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Waarom deden sommige handelssteden het zo goed? 
Een overzicht van het historisch onderzoek naar handel en instituties in 
Nederlandse en Europese steden, 1300-1800

 

De Engelsman John Johnson had weinig om handen in de late jaren 1560. Het handels-
bedrijf van deze zoon van een Gelderse expat (Jansen) was in moeilijkheden geraakt 
en John had zich teruggetrokken op zijn landerijen in West Wickham.1 Bij een bezoek 
aan Londen kocht John een exemplaar van Lodovico Guicciardini’s Antwerp. Het gaat 
hier waarschijnlijk om (een stuk uit) Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti 
Germania Inferiore, gedrukt in Antwerpen door Willem Silvius in 1567. Johnson zal 
talloze elementen uit deze beschrijving van Antwerpen en de Nederlanden (beschrij-
vingen van belangrijke personen en plaatsen) erg herkenbaar gevonden hebben aange-
zien hij zelf lange tijd actief was in de Scheldestad als koopman. Maar Johnson voedde 
met Guicciardini’s beschrijving niet alleen zijn nostalgie; hij gebruikte het boek ook 
om op zoek te gaan naar de bron van de grote handel die er in Antwerpen gedreven 
werd. Guicciardini zelf argumenteerde dat de Antwerpse vrijheid van tollen, die zoveel 
andere steden nekten, en de vrijheid om elk jaar haar wereldberoemde jaarmarkten 
te houden de welvaart en spectaculaire groei van de Scheldestad verklaarden. En ook 
Johnson was hiervan overtuigd.

Gebeten door de ideeën die hij opdeed uit Guicciardini’s Descrittione trok Johnson 
terug naar Londen. Samen met Christopher Goodwyn, een jonge, rijke koopman uit 
Ipswich, vatte Johnson het plan op om in Engeland een marktstad te creëren die precies 
de vrijheden genoot waarmee Antwerpen groot geworden was. Dat was zo gek nog 
niet, volgens Johnson, want de wolstapel in het toen nog Engelse Calais had vroeger 
goed gewerkt. In 1568, in de volle koude oorlog tussen de Habsburgse Nederlanden en 
Engeland, toen Elizabeth I net de Spaanse zilverschepen op weg naar de Nederlanden 
liet arresteren, rijpte Johnsons idee voor een Antwerp in England. Johnson betoogde 
dat het stilaan waanzin werd om handelswaar naar de Nederlanden te sturen of zelf 
naar daar te reizen gezien de politieke instabiliteit en de arbitraire arrestaties. Johnson 
en Goodwyn planden geen nieuwe stad: Ipswich zou hét Antwerp in England worden. 
Goodwyn’s motieven liggen voor de hand: Johnson zelf had het niet op Londen be-
grepen en wou vooral de provinciale havenstadjes voortrekken. In 1571 werd Johnsons 
voorstel opgestuurd naar de Engelse Privy Council. Het werd vervolgens voorgelegd 
aan enkele vooraanstaande Londense kooplieden. Zij waren uiteraard erg gekant tegen 
het voorstel aangezien het hun eigen handel, gericht op de Nederlanden, bedreigde. 
De snel wisselende politieke omstandigheden en allianties zorgden nu weer voor een 
positieve houding tegenover dan weer voor het bevriezen van Johnsons voorstel. De 
rechterhand van Privy Council’s raadslid William Cecil, Peter Osborne, voerde onder 
meer aan dat de komst van buitenlandse handelaars weliswaar goed voor de lokale in-

1  Barbara Winchester, Tudor family portrait (Londen 1955) 310-317.

� � � � � � � � � � � � 	 
 � � � 	 �  � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �



10 (2015) 1 waarom deden sommige handelssteden het zo goed?   75

dustrie kon zijn, maar dat de lokale bevolking de zonden, rijkdom en trots van die im-
migranten niet zou kunnen verdragen. Osborne vroeg zich ook af of de avontuurlijke 
Engelse handelaars zich wel zomaar in Ipswich zouden laten opsluiten en zo hun reis-
lust zouden opgeven. Uiteindelijk werd Johnsons plan nooit werkelijkheid, al leverde 
het de man wel het secretarisschap van de Staple Merchants op.

Johnsons plan en wat er mee gebeurde zegt veel over het onderwerp van dit over-
zichtsartikel, de verklarende factoren voor het succes en/of falen van Europese han-
delssteden in de middeleeuwen en vroegmoderne periode. Was het überhaupt mogelijk 
om ex nihilo een handelsstad te creëren? Was het dan voldoende om de tollen laag 
genoeg te houden en met jaarmarkten de internationale handelaars aan te trekken? 
Of vergaloppeerde Johnson zich met zijn idee over de transplantatie van een handels-
knooppunt van de Nederlanden naar Engeland? Dat Johnsons voorstel meteen de 
speelbal werd in de internationale diplomatiek van de periode en in de strijd tussen 
belangengroepen zoals de Londense kooplieden, de andere Engelse havenstadjes en de 
Privy Council, wijst er al op dat handel en de locatie ervan beïnvloed werden door de 
dynamiek van de politieke economie. Politieke economie wordt hier gedefinieerd als 
de relaties tussen productie en vooral handel, en de wet, gewoonten en de overheden. 
Een cruciale vraag hierbij is hoe politieke krachten het economisch beleid bepalen en 
welk effect die keuzes hebben op de distributie van economische middelen en de aard 
van politieke instellingen.

Dit artikel wil de lezer introduceren in de recente literatuur over handel, instituties, 
steden en staatsvorming. Daarbij is er vooral aandacht voor de krachtlijnen en punten 
van kritiek zonder dat een exhaustief historiografisch overzicht beoogd wordt. In 
tegenstelling tot de in literatuuroverzichten gebruikelijke chronologische volgorde 
waarbij eerst de oudere historiografie en vervolgens de recentere literatuur aan bod 
komt, is dit artikel opgebouwd rond sleuteltopics en strijdpunten. Er is een lichte ge-
ografische focus op de Lage Landen maar er wordt steeds verwezen naar gelijkenissen 
en verschillen met andere Europese regio’s en steden. Het uitgangspunt van dit artikel 
is Oscar Gelderblom’s recente boek Cities of commerce. The institutional foundations 
of international trade in the Low Countries, 1250-1650.2 De stad staat helemaal centraal 
in dit recente boek over middeleeuwse en vroegmoderne handel. De discussie rond het 
boek is echter voornamelijk in economisch-historische tijdschriften en fora gevoerd.3 
Toch is dit ook voor stadshistorici een bijzonder nuttig boek.

Instituties: what’s in a name?
Dit overzichtsartikel kan niet rond de olifant in de kamer van het debat rond lange-
afstandshandel in middeleeuws en vroegmodern Europa (en in de economische ge-
schiedenis meer in het algemeen): instituties. Nobelprijswinnaar Douglass C. North 
definieert instituties als ‘formal rules, informal rules, and their enforcement charac-
teristics’; ze bepalen ‘the way the game is played’.4 Instituties zijn sociaal opgelegde 
beperkingen op menselijk gedrag zodat het mogelijk wordt om verwachtingen te ont-

2  Oscar Gelderblom, Cities of commerce. The institutional foundations of international trade in the Low Countries, 
1250-1650 (Princeton 2013).
3  De toonaangevende Urban History tijdschriften maken geen melding van Gelderbloms boek.
4  Douglass C. North, Understanding the process of economic change (Princeton, n.j. 2005) 48.
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wikkelen over wat anderen gaan doen; instituties structureren politieke, economische 
en sociale interacties.5 Wanneer instituties goed werken, verlagen ze onzekerheid en 
transactiekosten. Zowel formele regels in de vorm van (grond)wetten, als informele 
beperkingen zoals sancties, taboes, gewoonten, tradities en gedragscodes vallen on-
der de noemer van instituties. North reageert hiermee vooral tegen de neoklassieke 
economische wetenschap: de markt is niet altijd perfect, er kunnen fricties, imperfecte 
informatie en informatieasymmetrie en imperfecte concurrentie aanwezig zijn. In ver-
klaringsmodellen van economische ontwikkeling kunnen bepaalde instituties ontwik-
keling dus zowel stimuleren als afremmen. 

Instituties worden vervolgens opgedeeld in private-order oftewel private en public-
order oftewel publieke instituties. De eerste worden gevormd via collectieve actie door 
private agenten zonder enige tussenkomst van publieke autoriteiten; publieke institu-
ties zijn precies de publieke instellingen van een samenleving: staten, lokale overheden, 
bureaucratieën, juridische systemen, rechtbanken en parlementen.6 Deze opdeling 
vervaagt meteen het fundamentele verschil tussen instituties – die sowieso moeilijk 
te definiëren zijn – en organisaties.7 Instituties zijn de spelregels, organisaties zijn de 
spelers. Wetten zijn instituties waarachter organisaties zoals wetgevers en de rechter-
lijke macht schuilgaan. De relatie tussen instituties en organisaties is daarom meestal 
erg complex: parlementen maken nieuwe wetten maar zijn daarbij gebonden aan het al 
bestaande wetgevende kader. 

Deze opdelingen behelzen meer dan semantisch detaillisme. De literatuur over de 
geschiedenis van handel is immers gepolariseerd langs deze categorische breuklijnen. 
Economisch succes en falen worden vaak gezien als het gevolg van (gemiste) transities 
van private-order naar public-order instituties.8 Een andere methodologische tweespalt 
valt op te merken in het werk van historici en economen die zich met handel hebben 
beziggehouden. Historici hebben vooral oog voor de lokale context en complexiteit 
van handel in een bepaalde locatie. Historische bronnen leveren vaak informatie over 
de verschillende instituties waarvan kooplieden gebruikmaakten. Lokale specificiteit 
bemoeilijkt echter een pan-Europese vergelijking en het isoleren van de doorslagge-
vende verklarende factoren: zo deden zowel Brugge in de veertiende en vijftiende eeuw 
als Venetië in de periode 1000-1500 het commercieel erg goed. Het echte Venetië en het 
Venetië van het Noorden werden verder wel gekenmerkt door aanzienlijke verschillen 
in hun politieke en economische structuur. Economen pakken het anders aan: koop-
lieden konden allerlei problemen ondervinden bij het afsluiten van transacties: kopers 
en verkopers die hen slechte waren verpatsten of nooit betaalden, geweld tegen hun 
persoon en handelswaar, lokale heren die hen pluimden via belastingen, enzovoorts. 
De juiste instituties losten deze problemen op. Via modellen uit de micro-economie en 

5  ‘Institutions’, The Journal of Economic Perspectives 5 (1991) 97-112. Zie ook de uitgebreide definiëring van insti-
tuties in: Avner Greif, Institutions and the path to the modern economy. Lessons from medieval trade (Cambridge 
2006) 1-53.
6  Sheilagh Ogilvie en A.W. Carus, ‘Institutions and economic growth in historical perspective’, in: Aghion Philippe 
en N. Durlauf Steven (red.), Handbook of Economic Growth (Amsterdam 2014) 403-513.
7  North, Understanding the process of economic change, 59-60; Greif, Institutions and the path to the modern econ-
omy, 47-53.
8  Bijvoorbeeld: Daron Acemoglu en James A. Robinson, Why nations fail. The origins of power, prosperity, and 
poverty (Londen 2012).
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speltheorie, in combinatie met historische bronnen en secundaire literatuur, proberen 
deze economen dan de werking van instituties te bestuderen. Daarbij focussen ze zich 
meestal op één probleem en één institutie die dit oploste.9 

Private en publieke instituties
Een eerste onderzoekslijn in het debat omvat de studie van private-order instituties en 
hun effecten. In regio’s en eeuwen waarin staten en publieke instellingen zwak waren 

9  Oscar Gelderblom, ‘Thinking about Cities of commerce – a rejoinder’, Tijdschrift voor Sociale en Economische 
Geschiedenis 11 (2014) 119-131; Jeroen Puttevils, ‘Voor macht en winst. Koopmansgilden en collectieve actie in pre-
industrieel Europa, een overzicht’, Leidschrift 25 (2010) 97-114. Van Bavel geeft een mooi overzicht van het nut en de 
beperkingen van de institutionele aanpak in geschiedenis. Bas van Bavel, ‘History as a laboratory to better understand 
the formation of institutions’, Journal of Institutional Economics 11 (2015) 69-91.

