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Samenvatting 
(summary in Dutch) 

 
 
 
Zeeverzekeringen in Nederland 1600 – 1870, een vergelijkende institutionele 
benadering 
 
Het belang van zeeverzekeringen 
De opkomst en ontwikkeling van zeeverzekeringen is van groot belang geweest voor de 
expansie van langeafstandshandel gedurende de vroegmoderne tijd. Zonder 
zeeverzekeringen had de Republiek der Nederlanden haar handelsnetwerk niet zo 
kunnen uitbreiden en was zij vermoedelijk ook niet zo welvarend geworden. Het 
ontstaan en de ontwikkeling van maritieme verzekeringen in de Nederlanden is relatief 
goed gedocumenteerd, hoewel de gevolgen van seizoenspatronen, politieke 
omwentelingen en technologische ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt vooral 
vanuit een juridisch standpunt zijn geanalyseerd.1

 Recentelijk,en in lijn met de 
hernieuwde aandacht voor de institutionele economie waarbij men verbanden legt 
tussen institutionele structuren en economische ontwikkeling op de lange termijn, is 
gewezen op het belang van het institutionele kader waarin maritieme verzekeringen tot 
stand kwamen en zich ontwikkelden. Mijn onderzoek sluit aan bij deze hernieuwde 
interesse en de daarbij behorende discussie onder economisch-historici.  
 Allereerst ga ik in op de verschillende benaderingen om instituties te analyseren, 
bijvoorbeeld vanuit de nieuwe institutionele economie, een benadering die onder andere 
door Douglass North bekendheid heeft gekregen (hoofdstuk 1). North stelt dat het 
institutionele kader bestaat uit zogenaamde formele en informele regels. Voorbeelden 
van formele regels zijn wetten, convenanten en officiële regels terwijl informele regels 
bijvoorbeeld algemeen geaccepteerde normen en waarden zijn. De formele en informele 
instituties beïnvloeden het aantal keuzes van individuen en hebben zo dus gevolgen 
voor het gedrag van individuen die handelen binnen de gestelde mogelijkheden.2

 

Hoewel er vele benaderingen mogelijk zijn om instituties nader te beschouwen, 
concentreer ik mij in dit onderzoek vooral op de relatie tussen de diverse actoren en het 
institutionele kader, formeel en informeel alsmede op de wederzijdse beïnvloeding. 
Kooplieden, reders, verzekeraars, makelaars en bestuurders behoren tot de actoren die 
relevant waren voor de verzekeringsmarkt: kooplieden en reders als kopers van 
zeeverzekeringen, verzekeraars als aanbieders van de dienst. Makelaars faciliteerden de 
transactie terwijl bestuurders het formele kader creëerden. Dit laatste gebeurde niet 
alleen via de keuren en ordonnanties van het stadsbestuur maar bijvoorbeeld ook via 
publiekrechtelijke instanties zoals de Kamer van Assurantie en Averij. Op welke wijze 
werd hun gedrag beïnvloed door de institutionele structuren en hoe hebben hun gedrag 
en de door hun gemaakte keuzes invloed gehad op de ontwikkeling van de instituties? Ik 
heb ervoor gekozen dit onderzoek op te bouwen uit drie case studies waarbij de 
opkomst en eigenschappen van zekerheidsregelingen in Groningen, Amsterdam en 
Rotterdam tussen circa 1600 en circa 1870 worden vergeleken. In deze drie regio’s zijn 
in de loop der tijd verschillende institutionele variëteiten tot ontwikkeling gekomen. 
Door deze institutionele varianten te vergelijken is het mogelijk om de invloed van de 
institutionele structuur op de langetermijnontwikkeling van het verzekeringsbedrijf in 

                                                
1 Zie bijvoorbeeld Vergouwen, Makelaardij in assurantiën; Van Niekerk, Principles of Marine 
insurance law; Goudsmit Geschiedenis van het Nederlandsche zeerecht; Spooner, Risks at sea; 
Den Dooren de Jong, ‘Lombard Street’, ‘De practijk’, ‘Reassurantie’.  
2 North, Institutions, institutional change; Greif, Institutions and the path, Kingston, ‘Marine 
insurance’.  



kaart te brengen. In Groningen voerden onderlinge gildebussen de boventoon. 
Amsterdam groeide uit tot de belangrijkste verzekeringsmarkt in Europa waar sociale 
status en politieke macht een rol speelden bij de onderlinge verhoudingen op de markt. 
In Rotterdam begon de groei van de verzekeringsmarkt in de achttiende eeuw na de 
oprichting van de eerste verzekeringsmaatschappij, maar met name de gebeurtenissen 
in de negentiende eeuw, toen diverse ontwikkelingen in een stroomversnelling kwamen, 
zijn interessant om de effectiviteit en flexibiliteit van het institutionele systeem te 
toetsen. In hoeverre verschilden deze systemen in de drie regio’s en hoe was het 
mogelijk dat een systeem in één regio sterk tot ontwikkeling kwam en in een andere 
regio geen schijn van kans leek te hebben? Door een periode van ruim 250 jaar te 
beschouwen is het mogelijk om de � van nature trage � institutionele ontwikkeling te 
analyseren. 
 
