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I. INLEIDING 

Hoewel de oorlog tegen Spanje een gemeenschappelijk belang was van de opstan
dige gewesten, sedert 1588 als de Republiek der Verenigde Nederlanden naar 
buiten optredend, is men nooit gekomen tot één gemeenschappelijke belasting
heffing van de ingezetenen ter bestrijding van de kosten van die oorlog. Financieel 
bleven de onderscheidene gewesten autonoom. Slechts kwamen zij overeen volgens 
een vastgestelde verdeelsleutel jaarlijks de geraamde kosten van de Unie te dekken, 
waarvan Holland, dat de politieke hegemonie bezat, geruggesteund door een sterke 
economische positie, het leeuwendeel voor zijn rekening nam. Volgens de quote
verdeling zoals die in 1596 werd vastgesteld, betaalde het maar liefst 60%1. En in
cidenteel, als de nood heel hoog gestegen was, stemden de provincies in met het 
opbrengen van extra middelen, uitdrukkelijk ten behoeve van de oorlogsvoering. 
Hoe Holland de benodigde gelden bijeen wilde brengen, mocht het, zoals trou

wens ieder gewest, zelf uitmaken. Verschillende middelen stonden het daarvoor ten 
dienste2. Daar was allereerst de verponding, een belasting op onroerend goed, die 
geheven werd volgens kohieren, en geïnd door stedelijke of gewestelijke ambte
naren. Daarnaast bestonden er talloze imposten, op diverse verbruiksgoederen, 
zoals zout, bier, granen en bonen (het gemaal), en op rechtshandelingen, zoals 
overdracht van onroerend goed of vererving in de zijlijn (de collaterale successie). 
Deze middelen werden of verpacht, of direct bij de registratie van die rechtshande
lingen, geïnd door een ambtenaar. En ten derde kende men de gedwongen lening, 
een middel waarnaar uitsluitend gegrepen werd als er op korte termijn financiën 
moesten worden gevonden, bijvoorbeeld om een acuut gevaar te kunnen beteuge
len. Als in de vergadering van de Staten van Holland en Westfriesland, kortweg 
Staten van Holland genoemd, een resolutie hiertoe was aangenomen, moesten de 

1. P. H. Engels, De geschiedenis der belastingen in Nederland (Rotterdam, 1848) 81. 
2. S. J. Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek. Verhandelingen der Ko
ninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afdeling letterkunde, nieuwe reeks deel 
LXVIII, nr. 3 (Amsterdam, 1961) 121-124; J. G. van Dillen, Van rijkdom en regenten (Den Haag, 
1970) 272-273. 
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steden betalen. Er werden kohieren aangelegd, meestal op zeer korte termijn, aan 
de hand waarvan de vastgestelde sommen door overheidsdienaren konden worden 
geïnd. 
In tegenstelling tot elders3 bevinden zich in het stadsarchief van Leiden verschei

dene van dergelijke kohieren, zij het her en der verspreid. Soms zijn er ook reke
ningen aanwezig, met hun bijlagen. De oudste dateert van 1572, de jongste van 
1602. Is het mogelijk aan de hand hiervan de vermogensopbouw van de Leidse be
volking vast té stellen? Hoe was de sociaal-economische ontwikkeling van Leiden 
in dit tijdvak? Een ambitieuze vraagstelling, vooral het tweede gedeelte, aangezien 
slechts sinds 1599 bekend is volgens welke norm de heffingen geschiedden. 
In de winter 1976/1977 heeft een werkgroep bestaande uit veertien personen4, 

onder begeleiding van de schrijver van dit artikel, zich bezig gehouden met het 
onderzoek naar de boven geformuleerde vragen. Eén van de kohieren waarvan de 
aanslagnorm bekend was, moest daarvoor als uitgangspunt dienen. Daarmee kon
den we, zo mogelijk, oudere kohieren gaan vergelijken. Het zou dus óf dat van de 
lening van 1599 worden of van 1600, of van 1602, welke drie in tijd zo dicht bij elkaar 
liggen dat onderlinge vergelijking uitsluitend van belang is voor bestudering van indi
viduele vermogensontwikkelingen. Het kohier van 1600 is gebaseerd op dat van 
1599. Het bevat geen nieuwe gegevens over de aangeslagenen, echter wel een ver
groting van hun aantal; het geeft ook meer namen dan het kohier van 1602. Op 
grond hiervan alleen al verdiende bewerking van dat kohier de voorkeur. Maar 
bovendien is de instructie voor de commissarissen bekend: die voor de gecommit
teerden van de lening van 1599 blijft namelijk gelden. 
De keuze viel dus op het kohier van 1600. Het op kaart brengen en de bestudering 

ervan heeft het zwaartepunt uitgemaakt van de werkzaamheden van de werkgroep. 
Tevens werd een personenindex op het kohier van een gedwongen lening van 1576 
tot stand gebracht. Beide kaartsystemen werden tot één doorlopende klapper sa
mengevoegd, die werd geplaatst op de studiezaal van de Gemeentelijke Archief
dienst te Leiden. 

3. In de inventarissen van de stedelijke archieven van Rotterdam, Den Haag en Alkmaar werden 
ze niet aangetroffen. Te Amsterdam bevindt zich het kohier van de gedwongen lening van 1585 
(uitgegeven door J. G. van Dillen). Te Gouda die van 1599 en 1602 (inventaris van het.oud-
archief van Gouda, inv. nrs. 1947-1949) gebruikt door P. W. Klein (Economisch-historisch Jaar
boek, XXXI (1967) 43). 
4. De dames G. J. M. van Baarsel-Schouten, M. Burgerhout, H. Goudappel, mr. D. Kieboom-
Jansen, E. D. M. Plooy-Cuipers, G. van Sluisdam, en de heren J. W. Heringa, M. J. Noppen, 
jhr. mr. R. C. C. de Savornin Lohman, dr. ir. K. L. van Schouwenburg, dr. F. Snapper, J. H. M. 
Urlings, mr. A. M. M. van der Ven, Th. C. Witte. 
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kozen dan paste de stad de wederhelft bij, uiteraard met het recht van inning van 
de interesten van 12% (losrenten) en 7% (lijfrenten). Maar betaalde men zelf het 
volle pond, dan verkreeg men ook de rentebrieven, waarvan in 1601 voor het eerst 
interesten betaald zijn19. Van deze groep aangeslagenen werden ten behoeve van 
de stadsboden aparte registers opgesteld om daarin te kunnen aantekenen wat het 
antwoord was op de aan ieder persoonlijk gestelde vraag of zij 'de verdoubleringhe 
van de grote leeninghe zelfs zullen opbrengen off nyet'20. 

Deze gedwongen lening van 1 % van alle vermogens groter dan 2.000 gld. werd 
beschouwd als een verdubbeling van de herziene versie van die van februari van 
vorig jaar. Het kohier van 1600 was dan ook gebaseerd op dat van de zogenoemde 
grote lening van 1599. Ieders aanslag werd in principe verdubbeld, ook van hen 
die via de herziening alsnog werden aangeslagen over 1599 en ook van de ver
mogenden uit de categorie van 2.000-3.000 gld. Verder bestond er geen verschil. 
Dit betekent dat de in het kohier van 1600 weergegeven namen, functies en aan
slagen, de situatie weergeven van het moment dat het kohier van 1599 werd op
gesteld, 20 april 159921. Het feit dat er sedertdien aangeslagenen waren overleden, 
leverde geen enkel probleem op. De verdubbelde aanslag moest in dat geval ge
woon door de erven worden opgebracht22. 

Instructie voor de commissarissen van de Staten van Holland 
De resolutie van de Staten van Holland van 26 februari 1599 omtrent de te belasten 
vermogensbestanddelen, alsmede de instructie voor de commissarissen van de 
grote lening, van 27 februari, bleven onverminderd van kracht voor de gedwongen 
lening van 160023. Slechts omdat er problemen rezen 'aengaende de duysterhe-
den • • • uyt het inhouden van de resoluties der Heeren Staten bevonden, aengaende 
het redres van de capitale settinge' waren er enige aanvullende artikelen nodig 
voor de instructie van de commissarissen (16 maart 1600). Maar deze gaan uit
sluitend over het opstellen van een nieuw kohier en de termijnen van betaling. 
Vragen betreffende de taxatie of de rechten van de aangeslagenen kunnen geheel 
en al beantwoord worden uit de oorspronkelijke instructie van 1599. 