Dit schilderij vormt een uniek en zeldzaam documentair beelddocument van het zestiende-
eeuwse Brugse stadsbeeld. Het thema van de Zeven Wonderen van de Wereld, afkomstig uit de 
oudheid, werd waarschijnlijk in een humanistisch milieu gebruikt om de stad te propaganderen 
als beeld van het humanistische ideaal. Brugge werd voorgesteld als stad met watervoorzie-
ningen, overdekte overslagplaats, imposante burgerlijke, stedelijke of kerkelijke gebouwen, 
internationale handelsbetrekkingen. Verder kan in dit schilderij een poging worden gezien 
om de stad, wegens economisch verval, te propaganderen voor vreemde kooplui. Eyecatchers 
zijn onder meer de Waterhal (prominent in het midden) waar (kleinere) schepen binnenshuis 
gelost en geladen konden worden, de met mankracht aangedreven kraan en schepen links in de 
achtergrond en het Oosterlingenhuis (het eerste gebouw van rechts te beginnen op de achter-
grond). Dat laatste gebouw huisveste de kooplieden van de Duitse Hanze.  Pieter Claeissens de 
Oude, De zeven wonderen van Brugge, c. 1551-1560, olieverf op paneel (Begijnhof Brugge).
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en hun reikwijdte beperkt, was handel toch mogelijk. Kooplieden hadden geen over-
heid nodig, ze vertrouwden op hun netwerk, relaties en reputaties; ze waren lid van 
gilden; en spraken af op vaste momenten en plaatsen (jaarmarkten) waar zelfbenoemde 
rechters toezagen op de transacties. Heel wat recente literatuur, gestoeld op de ana-
lyse van handelscorrespondentie en boekhoudingen, benadrukt het belang van per-
soonlijke relaties in het handelsmilieu. Zo maakten Sefardische joden die opereerden 
vanuit Livorno en Armeense christenen in de zeventiende en achttiende eeuw van de 
nood van hun diaspora een commerciële deugd. Ze slaagden er in om een wereldwijd 
commercieel netwerk te organiseren en dat zonder de ruggensteun van een staat.10 
Samenwerking met vrienden, geloofsgenoten en familieleden enerzijds en reputatie en 
mogelijke transacties in de toekomst anderzijds vergemakkelijkten het afsluiten van 
handelstransacties. Men begreep elkaar, wilde niet uitgesloten worden uit familiever-
banden en probeerde een reputatie van betrouwenswaardigheid op te bouwen om in-
teressante toekomstige deals mogelijk te maken. 

Avner Greif formuleerde de dynamiek van private-order instituties op een duide-
lijke, maar ook erg gecontesteerde wijze. Greif baseert zich op de tiende-, elfde- en 
twaalfde-eeuwse documenten van joodse handelaars die bewaard werden in de Geniza 
van Caïro (een opslagplaats voor documenten in de Ben Ezra synagoge van Fustat). 
Bovendien maakt Greif intensief gebruik van wiskundige speltheorie: ‘spelers’ houden 
rekening met elkaars beslissingen en strategieën en zo kan je als onderzoeker bepalen 
welke beslissingen meestal genomen werden. De zogenaamde Maghribi-handelaars 
(een etiket opgeplakt door economisch historici; de handelaars zelf benoemden zich 
niet zo), opereerden in het Middellandse Zeegebied en maakten volgens Greif nauwe-
lijks gebruik van de islamitische rechtbanken van Caïro om hun contracten te registre-
ren of disputen op te lossen. Zij werkten in coalities van geloofsgenoten en communi-
ceerden over elkaars daden, transacties en reputaties; valsspelers en wanbetalers werden 
uit de groep geweerd. Dit potentiële ostracisme fungeerde als een cruciale aansporing 
om zich aan de regels te houden.11 

Handelsrelaties en -netwerken zijn intussen zowat een sub-discipline geworden.12 
Heel wat historici hebben geprobeerd om de netwerken van pre-industriële kooplieden 
te reconstrueren. Ze maken daarbij gebruik van netwerktheorie en de methode van de 
sociale netwerkanalyse, ontleend uit de sociologie. Sociale netwerkanalyseis zowel 
een wiskundige techniek als een visualisatiemethode: economische agenten worden 
voorgesteld als stipjes die via lijnen (de relaties) met elkaar verbonden zijn.13 Zo kan 

10  Francesca Trivellato, The familiarity of strangers. The Sephardic diaspora, Livorno, and cross-cultural trade in the 
early modern period (New Haven 2009); Sebouh Aslanian, From the Indian Ocean to the Mediterranean. The global 
trade networks of Armenian merchants from New Julfa, The California World History Library  (Berkeley 2011).
11  Avner Greif, ‘Reputation and coalitions in medieval trade. Evidence on the Maghribi traders’, The Journal of 
Economic History 49 (1989) 857-882; ‘Institutions and international trade. Lessons from the Commercial Revolution’, 
The American Economic Review 82 (1992) 128-133; Institutions and the path to the modern economy.
12  Andrea Caracausi en Christof Jeggle (red.), Commercial networks and European cities, 1400-1800 (Londen 2014); 
Mike Burkhardt, Der hansische Bergenhandel im Spätmittelalter: Handel – Kaufleute – Netzwerke (Keulen 2009); Ulf 
Christian Ewert en Stephan Selzer, ‘Verhandeln und Verkaufen, Vernetzen und Vertrauen. Über die Netzwerkstruk-
tur des hansischen Handels’, Hansische Geschichtsblätter 119 (2001) 135-162.
13  Voor een overzicht: Claire Lemercier, ‘Analyse de réseaux et histoire’, Revue d’Histoire Moderne et Contempo-
raine 52 (2005) 88-112; Charles Wetherell, ‘Historical social network analysis’, in: Larry J. Griffin en Marcel Van der 
Linden (red.), New methods for social history, International review of social history Supplements  (New York 1999); 
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uitgemaakt worden wie bijvoorbeeld. verschillende sub-netwerken met elkaar verbond 
en dus een belangrijke tussenpersoon is. De methode wordt steeds meer gebruikt en is 
onderdeel van het groeiende veld van de Digital Humanities. Quentin Van Doosselae-
res reconstructie van de netwerken van Genuese kooplieden op basis van middeleeuw-
se notarisakten is het beste voorbeeld van deze methode.14 De inhoud van de relatie 
vormt de focus van sociale netwerkanalyse maar daar wringt ook meteen het schoentje. 
Kunnen historici deze inhoud wel volledig reconstrueren? Relaties zijn immers meestal 
veelzijdig: zo kon een koopman zowel een familierelatie als een handelsrelatie met 
iemand onderhouden. Heel wat menselijke relaties en/of de uitingen daarvan werden 
niet aan overgeleverde bronnen toevertrouwd, dus de historicus moet over zeer goede 
bronnen – die meestal niet voorradig zijn – beschikken om de volledige inhoud van de 
relatie te kunnen vatten. Een momentopname van het netwerk is vaak wel mogelijk, 
maar de dynamiek en verandering van netwerken over de tijd bestuderen is een veel 
hachelijkere onderneming. Tot slot is sociale netwerkanalyse vaak erg deterministisch, 
menselijk gedrag wordt bepaald door de structuur van het netwerk. Zo wordt er (te) 
weinig ruimte gelaten voor de individuele autonomie van menselijk handelen.

Een tweede vorm van een private institutie die samenwerking toeliet, waren koop-
mansgilden, consulados en hanzen. De Duitse Hanze is het bekendste voorbeeld van 
zulke associaties van kooplieden.15 Gilden losten opnieuw een aantal problemen op als 
institutie: ze disciplineerden hun leden en zetten hen aan tot eerlijkheid. Huncollec-
tieve sterkte zorgde ervoor dat ze bescherming, gunstige condities en privileges konden 
verkrijgen van lokale heersers. Ofwel zou de lokale vorst hen bepaalde voordelen toe-
wijzen ofwel werd handel met en op zijn grondgebied door hen geboycot.16 

Jaarmarkten, waar handelaars elkaar periodiek ontmoetten, vormen een derde pri-
vate-order institutie in de literatuur. De bekendste jaarmarktcyclus is deze van Cham-
pagne: tussen 1180 en 1300 zorgden de zes jaarmarkten te Lagny-sur-Marne, Bar-sur 
Aube, Provins en Troyes voor het kader waarin handelaars uit Noord- en Zuid-Europa 
elkaars producten konden kopen. Dat zorgde voor een versnelling en intensivering van 
de Europese handel.17 De economen Milgrom, North en Weingast argumenteren dat 
deze jaarmarkten gekenmerkt werden door private rechtbanken voorgezeten door pri-
vate rechters. Deze rechters hielden informatie bij over de reputaties en het gedrag van 
kooplieden die de Champagne-jaarmarkten aandeden, legden sancties op aan overtre-