Groningen 
In hoofdstuk 2 staan de stad en de provincie Groningen centraal. De provincie Groningen 
was bekend om de negentiende-eeuwse onderlinge verzekeringsconstructies, de 
zogenaamde compacten. Uit dit onderzoek blijkt echter dat de ontwikkelingen op het 
gebied van maritieme zekerheidsregelingen lang voor de negentiende eeuw zijn 
begonnen. Vanaf het begin van de zeventiende eeuw werden diverse ‘bussen’ opgericht: 
onderlinge verzekeringsconstructies die gelieerd waren aan de diverse schippersgilden. 
Hoewel aanvankelijk nog elementair in opzet, ontwikkelden deze bussen zich tot 
complexe constructies. Behalve in de stad Groningen richtten ook verscheidene 
schippersgilden in de Veenkoloniën dergelijke bussen op. En hoewel men zou 
verwachten dat men daarbij de constructies van de collega’s uit de nabije stad zou 
kopiëren, blijkt niets minder waar: de bussen uit bijvoorbeeld Wildervank, Veendam, 
Oldambten en Pekela waren anders van opzet dan de bussen uit de stad.  
 Bij de meeste bussen betaalde men premie op basis van de bestemming of de 
route die men voer, maar slechts een enkele keer was de hoogte van de premie 
afhankelijk van de waarde van het schip. De schadevergoeding was doorgaans een vast 
bedrag van 300 gulden; dit bedrag bleef gedurende circa anderhalve eeuw bijzonder 
stabiel. Uitzonderingen waren de bussen waarbij de schadevergoeding was gebaseerd 
op de waarde van het schip of de lokatie van de ramp.  
 Aanvankelijk zijn de statuten van de gildebussen simpel en kort van aard, maar in 
de loop der tijd worden steeds meer boeteclausules aan de artikelen toegevoegd. 
Blijkbaar werden de bussen geconfronteerd met gedrag waarbij de verzekerde zich 
anders gedraagt dan wanneer hij niet verzekerd zou zijn geweest, een fenomeen dat 
veel later moral hazard zou worden genoemd.  
 De gildebussen waren een belangrijk instrument voor schippers om zichzelf te 
verzekeren tegen schade aan en verlies van hun schip. Doordat het archief van het gilde 
grotendeels verloren is gegaan in de loop der tijd, zijn er geen kwantitatieve data 
beschikbaar maar het lijkt erop dat de sterke positie van de gildebussen de opkomst van 
reguliere verzekeringen in de regio heeft vertraagd. Het is niet geheel duidelijk waarom 
juist in deze regio de gildebussen zo sterk tot ontwikkeling zijn gekomen. De 
achtergrond van de regionale scheepvaart evenals het feit dat in Groningen veel schepen 
eigendom waren van de kapitein zelf, heeft vermoedelijk bijgedragen aan deze 
ontwikkeling.  
 
Amsterdam 
Na de opkomst en ontwikkeling van maritieme zekerheidsregelingen in Groningen 
bestudeerd te hebben, richt de aandacht zich in hoofdstuk 3 op Amsterdam waar, 
vergeleken met het systeem in Groningen, dat gebaseerd was op onderlinge solidariteit, 
een geheel ander uiterste tot ontwikkeling kwam. Kooplieden van Zuid-Europese 
afkomst introduceerden de financiële noviteit zeeverzekeringen in de stad aan het IJ. 



