Abstract
Thomas Goossens, Staat, leger en ondernemers in de Oostenrijkse Nederlanden. De
centralisering van de militaire organisatie en het beheer van de militaire
bevoorradingscontracten (Onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Vrije Universiteit Brussel,
2012)

Traditionele verklaringsmodellen voor het Europese staatsvormingsproces benadrukken het
dalende belang van private ondernemers in het beheer van de middelen voor oorlogsvoering.
Vanaf het midden van de zeventiende eeuw kwamen in verschillende Europese staten
gecentraliseerde bureaucratieën tot stand die instonden voor het beheer, de controle en
organisatie van de bevoorrading van het leger met allerhande goederen en diensten. Toch
bleven staten in belangrijke mate afhankelijk van private ondernemers voor het uitvoeren van
uiteenlopende bevoorradingsopdrachten. In dit proefschrift wordt onderzocht hoe de evolutie
naar meer staatsinterventie in de militaire organisatie en de blijvende betrokkenheid van private
ondernemers elkaar beïnvloedden. In welke omstandigheden trok de staat steeds meer
bevoegdheden in het dagelijks onderhoud van het leger naar zich toe? Welke rol speelden
private ondernemers hierin en hoe evolueerde hun verhouding ten opzicht van het centrale
landsbestuur?
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Engels
Traditional explanatory models of the European state formation process emphasise the
diminishing importance of private enterprise in the management of the resources for warfare.
From the middle of the seventeenth century most European states saw the emergence of
centralised bureaucracies that managed, controlled and organised the supply of various goods
and services to the armed forces. Nevertheless states continued to rely heavily on the private
enterprisers to perform various logistical and financial tasks. In this dissertation the mutual
influence of the evolution towards more state intervention in the military organisation and the
continued reliance on private enterprise will be examined. In what context did the state
increase its control over the day to day running of the armies? What roll was reserved for
private entrepreneurs and how did they interact with the central royal administrations?
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