John F. Padgett en Christopher K. Ansell, ‘Robust action and the rise of the Medici, 1400-1434’, The American Journal 
of Sociology 98 (1993) 1259-1319; Barry Wellman en Charles Wetherell, ‘Social network analysis of historical commu-
nities. Some questions from the present for the past’, The History of the Family 1 (1996) 97-121; Bonnie H. Erickson, 
‘Social networks and history’, Historical Methods 30 (1997) 149-157.
14  Quentin Van Doosselaere, Commercial agreements and social dynamics in medieval Genoa (Cambridge 2009).
15  Philippe Dollinger, The German Hansa (Londen 1970); Donald J. Harreld (red.), A companion to the Hanseatic 
League (Leiden 2015).
16  Avner Greif, Paul Milgrom en Barry R. Weingast, ‘Coordination, commitment, and enforcement. The case of the 
merchant guild’, Journal of Political Economy 102 (1994) 745-776; Oscar Gelderblom en Regina Grafe, ‘The rise, per-
sistence and decline of merchant guilds. Re-thinking the comparative study of commercial institutions in pre-modern 
Europe’, Journal of Interdisciplinary History 40 (2010) 477-511; Sheilagh Ogilvie, Institutions and European trade. 
Merchant guilds, 1000-1800 (Cambridge 2011). Een Nederlandstalig overzicht is: Puttevils, ‘Voor macht en winst. 
Koopmansgilden en collectieve actie in pre-industrieel Europa, een overzicht’.
17  De recentste analyse van de Champagne-jaarmarkten (met verwijzingen naar de oudere literatuur) is Jeremy 
Edwards and Sheilagh Ogilvie, ‘What lessons for economic development can we draw from the Champagne fairs?’, 
Explorations in Economic History 49 (2012) 131-148.
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ders en konden handelaars de toegang tot de markt ontzeggen. De rechters baseerden 
zich op de wetten en gewoonten van de handelaars.18 Greif toont dan weer aan dat op 
de Champagnejaarmarkten een institutie werkzaam was die transacties tussen hande-
laars van verschillende steden en gilden mogelijk maakte: het community responsibility 
system. Handelaars van dezelfde stad en/of gilde waren aansprakelijk voor de schulden 
van hun stads/gildegenoten. Deze collectieve aansprakelijkheid zorgde ervoor dat er 
voldoende druk was op potentiële wanbetalers om hun schulden te betalen, eventueel 
nadat er een rechtbank tussen gekomen was.19 

Heel wat rechts- en economisch historici menen dat er door de contacten en inter-
acties op de (jaar)markten van middeleeuws Europa een lex mercatoria ontstond, een 
uniforme rechtscode, los van het bestaande Romeins, canoniek en gewoonterecht. Dit 
recht zou spontaan ontstaan zijn uit de regelmatige contacten tussen handelaars uit 
verschillende regio’s. Zo’n uniform systeem zou erg handig geweest zijn voor de hete-
rogene groep handelaars. Men hanteerde immers dezelfde regels.20

Deze publicaties over private-order instituties werden opgepikt door economen en 
beleidsmakers en onder meer ook gebruikt om vandaag te beargumenteren om niet 
langer te investeren in publieke infrastructuur en instellingen in ontwikkelingslanden; 
de private instituties kunnen immers de problemen afdoend oplossen.21 Vooraleer we 
de voorgaande analyses van private instituties kritisch evalueren, komen eerst de te-
genhangers van deze instituties aan bod, de zogenaamde public-order oftewel publieke 
instituties. 

Economen zoals Douglass North, John Wallis, Barry Weingast, Daron Acemoglu of 
James Robinson hebben gesteld dat handel zich maar echt goed kan ontwikkelen wan-
neer het staatsvormingsproces voldoende gevorderd is. Handel zal groeien in de ster-
kere staten die handelaars en hun koopwaar met militaire macht kunnen beschermen 
en de juridische macht hebben om conflicten tussen handelaars te beslechten. Indien de 
vorst of de staat over het geweldsmonopolie beschikte, tot verantwoording geroepen 
kon worden door de representatieve instellingen van het land en over voldoende fiscale 
middelen beschikte, dan kon de vorst/staat kooplieden en handel beschermen.22 Maar 
who watches the watchman? Een staat die haar onderdanen kan beschermen kan deze 
even goed uitschudden. Volgens heel wat politicologen en economisch historici werd 

18  Paul R. Milgrom, Douglass C. North en Barry R. Weingast, ‘The role of institutions in the revival of trade. The 
Law Merchant, private judges and the Champagne fairs’, Economics & Politics 2 (1990) 1-23.
19  Avner Greif, ‘Impersonal exchange and the origin of markets. From the community responsibility system to 
individual legal responsibility in pre-modern Europe’, in: Masahiko Aoki en Yujiro Hayami (red.), Communities and 
markets in economic development (Oxford 2001) 3-41; ‘History lessons: the birth of impersonal exchange. The com-
munity responsibility system and impartial justice’, Journal of Economic Perspectives 20 (2006) 221-236.
20  Nicholas H.D. Foster, ‘Foundation myth as legal formant. The medieval Law Merchant and the new Lex Merca-
toria’, Forum Historiae Iuris (2005), www.forhistiur.de/2005-03-foster/. 
21  Karen Clay, ‘Trade without law: private-order institutions in Mexican California’, Journal of Law, Economics, & 
Organization 13 (1997) 202-231; Greif, ‘Reputation and coalitions in medieval trade’; J. McMillan en C. Woodruff, 
‘Private order under dysfunctional public order’, Michigan Law Review 98 (2000) 2421-2458; World Bank, World 
Development Report 2002: Building institutions for markets (Oxford 2002).
22  Douglass C. North en Robert Paul Thomas, The rise of the Western world. A new economic history (Cambridge 
1973) 6-8; 120-158; Douglass C. North, Structure and change in economic history (New York 1981) 143-157; Douglass 
C. North, John Joseph Wallis en Barry R. Weingast, Violence and social orders. A conceptual framework for interpret-
ing recorded human history (Cambridge 2009) 22; Daron Acemoglu, Simon Johnson en James Robinson, ‘The rise of 
Europe. Atlantic trade, institutional change, and economic growth’, The American Economic Review 95 (2005) 546-
579, 562-563; Acemoglu en Robinson, Why nations fail, 428-462.
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dit probleem voor de eerste keer afdoend opgelost in Engeland: na de Glorious Revolu-
tion (1688-1689) werd Engeland een constitutioneel ingeperkte monarchie. In dit Hob-
besiaanse sociaal contract systeem werden eigendomsrechten veel beter gegarandeerd 
en beschermd tegen een vorst met lange vingers en tegen belangengroepen die via de 
vorst de markt poogden te controleren.23 Die politieke omslag zou het begin betekenen 
van de sterke economische groei en de Industriële Revolutie in Engeland. 

In Cities of commerce betoogt Oscar Gelderblom dat private-order instituties en 
publieke instituties via processen van staatsvorming de opkomst van internationale 
handel onvoldoende verklaren. Zo voerden sterke staten zoals Venetië en Genua en 
later de Nederlandse Republiek, Engeland en Frankrijk oorlogen die net de handel 
schade berokkenden. Het toegenomen oorlogsrisico aan het einde van de dertiende en 
het begin van de veertiende eeuw zorgde voor een relatieve verschuiving van handel 
over land naar handel overzee (aan toegenomen transportkosten). Dit betekende ook 
het einde van de Champagne-jaarmarkten.24 Ook het tijdspad zit mis: de Commerciële 
Revolutie (volgens Lopez tussen 950-1350) waarbinnen Europese kooplieden over 
langere afstanden met elkaar begonnen te handelen vond immers plaats in een politiek 
gefragmenteerd Europa met kleine vorstendommen die een klein territorium contro-
leerden en beschikten over beperkte fiscale en militaire middelen. De Engelse casus 
is bovendien niet helemaal representatief voor de politieke situatie op het continent. 
Heel wat historici hebben aangevoerd dat het effect van de Glorious Revolution op de 
commerciële en economische groei van Engeland niet zo sterk was en ook niet meteen 
inzette.25 Het is dus maar de vraag of de politiek-institutionele veranderingen van de 
Glorious Revolution echt een noodzakelijke voorwaarde waren voor de ontwikkeling 
van de Engelse economie en of continentale economieën ook dit soort hervormingen 
door moesten maken om hun handel te zien groeien. 

Gelderblom schuift een andere actor naar voor die deze groei mogelijk maakte: de 
stad en haar overheid. (Sommige) stedelijke overheden slaagden er immers om gaan-
deweg publieke instituties te vormen die grotere groepen aan de handel konden laten 
deelnemen: ze stonden in voor hun bescherming en boden oplossingen zoals efficiënte 
rechtbanken en een duidelijk wetgevend kader, wat handelaars toeliet om transacties af 
te sluiten met anderen zowel binnen als buiten de stad. Vooraleer we echter naar deze 
hypothese kijken, loont het de moeite om na te gaan waarom private-order instituties 
en de staat de problemen van handelaars niet echt oplosten en misschien zelfs meer 
problemen genereerden.

23  Robert Brenner, Merchants and revolution. Commercial change, political conflict, and London’s overseas traders, 
1550-1653 (Princeton, n.j. 1993); Acemoglu, Johnson en Robinson, ‘The Rise of Europe’; Acemoglu en Robinson, 
Why nations fail.
24  John H. Munro, ‘The “New Institutional Economics” and the changing fortunes of fairs in medieval and early 
modern Europe. The textile trades, warfare and transaction costs’, Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsges-
chichte 88 (2001) 1-47; Edwards en Ogilvie, ‘What lessons for economic development can we draw from the Cham-
pagne fairs?’
25  Ogilvie en Carus, ‘Institutions and economic growth’, 426-428; Peter Murrell, ‘Design and evolution in institu-
tional development: the insignificance of the English Bill of Rights’ (2009), http://papers.ssrn.com/.
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Beperkingen van private instituties
Persoonlijke netwerken gebaseerd op familiebanden en gedeelde religie maakten zeker 
transacties mogelijk maar hadden eveneens beperkingen. Internationale handel veron-
derstelt dat men vroeg of laat geconfronteerd werd met andere kooplieden die niet tot 
het eigen netwerk behoorden. Zo gaat het in het werk van Greif meestal om transacties 
binnenin de coalitie van Maghribi-handelaars.26 Maar zelfs de uitermate fragmentarisch 
bewaard gebleven Geniza-documenten laten zien dat de joodse Maghribi handelden en 
contracten afsloten met islamitische en Hindu-kooplieden.27 De realiteit was immers 
dat veel commerciële transacties een cross- of transcultureel karakter hadden waarbij 
men niet kon terugvallen op een gedeeld kader van regels en normen.28 Het etiket 
cross-cultureel vereist ook definitie: kan je zeggen dat Genuezen en Brugse handelaars 
in de vijftiende eeuw twee verschillende culturen waren hoewel ze dezelfde katholieke 
religie deelden of gaat het dan bijvoorbeeld eerder over Sefardische joden die vanuit 
Livorno transacties afsloten met Indische handelaars die de joodse religie niet beleden?