Vervolgens ontwikkelde Amsterdam zich in de zeventiende en achttiende eeuw tot de 
belangrijkste zeeverzekeringsmarkt in Europa. Individualisme was het belangrijkste 
kenmerk van deze markt: kooplieden en reders, verzekeraars en makelaars werkten 
primair op individuele basis in deze gefragmenteerde markt. Alleen in 
uitzonderingsgevallen kwam men tot samenwerking, waarbij deze coöperaties vaak 
ineffectief waren. 
 De officieel erkende makelaars waren verenigd in hun makelaarsgilde, maar 
voelden zich gehinderd in hun werk door de vele beunhazen: niet officieel erkende 
makelaars die vaak voor lagere dan de officieel vastgestelde courtages transacties 
faciliteerden. Niet alleen waren de beunhazen goedkoper, zij onttrokken zich ook aan de 
vele reglementen waaraan de beëdigde makelaars en gildeleden zich wel dienden te 
houden. Een eeuwenlange machtstrijd was het gevolg; de beëdigde makelaars staakten 
uiteindelijk de strijd nadat in informele zin de groepen al in diverse opzichten waren 
samengesmolten.  
 Kooplieden en reders, maar ook eigenaren van slechts een enkel scheepspart, 
vormden de vraagzijde van de markt, waarbij zij afwegingen maakten of en wanneer 
men verzekerde, hoeveel van de totale waarde van hun activa zij wensten te verzekeren 
en welke premie zij acceptabel achtten. Op basis van de onderzochte archiefstukken 
werd het vanaf het eerste kwart van de zeventiende eeuw gebruikelijk om verzekeringen 
met behulp van de bemiddeling van een makelaar af te sluiten: verzekeringstransacties 
waren complex en behalve kennis van het opstellen van de specifieke polisvoorwaarden 
waren makelaars vooral van belang vanwege hun netwerk van assuradeurs. Afhankelijk 
van de omvang van de verzekering of de specifieke omstandigheden benaderde een 
makelaar één of meerdere assuradeurs uit zijn netwerk om een polis getekend te 
krijgen. Het was kooplieden en reders om het even of zij met een beëdigde makelaar of 
een onbeëdigde beunhaas van doen hadden. Behalve Amsterdammers deden ook 
eigenaren van schepen of scheepsparten en kooplieden van buiten de stad een beroep 
op de Amsterdamse verzekeringsmarkt om hun kostbare schip of lading te verzekeren. 
Dat niet allen eerbaar handelden blijkt uit voorbeelden van fraude en bedrog. Het kwam 
geregeld voor dat een polis werd afgesloten op een reeds vertrokken schip waarbij de 
verzekerde verklaarde geen berichten gehad te hebben, om enkele uren na het tekenen 
van de polis te berichten dat het desbetreffende schip was gezonken. Maar ook 
roekeloos gedrag van verzekerden werd gevreesd. Om deze gevolgen van moral hazard 
te ondervangen bepaalde de ordonnantie dat verzekerden verplicht waren een eigen 
risico te dragen. In de praktijk werd hier veelvuldig de hand mee gelicht en werden 
schepen en ladingen tot de volledige waarde verzekerd. Interessant is dat voorbeelden 
bekend zijn van dergelijke polissen – die in strijd waren met de geldende ordonnantie – 
vervolgens wel geaccordeerd werden door de Secretaris van de Kamer van Assurantie en 
Averij (KvAA). 
 Assuradeurs waren doorgaans de meest vermogende van de Amsterdamse 
kooplieden, hoewel ook assuradeurs van buiten de stad actief waren als verzekeraar op 
de Amsterdamse markt. Verzekeren ontstond als bij-activiteit naast andere 
koophandelsactiviteiten maar ontwikkelde zich, naar gelang de markt expandeerde, 
steeds meer tot zelfstandige activiteit. De doorloopsnelheid onder assuradeurs was 
hoog: als door een gevolg van een oorlogsdreiging de premies stegen werd de markt 
overspoeld door zakenlieden die probeerden een graantje mee te pikken van de 
lucratieve handel. Maar, niet gehinderd door enige kennis of ervaring, tekenden zij vaak 
voor de risico’s die door de meer ervaren assuradeurs waren afgewezen. Het waren dan 
ook vaak deze assuradeurs, met hun portefeuille van slechte polissen, de zogenaamde 
‘lemons’, die de meeste verliezen leden. 
 Naast de commerciële partijen binnen de markt, zoals de makelaars, de 
verzekeraars en zij die verzekeringspolissen kochten, waren ook publiekrechtelijke 
partijen betrokken. Van de autoriteiten die betrokken waren bij de verzekeringsmarkt 



had de Kamer van Assurantie en Averij, opgericht in 1598, de meeste invloed. Niet 
alleen sprak de Kamer recht in geval van disputen en onenigheid, zij initieerde ook 
nieuwe ordonnanties en wetgeving. De commissarissen van de KvAA waren doorgaans 
prominente kooplieden die vaak verwant waren aan verzekeraars. Commissarissen 
werden hoogstwaarschijnlijk vooral benoemd op basis van hun kennis en ervaring en 
niet zozeer om hun eventuele politieke loyaliteiten.  
 Uit de documenten van de KvAA blijkt dat in tijden van gevaar, wanneer 
risicopatronen zich structureel wijzigden onder invloed van oorlog of piraterij, vaker een 
beroep werd gedaan op de diensten en kennis van de Kamer. Dit zou een indicatie 
kunnen zijn dat de expertise en autoriteit van de commissarissen werd erkend door de 
betrokken marktpartijen. Dit is van belang aangezien erkenning van de positie van de 
Kamer binnen het rechtsstelsel de onzekerheid betreffende de rechtsgeldigheid van 
contracten zou reduceren. Het verminderen van onzekerheden heeft in het algemeen 
een positieve invloed op de groei en ontwikkeling van een markt. 
 In tegenstelling tot de situatie in Groningen werd in Amsterdam de prijs van 
verzekeringen, uitgedrukt als premiepercentage, bepaald door de dynamiek van vraag 
en aanbod. Ondanks dat makelaars door de stedelijke autoriteiten verantwoordelijk 
waren gesteld voor de publicatie van de vigerende premiepercentages kwam het 
geregeld voor dat op een polis diverse premiepercentages voorkwamen, doordat 
assuradeurs lagere premies accepteerden om mee te kunnen tekenen.  
 Behalve voor deze premieverschillen leidden de concurrentiekrachten ook, zoals 
eerder vermeld, tot een versnipperde markt waarbij de diverse marktpartijen primair op 
individualistische basis werkten. Een enkele keer kwam het tot samenwerking, 
bijvoorbeeld in 1628, toen een groep vermogende kooplieden probeerde een algemene 
assurantiecompagnie op te zetten. Alle schepen zouden verplicht verzekerd worden 
door deze compagnie, die bovendien een handelsmonopolie zou verwerven. Dit initiatief 
stuitte op veel weerstand en een van de argumenten van de tegenstanders was dat 
verzekeren geen algemeen handelsgebruik was en alleen door de zeer voorzichtige 
zakenman werd toegepast. Ondanks diverse aanpassingen van het plan is de compagnie 
er nooit gekomen. Bijna een eeuw na indiening van het oorspronkelijke plan, vormden 
de particuliere assuradeurs in 1719/1720 een coalitie om te voorkomen dat een 
verzekeringsmaatschappij in Amsterdam zou worden opgericht. Zij wezen het 
stadsbestuur op het risico van monopolisering. Een maatschappij van die omvang, zo 
beargumenteerden zij, zou de markt gaan domineren, zou verzekerden ongunstige 
polisvoorwaarden dicteren en zou particuliere assuradeurs van de markt dringen. 
Kortom, een dergelijke maatschappij zou schadelijk zijn voor de handelspositie van de 
stad, een argument waar de regenten zeer gevoelig voor waren. De coalitie van de rijke 
en machtige assuradeurs bleek succesvol: de maatschappij kreeg geen toestemming van 
de Amsterdamse autoriteiten om zich te vestigen. Het is een indicatie dat sommigen op 
meer sympathie konden rekenen in het stadhuis dan andere, vaak minder gefortuneerde 
groepen. Pas in 1772 werd in Amsterdam een verzekeringsmaatschappij opgericht, lang 
nadat soortgelijke ondernemingen waren ontstaan in andere landen maar ook in andere 
steden binnen de Republiek, waarbij met name de ontwikkelingen in Rotterdam in het 
oog springen.  
 
