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8 Aanzei 

sloten om goederen van en naar Engeland te smokkelen, soms met gevaar 
voor eigen leven. In het licht van 1\\•ner Greifs werk over de Mahn"bi lradm in 
de l\(editerrane handel is dit een extra interessante casus omdat de Neder
landse smokkelaars bij eventuele onderlinge conflicten geen beroep konden 
doen op het door de Fransen gecontroleerde rechtssysteem. Ze moesten het 
met elkaar zien op te lossen en \'crtrouwden daarom vooral op \'rÎenden en 
bekenden voor het uitvoeren van de clandestiene missies. 

Het belang van familierelaties voor het orb>aniseren van industriële en 
handelsondernemingen blijkt ten slotte ook uit de bijdrage van Lieneke Wes
terink. Op basis van secundaire bronnen onderzoekt zij de rol die familieban 
den speelden in de bedrijfsvoering van de firma's Rothschild en Krupp in de 
negentiende en vroege twintigste eeuw. Als belangrijkste voordelen ziet zii de 
waarborgen voor continuïteit en de interne opleiding van de volgende gene
raties. De nadelen wogen volgens Westerink echter zw:1arder: de verspreiding 
van de familie Rothschild over Frankrijk en Duitsland maakte het bijvoor
beeld onmogelijk om adequaat te reageren op de Frans-Duitse oorlog. Ook 
bleken lang niet aUe kinderen geschikt voor de op\•olging van hun ouders. 
Juist zulke problematische opvolgingen laten overigens zien dat het niet altijd 
instituties zijn die de klok slaan: de persoonlijke kwaliteiten van ondernemers 
waren niet zelden van beslissende betekenis voor de winstgevendheid van 
een bednîf. 

Zoals al opgemerkt zijn deze drie artikelen bewerkingen van onder
zoeksverslagen die de auteurs in het tweede jaar van hun studie schreven. Zij 
baseren zich op het werk van anderen en ze zijn zich er terdege van bewust 
niet het laatste woord over deze kwesties te hebben. Toch levert dit onder• 
zoek interessante gezichtspunten op in verband met het werk \'an \'Ooraan
stannde wetenschappers als Douglass Nonh en ,\\-ner Greif. Geweld en op
portunisme blijken onder zeer verschillende omstandigheden reële bedreigin
gen voor de winstgevendheid van ondernemingen te zijn. Ondernemers pro
beerden deze problemen op verschiUende manieren op te lossen, hetzij door 
een beroep te doen op de overheid, hetzij door zich te verlaten op familie en 
vrienden. Ten slotte was schade lang niet altijd te voorkomen en was het dus 
zaak om verliezen te kunnen compenseren. 






































































