Hoe werkte die cross-culturele handel dan? Hoe konden Maghribi-kooplieden 
elkaar en hun islamitische en Hindoe-collega’s begrijpen en vertrouwen? Sociologe 
Janet Landa wees er al op in haar studie van tussenpersonen in de hedendaagse Zuid-
oost-Aziatische handel: ‘as the trading group expands, personal relations, and hence 
trust among group members become attenuated.’29 Ofwel wordt de groep dan beter 
afgebakend en het aantal leden beperkt, ofwel lost de handelsgroep op omdat, wanneer 
contractrecht voldoende ontwikkeld is, de handelaars even goed met vreemden kun-
nen onderhandelen en deals sluiten. Bij cross-culturele handel worden commerciële 
relaties en netwerken gecombineerd met of ingebed in rechtsregels, contractregistratie 
en rechtbanken. Private oplossingen waren ingebed in publieke instituties.30 Dit is 
precies wat auteurs als Jessica Goldberg, Sheilagh Ogilvie en Jeremy Edwards aange-
toond hebben voor de Maghribi-kooplieden: commerciële relaties tussen Maghribi-
coalitieleden én outsiders waren ingebed in formele juridische partnerschappen  en 

26  Synthese in: Greif, Institutions and the path to the modern economy.
27  S.D. Goitein, A Mediterranean society. The jewish communities of the Arab world as portrayed in the documents 
of the Cairo Geniza, 6 delen (Berkeley 1967-1993); A.I. Udovitch, ‘Formalism and informalism in the social and eco-
nomic institutions of the medieval Islamic world’, in: A. Banani en S. Vryonis (red.), Individualism and conformity in 
Classical Islam (Wiesbaden 1977) 61-81; Idem, ‘A tale of two cities: commercial relations between Cairo and Alexan-
dria during the second half of the eleventh century’, in: H.A. Miskimin, David Herlihy en A.I. Udovitch (red.), The 
Medieval City (New Haven 1977) 143-162; Moshe Gil, ‘The Jewish merchants in the light of eleventh-century Geniza 
documents’, Journal of the Economic and Social History of the Orient 46 (2003) 273-319; Jessica Goldberg, Trade and 
institutions in the medieval Mediterranean. The Geniza merchants and their business world (Cambridge 2012); Jessica 
L. Goldberg, ‘Choosing and enforcing business relationships in the eleventh-century Mediterranean. Reassessing the 
“Maghrib  traders” ’, Past & Present 216 (2012) 3-40; Jessica Goldberg, ‘The use and abuse of commercial letters from 
the Cairo Geniza’, Journal of Medieval History 38 (2012) 127-154; Michael Toch, ‘Netzwerke im jüdischen Handel 
des Früh- und Hochmittelalters?’, in:  G. Fouquet en H.-J. Gilomen (red.), Netzwerke im europaïschen Handel des 
Mittelalters (Ostfildern 2010) 229-244; Roxani Margariti, Aden and the Indian ocean trade. 150 years in the life of a 
medieval Arabian port (Chapel Hill, nc 2007). En vooral het debat in: Avner Greif, ‘The Maghribi traders: a reapprais-
al?’, The Economic History Review 65 (2012) 445-469; Jeremy Edwards en Sheilagh Ogilvie, ‘Contract enforcement, 
institutions, and social capital. The Maghribi traders reappraised’, The Economic History Review 65 (2012) 421-444.
28  Trivellato, The familiarity of strangers, 14-16. Voor cross-culturele handel: Philip D. Curtin, Cross-cultural trade 
in world history (Cambridge 1984); Francesca Trivellato, Leor Halevi en Cátia Antunes, Religion and trade. Cross-cul-
tural exchanges in world history, 1000-1900 (New York 2014).
29  Robert Cooter en Janet T. Landa, ‘Personal versus impersonal trade. The size of trading groups and contract law’, 
International Review of Law and Economics 4 (1984) 15-22, 15.
30  Trivellato, The familiarity of strangers, 14-16; Gelderblom, Cities of commerce, 9.
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indien er een dispuut was, trok men naar de rechtbank.31 Daarbij moet opgemerkt 
worden dat men meestal rechtszaken probeerde te vermijden omwille van de kosten 
en het tijdsverlies; de rechtbank was vooral een oplossing als laatste toevlucht, nadat 
opties zoals informele arbitrage uitgeput waren. Dat is niet alleen bewezen voor de 
Maghribi-kooplieden maar voor zowat elke groep handelaars in de middeleeuwen en 
vroegmoderne periode.32 Bovendien werden de eigen documenten van kooplieden, 
brieven en boekhoudkundige documenten, steeds meer aanvaard als bewijsmateriaal in 
de rechtbank bij conflicten.33 Correspondentie nam hierdoor gaandeweg een meer ge-
standaardiseerde vorm aan.34 Private-order en public-order instituties waren (en zijn) 
dus eerder complementen dan substituten.

Zo kon het zogenoemde community responsibility system dat actief was op de 
Champagne-jaarmarkten helemaal niet zonder een juridisch kader, dat gevormd werd 
door onder meer de rechters van de graaf van Champagne en de rechtbanken van de 
respectievelijke thuissteden van de kooplieden die de Champagne-jaarmarkten aande-
den.35 Het was vooral de graaf die instond voor de bescherming van de handelaars op 
de jaarmarkt en op reis van en naar de jaarmarkten, die in zijn graafschap gehouden 
werden. De graaf maakte tevens afspraken met lokale wereldlijke en kerkelijke overhe-
den en zorgde zo voor de uitbouw van een systeem van neutrale rechtbanken. 36

Over de economisch gunstige effecten van koopmansgilden bestaan ook aanzienlijke 
twijfels onder historici. Vooral Sheilagh Ogilvie verdedigt het pessimistische standpunt 
in haar boek Institutions and European trade. Merchant guilds, 1000-1800.37 Ze gaat 
daarbij in tegen de volgende stelling van de optimistische school: koopmansgilden 
perkten al te opportunistische vorsten in en ze zorgden voor veiligheid, informatiever-
lening, vertrouwen onder de leden en het afdwingen van contracten. Kortweg: gilden 
genereerden het sociaal kapitaal dat langeafstandshandel mogelijk maakte. Ogilvie 
argumenteert dat, hoewel gilden misschien positief waren voor de leden van zulke or-
ganisaties, koopmansgilden veeleer parasitaire renteniers waren. Hele bevolkingsgroe-
pen werden immers geweerd uit koopmansgilden: ambachtslieden, vrouwen en joden 
hadden geen toegang, konden dus geen gebruik maken van de diensten van de gilde en 
mochten meestal helemaal niet aan langeafstandshandel doen. Koopmansgilden waren 
dus zogenaamde particularistische instituties: de privileges die deze organisaties geno-
ten kwamen alleen het selecte clubje leden ten goede.38 De bitse concurrentie tussen 

31  Goldberg, Trade and institutions in the medieval Mediterranean; Idem, ‘Choosing and enforcing business rela-
tionships’; Edwards and Ogilvie, ‘Contract enforcement, institutions, and social capital’.
32  Voor een overzicht van de literatuur: Idem, Cities of commerce, 102-140.
33  Maura Fortunati, Scrittura e prova. I libri di commercio nel diritto medievale e moderno (Rome 1996); Gelderblom, 
Cities of commerce, 87-88, 94-100.
34  Trivellato, The familiarity of strangers, 177, 186 en 274. 
35  Lars Boerner en Albrecht Ritschl, ‘Individual enforcement of collective liability in premodern Europe’, Journal of 
Institutional and Theoretical Economics 158 (2002) 205-213; Idem, ‘The economic history of sovereignty. Communal 
responsibility, the extended gamily, and the firm’, Journal of Institutional and Theoretical Economics 165 (2009) 99-
112.
36  Ogilvie en Carus, ‘Institutions and economic growth’, 414-418; Edwards en Ogilvie, ‘What lessons for economic 
development’.
37  Ogilvie, Institutions and European trade.
38  Daarom worden de privileges van koopmansgilden soms omschreven als club-goederen. Erik Lindberg, ‘Club 
goods and inefficient institutions. Why Danzig and Lübeck failed in the early modern period’, The Economic History 
Review 62 (2009) 604-628.
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koopmansgilden om privileges los te krijgen van lokale vorsten zorgde eerder voor 
onveiligheid. Kortom, koopmansgilden veroorzaakten meer problemen dan ze oplos-
ten. Koopmansgilden zoals de Engelse Merchant Adventurers creëerden zogenaamde 
schaduweconomieën. Thomas Leng laat zien op basis van handelscorrespondentie hoe 
interlopers of beunhazen in de late zestiende en het begin van de zeventiende eeuw 
samenwerkten met leden van de Merchant Adventurers. Deze illegale samenwerking, 
ingegeven door winstbejag, ondermijnde de broederschap van de Adventurers en zou 
uiteindelijk leiden tot de afschaffing van de Fellowship.39 

Opdat grotere segmenten van de samenleving toegang zouden hebben tot de inter-
nationale markt, zijn open-access of generalistische instituties nodig. Markten moeten 
in de eerste plaats onpersoonlijk zijn: geslacht, ras, religie, beroep, familierelaties en 
netwerk of kapitaalkracht mogen geen drempel zijn voor marktdeelname of reden zijn 
voor discriminatie. Maar in de tweede plaats moeten de instituties die deze markt vorm 
geven ook neutraal zijn.40 Deze instituties moeten aangeleverd worden door neutrale 
publieke overheden. De transitie van particularistische instituties die ruwweg samen-
vallen met private-order instituties naar generalistische of public-order instituties (die 
de private instituties krachtiger en meer open maken) zou aan de basis liggen van de 
Europese economische groeiversnelling. 

In hun recente boek Before and beyond divergence. The politics of economic change 
in China and Europe bestuderen Jean-Laurent Rosenthal en Roy Bin Wong de ver-
schillen en gelijkenissen in instituties voor handel en kredietverlening in middeleeuws 
en vroegmodern Europa en China. Europa maakte volgens de bestaande historiografie 
een snelle overgang naar public-order of formele instituties in de terminologie van de 
auteurs door. De historiografie over de Chinese economie heeft benadrukt hoe men 
in China vooral informele of private-order instituties gebruikte. Rosenthal en Bin 
Wong stappen af van deze al te dichotomische denkkaders: de keuze voor formele of 
informele instituties hing vooral af van de grootte, frequentie en complexiteit van de 
handelstransactie in kwestie, de geografische afstand tussen de economische agenten en 
of de transactie binnen dezelfde jurisdictie plaatsvond. De reikwijdte van rechtbanken 
bleef beperkt (zowel in Europa als in China) en dus vertrouwde men in het politiek 
eengemaakte Chinese rijk eerder op informele netwerken; in het politiek gefragmen-
teerde Europe, waar er sowieso minder ‘internationale’ handel was dan in het grote 
Chinese rijk, maakte men wel gebruik van rechtbanken waarvan de reikwijdte min of 
meer met de staatsgrenzen samenviel. Europese overheden investeerden in rechtbanken 
omdat dit inkomsten opleverde die dan ingezet konden worden voor intra-Europese 
oorlogsvoering (een impuls die eerder afwezig was in China).41 De auteurs beklem-
tonen ook dat de beide instituties co-existeren in Europa; de relatieve voorkeur voor 
ofwel formele instituties (Europa) of informele (China) valt dus niet te verklaren door 
culturele preferenties maar door de verschillende politieke en territoriale contexten. 