Rotterdam 
De verzekeringsmarkt in Rotterdam staat dan ook centraal in hoofdstuk 4. Rotterdam 
koesterde al lang de ambitie om de dominantie van Amsterdam uit te dagen. 
Desondanks was de Rotterdamse verzekeringsmarkt in vele opzichten een afgeleide van 
de Amsterdamse: in polisvoorwaarden en premieniveaus werd doorgaans naar 
Amsterdam gekeken. Rotterdam volgde Amsterdam ook in andere opzichten, 
bijvoorbeeld met het opstellen van een ordonnantie en het oprichten van een 
rechtsprekende Kam er. Desalniettemin waren er ook verschillen: moral hazard werd 



blijkbaar als een minder groot probleem ervaren. Zo mochten kooplieden tot de 
volledige waarde verzekeren. In tegenstelling tot Amsterdam, erkenden Rotterdamse 
regenten al snel de waarde van makelaars als intermediair. Makelaars werden spoedig 
erkend en de Vroedschap was pragmatisch in het vaststellen van het aantal beëdigde 
makelaars. Een gevolg hiervan was dat er, in tegenstelling tot Amsterdam, nimmer een 
groot probleem met beunhazen is ontstaan in Rotterdam.  
 De Rotterdamse verzekeringsmarkt was beperkt van omvang en dit werd door 
betrokkenen, kooplieden, reders, maar ook door regenten, onderkend. Het feit dat 
Rotterdammers voor grotere of gecompliceerdere verzekeringen nog immer afhankelijk 
waren van de Amsterdamse markt, riep weerstand op. Toen twee Britse ondernemers, na 
te zijn afgewezen door de Amsterdamse Vroedschap, in Rotterdam hun plannen voor de 
oprichting van een verzekeringsmaatschappij ontvouwden, werden zij dan ook met 
enthousiasme ontvangen. Met de actieve steun van het stedelijk bestuur werd in 1720 
de Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam Anno 
1720 (Stad Rotterdam) opgericht. Bovendien namen veel regenten met privékapitaal een 
belang in de nieuwe maatschappij. Ondanks de oprichting van de maatschappij bleef 
Rotterdam in veel opzichten gericht op en afhankelijk van Amsterdam. 
 Stad Rotterdam heeft op verschillende manieren invloed gehad op de 
ontwikkeling van de Rotterdamse verzekeringsmarkt. Zo ging er van de maatschappij 
een positieve invloed uit op de expansie van de markt: makelaars waren gewoon eerst 
Stad Rotterdam te benaderen waarna het eenvoudiger was andere assuradeurs ook over 
te halen om te tekenen. Anderzijds betekende de grootte van de maatschappij, zowel 
absoluut als relatief, dat zij de markt domineerde en daarmee ook het handelen van de 
overige marktpartijen beïnvloedde. De maatschappij stond bovendien bekend om haar 
zeer voorzichtige handelen hetgeen innovatie en vooruitgang in de weg stond.  
 Aan het begin van de negentiende eeuw, na de teloorgang van de Republiek, had 
de economie te lijden van het Continentale Stelsel en vervolgens van de inlijving bij 
Frankrijk. De handelsvloot was gereduceerd, handelscontacten waren verloren gegaan. 
Toch lukte het Stad Rotterdam om overeind te blijven in de turbulente tijden. De eerste 
koning van het nieuwe Koninkrijk, Koning Willem I, had als doel de Nederlandse 
economie weer in haar oude glorie te herstellen. De wereld was echter drastisch 
veranderd en in de negentiende eeuw zouden bepaalde transformaties in een 
stroomversnelling raken en daarmee weer andere veranderingsprocessen aanslingeren, 
die ook de verzekeringsmarkt raakten. Zo veranderden risicopatronen doordat de 
kaapvaart werd afgeschaft als legitieme  methode van oorlogsvoering. In technologisch 
opzicht had de opkomst van de stoomvaart en het gebruik van staal en ijzer in plaats 
van hout bij de bouw van schepen een grote invloed op de handelsvaart en 
eigendomsstructuren van schepen. De uitvinding van de telegraaf heeft de 
communicatietijden drastisch verminderd en had bovendien invloed op de relatie tussen 
kapiteins en scheepseigenaren. Afgezien van deze universele veranderingen was er ook 
een nationale dimensie. Om de Nederlandse economie weer vlot te trekken richtte 
Koning Willem I de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) op die zich ontwikkelde 
tot de grootste handelsmaatschappij van het land. De NHM heeft een grote invloed 
gehad op de Nederlandse economie, niet alleen door haar omvang maar ook doordat de 
maatschappij bijvoorbeeld alleen Nederlandse schepen mocht inhuren en alleen bij 
Nederlandse assuradeurs haar ladingen mocht verzekeren. Zo werd de NHM de grootste 
afnemer van verzekeringen in het land en met de intentie om het assurantiebedrijf te 
steunen, betaalde zij daarbij doelbewust een premie die boven de vigerende 
marktpremie lag. Het was gemakkelijk geld verdienen voor de diverse assuradeurs en 
verzekeringsmakelaars: de schepen die de NHM inzette waren van uitzonderlijk goede 
kwaliteit, de polisvoorwaarden werden door de maatschappij bepaald en alle 
ingeschreven assuradeurs hadden recht op het medetekenen van polissen. Makelaars 
kregen de posten op basis van anciënniteit toebedeeld. Al snel ontstond een situatie 