Hoe is het kohier tot stand gekomen? Bestaande registers of kohieren van ver
pondingen, weekgelden of welke belasting dan ook vormden het uitgangspunt. 
Deze moesten, indien nodig, door de commissarissen worden aangevuld met na
men van personen die ten onrechte ontbraken. Vervolgens moest de stad in wijken 
verdeeld, en zouden uit iedere wijk drie personen worden gekozen, plus een secre-

19. Rekeningen van de tresorier ordinaris, 1600 (fol. 218), 1601 (fol. 11b, 660) in SA II en SA II, 
7369. 
20. SA II, 4843. 
21. SA II, 3991, fol. 99. 
22. Resoluties, 1601, 7. 
23. Resoluties, 1599, 95-96, 98-101 en SA II, 7368; Resoluties, 1600, 105. 
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taris, om samen met genoemde commissarissen deze kohieren aan te passen aan 
de heersende situatie. Het spreekt vanzelf dat dit liefst mensen uit regeringskringen 
moesten zijn, maar in ieder geval 'de gemeene zake ende gereformeerde religie wel 
toegedaen'. Nadat de wijzigingen waren aangebracht kon het definitieve kohier 
worden opgesteld. De in de maanden oktober tot december genomen Statenreso-
luties maakten een nieuw kohier noodzakelijk, dat op 10 april 1600 gesloten 
werd24. 
Zeer belangrijk is de vraag naar de aard van hetgeen werd getaxeerd om de hoogte 

van de aanslag te kunnen bepalen. Genoemde Statenresolutie geeft een gedetail
leerde lijst van roerende en onroerende goederen, rechten, en waardepapieren, die 
naar hun juiste waarde geschat moesten worden, en waarbij het niet terzake deed 
of ze zich binnen of buiten de stad, of zelfs het land bevonden: heerlijkheden, tien
den, visserijen, huizen, landen, molens, erven, veren, gorsen, los- en lijfrenten, 
kustingen (hypotheekleningen), schepen, handelsvoorraden, meubelen, vaatwerk, 
juwelen, en geld; voorts wedden en tractementen, maar gekapitaliseerd. Het zijn 
allemaal vermogensbestanddelen. Als hier geen sprake was van een lening, zou 
men denken met een vermogensbelasting van doen te hebben, immers, zijn dit 
niet exact dezelfde elementen die tot ver in de zeventiende eeuw daarbij aan 
bod kwamen25? Zij het minder gedetailleerd, al deze zaken werden overgeno
men in de eedsformule die de per wijk aangestelde functionarissen die hielpen het 
kohier op te stellen, moesten afleggen. Een extra puntje kreeg daarin nog aan
dacht: ook degenen die weliswaar niet het minimum-belastbare vermogen bezitten, 
maar wel 'geheele zijde of fluweele cleederen dragen', moesten worden aangete
kend, waarbij tussen haakjes werd opgemerkt dat 'hoeden ofte mouwen voor geen 
geheele cleederen gerekent' werden. Om ieder misverstand te voorkomen. 
De aangeslagene behoefde zijn aanslag niet zonder meer te accepteren. Nadat hij 

zijn aanslagbiljet thuis had ontvangen, kreeg hij welgeteld vijf dagen om een be
zwaarschrift in te dienen, vergezeld van een eigen taxatie van zijn vermogen. Bleek 
deze te kloppen, dan werd de aanslag verminderd overeenkomstig de eigen begro
ting. Maar bleek de verklaring onjuist, dan werd de aanslag verviervoudigd, en de 
aangeslagene beschuldigd van meineed. Bij het opstellen van het kohier van 1600 
kreeg de belanghebbende wederom een termijn van vijf dagen om zijn beklag te 
doen over de aanslag. 
Opvallend is het appèl dat op de burgerzin werd gedaan. Medewerking aan de 

taxatie zal worden gehonoreerd: legt men daarbij geen moeilijkheden in de weg, 
dan zal dat leiden tot 'goede consideratie by den commissarissen-taxateurs'. Het 
is niet duidelijk wat men zich daarbij moet voorstellen, maar het lijkt in ieder ge-

24. SA II, 7367, fol. 309. 
25. P. W. Klein, 'De heffing van de 100ste en 200ste penning van het vermogen te Gouda, 1599-
1722', Economisch-historisch Jaarboek, XXXI (1967) 44; SA II, 7539. 
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en een 'economicus' in het kohier. Ook kon het gebeuren dat men bij nader inzien 
niet behoefte te betalen omdat het vermogen niet zo groot bleek als aanvankelijk 
was aangenomen. Honderd personen bleven zodoende buiten schot, waarvan er 
vijf blijkbaar zulke ernstige twijfelgevallen waren dat ze zowel onder de oorspron
kelijke als onder de toegevoegde aangeslagenen voorkomen, maar beide keren 
werden vrijgesteld. Hun vermogens bedroegen dus nog geen 2.000 gld. Twee en 
twintig anderen, van wie het bezit een waarde had van nog geen 3.000 gld., vielen 
wel in de termen toen de groep van 2.000-3.000 gld. belast werd. Onder de 'ver-
meerderinge' treffen we derhalve twee en twintig 'oude bekenden' aan. Negen aan
geslagenen werden uit het kohier geroyeerd, hetzij wegens verblijf in het buiten
land, of door een fout van de klerk, of omdat men elders al aangeslagen was. En 
last but not least, ook de Leidse stadssecretaris Jan van Hout is wel opgeschreven, 
maar niet aangeslagen, hoewel zijn vermogen, gezien de aanslag van 70 gld. in de 
200ste penning van 160236, daar best aanleiding toe gaf. 
Samenvattend komen we tot de slotsom dat er in het kohier 1220 verschillende 

personen voorkomen, maar dat er daarvan slechts 1109 werkelijk zijn aangeslagen. 

Vermogensopbouw van de bevolking 
De Leidse aangeslagenen moesten een bedrag betalen dat varieerde van 20 tot 
1.600 gld. Oftewel, ze bezaten een belast vermogen van tussen de 2.000 en 160.000 
gld. (Een te hoge opgave van het vermogen uit liefde voor het vaderland, alsmede 
een te lage opgave om de heffing te ontduiken, moeten we, wegens ontbreken van 
enig inzicht daarin, buiten beschouwing laten). Van allen gezamenlijk bedroeg het 
vermogen 11.000.500 gld.; gemiddeld komen we per aangeslagene op 9.919 gld. 
Van de 1109 personen kwamen er 300 boven dit gemiddelde uit, wat overeenkomt 
met 27 %, terwijl 809 personen, oftewel 73 % daar onder bleef. 
Om onderlinge vergelijking mogelijk te maken, hebben wij alle aangeslagenen 

ondergebracht in categorieën van steeds 10 gld., te beginnen met 16-25 gld., waar
toe ook de 100 twijfelgevallen, die blijkbaar net geen 2.000 gld. bezaten, geacht 
mogen worden te behoren. De grootste groep aangeslagenen valt in de categorie 
26-35 gld. Het zijn er 290; dat wil zeggen bijna een kwart van het totaal en bijna een 
derde van degenen, die onder het stedelijk gemiddelde vallen, met een gezamenlijk 
belast vermogen van nog geen 8 % van het totaal. Deze groep is veel groter dan de 
volgende (36-45 gld.), waartoe 124 personen behoren, en zelfs dan de voorgaande 
(16-25 gld.), waartoe 106 werkelijk aangeslagenen behoren, plus 100 twijfelgevallen. 

