluitvorming mogelijk. 

De Admiraliteit van Zeeland was bestuurlijk en organisatorisch uitstekend 

geïncorporeerd binnen het Zeeuwse staatsbestel. Dankzij hun dubbelfunctie 

hadden Gecommitteerde Raden bovendien een stevige greep op de inning én 

besteding van alle belastingen die op het Zeeuws grondgebied werden geïnd: 

niet alleen de provinciale belastingen, maar ook de convooien en licenten en 

het last- en veilgeld die namens de Generaliteit werden geïnd. Op die manier 

droeg de Admiraliteit bij aan de oligarchisering van het Zeeuws bestuur. 

Bij de inning van de convooien en licenten en het last- en veilgeld werd 

overal in de Republiek gefraudeerd. In navolging van Van der Poel en De Vries 

wordt in de literatuur vaak beweerd dat dit in Zeeland erger het geval was dan 

elders. Gezien de bestuurlijke verhoudingen tussen gewest en admiraliteit moet 

het inderdaad niet heel moeilijk zijn geweest om de eigen inwoners te 

bevoordelen, te frauderen met medeweten van de Admiraliteit of afrekenings-

staten en dergelijke te vervalsen. Maar dat de fraude in Zeeland ‘stellig’ 

richting de 80 procent zijn gegaan, wordt noch door De Vries, noch door 

andere auteurs met bronnenmateriaal gestaafd. Succesvolle fraude is weliswaar 

lastig te achterhalen, maar dat dit in Zeeland zoveel vaker voorkwam dan elders 

kan niet voetstoots worden aangenomen.  

 

De brokerage state besteedde de organisatie en financiering van de oorlog-

voering grotendeels uit aan particuliere ondernemers. Met het ontstaan van 

staande legers en vloten werd brokerage in nieuwe vormen gegoten. Makelaars 

waren niet langer verantwoordelijk voor het recruteren en onderhouden van 

gehuurde eenheden, maar kregen veel meer een faciliterende rol en werden 

ingezet voor het leveren van voedsel en andere essentiële diensten. Het model 

van de contractor state, waarbij de staat nauw samenwerkt met private onder-

nemers en bedrijven, is goed toepasbaar op de Admiraliteit van Zeeland. Deze 

maakte intensief gebruik van de diensten van plaatselijke leveranciers en 

aannemers, en diverse taken op de werven werden publiekelijk aanbesteed. 

Daarnaast werden de eigen kapiteins ingezet als ondernemer: niet alleen dien-

den zij zelf hun bemanning te (laten) werven, maar zij waren ook persoonlijk 

verantwoordelijk voor de verschaffing van kost en drank aan boord. 

Op een ander niveau, in de verhouding van de Admiraliteit tot de Staten-

Generaal en het gewest Zeeland, is het model van de brokerage state nog 
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steeds toepasbaar. In de dagelijkse praktijk diende de Admiraliteit vooral de 

Zeeuwse belangen ter zee, hiertoe gefinancierd uit belastingen en heffingen die 

vooral op Zeeuws grondgebied werden geïnd. Maar indien gewenst kon zij, 

door middel van subsidies van de landgewesten, ook door de Staten-Generaal 

worden ‘ingehuurd’ om schepen uit te rusten. In dat opzicht kan de Admira-

liteit van Zeeland vanuit het perspectief van de Generaliteit wellicht meer 

worden gezien als ondernemer dan als staatsorgaan. 

 

Hoewel de Instructie van 1597 slechts voor één jaar was bedoeld, is deze ge-

durende bijna twee eeuwen van kracht gebleven. De admiraliteiten waren daar-

mee in bestuurlijke zin min of meer uitontwikkeld en hebben ook later geen 

bijdrage meer geleverd aan het proces van institutionalisering. Het bestel bood 

krachtige leiders als Johan de Witt en Willem III wel de ruimte om in geval van 

nood de touwtjes in handen te nemen, maar er waren geen institutionele 

waarborgen voor een centraal geleide vloot en die kwamen er ook niet. Ook in 

fiscaal opzicht werden de admiraliteiten vanaf de zeventiende eeuw steeds 

minder belangrijk. Ik ben daarom geneigd te stellen dat de organisatie en finan-

ciering van de marine in het laatste kwart van de zestiende eeuw een 

belangrijke rol hebben gespeeld in het ontwikkelen van de Republiek als 

fiscaal-militaire staat, maar dat ze daarna slechts hebben bijgedragen aan de 

instandhouding daarvan. De invloed van de Staten-Generaal was echter zeer 

beperkt en van centralisatie was al helemaal geen sprake. Hovy meent dat het 

institutioneel onvermogen om zich in de achttiende eeuw aan te passen aan de 

veranderde omstandigheden, ertoe leidde dat de Republiek niet langer in staat 

was voldoende geld uit te trekken om leger en vloot ook in vredestijd op 

voldoende sterkte te houden. Mijns inziens is er echter geen sprake van een 

‘institutioneel onvermogen van de achttiende eeuw’: in de zeventiende eeuw 

was er in vredestijd net zo goed onvoldoende geld beschikbaar. Tilly’s 

karakterisering van de Republiek als zwakke staat lijkt mij dan ook terecht – op 

Generaliteitsniveau wel te verstaan. 

Op gewestelijk niveau lagen de zaken namelijk anders. Ook voor Zeeland 

geldt weliswaar dat de organisatie en financiering van de marine vanaf de ze-

ventiende eeuw nauwelijks meer hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van 

de fiscaal-militaire staat, maar alleen nog aan het daarvan in stand houden. In 

institutioneel opzicht traden na 1597 nauwelijks veranderingen op, van een 

sterk gestegen belastinginning was geen sprake en de bijdrage aan de ontwik-

keling van een grote nationale (of zo men wil: gewestelijke) schuld was zeer 

beperkt. Maar in tegenstelling tot het Generaliteitsniveau, was op het Zeeuws 

gewestelijk niveau de mate van centralisatie juist zeer groot. Het beheer van de 

Admiraliteit kwam stevig in handen van Gecommitteerde Raden van de Staten 

van Zeeland, die benoemd werden door de Eerste Edele en de stadsbesturen 
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van de stemhebbende steden. Daarnaast bemoeiden de Staten van Zeeland zich 

zelf ook intensief met de Admiraliteit. De besluitvorming inzake de oorlog-

voering en de besteding van de middelen te water was hierdoor in sterke mate 

het gevolg van de aggregatie van politieke belangen binnen Zeeland. Binnen de 

(beperkte) financiële mogelijkheden die het gewest had, werd ook geprobeerd 

de vloot in vredestijd op voldoende sterkte te houden.  

Analoog aan wat Glete stelt, zou Zeeland daarom kunnen worden 

gekarakteriseerd als een relatief sterke fiscaal-militaire staat. De Admiraliteit 

van Zeeland is een goed voorbeeld van hoe de fiscaal-militaire staat en de con-

tractor state hand in hand gingen. Hoewel het belang van de uitgaven aan leger 

en vloot in de achttiende eeuw steeds verder afnam, vervulde de admiraliteit in 

deze fiscaal-militaire staat een cruciale rol. De organisatie en financiering van 

de marine in de Republiek hebben op Generaliteitsniveau weliswaar slechts een 

kleine bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de fiscaal-militaire staat, 

maar binnen het gewest Zeeland was deze bijdrage essentieel. 