waarbij directeuren van verzekeringsmaatschappijen over geen enkele kennis van of 
ervaring met verzekeringen hoefden te beschikken: veel directeuren waren dan ook 
ongeschikt en onkundig. Toen de marktsituatie verslechterde en de NHM de kunstmatig 
hoog gehouden premies verlaagde en er meer en duurdere schades te betreuren waren 
als gevolg van de verouderende Nederlandse vloot enerzijds en inzet van de kostbare 
stoomboten anderzijds, verlieten vele assurantiemaatschappijen noodgedwongen de 
markt. Ondanks de schijnbaar goede bedoelingen om de bedrijfssector te steunen en de 
betrokkenen te subsidiëren heeft deze vorm van overheidssteun ertoe geleid dat beleid 
van de NHM het Nederlandse verzekeringsbedrijf in sterke mate structureel heeft 
verzwakt. Daarnaast nam de internationale concurrentie sterk toe. Een aantal 
verzekeringsmakelaars uit Rotterdam besloot de toenemende onzekerheden op de 
markt en het afnemende vertrouwen te herstellen door het instellen van het depot waar 
niet-lokale verzekeringsmaatschappijen de machtiging van lokale agenten moest 
deponeren. Dit Rotterdamse initiatief toont aan dat sommige betrokkenen vonden dat 
het destijds door de Nederlandse overheid gecreëerde wettelijke kader – en dan in het 
bijzonder het Wetboek van Koophandel dat sinds 1838 van kracht was - onvoldoende 
zekerheid en structuur bood. Het is opvallend dat de maatregel van de Rotterdamse 
makelaars spoedig overgenomen werd door de stad die ooit leidend was in het 
verzekeringsbedrijf, Amsterdam. 
 
Instituties en actoren: invloed en interactie 
Wat kunnen wij nu concluderen over instituties, over de wijze waarop zij het handelen en 
de keuzes van de diverse actoren beïnvloedden en hoe werden vervolgens de instituties 
beïnvloed door het gedrag van deze actoren? Hoe veranderden de institutionele 
structuren in de loop der tijd en welke factoren hebben deze veranderingen beïnvloed? 
In dit deel verklaar ik waarom sommige instituties tot ontwikkeling kwamen, op welke 
wijze sprake was van interactie tussen de formele en informele restrictieve structuren, 
waarom sommige structuren  stabiel bleven terwijl andere instituties aan verandering 
onderhevig waren en hoe instituties het gedrag van de actoren beïnvloed hebben. 
 Zeeverzekeringen ontstonden uit een behoefte van scheepseigenaren en 
kooplieden om de financiële gevolgen van verlies van schip of lading te verminderen. 
Van oudsher waren kooplieden gewoon hun kostbare lading over verschillende schepen 
te verdelen en op dezelfde wijze konden reders in plaats van in een schip, in meerdere 
schepen investeren. Deze methode kon eventuele schades beperken, maar kooplieden 
en reders kregen geen vergoeding van de geleden schade. Door het risico, of een deel 
ervan, tegen een vergoeding over te hevelen naar een derde (een individu of een 
onderlinge of, in een later stadium, een maatschappij), kocht men de zekerheid van een 
schadevergoeding in het geval van een calamiteit. In de loop der tijd veranderde het 
risicogedrag van individuen. Van een houding waarbij risico’s algemeen geaccepteerd 
werden, gingen individuen risico’s steeds meer mijden: men werd risk averse. Informatie 
en vertrouwen waren hier essentiële elementen, zeker gezien het ontastbare karakter 
van verzekeringen. De initiële transactie was dus gebaseerd op vertrouwen. Avner Greif 
heeft dit het Fundamental Problem of Exchange (FPOE) genoemd. Hoe kon een 
verzekerde er zeker van zijn dat, indien nodig, de assuradeur zijn contractuele 
verplichtingen na zou komen in geval van een schade? En hoe kon een assuradeur erop 
vertrouwen dat een verzekerde naar eer en geweten handelde? Formele en informele 
instituties die de verzekeringsmarkt structureerden moesten de onzekerheden voor 
actoren verminderen en zodoende transacties mogelijk maken en faciliteren.  
 Mijn onderzoek heeft aangetoond dat in Nederland verschillende institutionele 
variëteiten tot ontwikkeling zijn gekomen die de verzekeringsmarkten hebben 
gestructureerd. Diverse factoren hebben een invloed gespeeld bij het ontstaan van deze 
systemen, zoals de aard en reikwijdte van de risico’s waar men mee te maken had. Werd 
er bijvoorbeeld gevaren op routes die bekend stonden om de aanwezigheid van piraten, 