36. SA II, 7370, fol. 44. 
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Grafiek van de aangeslagenen per categorie, 1600 
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Stadsplattegrond van Leiden. Kopergravure door Pieter Bast, 1600. Met bonindeling (de nrs. gelijk 
aan die van fig. op p. 15). Prentverzameling Gemeentelijke Archiefdienst Leiden, nr. 239.
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per huis 1,2 gezin51. Wanneer wij deze twee gegevens voor 1601 aannemen, be
tekent dat een gemiddelde woonbezetting van 5,4 man per huis, oftewel in 1601 
een totale bevolking van 22.723 personen. 
Op welke manier we de bevolking van 1600 ook benaderen, ten opzichte van 1581 

is ze ongeveer verdubbeld. Deze conclusie wordt bevestigd door de stijging van de 
accijnsopbrengsten in dezelfde periode met ruim 100 % exclusief de stijging van de 
prijsindex52. De berekende inwonerstallen variëren van bijna 22.000 tot ruim 
26.000. We gaan van 24.000 personen uit om de verhouding te berekenen van de 
gefortuneerde toplaag tot de totale bevolking van de stad. Het kohier van 1600 
telde 1.220 verschillende persoonsregistraties. Bij een gezinsgrootte van 4,54 be
tekent dat 5.539 personen. Op de 24.000 is dat een percentage van 23 %, hetgeen 
betekent dat bijna een kwart van de gehele bevolking onder de welgestelden mag 
worden gerekend. 

Onderlinge vergelijking van de bonnen 
Nu we enige cijfers betreffende de gehele stad de revue hebben laten passeren, 
zullen we wat nader ingaan op de verschillende stadsdelen, de zeventien bonnen. 
Immers, het kohier was ingedeeld volgens die bonnen, zodat een onderlinge ver
gelijking mogelijk is. Per bon is het aantal aangeslagenen, ieder met een aanslag, 
bekend. We kunnen dus, behalve het totaal aantal aangeslagenen, ook het totaal 
vermogen per bon uitrekenen. Uitgedrukt in percentages van de stadstotalen levert 
dat de volgende uitkomsten op: Zie pag. 670. 

Wanneer we de absolute cijfers van het belast vermogen uitrekenen, zien we dat 
het bon Burgstreng koploper is met een kapitaal van 1.194.000 gld., gevolgd door 
het Gasthuis, met 1.098.000 gld., en Nieuwland, met 1.070.000 gld. De rij wordt 
gesloten door Niclaasgracht met slechts 217.000 gld. Hierbij dient direct te worden 
opgemerkt dat Burgstreng en Nieuwland met ieder 102 aangeslagenen de twee 
hoogsten zijn wat het aantal aangaat, en dat Niclaasgracht zich met 44 aangesla
genen in de onderste regionen bevindt. 
Een betere grond voor onderlinge vergelijking levert die van de gemiddelde be

laste vermogens per bon op. Dan blijkt dat Niclaasgracht, het bon met het minste 
kapitaal, ook gemiddeld het minst kapitaalkrachtig is. De grootste rijkdom treffen 
we aan in de bonnen Vleeshuisvierendeel en Rapenburg, die met kop en schouders 
boven de rest uitsteken. Opvallend is verder dat het betrekkelijk rijke Wanthuis 
(7,4 % van het totale vermogen) door zijn groot aantal aangeslagenen van 91 het bij 
de gemiddelde vermogens niet ver brengt, zoals blijkt uit onderstaande tabel (tus-

51. Posthumus, Leidsche lakenindustrie, II, 158. 
52. Ibidem, III, 1142 vgl. 
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5. Hogewoerd 
6. Gasthuisvierendeel 
7. Zevenhuizen 
8. Overmare Landzijde 
9. Over 't hof 

10. Marendorp Landzijde 
11. Overmare Rijnzijde 
12. Wolhuisvierendeel 
13. Gansoorde 
14. Nieuwland 
15. Kerkvierendeel 
16. Vleeshuis vierendeel 
17. Rapenburg 

32% 
30,7% 
30,6% 
28,6% 
28,2% 
27,3% 
24% 
24% 
21,7% 
21,6% 
20% 
14,6% 
14,5% 

15.400 gld. 
29.592 gld. 
26.454 gld. 
22.100 gld. 
27.111 gld. 
13.111 gld. 
13.667 gld. 
33.715 gld. 
26.538 gld. 
33.681 gld. 
21.181 gld. 
86.666 gld. 
83.125 gld. 

7.333 gld. 
11.340 gld. 
11.277 gld. 
9.171 gld. 
9.577 gld. 
6.068 gld. 
6.680 gld. 

12.015 gld. 
9.017 gld. 

10.490 gld. 
7.332 gld. 

16.755 gld. 
16.181 gld. 

We lezen hieruit af dat de hoogste percentages samenvallen met de kleinste ver
schillen: In het Wanthuis, Niclaasgracht, en Marendorp Rijnzijde is het vermo-
gendste deel van de bevolking dus betrekkelijk homogeen. Wel ligt het niveau van 
de gemiddelden in het Wanthuis beduidend hoger dan in beide andere bonnen, 
die daarbij dan ook de twee allerlaagste plaatsen bezetten. Aan de top zien we een 
zelfde situatie: het Vleeshuis en Rapenburg hebben zowel het laagste percentage 
als het grootste verschil. Zij nemen ook wat betreft de gemiddelden de twee bo
venste posities in. In de twee allerrijkste bonnen is een groot deel van het kapitaal 
in handen van een kleine groep. 

De grafiek op pag. 673, brengt de percentages aangeslagenen onder en boven het 
bongemiddelde nog eens duidelijk in beeld. Ter vergelijking zijn ook de percen
tages aangeslagenen in ieder bon boven of onder het stadsgemiddelde opgenomen. 
Het valt dan op dat in Wolhuis-, Vleeshuis-, en Gasthuisvierendeel, Zevenhuizen, 
Rapenburg, Nieuwland, en Burgstreng meer personen boven het stads- dan boven 
het bongemiddelde uitkomen, en dat in de overige tien bonnen de situatie juist om
gekeerd is. Dit ligt ook voor de hand, aangezien genoemde zeven de welgestelde 
bonnen zijn, waar het gemiddelde van de vermogens hoger lag dan het stads
gemiddelde, terwijl dat bij de andere tien juist andersom was. 
Tot nu toe hebben we ons uitsluitend bezig gehouden met de aangeslagenen in 

elk bon. Maar welk gedeelte was dit eigenlijk van de totale bevolking? Om hier
van een indruk te krijgen, staan ons twee mogelijkheden ten dienste. We kunnen 
het aantal gezinnen berekenen dat in 1601 in Leiden woonde, en we kunnen een 
vergelijking maken met de aantallen personen die in 1598 in aanmerking wilden 
komen voor goedkoop brood. 
Zoals al bij de berekeningen omtrent het bevolkingsaantal van de gehele stad is 
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PERCENTAGES AANGESLAGENEN PER BON BOVEN/BENEDEN 
HET BON- EN STADSGEMIDDELDE (GESTIPPELD) 

1. Wanthuis 6. Zevenhuizen l l .  Kerk 1/4 16. Overmare Rz. 
2. Wolhuis 7. Rapenburg 12. Gansoord 17. Overmare Lz. 
3. Vleeshuis 8. Nieuwland 13. Niclaasgracht 
4. Gasthuis 9. Hogewoerd 14. Marendorp Rz. 
5. Over 't Hof 10. Burgstreng 15. Marendorp Lz. 

gebleken, is het huizenaantal van 1601 bekend. Ook het aantal huizen per bon is 
berekend53, en daarmee kunnen we wat beginnen, immers ook de gemiddelde be- 
woning per huis is bekend: in 1581 was dat 1,2 gezin per huis. Als we dat ook voor 
1601 aannemen, dan vinden we de volgende percentages van het aantal aangesla- 
genen ten opzichte van het aantal gezinnen per bon: 

1. Wanthuisvierendeel 65 % 
2. Gasthuisvierendeel 49 % 
3. Burgstreng 47 % 
4. Wolhuisvierendeel 36 % 
5. Vleeshuisvierendeel 35 % 
6. Over 't hof 31 % 
7. Overmare Rijnzijde 29 % 
8. Zevenhuizen 27 % 
9. Gansoorde 26 % 