39  Thomas Leng, ‘Interlopers and disorderly brethren at the Stade Mart. Commercial regulations and practices 
amongst the Merchant Adventurers of England in the late Elizabethan period’, The Economic History Review 68 
(2015), online early.
40  Ogilvie and Carus, ‘Institutions and economic growth’; Gelderblom, Cities of commerce; North, Wallis en Wein-
gast, Violence and social orders; Jeroen Puttevils, ‘ “Eating the bread out of their mouth”. Antwerp’s export trade and 
generalized institutions, 1544-5’, The Economic History Review 68 (2015) 1339-1364.
41  Zie hiervoor het recente boek: Philip T. Hoffmann, Why did Europe conquer the world? (Princeton 2015).
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Waarom Cities of commerce problemen oplossen
De politieke fragmentatie van middeleeuws en vroegmodern Europa, de complemen-
tariteit van private- en publieke instituties, de inbedding van de eerste in de tweede en 
de langzame transitie naar open-access instituties waardoor grotere groepen konden 
deelnemen aan handel zijn de vertrekpunten van Oscar Gelderblom’s hypothese, uit-
eengezet in zijn recente studie Cities of commerce (2013). Dit sterke boek concentreert 
zich op drie steden in de Nederlanden die opeenvolgend de belangrijkste handelsste-
den van Europa waren: Brugge in de veertiende en vijftiende eeuw, zestiende-eeuws 
Antwerpen en Amsterdam in haar gouden zeventiende eeuw.42 Maar de andere Euro-
pese handelssteden zijn nooit ver weg want dit boek is goed ingebed in de uitvoerige 
Europese literatuur. 

De ontwikkeling van Europese handel werd niet (volledig) gedetermineerd door de 
vorming van sterke territoriale staten of de private-order oplossingen van kooplieden. 
Precies de politieke en juridische fragmentatie van Europa bood het antwoord op de 
problemen van handelaars om met elkaar transacties af te sluiten en van de ‘predator-
state’ die op de loer lag. In die gefragmenteerde Europese puzzel bevonden zich heel 

42  Gelderblom bouwt zo verder op de sequenties van Europese handelssteden van Fernand Braudel en Giovanni Ar-
righi. Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, 15e-18e siècle, 3 delen (Parijs 1979); Giovanni 
Arrighi, The long twentieth century. Money power and the origins of our times (Londen 1994).

Vooraleer Antwerpen over het beroemde beursgebouw aan de Meir beschikte (deze werd 
afgewerkt in 1531) kwamen de kooplieden samen in de Oude Beurs (binnenplein centraal op 
de afbeelding). De stadsgeboden vermeldden allerlei regels die deze markt de nodige sérieux 
moesten geven: kaatsen was verboden en spelende kinderen werden buitengezet, messen moch-
ten er geenszins getrokken worden. Bovendien werden ook de uren waarop transacties moch-
ten gesloten worden, precies gestipuleerd. Detail Oude Beurs uit Antwerpia in Brabantie, 1524, 
gravure (Prentenkabinet Rijksmuseum, Amsterdam). 
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wat steden en hun territorium. Volgens Gelderblom waren precies steden en hun over-
heden de sleutel. Er waren vele potentiële kandidaten om uit te groeien tot handelsstad; 
heel wat bevolkingskernen lagen langs cruciale handelssassen. Toch slaagden sommige 
steden er in om meer dan andere zich te ontwikkelen tot handelssteden. 

De Nederlanden vormden een gunstige voedingsbodem – op een kruising van de Eu-
ropese handelsassen – voor de ontwikkeling van handelssteden. Wim Blockmans wees 
al op de voortdurende interactie en competitie tussen de verschillende Nederlandse 
gewesten in zijn synthese over de middeleeuwse en zestiende-eeuwse Nederlanden, 
Metropolen aan de Noordzee (1100-1560).43 Economische verschuivingen en een 
voortdurend efficiënter georganiseerde economie waren daar het gevolg van. 

Stedelijke rivaliteit kon zorgen voor juridische en/of fiscale barrières en kon zelfs 
tot gewapende conflicten om marktmacht leiden tussen steden in bepaalde periodes en 
regio’s, zoals Epstein aantoont voor middeleeuws Toscane.44 De Nederlanden, hoewel 
deze schadelijke vorm van rivaliteit voorkwam, kenden volgens Cities of commerce een 
gunstigere dynamiek van interstedelijke competitie. Hier zorgde de interstedelijke con-
currentiestrijd om de vruchten van handel (belastinginkomsten, betalingen voor contract-
registratie en het gebruik van rechtbanken, toegang tot waardevolle en strategische goe-
deren en de werkgelegenheid die handel met zich meebracht) dat deze steden bestaande 
instituties en regels aanpasten aan de noden van de handelaars die zich ophielden in stad. 

Handelaars waren immers mobiel en trokken naar die steden die hen de beste voor-
waarden konden bieden. Als gevolg van deze druk ontwikkelden steden gaandeweg 
open-access instituties. Gelderblom toont hoe dit in zijn werk gaat via zijn analyse van 
koopmansgilden. Koopmansgilden van buitenlandse handelaars kregen nog aanzien-
lijke privileges en jurisdicties in Brugge, in Antwerpen was dit al minder het geval en 
Amsterdam koos ervoor om geen privileges meer te verlenen aan bepaalde groepen 
handelaars; iedereen kon genieten van de instituties aangeboden door de stad en de 
markt. Tijdgenoten zoals de Spaanse reiziger Pero Tafur, die de Nederlanden in 1438 
bezocht, waren zich goed bewust van de voordelen van zulke open-access instituties. 
Tafur beschrijft het grote aantal schepen dat Brugge dagdagelijks aandeed en hoe rijk 
het in de Zwinstad verkrijgbare gamma aan producten wel was. Venetië zou volgens 
Tafur echter nooit zo rijk worden als Brugge omdat in Venetië alleen de inwoners 
van de Dogenstad – meer bepaald de elitaire groep Venetiaanse burgers – aan handel 
mochten doen. Tafur overdreef misschien wel; hij ondervond immers het effect van 
particularistische instituties aan den lijve. Bij Tafurs aankomst uit het Zwarte Zeege-
bied te Venetië werd al zijn handelswaar geconfisqueerd, de handel met het Oosten was 
immers voorbehouden aan Venetiaanse burgers.45

Succesvolle handelssteden beschikten dus over efficiënte instituties en een geogra-
fisch interessante locatie. Connecties met andere handelscentra waren tevens oorzaak 
en gevolg van commercieel succes.46 James Murray vergeleek veertiende-eeuws Brugge 

43  Wim Blockmans, Metropolen aan de Noordzee: de geschiedenis van Nederland, 1100-1560 (Amsterdam 2010). Zie 
ook: Peter Stabel, Dwarfs among giants. The Flemish urban network in the late Middle Ages (Leuven 1997).
44  S.R. Epstein, Freedom and growth. The rise of states and markets in Europe, 1300-1750 (Londen 2001) 147-155.
45  Pero Tafur, Travels and adventures 1435-1439, trans. Malcolm Letts (Londen 1926) 156. https://archive.org/
stream/ldpd_6352599_000/ldpd_6352599_000_djvu.txt.
46  Gelderblom, Cities of commerce, 12-13.
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al met het internet: door de concentratie van buitenlandse kooplieden, herbergiers, 
geldwisselaars en makelaars, elk met hun eigen netwerkje dat zich meestal ver buiten 
de Brugse stadsmuren reikte, werd de Zwinstad een commerciële hotspot. De aan-
wezigheid van intermediairs zoals makelaars, herbergiers en geldwisselaars maakte 
bovendien transacties tussen vreemden mogelijk. De dienstverlening aangeboden door 
deze tussenpersonen wordt erg goed beschreven in James Murrays Bruges: cradle of 
capitalism.47 De nood aan deze intermediairs nam echter gradueel af wanneer vreemde 
kooplieden zich permanent vestigden in handelssteden of zich daar lieten vertegen-
woordigen door lokale handelaars. Dit betekent echter niet dat de intermediairs 
verdwenen: sommige handelaars beschikten over een minder goed contactennetwerk, 
anderen waren toch maar even actief in de handelsstad of op doorreis en het was ook 
niet altijd mogelijk om zelf altijd de juiste koper of verkoper te vinden; er bleef dus een 
nood bestaan aan tussenpersonen.48 Niet alleen de concentratie van netwerken en de 
aanwezigheid van intermediairs maakte bepaalde handelssteden aantrekkelijk. Toegang 
tot belangrijke markten vormde ook een belangrijk concurrentievoordeel. Zo was de 
gereguleerde en restrictieve toegang tot koloniale handelsnetwerken een belangrijke 
troef voor bepaalde Europese handelssteden zoals Lissabon; deze steden waren in ze-
kere mate onontbeerlijk.49

Steden konden makkelijker handelsbevorderende instituties ontwikkelen om ver-
schillende redenen: belastingen waren makkelijker lokaal te innen, investeringen in 
handelsinfrastructuur waren haalbaar omdat ze ook voor lokale inkomsten zorgden, de 
bescherming van kooplieden en hun goederen was eerder een lokale zaak en, vermits de 
wet meestal lokaal was, konden lokale overheden makkelijker aparte jurisdicties voor 
kooplieden creëren of de gewoonten en regels van de vaak heterogeen samengestelde 
groep vreemde kooplieden in het lokale recht incorporeren. Dit neemt niet weg dat ook 
de territoriale vorsten van de Nederlanden probeerden om rechtbanken op te zetten 
– zoals de Raad van Brabant en de Grote Raad van Mechelen – zodat kooplieden een 
stok achter de deur hadden om valsspelers en wanbetalers aan te klagen en om hande-
laars en hun goederen te beschermen. Maar deze oplossingen bleken eerder inefficiënt 
te zijn en dus vertrouwden handelaars toch nog vooral op hun eigen netwerken en op 
de stedelijke instituties.

Je zou kunnen verwachten dat steden met kooplieden in het stadsbestuur er baat 
bij zouden hebben om te voorzien in instituties die handel ondersteunen. Politicoloog 
David Stasavage toonde alleszins recent aan dat de aanwezigheid van kooplieden in 
middeleeuwse en vroegmoderne stadsraden leidde tot relatief lagere interest op de ste-
delijke schuld vergeleken met de schulden van territoriale staten. Omdat kooplieden 
investeerden in de stedelijke publieke schuld en omdat de stedelijke territoria meestal 
niet zo groot waren, konden deze stedelijke elites controle uitoefenen op de stedelijke 

47  James M. Murray, Bruges: cradle of capitalism 1280-1390 (Cambridge 2006); Idem, ‘Of nodes and networks. Brug-
es and the infrastructure of trade in fourteenth-century Europe’, in: Bruno Blondé, Anke Greve en Peter Stabel (red.),  
International trade in the Low Countries (14th-16th centuries). Merchants, organisation, infrastructure: proceedings of 
the international conference Ghent-Antwerp, 12th-13th January 1997 (Leuven 2000) 1-14.
48  Gelderblom, Cities of commerce, 42-75.
49  Cátia Antunes, Globalisation in the early modern period. The economic relationship between Amsterdam and 
Lisbon, 1640-1705 (Amsterdam 2004); Daviken Studnicki-Gizbert, A nation upon the ocean sea. Portugal’s Atlantic 
diaspora and the crisis of the Spanish Empire, 1492-1640 (Oxford 2007).

