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Heemskerks proefschrift richt zich op de
vraag of en hoe het bestuurlijke regime van
het Nederlandse bedrijfsleven is veranderd.
Daarvoor introduceert hij twee modellen:
het Rijnlandse model van voortdurend over-
leg en onderlinge coördinatie en het vrije
marktmodel van meer individuele onderne-
mingen en ondernemers. De centrale stelling
van de auteur is dat in Nederland een steeds
verdergaande verschuiving naar het vrije
marktmodel aan de gang is. Als gevolg hier-
van daalt het aantal dubbelfuncties in het
bedrijfsleven en valt het netwerk van onder-
ling overleg binnen de Nederlandse econo-
mische elite steeds verder uit elkaar en dat
leidt weer tot steeds minder cohesie en coör-
dinatie binnen de economische elite.
De dissertatie van Heemskerk is de recentste
publicatie in een reeks studies naar dit onder-
werp die is begonnen met Graven naar
Macht door Helmers et al. in 1975. In dat
boek wordt getoond hoe hecht het
Nederlandse bedrijfsleven in 1969 verbon-
den was, met banken in het centrum van het
netwerk. Net als bij de eerdere publicaties

zijn dubbelfuncties in het bedrijfsleven een
belangrijk element in het onderzoek van
Heemskerk. Dubbelfuncties ontstaan als één
directeur of commissaris functies heeft in
meer dan één bedrijf. Zulke dubbelfuncties
bestaan sinds er naamloze vennootschappen
met een Raad van Commissarissen zijn, zo
vanaf 1850. Over onderzoek naar netwerken
die zo worden opgespannen verscheen al in
1906 een Duits proefschrift.
Netwerken zijn ook een goede indicatie voor
hoe vaak managers elkaar treffen. ‘The old
boys network,’ zoals de schrijver dit netwerk
van ontmoetingen van de economische top
noemt. Heemskerk gebruikt een formeel
netwerkanalytische benadering waarvan hij
de resultaten weergeeft in soms ingewikkelde
afbeeldingen – visualisering heeft zijn gren-
zen – van netwerken en in diverse tabellen.
Deze resultaten worden verder uitgewerkt,
aangevuld en geïnterpreteerd door inter-
views met topmanagers te houden. Die
interviews zijn vrijwel uniek bij dit type
onderzoek en voegen belangrijke inzichten
toe aan de formele analyses.
Voor zijn vergelijking door de tijd heeft de
auteur drie steekjaren genomen. Voor 1976
bestond al een betrouwbare dataset met de
250 grootste ondernemingen en banken in
Nederland, die voor 1996 en 2001 zijn door
de auteur zelf verzameld. Een belangrijke
constatering, alle netwerkindicatoren wijzen
erop, is dat het netwerk in die periode steeds
minder hecht wordt. Dat wil zeggen dat er
steeds minder dubbelfuncties tussen de
ondernemingen zijn. Achteraf kan eigenlijk
worden geconstateerd dat de tamelijke sterke
dichtheid in de netwerken van dubbelfunc-
ties in de jaren zestig, zoals gepubliceerd in
Graven naar Macht, een specifieke constella-
tie van de Nederlandse economie op dat
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moment weergeven, want latere studies laten
steeds een daling in de dichtheid van zulke
netwerken zien. Kijken we naar deze netwer-
ken over een hele lange termijn, dan valt te
constateren dat aan het eind van de negen-
tiende eeuw het netwerk van dubbelfuncties
ook niet bijzonder hecht was, maar dat de
personen met dubbelfuncties, zeker in
Amsterdam, vrijwel allemaal tot dezelfde,
soms onderling gehuwde, stedelijke elites
behoorden (Schijf 1993).
Een deelverklaring voor de lage dichtheid in
2001 is te vinden in het feit dat steeds meer
buitenlandse functionarissen posities krijgen
in de Raden van Bestuur van Nederlandse
ondernemingen. Deze buitenlandse nieuw-
komers hebben zelden dubbelfuncties met
andere Nederlandse bedrijven. Daarbij is het
overigens interessant dat deze instroom van
buitenlandse directeuren vrijwel geheel het
gevolg is van fusies en aankopen en slechts
zelden van rekrutering op een internationale
markt van topmanagers. Deze ontwikkelin-
gen hebben bijvoorbeeld ook tot gevolg
gehad dat adellijke personen nauwelijks
meer participeren in de bedrijfstop, iets wat
in de jaren zestig en zeventig nog redelijk
vaak voorkwam. Uit de interviews die de
auteur houdt met betrokkenen wordt duide-
lijk dat de Nederlandse managers nog steeds
zeer hechten aan informele contacten en
overleg. Maar ook zij constateren dat het

laatste decennium grote veranderingen heb-
ben plaatsgevonden die door hen lang niet
altijd als positief worden gewaardeerd.
Heemskerk heeft een belangwekkend proef-
schrift geschreven. Hij laat duidelijk zien hoe
de Nederlandse bedrijfsleven zich heeft ont-
wikkeld. De bindingen binnen de
Nederlandse economische elite zijn minder
hecht geworden. De mondialisering is in-
middels tot de top van de Nederlandse eco-
nomische elite doorgedrongen, maar het is
zeker niet zo dat het ‘old boys network’
geheel is verdwenen. Ook is het heel mooi
dat Heemskerks boek deel uitmaakt van een
vele decennia oude reeks van onderzoek naar
de Nederlandse economische elite, hoewel
Graven naar macht een iets ander uitgangs-
punt had. De inmiddels verzamelde datasets
verdienen nog veel analyses. En het is te
hopen dat we over vijf jaar over verdere ont-
wikkelingen kunnen lezen waarbij Heems-
kerks data weer als uitgangspunt dienen.
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