10. Kerkvierendeel 23 % 
1 1. Marendorp Rijnzijde 23 % 
12. Nieuwland 17 % 
13. Overmare Landzijde 15 % 
14. Hogewoerd 13 % 
15. Niclaasgracht 11 % 
16. Marendorp Landzijde 11 % 
17. Rapenburg 9% 

53. Van Oerle, Leiden, 431. 
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de bank van lening, Syon Luz55, werd, uitsluitend privé, voor 1.000 gld. aangesla
gen. Maar beide bonnen tonen een geheel verschillende sociale structuur: terwijl 
in het volkrijke Rapenburg slechts een klein gedeelte was aangeslagen, en het aan
tal behoeftigen daarentegen enorm groot was, telde de bevolking van het Vleeshuis 
een veel groter percentage aangeslagenen en een betrekkelijk klein aantal behoef
tigen. 
Tot de welgestelde bonnen mogen we ook rekenen het Gasthuis- en Wolhuis-

vierendeel, Nieuwland, en Burgstreng, waarbij Nieuwland het patroon vertoont 
van het bon Rapenburg, en de andere drie qua structuur meer op het Vleeshuis 
lijken. De bevolking van Burgstreng is van deze subtop het meest homogeen. 
Nog veel homogener van samenstelling is de bevolking van het Wanthuis. Hier 

kwamen practisch geen broodaanvragen voor, en werd maar liefst 65 % van alle 
gezinnen aangeslagen. En daarvan bezat een groot percentage een vermogen dat 
groter was dan het eigen bongemiddelde, dat overigens niet zo bijzonder hoog lag. 
De drie minst kapitaalkrachtige bonnen zijn, in deze volgorde, Niclaasgracht, 

Marendorp Rijnzijde, en Marendorp Landzijde. Het aantal aangeslagenen is in 
alle drie laag; het aantal verzoeken om goedkoop brood is met name in Marendorp 
Rijnzijde en Niclaasgracht hoog. Terwijl in Marendorp Landzijde het kapitaal 
vooral bij een toplaag blijkt te zitten, is in beide andere het geringe kapitaal vrij 
gelijkmatig over de aangeslagenen gespreid. Maar veel rijkdom is er in geen van 
deze stadsgedeelten. 

Relatie regenten-rijkdom 
Dat alle of in ieder geval de meeste stedelijke bestuurders onder de aangeslagenen 
zouden voorkomen, leek een voor de hand liggende zaak. Waarnaar men slechts 
kon gissen was de precieze omvang van hun vermogen en de plaats die ze zouden 
innemen temidden van de 'rijkdom' van de stad, zoals de groep van de kapitaal
krachtigste ingezetenen vaak werd aangeduid. Een aantal regenten bleek bij hun 
registratie in het kohier te zijn voorzien van hun functie als burgemeester, vroed
schap of schepen. Hierdoor kon worden bepaald dat het ging om de groep be
stuurders, die optrad in het dienstjaar beginnend op 10 november 159856. In de 
telling werden alle veertig leden van de grote vroedschap of veertigraad, dus de 
zittende burgemeesters en schepenen incluis57, en bovendien de schout betrokken. 
Hoewel deze laatste als dienaar van de landsoverheid geen lid was van de veertig-

55. A. J. Versprille, 'Sion Luz', Leids Jaarboekje (1975) 113-114. Sion Luz was wegens fraude 
al sedert 9 mei 1598 als tafelhouder te Leiden geschorst. 
56. Afgeleid uit de presentielijsten van de vergaderingen van de grote vroedschap van 15 no
vember 1598 (38 aanwezigen) en 7 mei 1599 (37 aanwezigen) respectievelijk SA II, Vrb. N, fol. 164 
en 184. 
57. P. J. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche stad, III (Den Haag, 1916) 140-142, 166-167, 
171-172. 
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raad, mag de voorzitter van het Gerecht (de schout, de vier burgemeesters, en de 
acht schepenen) toch niet ontbreken in een beschouwing over stedelijke regenten. 
Het gaat in totaal om 39 werkelijk aangeslagen personen, terwijl er één wel ge
registreerd, maar na een bezwaarschrift vrijgesteld werd van betaling. Dit was 
mr. Simon Fransz. van Merwen, de landmeter, en dat behoeft ons geenszins te ver
bazen wanneer we weten dat hij juist verwikkeld was in een zaak om loonsverho
ging te krijgen boven zijn salaris dat na moeilijkheden op 2 juni 1594 was vast
gesteld58. Eén veertigraad komt in het geheel niet in het kohier voor: Huych van 
Alkemade. 
De beide niet-aangeslagen regenten, die blijkbaar onder het belastbare minimum-

vermogen blijven, meegeteld, hebben de 41 regenten gezamenlijk een belastbaar 
vermogen van 1.080.000 gld. We hebben gezien dat het stadstotaal 11.000.500 gld. 
bedroeg, verdeeld over 1.109 aangeslagenen. In percentages uitgedrukt wil dat 
zeggen dat 3,7 % van alle aangeslagenen 9,9 % van het totaal belast vermogen be
zit. Dat de regenten er over het algemeen warmpjes bijzitten, blijkt ook al uit hun 
gemiddelde vermogen, dat ruim 26.000 gld. bedraagt, oftewel bijna drie keer zo
veel als het stadsgemiddelde. De spreiding van het kapitaal blijkt in deze groep 
nogal gelijkmatig te zijn, hoewel er enerzijds regenten niet zijn belast, en anderzijds 
de toppen worden gevonden in de categorieën van 700 en 800 gld. Maar een be
trekkelijke homogeniteit blijkt uit het feit dat er van de 41 regenten 23 een ver
mogen hebben dat weliswaar kleiner is dan het gemiddelde in deze populatie, 
maar dat - gemiddeld - altijd nog groter is dan het stadsgemiddelde (namelijk 
11.956 gld.), terwijl de zeventien man die een kapitaal bezitten groter dan het ge
middelde in de eigen groep, met een gemiddeld vermogen van 47.351 gld. ver be
neden dat van de overeenkomstige groep in de rijkste bonnen blijft. 
Wanneer we tenslotte nog enige aandacht richten op de beroepen die voorkomen 

onder de regeringsdienaren, dan zien we dat er zich onder de 15 die zijn gesigna
leerd, vier brouwers bevinden, drie lakenkopers, twee korenkopers, en voorts tel
kens één notaris, verver, schoenmaker, bakker, en landmeter (de reeds genoemde 
Van Merwen). 

Beroepen 
Bij 605 personen in het kohier stond het beroep vermeld, of, in geval van weduwen, 
dat van de overleden echtgenoot. Dat is bijna de helft van het totaal aantal voor
komende personen. Het leek zinvol een onderzoek in te stellen naar de beroepen 
van de andere helft: hoe groter het aantal gevonden beroepen, hoe degelijker im
mers daaruit te trekken conclusies. De naspeuringen, voornamelijk via de klappers 
op de retro-acta van de burgerlijke stand, enige series uit het archief van de wees-

58. E. Pelinck, 'De functionarissen belast met de zorg voor de stadsbouwwerken te Leiden 
(1575-1818)', Leids Jaarboekje (1967) 61; SA II, Vrb. N, fol. 211v-229, 232-232v. 
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het anders in Leiden, 23 personen die verbonden zijn aan de universiteit. Opvallend 
is dat de agrarische sector met 24 bouwmannen, 20 warmoeslieden, 5 boomgaard-
mannen en 1 fokker rijkelijk vertegenwoordigd is. En zelfs treffen we een paracel-
sist aan, mr. Jan van Hattum in de Kloksteeg, aanhanger van de omstreden me
dische leer van Paracelsus. 
Van concentratie van enigerlei beroep in een bepaald stadsdeel was nauwelijks 

sprake. Toch waren er een paar opvallende uitzonderingen op deze regel. Het 
spreekt vanzelf dat voor de scheepmakers en de schippers vaarwater een eerste ver
eiste is. Zij woonden dan ook vooral in de bonnen Overmare Rijnzijde en Maren-
dorp Rijnzijde. Voor de slagers was blijkbaar de veemarkt het centrale punt: 9 van 
de 18 vleeshouwers woonden in Marendorp Landzijde, waar de veemarkt zich be
vond, ter plekke van de huidige Noord- en Zuidrunderstegen, en nog eens 6 in het 
aangrenzende bon Overmare Landzijde. Voor de professoren had de Akademie 
grote aantrekkingskracht: van de 18 woonden er 7 in Over 't hof en 6 in Zeven
huizen, dus in het oudste deel van de stad op een steenworp afstand van hun werk. 
En de molenaars, tenslotte, woonden alle 7 in het bon Rapenburg, waar volgens 
de stadsplattegrond van Pieter Bast overigens maar 5 molens op de wallen staan. 