� � � � � � � � � � � � 	 
 � � � 	 �  � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �



88    STADSGESCHIEDENIS

financiën, wat de rentevoet drukte.50 Het effect van kooplieden in de stedelijke over-
heid op handel en instituties was meer ambigu: lokale kooplieden met politieke macht 
konden er immers voor kiezen om de toegang tot de markt te beperken. Dat zorgde dan 
misschien wel voor een lager handelsvolume, maar tegelijkertijd ook voor een handel 
waarvan de lokale handelaars het leeuwendeel in de wacht sleepten. Dit is opnieuw een 
vorm van rent-seeking waarvoor Ogilvie al waarschuwde. Steden als Lübeck, Venetië 
en Londen reserveerden de meest lucratieve marktsegmenten voor een beperkte groep 
lokale kooplieden, zoals ook Tafur al opmerkte.51 Dit verklaart ook waarom John 
Johnson Londen niet verkoos in zijn voorstel voor een New Antwerp. Dit soort rent-
seeking deed zich typisch voor in steden die commercieel aan terrein inboetten. Toch 
bleven handelaars in deze steden wel gebruik maken van de nieuwste commerciële 
technieken en instituties. Volgens Gelderblom verklaart dit waarom steden die econo-
misch verval gekend hadden plots terug een belangrijke handelsstad konden worden, 
zoals bijvoorbeeld Antwerpen aan het begin van de negentiende eeuw.52

Leidde deze institutionele ontwikkeling dan tot een uniforme en internationale com-
merciële cultuur? Hierboven werd al de zogenaamde lex mercatoria vermeld, een apart 
koopliedenrecht dat handelaars toeliet om met elkaar te onderhandelen. Die lex merca-
toria bestaat echter alleen in de hoofden en geschriften van een groep (rechts)historici.53 
Wel konden regels, gebruiken en gewoonten van buitenlandse kooplieden – legislation 
from below – ingepast worden in het lokale gewoonterecht. Zo werd het Antwerpse 
gewoonterecht in de zestiende eeuw gehomologeerd; de gedrukte versies begonnen te 
circuleren in andere handelssteden en zo ontwikkelde zich een aanvaard amalgaam van 
bestaande regels en praktijken. Deze incorporatie verliep niet altijd van een leien dakje. 
Rechtshistoricus Dave De ruysscher benadrukt in zijn onderzoek hoe de ontwikkeling 
van het handelsrecht zeker beïnvloed werd door de economische context en de gebrui-
ken van kooplieden maar dat het recht zelf ook een zekere autonomie had. Uiteindelijk 
werden wetten opgemaakt door juristen geschoold in Romeins recht en door stedelijke 
magistraten die vanuit het kader van het stedelijke gewoonterecht vertrokken; het recht 
zelf volgt ook een eigen logica.54 Uit de heterogeniteit van de verschillende kooplieden, 

50  David Stasavage, States of credit. Size, power, and the development of European polities (Princeton, N.J. 2011) 
14-16, 111-132, 56-65.
51  Onder meer: Lindberg, ‘Club goods and inefficient institutions’.
52  Hilde Greefs, ‘De terugkeer van Mercurius. De divergerende keuzes van de zakenelite in Antwerpen en het 
belang van relatienetwerken na de heropening van de Schelde (1795-1850)’, Tijdschrift voor Sociale en Economische 
Geschiedenis 5 (2008) 55-86.
53  Oliver Volckart en Antje Mangels, ‘Are the roots of the modern lex mercatoria really medieval?’, Southern 
Economic Journal 65 (1999) 427-450; Charles jr. Donahue, ‘Medieval and early modern Lex mercatoria. An attempt 
at the probatio diabolica’, Chicago Journal of International Law 5 (2004) 21-37; Albrecht Cordes, ‘The search for a 
medieval Lex Mercatoria’, in: Vito Piergiovanni (red.), From lex mercatoria to commercial law. Comparative studies 
in continental and Anglo-American legal history  (Berlijn 2005) 53-68; Foster, ‘Foundation myth as legal formant’; 
Harold J. Berman, Law and revolution. The formation of the Western legal tradition (Cambridge 1983); Bruce L. 
Benson, ‘Justice without government. The merchant courts of medieval Europe and their modern counterparts’, in: 
David T. Beito, Peter Gordon en Alexander Tabarrok (red.), The voluntary city. Markets, communities and urban 
planning (Ann Arbor 2002) 165-191; John H. Munro, ‘The medieval origins of the financial revolution. Usury, rentes 
and negotiability’, International History Review 25 (2003) 505-562.
54  Dave De ruysscher, Handel en recht in de Antwerpse rechtbank (1585-1713) (Leuven 2009); Idem, ‘From usages 
of merchants to default rules. Practices of trade, ius commune and urban law in early modern Antwerp’, The Journal 
of Legal History 33 (2012) 3-29; Idem, ‘Over Themis en Mercurius: handelsgebruiken en -recht in Antwerpen (vijf-
tiende-zeventiende eeuw)’, Revue Belge de Philologie et d’Histoire 88 (2010) 1105-1135.
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technieken en gewoonten groeide wel een internationale commerciële cultuur, een kos-
mopolitische sfeer van ‘ons verstaat ons’.55 Dit kosmopolitisme was eerder gevolg dan 
oorzaak van groeiende handel; de gedeelde cultuur kon pas ontstaan nadat de verschil-
lende kooplieden elkaar echt goed hadden leren kennen in steden als Brugge, Antwer-
pen en Amsterdam. Toch bleef er variatie in instituties bestaan: het ging hier immers 
om een evolutionair proces waarin kooplieden en stedelijke overheden uit een menu 
van instituties de meest bruikbare kozen om hun commerciële en financiële transacties 
te organiseren. De lokale context bleef dus van invloed.56

Perspectieven voor toekomstig onderzoek 
Ondanks het intensieve debat over commerciële instituties dat nu al enkele decennia 
woedt en ondanks de recente synthese en inspirerende hypothese van Gelderblom, is 
er nog werk aan de winkel voor historici die geïnteresseerd zijn in handel, kooplieden 
en handelssteden. Deze laatste sectie wil enkele discussiepunten en potentieel nieuwe 
onderzoekspistes en perspectieven aanbieden. Daarbij vertrek ik van de meer theore-
tische reflecties over instituties om te eindigen bij de empirische kant van de zaak.57

Instituties, zoals gedefinieerd door North, zijn spelregels. Ze bepalen wat mag en 
wat niet mag en maken zo het gedrag van economische tegenpartij voorspelbaar en 
transacties mogelijk. Instituties moeten opportunisme en vals spelen tegengaan. De 
aanwezigheid van instituties, of ze nu privaat of publiek waren, zorgde voor een ver-
hoging van kosten van opportunistisch gedrag zodat kooplieden ervoor kozen om vol-
gens de regels te werken. Maar wanneer men de bewaarde brieven en boekhoudingen 
van kooplieden of de vonnissen en procesdossiers van rechtbanken waar handelszaken 
voorkwamen bekijkt, kan de historicus zich toch niet ontdoen van de impressie dat 
regels met de voeten getreden werden wanneer het in het belang van de koopman was 
om dat te doen. Eigenbelang werd altijd mee in rekening genomen en die afweging be-
invloedde, botste met en vormde instituties.58 Instituties en regelgeving droegen dus bij 
aan het vergemakkelijken van handelstransacties, maar ze waren dus niet automatisch 
effectief; zelfs bij perfect functionerende instituties zou een koopman toch kunnen 
opteren om zijn tegenpartij te bedriegen of om opportunistisch te handelen.

Kooplieden maakten allicht steeds een kosten-batenafweging bij hun beslissingen: 
als het aanrekenen van een hogere prijs of het leveren van goederen van slechte kwaliteit 
meer opbracht dan het verliezen van een klant of handelspartner, het eventuele sociale 
stigma of zelfs de daaruit voortvloeiende rechtszaak , dan handelde de koopman op-
portunistisch. Het is bovendien niet gegarandeerd dat de tegenpartij naar de rechtbank 
stapte, deze maakte immers ook een kosten-batenanalyse. De New Institutional Eco-
nomics heeft vooral oog voor de transactiekostenverlagende effecten van de instituties 
die ze bestudeert. Soms wordt dan echter over het hoofd gezien dat je niet alleen de 
kosten van handelen in rekening moet nemen maar ook de baten, de opbrengsten. Wan-

55  Margaret C. Jacob, Strangers nowhere in the world. The rise of cosmopolitanism in early modern Europe (Philadel-
phia, Pa 2006) 66-94; Trivellato, The familiarity of strangers.
56  Gelderblom, Cities of commerce, 202.
57  Hier is het discussiedossier over Cities of Commerce dat verscheen in het Tijdschrift voor Sociale en Economische 
Geschiedenis (2014/4) in belangrijke mate een leidraad en inspiratiebron geweest.
58  Thomas Max Safley, ‘Institutions and their discontents’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 11 
(2014) 61-73.
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neer de opbrengsten hoog genoeg waren, dan konden kooplieden hogere kosten tole-
reren. Hogere kosten in de plaats van aankoop konden goedgemaakt worden wanneer 
er een hoge prijs gehaald kon worden bij verkoop.59 Denk maar aan de internationale 
bedrijven die zeldzame metalen zoals coltan ontginnen voor de productie van gsm’s in 
het corrupte, quasi-wetteloze en door oorlog geteisterde oostelijke deel van de demo-
cratische Republiek Congo. Vals spelen hoefde trouwens later commercieel succes niet 
te hypothekeren: Jan Della Faille belazerde zijn baas en latere vennoot, de naar Venetië 
geëmigreerde Maarten De Hane, vanuit Antwerpen voor aanzienlijke bedragen. Hij 
stelde hiervoor zelfs twee boekhoudingen, een echte en een valse, op. Met deze gelden 
zette hij een eigen bedrijf op dat erg succesvol zou worden.60 Zolang de diensten van 
een koopman onmisbaar geacht werden, kon er veel door de vingers gezien worden. 

Daarmee komen we tot de kip-of-het-ei vraag: zijn instituties oorzaak of gevolg van 
de groeiende Europese handel? De institutionele school gaat ervan uit dat instituties 
groei veroorzaken. Aan de basis van deze veronderstelling ligt het denken over insti-
tuties in termen van problemen en oplossing. Kooplieden werden geconfronteerd met 
problemen zoals onveiligheid, onzekerheid en mogelijk opportunistische handelspart-
ners; een hele lijst instituties kan dan opgesomd worden die deze problemen (deels) 
oplosten. Zeker economen, omwille van modelleringsvoorwaarden, gaan uit van de 

59  Ibidem.
60  Wilfrid Brulez, De firma Della Faille en de internationale handel van Vlaamse firma’s in de 16de eeuw (Brussel 
1959).