waren de havens gevaarlijk door de aanwezigheid van zandbanken of was het weer 
verraderlijk? De institutionele kaders werden ook beïnvloed door sociale structuren en 
netwerken alsmede door de positie en het handelen van de relevante bestuurders. 
Tenslotte - niet alleen de vraag naar verzekeringen was essentieel voor het ontstaan en 
de expansie van de markt, ook het aanbod van kapitaal was cruciaal. In hoeverre hebben 
voornoemde aspecten de ontwikkelingen in Groningen, Amsterdam en Rotterdam 
beïnvloed?  
 In Amsterdam werd het concept van verzekeren geïntroduceerd door 
buitenlandse kooplieden. Als gevolg van de groei van de vraag naar verzekeren, het 
toenemende aantal betrokkenen en de complexiteit van de materie was er een behoefte 
aan routines en gebruiken. De bedrijfstak was dan ook al gauw informeel geregeld, ruim 
voor er sprake was van enige formele regelingen. De markt in Rotterdam was aanzienlijk 
kleiner van omvang en informele regelingen en gebruiken waren voldoende om de markt 
te structureren en sturen. Een andere ontwikkeling vond plaats in Groningen. Hoewel de 
Groningse schippers hun handelsnetwerk uitbreidden, bleef het aantal routes en de 
afstanden toch beperkt. De schippers waren dan ook zeer goed op de hoogte van de 
specifieke risico’s van de door hen bevaren routes en de desbetreffende havens. 
Gildebussen, gebaseerd op onderlinge solidariteit en geschikt voor activa waarbij de 
waardes elkaar niet veel ontlopen zoals het geval bij de Groningse schippers, voldeden 
aan de behoeftes van deze schippers. Meer nog dan in Rotterdam zorgde de hechte 
gemeenschap van de schippers er bovendien voor effectieve sociale controle waardoor 
fraude tot een minimum werd beperkt. De gildebussen vertrouwden dan ook 
voornamelijk op de informele structuren. Het handhaven van de reglementen van de 
bussen werd niet bewerkstelligd door een onafhankelijke staat, maar door ‘private 
order’: de dreiging om verstoten te worden uit de hechte gemeenschap was een effectief 
dwangmiddel.  
 Het relatief grote Amsterdam, met haar multiculturele en gediversifieerde 
maatschappij was weinig geschikt voor onderlinge verzekeringsconstructies. Ook in 
Rotterdam was het aantal betrokkenen, hoewel kleiner dan in Amsterdam, te heterogeen 
om tot de oprichting van een onderlinge verzekeraar te komen. Het feit dat veel schepen 
die vanuit Rotterdam voeren eigendom waren van niet-Rotterdammers zal hierbij een rol 
hebben gespeeld.  
 Alleen in Amsterdam was er, behalve een significante vraag naar verzekeringen, 
ook voldoende aanbod van verzekeringskapitaal als gevolg van de toevloed van kapitaal 
van de winstgevende Baltische handel. In Groningen en Rotterdam mag er behoefte aan 
een zekerheidsregeling zijn geweest, er was onvoldoende kapitaal dat ter beschikking 
stond aan de verzekeringsmarkt om aan deze vraag tegemoet te komen. In Amsterdam 
werden de instituties die van belang waren voor de verzekeringsmarkt beïnvloed door de 
aard van de sociale hiërarchieën en politieke loyaliteiten binnen de stad. De regenten in 
het stadhuis blijken sommige individuen en groepen van individuen bevoorrecht te 
hebben ten opzichte van andere groepen. Bij het opstellen van de diverse reglementen, 
de ordonnanties en willekeuren, lijkt men tot doel te hebben gehad de belangen van 
sommigen te beschermen en niet zozeer om een stabiele reglementaire structuur te 
creëren. De formele regelingen weken in Amsterdam sterk af van de dagelijkse praktijk 
en routines en dit veroorzaakte een voortdurende spanning op de markt. De 
commissarissen van de Kamer van Assurantie kozen hun eigen route en weken op 
verschillende manieren af van de destijds geldende ordonnanties, in het bijzonder van 
de makelaarskeuren. 
 In Rotterdam hadden de autoriteiten een geheel andere invloed op de 
ontwikkeling en groei van de markt. Daar leek men zich ervan bewust te zijn dat officiële 
regelingen niet significant moesten afwijken van de dagelijkse routines en de stedelijke 
keuren sloten dan ook goeddeels aan bij de praktijk. Het is duidelijk dat dergelijke 
algemene invloedsfactoren die in alle drie de onderzochte regio’s mee hebben gespeeld 



een ander effect hadden en tot verschillende institutionele structuren hebben geleid. En 
sommige van deze instituties zijn relatief stabiel gebleven terwijl andere aan 
verandering onderhevig waren. Waarom waren sommige instituties stabieler van aard 
dan andere? Instituties worden vervangen door nieuwe wanneer zij niet lang 
zelfversterkend zijn of wanneer als gevolg van technologische of organisatorische 
veranderingen nieuwe transacties ontstaan.3