IV. ANDERE GEDWONGEN LENINGEN IN DIT TIJDVAK 

Nadat in 1572 de overgang van talloze Hollandse steden, waaronder Leiden, naar 
de kant van de opstand de prins van Oranje vaste grond onder de voeten had ge
geven, en de Hollandse Staten op eigen gezag waren bijeen gekomen, werd her
haaldelijk gebruik gemaakt van het middel van de gedwongen lening om de be
narde militaire situatie het hoofd te kunnen bieden. Al op 20 november 1572 kwam 
een kohier tot stand, opgesteld op last van Willem van Oranje, waarin 318 Leide
naars werden aangeslagen65. Tijdens het uit twee fasen bestaande beleg, van ok
tober 1573 tot 3 oktober 1574, uiteraard, maar ook gedurende de eerste tijd daarna 
had Leiden niet de mogelijkheid een financiële bijdrage te leveren aan de opstand. 
Maar vanaf maart 1576 zullen ook zijn burgers en ingezetenen regelmatig zijn ge
confronteerd met de grote nood waarin het vaderland verkeerde, door de gedwon
gen leningen die de Staten van Holland uitschreven. Er bevinden zich in het Leidse 
stadsarchief een twaalftal kohieren of rekeningen van dergelijke heffingen uit de 
periode 12 maart 1576 tot 17 augustus 1588. De aantallen aangeslagenen lopen 
nogal uiteen. Op 16 oktober 1581 werden er 128 personen aangeslagen66 van een 
totale bevolking, zoals we hierboven gezien hebben, van ca. 12.000 zielen. In 1585 
waren het er 43867. Op 10 mei 1576 deed men een beroep op de allerbest gesitu-

65. SA, 1253-1575, inv. nr. 941. 
66. SA II, 3982. 
67. SA II, 2864(a). 
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eerde burgers: het waren er 7868. En op 30 juni 1583 uitsluitend op de leden van de 
veertigraad69. Maar wat alle heffingen gemeen hebben is het feit dat van tevoren 
het bedrag werd vastgesteld dat moest worden opgebracht, zowel het totale bedrag 
voor het gehele gewest, als het aandeel daarin voor de stad. De stedelijke regering 
moest maar een methode vinden om de haar toegedachte quote over haar inwoners 
om te slaan. Het gevolg van dit systeem is dat de voet, waarop de lening geheven 
zou worden, niet bij Statenresolutie werd vastgesteld. En helaas vinden we ook in 
de stedelijke archivalia geen aanwijzingen hieromtrent. Van keer tot keer werd de 
situatie bekeken, en vermoedelijk een mondelinge afspraak gemaakt over het te 
volgen systeem. Hoewel de verschillende kohieren deels wel op elkaar, deels op ko
hieren van de verponding gebaseerd zullen zijn, is hun opzet toch steeds anders. 
In juni 1576 heeft men zonder meer de helft van ieders aanslag van maart van 
dat jaar genomen70. Maar het kohier van 1580 vermeldt de 95 aangeslagenen keu
rig netjes op volgorde van hun aanslag van 125 tot 25 gld.71. In 1581 kende men 
slechts aanslagen van 30 en 60 gld. Maar in juni 1583 en september 1584 werd de 
aanslag berekend volgens de kerf72: het vermogen werd daarbij uitgedrukt in een 
aantal kerven, en per kerf werd er een te betalen som vastgesteld. Maar zolang we 
de norm van de kerf niet kennen, levert deze methode geen gegevens op over de 
vermogens, echter wel voor een onderlinge vergelijking van de aangeslagenen. 
Het kohier van 14 juli 1584 deelt alle aangeslagenen in vier groepen in: 'alderijcks-
te', 'rijcke', en 'middelbaer rijcke'73. 
Nadat in 1585 een gedwongen lening was uitgeschreven voor het ontzet van Ant

werpen74, en in 1588 voor de bestrijding van de Armada75, hebben wij tot 1599 
geen kohieren of rekeningen van deze aard meer aangetroffen. De door Fruin be
schreven en 'misschien de gewichtigste uit onze geheele geschiedenis' genoemde 
tien jaren, 1588-159876, waarin de jonge Republiek zich heeft geconsolideerd, 
gaven blijkbaar de nodige financiële armslag. Pas in 1599 was het noodzakelijk 
wederom naar het middel van de gedwongen lening te grijpen. 

Het kohier van 1576 
De revenuen van de eerste lening77, die de ingezetenen van het zich herstellende 

68. SA II, 3978. 
69. SA II, Vrb. K/L, fol. 143v. 
70. SA II, 3979. 
71. SA II, 3980. 
72. SA II, Vrb. K/L, fol. 143v, 214 vlg. 
73. Ibidem, fol. 212; Posthumus, Leidsche lakenindustrie, II, 175. 
74. SA II, 2864(b). 
75. SA II, 3988, 3988*. 
76. R. Fruin, Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog 1588-1598 (Den Haag, 1910) 3. 
77. SA II, 3976. 
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centage is in de laatste kolom het percentage aangeslagenen per bon in verhouding 
tot het stadstotaal opgenomen. 
Het blijkt dat de bonnen met de meeste aangeslagenen ook de grootste groepen 

van hun bevolking zien opgenomen in het kohier, in diezelfde volgorde: 1. het 
Wanthuis, 2. het Gasthuis, 3. Burgstreng. In het bon Rapenburg waren bijna geen 
aangeslagenen, evenmin als in Marendorp Landzijde, Overmare Landzijde, Hoge-
woerd en Kerkvierendeel. 
Als we met deze cijfers de gemiddelde aanslagen per bon vergelijken, kunnen wij 

het beeld iets aanvullen. Marendorp Landzijde blijkt het armste te zijn, echter ge
volgd door Marendorp Rijnzijde en Niclaasgracht. Kerkvierendeel en Overmare 
Rijnzijde scoren overigens ook nogal laag. Aan de top eveneens een ander beeld. 
Nieuwland en Wolhuisvierendeel springen eruit. Maar het Wolhuis met bijna een 
kwart van zijn bevolking aangeslagen, moet heel wat gefortuneerder geweest zijn 
dan Nieuwland, dat zich in de bovenste gelederen van de middenmoot bevindt. 
Burgstreng, Hogewoerd, Gasthuis- en Wanthuisvierendeel liggen zeer dicht bij el
kaar. Maar blijkbaar is het kapitaal in het Wanthuis veel gelijkmatiger over de be
volking verdeeld dan in Hogewoerd, waar slechts 8,10% is aangeslagen. Als pre
cies zou worden nagegaan waar de leden van de veertigraad woonden (6,67 % van 
het totaal!), zou het beeld wellicht aanzienlijk gewijzigd moeten worden. 