In deze allegorie van de handel figureren de Antwerpse skyline en de Schelde prominent. Op 
de oevers en op het water is het en komen en gaan van schepen en handelswaar waarover gesja-
cherd wordt, die vervolgens wordt gemarkeerd met de tekens van de eigenaar en daarna voor 
vervoer op karren getrokken wordt. De gravure toont eveneens de kwetsbaarheid van handel: 
legertroepen trekken doorheen het landschap. Het was precies die politieke en militaire schok 
– de val van Antwerpen in 1585 – die het einde van het Antwerpse succes betekende. Deel uit 
Jost Amman, Eigentliche Abbildung deß ganzen Gewerbs der löblichen Kaufmannschafft, 
1585, gravure (Koninklijke Bibliotheek, Brussel). 
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‘één probleem-één institutie die het oplost’-aanpak. Een belangrijke nuance werd reeds 
gemaakt: de historische realiteit leert dat instituties meerdere functies konden hebben 
en dat kooplieden zeker van meerdere instituties gebruikmaakten bij het managen 
van hun handel.61 Brugse herbergiers voorzagen kooplieden niet alleen in bed, bad 
en brood (en wijn of bier); ze boden ook opslagplaats en een plaats om transacties af 
te sluiten aan en ze fungeerden eveneens als makelaars of agenten voor hun gasten.62 
Tegelijkertijd maakten de vreemde kooplieden in Brugge ook gebruik van andere in-
termediairs en van de diensten van de stedelijke overheid, gilden en rechtbanken. Het 
probleem-oplossend denken gaat af en toe ook voorbij aan de eigenheid en de doelen 
van instituties en organisaties. Bij broederschappen waar kooplieden lid van waren, 
was het sociaal kapitaal dat ze genereerden eerder een nevenproduct van het hoofddoel, 
namelijk devotie. De stedelijke rechtbanken werden niet alleen voor kooplieden sneller 
en efficiënter gemaakt. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met factoren als 
toeval en padafhankelijkheid die in sterke mate het beschikbare gamma aan instituties 
determineerden.

Zelfs met open-access instituties konden kooplieden nog hinder ondervinden. Zelf 
deed ik onderzoek naar de opkomst van Nederlandse kooplieden die vanuit Antwer-
pen de Europese markten veroverden in de zestiende eeuw (in tegenstelling tot heel 
wat andere historici die meer gefascineerd waren door de buitenlandse handelaars).63 
In zestiende-eeuws Antwerpen zagen volgens verschillende historici heel wat open-
access instituties het levenslicht.64 De Antwerpse schepenbank, waar nauwelijks 
kooplieden in zetelden, had meer oog voor het aantrekken en in de stad houden van 
groepen buitenlandse kooplieden die zo privileges en voordelen loskregen van de stad 
(de Engelse Merchant Adventurers op kop); lokale kooplieden die internationaal actief 
waren konden in Antwerpen wel genieten van de open-access instituties die de stad rijk 
was maar werden niet gesteund in het buitenland om de buitenlandse kooplieden niet 
te schofferen. Desondanks dit gebrek aan steun slaagden de Antwerpse kooplieden er 
wel in om producten van eigen bodem aan de man te brengen op Europese markten en 
om marktaandeel te veroveren in belangrijke transitproducten zoals Engels textiel en 
oosterse specerijen en suiker.65 Dit toont hoe instituties niet altijd vereist waren opdat 
een groep kooplui commercieel succesvol kon worden.

Cities of commerce focust op de Nederlanden maar om de institutionele puzzel 
echt op te lossen is een doorgedreven Europese vergelijking nodig.66 Chronologie is 
cruciaal bij deze vergelijking: welke instituties waren wanneer in gebruik in Europese 
handelssteden, welke functies en beperkingen hadden ze, wie maakte er gebruik van?67 

61  Frederic C. Lane, ‘Economic consequences of organized violence’, The Journal of Economic History 18 (1958) 401-
417, 409-410; Gelderblom, Cities of commerce, 43; Sheilagh Ogilvie, ‘ “Whatever is, is right”? Economic institutions in 
pre-industrial Europe’, The Economic History Review 60 (2007) 649-684, 667-671, 74-75; Gelderblom en Grafe, ‘The 
rise, persistence and decline of merchant guilds’, 478; Gelderblom, ‘Thinking about Cities of commerce – a rejoinder’, 
121-122. 
62  Cities of commerce, 42-75; Murray, Bruges.
63  Jeroen Puttevils, Merchants and trading in the sixteenth century. The Golden Age of Antwerp, Perspectives in 
Economic and Social History (Londen 2015).
64  Ogilvie, Institutions and European trade; Gelderblom, Cities of commerce.
65  Puttevils, ‘Antwerp’s export trade and generalized institutions’.
66  Van Bavel, ‘History as a laboratory’; Gelderblom, ‘Thinking about Cities of commerce – a rejoinder’.
67  Dit geeft Oscar Gelderblom ook aan. ‘Thinking about Cities of commerce – a rejoinder’, 131.
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Zo kan men, uiteraard niet met perfecte zekerheid, nagaan of de groei van handel zich 
inzette voor of na het ontstaan van een bepaalde institutie. Het heeft dus geen zin om 
individuele instituties in hun isolement te bestuderen; de hele mix doet er toe. Tevens 
moet er veel meer aandacht besteed worden aan de analyse van het gedrag van koop-
lieden – niet met moderne economische incentives in het achterhoofd maar met res-
pect voor de historische context – en voor hun omgang met de aanwezige instituties. 
Hiervoor kan men gebruik maken van de bestaande bronnenpublicaties van brieven 
en boekhoudingen en studies over bepaalde handelaars en handelsgroepen maar het 
loont ook om naar minder voor de hand liggende bronnentypes op zoek te gaan en 
nieuw archiefonderzoek te doen. Ik toonde zelf aan op basis van een uitzonderlijke 
exportbelasting dat kleinere handelaars evenzeer deelnamen aan internationale handel 
vanuit het zestiende-eeuwse Antwerpen. Ze handelden in dezelfde producten en op 
dezelfde bestemmingen als hun grotere collega’s, zij het uiteraard op kleinere schaal. 
Dit levert meteen het bewijs voor het effect van de open-access instituties die de Ant-
werpse markt rijk was.68

Het is inderdaad aannemelijk dat de stedelijke overheid handel kon bemoeilijken 
of faciliteren. En de motieven en belangen van de bestuurders konden de slinger naar 
beide kanten doen slaan. Deed de samenstelling van de stedelijke overheid ertoe, moes-
ten de raadsleden zelf kooplieden zijn of volstond een zekere affiniteit met handel?69 
Kooplieden hebben zeker gewogen op veranderingen in het beleid en in de wetgeving 
maar dat ging zelden automatisch; er moest onderhandeld en geconsulteerd worden en 
verschillende belangengroepen botsten meestal met elkaar tot er een valabel compromis 
uit de bus kwam. Het loont om dit onderhandelingsproces te karteren. In een recent 
artikel laat ik samen met Dave De ruysscher zien hoe het debat en de onderhandelingen 
konden verlopen. In de jaren 1550 en 1560 gingen stemmen op om de Antwerpse markt 
voor zeeverzekeringen (van schepen en cargo) te ‘nationaliseren’ en om een nieuw 
regelgevend kader in voege te laten treden. Er zou een door de overheid aangestelde of-
ficier komen die tegen betaling en verplicht alle polissen zou registreren en controleren 
op hun rechtsgeldigheid. De vorstelijke overheid ging daarmee in op het voorstel van 
Giovanni-Battista Ferrufini die zich meteen ook wou laten aanstellen als de nieuwe 
officier. Het voorstel en de nieuwe wetgeving gaf aanleiding tot een bits debat tussen 
de verschillende stakeholders: Ferrufini zelf, de vorstelijke overheid in Brussel, de 
Antwerpse schepenbank, enkele grote kooplieden-verzekeraars die Ferrufini steunden, 
maar ook een grote groep kleine verzekeraars, verzekeringsnemers en -makelaars die 
een slechte dienstverlening en broodroof vreesden indien Ferrufini zou geïnstalleerd 
worden. De stedelijke overheid trachtte te bemiddelen tussen de verschillende belan-
gengroepen, maar realiseerde zich al snel dat het vinden van een compromis moeilijk 
zou worden. De stedelijke overheid was in dit geval dus niet in staat om zomaar de 
wensen van ‘de’ kooplieden – verre van een uniforme groep – actief op de Antwerpse 
zeeverzekeringsmarkt in te willigen. De tegenstanders van het Ferrufini-voorstel zou-

68  Puttevils, ‘Antwerp’s export trade and generalized institutions’.
69  Martha Howell, ‘Oscar Gelderblom. Cities of commerce: the institutional foundations of international trade in 
the Low Countries, 1250-1650’, The American Historical Review 119 (2014) 1759-1760; Ian Peter Grohse, ‘Cities 
of commerce. The institutional foundations of international trade in the Low Countries, 1250-1650’, Scandinavian 
Economic History Review 63 (2015) 95-97, 97. 
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den uiteindelijk hun slag thuishalen, mogelijk omdat er heel expliciet gesteld werd in 
de vele rekwesten dat als de vooropgestelde hervorming doorgevoerd zou worden, ver-
zekeraars en verzekeringnemers naar andere Europese markten zouden trekken voor 
hun verzekeringspolissen. Het is een duidelijk voorbeeld van hoe interstedelijke com-
petitie als drukkingsmiddel gebruikt kon worden. Ook dreigden de tegenstanders van 
het Ferrufini-voorstel gewoon ondergronds te gaan: ze zouden de polissen informeel 
afsluiten, reputaties zouden de transacties ondersteunen en informele scheidsrechters 
konden over geschillen beslissen. Kortom, als de overheid en de wetgever niet mee 
wilden, dan maakte men wel uitsluitend gebruik van private-order instituties.70