 

 In Groningen was een ontwikkeling herkenbaar, waarbij de oorspronkelijk 
informele instituties in toenemende mate werden vervangen door formele structuren. 
Deze ontwikkeling is waarschijnlijk gerelateerd aan de veranderende risicoperceptie van 
individuen. Al naargelang men meer risicomijdend werd en de vraag naar 
zekerheidsregelingen toenam, nam ook de kans op onenigheid en zelfs fraude toe 
waardoor er meer behoefte was aan formelere instituties. Een ander aspect van belang 
was de toename van de zogenaamde voorbijland-vaart waarbij de schippers van haven A 
naar B naar C en evt. verder voeren zonder daarbij de thuishaven aan te doen. Gevolg 
hiervan was dat de voorheen hechte sociale netwerken erodeerden en daarmee vielen de 
voordelen van de sociale controle voor de gildebussen weg. De formele instituties die 
misbruik en fraude moesten voorkomen waren niet meer effectief aangezien zij niet 
verder strekten dan de reikwijdte van het gilde: private-order was onvoldoende om de 
reglementen van de gildebus te handhaven. 
 In Amsterdam zorgde de dispariteit tussen de formele en informele instituties 
voor een spanning op de markt en tussen de diverse betrokkenen. Sommige partijen 
waren in een betere positie om veranderingen en wijzigingen van de formele regelingen 
af te dwingen. Ondanks diverse veranderingen nam de dispariteit niet af en in de loop 
der tijd kozen diverse betrokkenen er voor om de formele reglementen naast zich neer 
te leggen en te handelen buiten de ordonnanties en willekeuren om. Vooral de 
beunhazen, die niet door de autoriteiten werden erkend, waren weinig genegen zich aan 
de stedelijke reglementen te houden. Al naar gelang de markt groeide en zich 
ontwikkelde zette een proces van specialisatie in en werd als gevolg daarvan de 
informatieasymmetrie – het fenomeen waarbij de ene partij beter geïnformeerd is dan de 
andere betrokkenen – tussen de diverse partijen groter. Onder deze omstandigheden 
was de betrouwbaarheid van instituties van groot belang en in Amsterdam was de 
situatie verre van ideaal, waar een groot deel van de formele reglementen niet werd 
nageleefd.   
 In Rotterdam voerde de stedelijke overheid zoals gezegd een ander, 
pragmatischer beleid. Als men signaleerde dat er behoefte was aan meer makelaars, dan 
verhoogde men het aantal toegestane makelaars. De beperkte omvang van het 
verzekeringsbedrijf in de stad impliceerde dat men moest samenwerken om te 
voorkomen dat de grotere polissen in Amsterdam getekend werden. De oprichting van 
Stad Rotterdam is een voorbeeld van de institutionele structuur en de samenwerking 
tussen de diverse groepen van actoren in Rotterdam. Zowel bij de oprichting als daarna 
waren regenten, assuradeurs, makelaars en verzekerden betrokken bij de maatschappij, 
als oprichter, investeerder of als directeur. Alle partijen waren zodoende betrokken bij 
de ontwikkeling van de institutionele structuur. Deze betrokkenheid van de diverse 
actoren maakte het afstemmen van de formele op de informele instituties minder 
gecompliceerd.  
 De institutionele structuren werden op de proef gesteld toen, in de negentiende 
eeuw, diverse transformatieprocessen van technologische, politieke en organisatorische 
aard, in een stroomversnelling raakten. De formele structuren van de markt zoals met 
name door de NHM bepaald, weken steeds verder af van de dagelijkse routines en de 
dynamiek van de markt, die in toenemende mate werd beïnvloed door buitenlandse 
concurrentiekrachten. Terwijl de bedrijfstak steeds complexer werd en de risico’s 

                                                
3 Greif, Institutions and the path, 385. 



toenamen, hadden de betrokkenen behoefte aan betrouwbare en effectieve instituties. 
Onder invloed van internationale krachten voldeden de informele instituties van oudsher 
niet meer en moesten nieuwe formele reglementen en wetten handhaving afdwingen. 
Het in Rotterdam ingestelde machtigingendepot is hier een voorbeeld van. Blijkbaar 
bood het Wetboek van Koophandel onvoldoende zekerheden voor sommigen in de 
markt. Daarop besloten de Rotterdamse makelaars een machtigingendepot in te stellen 
om de gevolgen van informatieasymmetrie te ondervangen. Hoewel sommige 
verzekeringsmaatschappijen, met name uit Amsterdam, bezwaar aantekenden tegen het 
depot, waren de makelaars en assuradeurs uit Rotterdam zich bewust van de noodzaak 
tot samenwerken. Ondanks dat informele beperkingen taai van aard bleken te zijn, 
tonen de ontwikkelingen in Rotterdam aan dat ook deze aan verandering onderhevig 
kunnen zijn: routines en gebruiken werden aangepast aan de internationale krachten. 
 