Tabel van de gemiddelde aanslagen 
per bon uitgedrukt in guldens, 1576 

Marendorp Landzijde 
Marendorp Rijnzijde 
Niclaasgracht 
Kerkvierendeel 
Overmare Rijnzijde 
Vleeshuisvierendeel 
Zevenhuizen 
Rapenburg 
Gansoorde 
Overmare Landzijde 
Over 't hof 
Wanthuisvierendeel 
Hogewoerd 
Burgstreng 
Gasthuisvierendeel 
Wolhuisvierendeel 
Nieuwland 

Magistraat 
Adel 

9,30 
9,75 

10,50 
11,00 
11,17 
12,37 
12,46 
13,46 
14,00 
14,29 
15,47 
16,10 
16,13 
16,14 
16,20 
21,10 
21,73 

42,00 
91,00 
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Als we tenslotte de positie van de magistraat en de adel in ogenschouw nemen, dan 
blijkt niet alleen dat de stadsbestuurders als groep zeer gefortuneerd zijn, maar dat 
bijna ieder van hen onder de allerwelgesteldste burgers gerekend kan worden. De 
33 aangeslagen regenten vormen tesamen 6,67% van het totaal aantal aangesla
genen, met gemiddeld een aanslag van 42 gld. Dat is bijna drie maal zoveel als de 
gemiddelde aanslag van de totale populatie, die 15,73 gld. bedraagt. Hierbij is de 
adel buiten beschouwing gelaten, omdat zich daaronder (naast 5 aangeslagenen 
van 50 gld.) een uitschieter van 300 gld. bevindt, de vrouwe van Lokhorst. Al met 
al blijkt toch de adel in de stad gemiddeld verreweg het hoogste te zijn aangeslagen, 
maar het betreft slechts zes aangeslagenen. 

Het kohier van 1588 

Op 19 augustus 1588 werd van de pui van het stadhuis afgelezen dat 

zowel om te vervolgen ende crencken de grote Armade ende vlote vanwegen den coninck 
van Spaengien... onder 't gesicht van den landen alhier gebrocht, in zulcken wesen ende 
gesteltenisse als oyt voorheenen eenige vloten zijn toegerust geweest, meenende daer-
mede... dese landen geheelicken te overvallen ende [aan] haere tyrannycque ende moet-
willige regieringe ende barbare heerschingen te onderwerpen, mit wechneminghe ende 
uytroynghe van de ware christelicke religie, alsmede om te beletten de uytcomste van 
den viant tot Duynkercken, Nieupoort ende andere havenen van Vlaenderen... goet 
gevonden es opte propositie van zijn excellentie Van Nassau, goeverneur van Hollant, 
te consenteren in een extra-ordinarissen ommeslach.. .van noch tweehondert duysent 
gulden82. 

Om het Leidse aandeel in genoemde 200.000 gld. te vinden, werden er, bonsgewijs, 
687 personen aangeslagen (plus twee memorie-aanslagen), die ieder aan de ont
vanger Simon Thomasz. van Swieten een bedrag moesten betalen dat varieerde 
van 6 tot 150 gld.83 en gemiddeld ruim 16 gld. bedroeg. Het geld zou met interest 
worden terugbetaald. Onder de bijlagen is het volledige overzicht van alle aan
geslagenen opgenomen. Net als in 1576 was de groep aangeslagenen in de laagste 
categorie de grootste, en wel 156, ongeveer een kwart van het totaal. Onderstaande 
grafiek toont hoe grillig het verloop van de groepen aangeslagenen in 1588 was. 

Veel mogelijkheden om conclusies te trekken hebben we niet. Over vergelijkende 
gegevens uit andere bronnen, zoals bevolkingsaantallen, beschikken we voor 1588 
en omliggende jaren niet. Ook zijn de gemiddelde aanslagen per bon niet berekend. 
De aantallen aangeslagenen zijn wel geteld en vervolgens de percentages daarvan 
ten opzichte van het stadstotaal berekend: 

82. SA II, Aflezingboek E, fol. 280. 
83. Kohier: SA II, 3988*; rekening: SA II, 3988; bijlagen bij de rekening; SA II, 3989. 
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mans naam voorkomen), en wel als volgt: 

aanslag in 1576 aanslag in 1600 

12 personen voor 6 gld. 
9 personen voor 8 gld. 
7 personen voor 10 gld. 
6 personen voor 12 gld. 
5 personen voor 15 gld. 
1 persoon voor 18 gld. 
4 personen voor 20 gld. 
1 persoon voor 25 gld. 
3 personen voor 40 gld. 
2 personen voor 50 gld. 
1 persoon voor 60 gld. 
3 personen voor 75 gld. 

nihil-160gld. 
30- 96 gld. 
40-160 gld. 
30-200 gld. 
30-200 gld. 

140 gld 
60-160 gld. 

300 gld. 
160-400 gld. 
120-800 gld. 
600 gld. 
350-700 gld. 

Het aantal is te klein en de variatie aan aanslagen in 1600 te groot om een regel
matig patroon in de cijfers te ontdekken. Dat de aanslagen in 1600 over het alge
meen minimaal 3 tot 4 keer zo hoog zijn, is naast de verdubbeling tot een excep
tioneel hoge heffing van een 100ste penning, te wijten aan de inflatie, die juist in de 
tweede helft van de zestiende eeuw grote vormen aannam84. Op basis van deze ge
gevens is het derhalve niet mogelijk meer te doen dan individuele vermogensont
wikkelingen te vergelijken. Zo kunnen we constateren dat de slager Jan Claesz. 
Roos blijkbaar betere zaken gedaan had dan zijn collega Gillis Claesz.: beiden be
taalden in 1576 6 gld., maar de laatste viel in 1600 beneden de minimumaanslag, 
terwijl de eerste toen 160 gld. moest betalen. En het kapitaal van de schout Foy van 
Brouchoven is aanmerkelijk hoger gestegen (van 50 naar 800 gld.) dan dat van 
Pieter Joostensz. In 't jopen vat (van 50 naar 120 gld.). 
Kunnen dan de verschillende aanslaggroepen niet vergeleken worden, wel bestaat 

de mogelijkheid de veertigraden als groep in 1576 en 1600 naast elkaar te zetten. 
In het eerstgenoemde jaar maakten zij 6,67 % van het aantal aangeslagenen uit 
(waarbij ze 15% van de aanslag voor hun rekening namen); in 1600 bedroegen 
deze percentages respectievelijk 3,7 en 9,9 %. In beide jaren was hun gemiddelde 
aanslag bijna driemaal die van de gehele stad. Maar in 1576 bevonden zich onder 
hen, op één edelvrouwe na, de absolute topvermogens, terwijl er in 1600 nog tal
loze edelen en niet-edelen hoger waren aangeslagen dan de hoogst genoteerde veer-
tigraad. 

84. R. R. Palmer, A History of the Modern World (New York, 1963) 98. Voor Leiden zie Posthu
mus, Leidsche lakenindustrie, II, 188-218. 
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GRAFIEK VAN DE AANTALLEN AANGESLAGENEN PER BON IN 
1576, 1588, EN 1600 

1576: ZWART, 1588: GESTIPPELD, 1600: BLANCO 

1. Wanthuis 6. Zevenhuizen l l .  Kerk 1/4 16. Overmare Rz. 
2. Wolhuis 7. Rapenburg 12. Gansoorde 17. Overmare Lz. 
3. Vleeshuis 8. Nieuwland 13. Niclaasgracht 
4. Gasthuis 9. Hogewoerd 14. Marendorp Rz. 
5. Over 't Hof 10. Burgstreng 15. Marendorp Lz. 

De overeenkomst van indeling naar de bonnen, die in alle drie kohieren gevolgd is, 
levert een belangrijk gegeven op voor ons onderzoek. Hierdoor ontstaat de mo- 
gelijkheid vergelijkenderwijs de ontwikkelingen na te gaan van de stadswijken, zij 
het dat de gegevens van 1588 te schaars zijn om er intensief bij te kunnen worden 
betrokken. We kennen de aantallen aangeslagenen en voor 1576 en 1600 ook een 
benadering van hun percentage van de gehele bonbevolking en de gemiddelde aan- 
slagen per bon, waarbij we goed in het oog moeten houden dat we voor 1576 niet 
weten bij welke minimumgrens van de vermogens begonnen werd met de aanslag. 
Hoe verliep de ontwikkeling de eerste 25 jaar na het beleg? In 1600 bestond er een 

concentratie van kapitaal in de bonnen Rapenburg en Vleeshuisvierendeel, waarbij 
direct moet worden opgemerkt dat er in het zeer grote en volkrijke bon Rapen- 
burg voornamelijk een behoeftige bevolking leefde, terwijl dat in het kleine Vlees- 
huisvierendeel niet het geval was. In 1576 vinden we de hoogste gemiddelde aan- 
slagen in Nieuwland en Wolhuis, die in 1600 nog wel tot de subtop behoorden,
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BIJLAGE II 