Bovendien was de ontwikkeling van handel ook mogelijk in steden waar de over-
heid helemaal niet zo happig was op open-access institutions. In zijn discussietekst over 
Cities of commerce heeft Thomas Max Safley het over zestiende-eeuws Augsburg: de 
overheid van deze Zuid-Duitse handelsstad verbande joden en christenen, was erg laat 
met duidelijke wetgeving en procedures voor bankroeten en vennootschappen en toch 
werd Augsburg een groot commercieel en financieel centrum ondanks het gebrek aan 
open-access instituties. Wat er in Augsburg toe deed waren private-order instituties 
van de kooplieden zelf die, wanneer gewenst, ingebed konden worden in public-order 
instituties.71 De impuls voor institutionele ontwikkeling kon ook uitgaan van andere 
machthebbers dan de stedelijke overheid. In Bergen-op-Zoom de commerciële zuster-
stad van Antwerpen werden commerciële instituties, infrastructuur en regelgeving niet 
zozeer ingericht door de schepenbank maar wel door de stadsheren, de markiezenfa-
milie van Glymes. De Bergse instituties werden dus wel ingericht in de stad maar de 
impuls ging uit van een adellijke heer.72 Vorsten en hun instellingen kenden zeker hun 
beperkingen en staatsvorming alleen is zeker geen afdoende verklaring voor de groei 
van de Europese handel.. Maar staten, vorsten en hun instellingen speelden echter wel 
mee: stadsbestuurders hadden banden met de vorst en zijn instellingen, kooplieden 
maakten gebruik van de vorstelijke rechtbanken (toegegeven minder frequent dan van 
stedelijke of van meer informele scheidsrechters), vorsten konden bescherming bieden, 
garandeerden monetaire stabiliteit en waren actief als wetgever. Dat werd ook duidelijk 
in het Ferrufini-debacle: daar speelde de centrale overheid – aangezien zeeverzekering 
ratione materiae behoorde tot de bevoegdheid van de vorst - een belangrijke rol. Zowel 
voor de Nederlanden als voor andere regio’s moet rekening gehouden worden met de 
bevoegdheden en beperkingen van de verschillende machtsechelons en hun subsidia-
riteit.73 Zo vroegen de Bruggelingen in 1488 om de bescherming van kooplieden, mo-

70  Dave De ruysscher en Jeroen Puttevils, ‘The art of compromise. Legislative talks for marine insurance institutions 
in Antwerp (c. 1550-c. 1570)’, Low Countries Historical Review 130:3 (2015) 25-49.
71  Thomas Max Safley, ‘Business failure and civil scandal in early modern Europe’, Business History Review 83 
(2009) 35-60; Katharina von Ciriachy-Wantrup, Familien- und erbrechtliche Gestaltungen von Unternehmen der 
Renaissance. Eine Untersuchung der Augsburger Handelsgesellschaften zur frühen Neuzeit, Augsburger Schriften zur 
Rechtsgeschichte (Berlijn 2007).
72  Willem A. van Ham, Macht en gezag in het Markiezaat. Een politiek-institutionele studie over stad en land van 
Bergen op Zoom (1477-1583) (Hilversum 2000).
73  Peter Stabel, ‘Economic development, urbanisation and political organisation in the late medieval southern Low 
Countries’, in: Peter Bernholz, Manfred E. Streit en Roland Vaubel (red.), Political competition, innovation and 
growth: a historical analysis (Berlijn 1998) 183-204; Jan Dumolyn en Peter Stabel, ‘Stedelijkheid in harmonie en con-
flict. Gemeenschap, spanningsvelden en sociale controlemechanismen in de stad’, in: Ed Taverne e.a. (red.), Nederland 
stedenland. Continuïteit en vernieuwing (Rotterdam 2012) 57-72.
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netaire stabiliteit, rechtszekerheid en ze verwachten dat die gegarandeerd werden door 
de vorst, de graaf van Vlaanderen.74

Interstedelijke competitie om de opbrengsten van handel speelt een hoofdrol in de 
Gelderblom-hypothese; het zet steden aan om hun juridische, commerciële en financi-
ele instituties constant te verbeteren. Dit is logisch onderbouwd maar echter moeilijk 
empirisch te bewijzen.75 Pasten steden echt hun instituties aan omdat ze vreesden dat 
de kooplieden anders hun heil elders zouden gaan zoeken? Dachten ze aan specifieke 
concurrenten? In Cities of commerce passeren Brugge, Antwerpen en Amsterdam 
de revue. Waren dit echt elkaars concurrenten of eerder elkaars opvolgers nadat een 
politieke schok hun voorganger genekt had? Brugge oefende sterke controle uit op 
haar voorhaven Sluis, maar onderhield een meer symbiotische relatie met opvolger 
Antwerpen in de vijftiende eeuw; Antwerpen co-organiseerde een jaarmarktencyclus 
met Bergen-op-Zoom, maar het blijft onduidelijk waarom Antwerpen het uiteindelijk 
haalde van haar Brabantse tegenhanger; Amsterdam functioneerde dan weer als één 
van de schakels in het complexe havensysteem van de Noordelijke Nederlanden.76 
Toekomstig onderzoek moet zeker aandacht besteden aan de krachten van competitie, 
interdependentie en samenwerking, zowel wat betreft de handelssteden van de Neder-
landen als hun Europese tegenhangers. Mogelijk kunnen er dan indicaties gevonden 
worden van de motivaties die stedelijke overheden hadden om hun instituties aan te 
passen en of competitie daarbij een (hoofd)rol speelde. Mary Lindemanns recente 
boek over zeventiende- en achttiende-eeuwse koopmansrepublieken laat alleszins zien 
dat het loont om rekening te houden met zowel de politieke economie als de politieke 
cultuur van deze steden, en de respectievelijke bronnen die we voor de studie daarvan 
kunnen inzetten.77 Lindemann beschrijft ook met erg veel detail hoe de houding van 
verschillende groepen in de samenleving tegenover handel en handelaars kon verschil-
len. Hiermee wordt duidelijk dat de stedelijke context niet zomaar kan verengd worden 
tot de stadsmagistraat, koopliedengilden, een aantal ambachten en de koopliedenge-
meenschap zelf. 

74  Jan Dumolyn, ‘ “Our land is only founded on trade and industry.” Economic discourses in fifteenth-century 
Bruges’, Journal of Medieval History 36 (2010) 374-389.
75  Paul M. Hohenberg, ‘Review of Cities of commerce. The institutional foundations of international trade in the Low 
Countries, 1250-1650’, EH.net, http://eh.net/book_reviews/cities-of-commerce-the-institutional-foundations-of-in-
ternational-trade-in-the-low-countries-1250-1650/; J.L. Bolton, ‘Oscar Gelderblom, Cities of commerce. The institu-
tional foundations of international trade in the Low Countries, 1250-1650’, The Economic History Review 67 (2014) 
1172-1173; Safley, ‘Institutions and their discontents’.
76  Voor Brugge en Sluis: Bart Lambert, ‘De Genuese aanwezigheid in laatmiddeleeuws Brugge (1435-1495). Een la-
boratorium voor de studie van instellingen en hun rol in de economische geschiedenis’ (Dissertatie Unieversiteit Gent 
2011) 70-73. Voor Brugge en Antwerpen: Jim L. Bolton en Francesco Guidi Bruscoli, ‘When did Antwerp replace Bru-
ges as the commercial and financial centre of north-western Europe? The evidence of the Borromei ledger for 1438’, The 
Economic History Review 61 (2008) 360-379; Jan Dumolyn en Bart Lambert, ‘Cities of commerce, cities of constraints. 
International trade, government institutions and the law of commerce in later medieval Bruges and the Burgundian 
state’, Tijdschrift voor Sociale en Economische geschiedenis 11 (2014), 89-102, 98-99. Voor Antwerpen en Bergen-
op-Zoom: Cornelis J.F. Slootmans, Paas- en Koudemarkten te Bergen-op-Zoom, 1365-1565, 3 delen (Tilburg 1985); 
Bruno Blondé en Raymond Van Uytven, ‘De smalle steden en het Brabantse stedelijke netwerk in de Late Middeleeu-
wen en de Nieuwe Tijd’, Lira Elegans 6 (1999) 129-182; Yolande E. Kortlever, ‘The Easter and Cold fairs of Bergen-
op-Zoom (14th-16th centuries)’, in: S. Cavaciocchi (red.), Fiere e mercati nella integrazione delle economie Europee, 
secc. 13-18. Atti della ‘Trentaduesima settimana di studi’, 8-12 maggio 2000 (Florence 2001) 625-643. Voor Amsterdam 
en de Noord-Nederlandse havens: Clé Lesger, The rise of the Amsterdam market and information exchange. Mer-
chants, commercial expansion and change in the spatial economy of the Low Countries, c. 1550-1630 (Aldershot 2006).
77  Mary Lindemann, The merchant republics. Amsterdam, Antwerp, and Hamburg, 1648-1790 (New York 2015).

� � � � � � � � � � � � 	 
 � � � 	 �  � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �



10 (2015) 1 waarom deden sommige handelssteden het zo goed?   95

Het debat rond instituties voor Europese handel, de rol van stedelijke en andere 
overheden, en hun effect op transacties en op het gedrag van kooplieden is verre van 
beslecht. Idealiter gaan in toekomstig onderzoek de precisie en de aandacht voor detail 
en context die een goed historicus kenmerken hand in hand met de fijn-gestelde vraag-
stellingen en de methodes zoals sociale netwerkanalyse, speltheorie en zelfs sociale 
experimenten op mensen, die economen en sociologen inzetten in hun onderzoek.78 
Bovendien moet rekening gehouden worden met de individuele contexten van steden 
en regio’s en de veelheid aan groepen, regels en instellingen die een impact konden 
hebben op hoe handel gevoerd werd en wie er toegang toe had. Die veelzijdigheid is 
precies waar het veld van de stadsgeschiedenis sterk in staat. Gelderblom’s Cities of 
commerce focuste terecht op de rol van stedelijke overheden en hun interacties met 
kooplieden. Toekomstig onderzoek moet ook de interacties tussen de vorstelijke over-
heden en steden enerzijds en de conflicten en discussies rond handel tussen groepen 
binnenin steden zelf bestuderen. De creatie van open-access instituties is een belangrijke 
drijvende kracht geweest maar moeten we ook niet kijken naar hoe kooplieden deze 
nieuwe instituties ervoeren en gebruikten? Met welke hinderpalen hadden ze het bij-
zonder moeilijk? Daarvoor is een close-reading van de egodocumenten van kooplieden 
– briefwisseling, boekhouding – vereist. Wanneer we deze pistes volgen, kunnen we tot 
een beter beeld van de politieke economieën van handel komen. Met die bagage kan dan 
de vergelijking met niet-Europese contexten aangegaan worden. Meer onderzoek zal 
zo leiden tot complexere en daardoor rijkere inzichten.

78  Erik O. Kimbrough, Vernon L. Smith en Bart J. Wilson, ‘Historical property rights, sociality, and the emergence 
of impersonal exchange in long-distance trade’, American Economic Review 98 (2008) 1009-1039. Voor dit experi-
mentele artikel werd een online platform opgezet. Spelers waren ofwel producenten of handelaars van een van de drie 
dorpen en moesten beslissingen nemen over de productie van twee goederen en de import van een derde goed uit een 
ander dorp dat ze zelf niet konden produceren. Na vele spelrondes en een analyse van de chatlogs werd duidelijk hoe 
de spelers specialiseerden, hoe handel met de andere dorpen tot stand kwam en hoe intra-dorp-relaties persoonlijker 
waren dan de relaties die de handelaars van de verschillende dorpen met elkaar onderhielden. 
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