Mijn onderzoek concentreert zich op de formele en informele instituties die het 
verzekeringsbedrijf hebben gestructureerd en hoe deze instituties invloed hebben gehad 
op het gedrag van de diverse betrokkenen. Nu ik het ontstaan van de institutionele 
variëteiten en de diverse trajecten van institutionele veranderingen heb toegelicht, zal ik 
afsluiten met de wijze waarop de actoren (kooplieden, assuradeurs, makelaars, reders 
en regenten) werden beïnvloed door de gebruiken en routines alsmede door de diverse 
wetten en reguleringen.  
 Wanneer de betrokkenen zich konden vinden in de gestelde regelingen was men 
genegen zich ernaar te gedragen. De Groningse schippers lijken lange tijd tevreden 
geweest te zijn met reglementen en restricties van de gildebussen aangezien zij niet 
kozen voor een alternatieve regeling. Wat waren de opties voor betrokkenen wanneer zij 
ontevreden waren over reglementen en beperkingen? De situatie met de beunhazen in 
Amsterdam toont de gevolgen van instituties die niet aansloten bij de dagelijkse routine 
en op weinig respect van betrokkenen konden rekenen. De beunhazen negeerden de 
diverse stedelijke keuren en ordonnanties en handelen naar eigen goeddunken. Het is 
duidelijk dat wanneer formele reglementen en wetten te restrictief waren en niet 
overeenkwamen met geaccepteerde gebruiken en routines de diverse betrokkenen de 
wetten simpelweg negeerden. Daarentegen waren actoren eerder geneigd de wetten te 
respecteren en er naar te handelen wanneer zij op enigerlei wijze betrokken waren bij de 
totstandkoming en de ontwikkeling van de institutionele structuur.  
 Actoren konden ook kiezen voor alternatieven. Zo gaven bepaalde makelaars uit 
Rotterdam er de voorkeur aan om verzekeringen voor hun cliënten in het buitenland 
onder te brengen. Toch zullen verzekerden, makelaars en assuradeurs in eerste 
instantie de voorkeur hebben gegeven aan hun vertrouwde omgeving en keuzes. Zo 
hadden veel beunhazen, ondanks hun behandeling door de stad en hun beëdigde 
collega’s, toch vaak de ambitie om beëdigd makelaar te worden. De Groningse schippers 
veranderden de statuten van hun gildebussen diverse keren in plaats van hun bussen de 
rug toe te keren en zich tot de Amsterdamse markt te wenden. Het beleid van de NHM 
leidde tot een erosie van kennis en ervaring onder assuradeurs en makelaars. Toen de 
profijtelijke NHM-posten afnamen kozen velen van hen ervoor, en niet alleen de 
onkundigen, om de markt te verlaten. 
 Niet alle actoren hadden de keuze van een alternatief. Voor de Groningse 
schippers zal het niet eenvoudig geweest zijn om geen lid van het gilde en de bus te 
worden, aangezien zij zich dan waarschijnlijk buiten de hechte gemeenschap zouden 
plaatsen. Hun keuzes waren beperkt tot het proberen de gildestatuten aan te passen. 
Het gebrek aan alternatieven en keuzes heeft kunnen leiden tot gedrag dat 
veranderingen noodzakelijk maakte. Schippers konden een oplossing voor te restrictieve 
reglementen vinden door een te hoge waarde van hun schip op te geven, of door een 
frauduleuze claim in te dienen. Dit gedrag kan geleid hebben tot strengere 
boeteclausules, ongetwijfeld een ongewenst effect.  



 Uitwijken naar een alternatief was vaak niet de eerste keuze van kooplieden, 
reders, makelaars en assuradeurs. Doorgaans zullen actoren er de voorkeur aan hebben 
gegeven om de formele reglementen en wetten die hun handelen beïnvloedden te 
veranderen en aan te passen aan hun wensen en behoeftes. Zo dienden de Amsterdamse 
makelaars bijvoorbeeld vele requesten tot de Burgemeesters om de tekst van de Eed aan 
te laten passen en veranderden de Rotterdamse makelaars de formele institutionele 
structuur door de instelling van een depot voor machtigingen. 
 Concluderend kunnen we over zeeverzekeringen in Nederland tussen 1600 en 
1870 stellen dat het duidelijk is dat instituties – zowel formeel als informeel - grote 
invloed hebben gehad op de keuzes, het handelen en het gedrag van de actoren. De 
verzameling van gebruiken, mores en routines, wetten en reglementen heeft de 
interactie tussen de diverse groepen actoren vormgegeven en de algemene ontwikkeling 
van de bedrijfstak beïnvloed. De bestudering van de institutionele structuren in 
Groningen, Amsterdam en Rotterdam heeft de taaiheid van, in het bijzonder de 
informele, instituties aangetoond. Deze eigenschap heeft niet alleen de opkomst en de 
ontwikkeling van de formele structuren beïnvloed, maar het heeft ook invloed gehad op 
het karakter en de reikwijdte van deze formele instituties. Uit de analyse van de drie 
institutionele varianten blijkt dat het niet zozeer de specifieke eigenschappen waren als 
wel dat het de verhouding tussen de formele en informele instituties was die bepalend 
bleek voor de effectiviteit van de institutionele structuur. Een systeem waarbij de 
formele instituties in lijn waren met de informele instituties was niet alleen effectiever 
dan een structuur die gekenmerkt werd door divergerende instituties, maar had ook een 
groter vermogen zich aan te passen aan de immer veranderende omstandigheden. 
 