LIJST VAN IN HET KOHIER VAN 1600 VOORKOMENDE BEROEPEN 

Beroep 

1. Advocaat 
2. Apotheker 
3. Appelkoper 
4. Bakker 
5. Barbier 
6. Besnieder 
7. Bezemmaker 
8. Bierdrager 
9. Bleker 

10. Bode 
11. Boekdrukker,-verkoper 
12. Bontwerker 
13. Boomgaardman 
14. Borstelman 
15. Boterkoper 
16. Bouwman 
17. Brandewijnzieder 
18. Brouwer 
19. Brouwersknecht 
20. Buidelmaakster 
21. Chirurgijn 
22. Cipier 
23. Dekenmaker 
24. Deurwaarder 
25. Dominee 
26. Drapier 
27. Dijkgraaf, hoogheemraad 
28. Economicus 
29. Fokker 
30. Franchijnmaker 
31. Garen twijnster 
32. Glasschrijver 
33. Glazenmaker 
34. Gorter 
35. Goudsmid 
36. Graankoper 
37. Haarmaker 
38. Harnasverkoper 
39. Hekelster 
40. Hoedenmaker 
41. Hoedstoffeerder 
42. Hoefsmid 

hoogste of 
enige aanslag 

30 
100 
40 

350 
30 
40 
20 
50 
30 
40 

300 
50 
60 
48 
50 

240 
30 

500 
20 
-

60 
30 
20 
30 
50 
70 

240 

90 
40 

70 
72 
40 
80 

700 
50 
40 

60 
-

30 

laagste 
aanslag 

25 
40 
20 

30 
30 
30 
30 
30 
30 

50 

30 

-
25 

50 

30 

30 
30 
-

30 
40 

_ 

aantal

2 
3 
3 

42 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
7 
2 
5 
1 
1 

24 
1 

16 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
3 

32 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
9 
3 
8 

10 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
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Beroep 

43. Hoepelmaker 
44. Hosebreier                                                           1 
45. Hoseverver 
46. Houtverkoper 
47. Huiden vetter 
48. Huikmaker 
49. Kaaskoper 
50. Kalkbrander 
51. Kalkvoerder  
52. Kantoorkleed-, karpetwerker 
53. Kassier 
54. Kleermaker, snijder 
55. Klerk ter secretarie 
56. Koek-, pasteibakker 
57. Kok 
58. Kolonel 
59. Kommandeur  
60. Konrooier 
61. Konijnenkoper 
62. Koopman 
63. Koopman in baai, saai, warp of linnen 
64. Koperslager 
65. Koppedraaier 
66. Kousenbreier, -maker 
67. Kramer 
68. Kruidenier 
69. Kuiper 
70. Lakenbereider, -koper, -reder 
71. Landmeter 
72. Leidekker 
73. Linnen wever 
74. Lintwerker 
75. Lijmzieder 
76. Lijndraaier 
77. Lijnwatier 
78. Mandenmaker 
79. Metselaar 
80. Molenaar 
81. Mouthandelaar 
82. Mutsdrapier 
83. Notaris 
84. Olieslager 
85. Onderschout 
86. Ontvanger 
87. Organist 
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hoogste of laagste aantal 
enige aanslag aanslag 

30                        1 

30                        1 
240 
100                        1
50                        1 
80 
30                         1 
27                         1 
40 
30    
100 
80 
50 
40 
80 
100 
15 
30 

1200 
240 
100 
30                         1                    
30 
60 
250 
50 
300 
72 
250 
30 
100 
30                           1
48 
50 
200 
50 
48 
270                           1
25                           1
100 
200 
50                           1
100 
30                           1

30 

60              3 

20 

-
30               2        

 30 
30 

-
20             10
30              3

20               4 
40               2 
30               11 
-               16
30               20 
-                3
40                2 
-                3
30                2 

40                2 
30                2 
20                6
-               12
-                7

30                9
30                8 

60                2 

    7 
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    1 

       12 
  

      4 
      2 
     1 
     1 
     1 
       1 
      17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIJLAGE III 

OVERZICHT VAN ALLE AANGESLAOENEN IN HET KOHIER VAN MAART 1576 

aanslag in gld. 
bonnen 

Marendorp Landzijde 
Marendorp Rijnzijde 
Niclaasgracht 
Kerkvierendeel 
Overmare Rijnzijde 
Vleeshuisvierendeel 
Zevenhuizen 
Rapenburg 
Gansoorde 
Overmare Landzijde 
Over 't hof 
Wanthuisvierendeel 
Hogewoerd 
Burgstreng 
Gasthuisvierendeel 
Wolhuisvierendeel 
Nieuwland 
Magistraat 
Adel 

6 

10 
8 
9 

10 
7 
4 
6 
7 

13 
4 
6 

13 
8 

12 
13 
5 
7 
1 

8 

4 
4 
2 
1 
2 
2 
6 

2 
2 
2 
5 

4 
3 
2 
4 

10 

3 
3 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
3 

7 
2 
5 
2 
4 
2 
3 

12 

4 
1 
3 
2 
2 
1 
4 
2 
3 
4 
2 
7 
2 
4 
4 
1 
5 

15 16 

1 
2 
2 

4 
1 
2 
3 
1 

14 
1 1 
4 
2 
4 
3 
1 

18 

1 
1 
1 

1 
2 

2 

2 
3 
1 
2 
3 

3 

20 

1 

2 

2 
2 

4 
2 
1 
2 
9 
2 
3 
2 

25 

1 
1 

1 
2 

4 
4 
2 
6 

1 
7 

30 

1 

1 

1 
1 

1 
3 

36 

2 
1 

2 
1 

2 
1 
1 
1 

40 

2 

1 

1 

3 
2 
5 
1 
2 
1 
6 

50 

1 

1 
1 
2 

2 

1 
1 
1 
3 
5 

60 

1 

1 

1 

1 

3 

75 

1 

1 
2 
3 

100 300 

1 
3 

1 

totaal 

24 
20 
24 
17 
17 
16 
24 
15 
29 
17 
19 
62 
23 
42 
46 
25 
37 
33 
6 

totaal 143 45 48 51 45 1 22 32 29 8 11 24 18 1 496 
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. BIJLAGE IV. 

OVERZICHT VAN ALLE AANGESLAGENEN IN HET KOHIER VAN 1 5 8 8 

aan 
bonnen 

islag in gld. 
p.m. 6 8 10 12 15 18 20 24, 

25 
28, 
30 

35, 
36 

40 50 60 75 80 100 150 totaal 

Burgstreng 1 
Wanthuisvierendeel 
Gasthuisvierendeel 
Nieuwland 
Zevenhuizen 
Wolhuisvierendeel 
Marendorp Rijnzijde 
Hogewoerd 
Marendorp Landzijde 
Kerkvierendeel 1 
Gansoorde 
Overmare Rijnzijde 
Rapenburg 
Niclaasgracht 
Over 't hof 
Vleeshuisvierendeel 
Overmare Landzijde 

8 
13 
15 
14 
13 
9 

10 
12 
9 
7 
8 

14 
5 
9 
3 
2 
5 

1 
10 
2 
5 
6 
4 

11 
7 
6 
5 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
2 

00
 

O
O

 

4 
2 
8 
4 
7 
3 

12 
7 
3 
5 
2 
5 
4 
3 
2 

1 
9 
3 
4 
2 
2 
2 
4 
6 
3 
2 
3 
4 
2. 
2 
2 
3 

15 
10 
7 
1 
4 
4 
5 
4 

4 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
4 

10 
3 
1 
2 

1 
4 
4 
2 
2 

1 
3 
1 

9 
4 
1 
5 
1 
3 
2 
2 

2 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
1 

8 
9 

11 
5 
4 
2 
2 
1 
1 

2 
2 
3 

 2 

2 

7 
1 
4 
1 

4 
3 

4 
4 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
3 

2 
1 

2 
2 
1 

4 

8 
5 
3 

2 

1 
1 

1 

1 

3 
1 
3 

1 
4 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

77 
76 
56 
49 
47 
43 
43 
41 
39 
37 
35 
35 
28 
23 
21 
20 
18 
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> 
Z 
S 
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> 
z 
cd 
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PIETER CORNELISZOON HOOFT 

dens zijn Grand Tour, in 1598 begonnen, die hem vanaf La Rochelle, via Parijs en 
het Rhonedal naar Italië zou voeren, en dwars door het Duitse Rijk weer naar de 
Republiek terug. Waarop was deze reis, waarop was de gehele opleiding gericht? 
Op een zelfde leefpatroon als dat van de vader - de combinatie van handel en be
stuur? Op een wetenschappelijke of bestuurlijke carrière alleen? De bronnen geven 
daarop geen direct antwoord. En te voorbarig is het om een keuze voor een ambte
lijke loopbaan e silentio te concluderen uit het feit, dat Pieter Corneliszoon in zijn 
beschrijving van zijn reis, zijn Reis-heuchnis, en in zijn Rijmbrief uit Florence aan 
de Amsterdamse kamer de Eglantier vooral uiting gaf aan zijn bewondering voor 
de klassieken en met geen woord over de handel repte. 
Oppervlakkig zijn deze beide geschriften over Hoofts Grand Tour, vergelijkbaar 

met de verdere poëzie uit zijn jonge jaren. Ook die was pril, schools, vaak directe 
navolging van de klassieken naar vorm en onderwerp. Bovendien verwerkte Pieter 
Corneliszoon daarin herhaaldelijk levenswijsheden, die hij uit de antieken en hun 
commentatoren had opgezogen en vervolgens aan zijn lezers wilde voorhouden. 
In zijn eerste toneelspel, Achilles en Polyxena, wellicht vóór 1598 geschreven, sprak 
hij zich bij voorbeeld reeds uit over de eigenschappen van de goede vorst: 

Maer diet gemoet in tegenspoet off noot 
Gestadich heeft en altoos even groot, 
Al heeft hij goet noch staet nochtans is hij 
Gheboren tot des werrelts heerschappij. 

Als sulcken man, een coninckrijck aenvaert, 
Met slavernij sijn volck hij niet beswaert, 
Maer gaet hem tot de lantbestiering spoen, 
Om aen sijn volck doort heerschen dienst te doen6. 

Dezelfde redenering zou hij in zijn volgende stuk, Theseus en Ariadne, opnieuw 
onder woorden brengen7. Maar deze wijsheden vloeiden Pieter niet uit de pen ten 
gevolge van de praktische situatie van de dagen waarin hij zijn stukken schreef. 
Het waren louter theoretische uiteenzettingen, die geen enkel bewijs inhouden voor 
interesse of inzicht in de politieke problemen van het ogenblik. Voor de onder-
 
Brandt het in de bedoelde passage voorkomen, alsof Hooft wél aan de Leidse universiteit studeer

de, namelijk bij Pijnacker; een inschrijving van Pieter vóór zijn Grand Tour bestaat echter niet. 
6. P. C. Hooft, 'Achilles en Polyxena', in: P. C. Hooft, Gedichten. II, P. Leendertz Wz. en F. A. 
Stoett, ed. (Amsterdam, 1900) 45-97, namelijk 69, vss. 783-790. Geen volstrekte eensgezindheid 
bestaat er over de datering van dit stuk: H. W. van Tricht, P. C. Hooft (Arnhem, 1951) 10, plaatst 
het vóór de Italiaanse reis; G. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letter
kunde, II (2e dr.; 's-Hertogenbosch, 1958) 165, met enige twijfel daarna. 
7. P. C. Hooft, 'Theseus en Ariadne', in: Hooft, Gedichten, II, 99-144, namelijk 106-107, vss. 
129-168, vooral 165-168. Het stuk werd, naar algemeen wordt aangenomen, na Hoofts terugkeer 
uit Italië voltooid. Zie over de invloeden op de jonge Hooft betreffende onder andere de politica: 
F. Veenstra, Bijdrage tot de kennis van de invloeden op Hooft (Assen, 1946) 197-211 en  passim. 
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werpen uit het verleden, door Hooft junior gehanteerd, geldt dit in gelijke mate. 
Een pragmatische aanpak van de geschiedenis ten dienste van eigentijdse staat
kundige of andere kwesties, zoals die door de zeventiende-eeuwse geschiedbeoefe-
naren werd nagestreefd, valt bij hem in deze levensfase nog niet te bespeuren. Als 
Van Tricht, zijn jongste biograaf, Hooft een 'vroegrijp talent' noemt8, dan heeft hij 
daarin wel gelijk voor wat betreft zijn kennis, voor zijn beheersing van taal en 
poëtische vormen, voor zijn affiniteit tot gedeelten van de filosofie der antieken. 
Maar voor Pieter Corneliszoon als historicus is dat etiket beslist niet bruikbaar. 

Ca. 1605-1613. Rechtvaardiging van de opstand 
Omstreeks 1605 moet het geweest zijn, dat Pieter uiteindelijk koos voor een ambte
lijke loopbaan. Het meest sprekende bewijs daarvoor is wel, dat hij zich in novem
ber 1606 aan de Leidse universiteit liet inschrijven als student in de rechten - de 
meest aangewezen studie voor de toekomstige magistraat. Zo doende had hij, hoe 
aarzelend wellicht ook, tegelijk een eerste stap gezet op de weg, die voerde naar 
meer directe betrokkenheid bij het praktisch-politieke gebeuren. Een tweede le
vensfase was daarmee ingegaan. In Leiden zal Hooft opnieuw geconfronteerd zijn 
met de denkbeelden van Tacitus. Want iedere eerstejaars moest een voortgezette 
scholing in het latijn volgen, waarbij door hoogleraren als Merula en Baudius 
sterk de nadruk werd gelegd op Tacitus' werk. Diens compact woordgebruik 
werd boven Cicero verkozen, zijn zoeken naar oorzaken en gevolgen in het ge-
schiedverloop boven de oppervlakkiger behandelingswijze van Livius. Bovendien 
vond Tacitus' politieke denken meer en meer ingang als school voor staatsmans
wijsheid. Tacitus was voorstander van de aristocratisch bestuurde republiek; maar 
toen die republiek in de werkelijkheid van het oude Rome door inwendige tegen
stellingen was ondergegaan, legde hij zich neer bij het optreden van Augustus, de 
monarch. Diens gematigde, eenhoofdige bewind bleek nodig om orde en rust te 
herstellen. Echter, over volgende keizers oordeelde Tacitus niet langer zo: die wa
ren voor hem toonbeelden van corruptie en machtswellust. Als pragmaticus kwam 
hij uit zijn werk naar voren, als pessimist ook. 
Hoe diepgaand Hooft zich daarnaast in de rechten heeft ingewerkt, valt moeilijk 

na te gaan. Slechts kort verbleef hij in Leiden: mogelijk zelfs voor de zomer van 
1607 was hij er alweer vertrokken9. Toch noemde zijn Leidse hoogleraar Pijn
acker hem in oktober 1608 studiorum litterariorum candidatus, wat door Pieter 

8. Van Tricht, Hooft, 10. 
9. In een brief aan de juridische hoogleraar Pijnacker, d.d. 28 oktober 1608, zegt Hooft, dat zijn 
vertrek uit Leiden 'plus quam annus est', meer dan eenjaar tevoren plaats vond (Van Tricht, ed., 
Briefwisseling, 1,102-103). Hij was er ingeschreven op 30 november 1606, en opnieuw op 21 maart 
1607 (Album Studiosorum, Universiteitsbibliotheek Leiden, A.S.F. VII, 226 en 229). Een dergelijke 
dubbele inschrijving is op zichzelf enigszins merkwaardig, maar kwam wel meer voor. Met deze 
inschrijvingen corresponderen twee plaatsen in de zogenaamde Recensielijsten, waarin werd ge-
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het meeste accent onder invloed van de toenemende tegenstellingen tussen het 
regentendom en Oranje. Dat daarnaast de calvinisten hun eigen Oranjemythe zou
den ontwikkelen - die van Willem, strijdend voor de ware, gereformeerde kerk -
worde hier alleen volledigheidshalve vermeld. 
Hoofts staatkundige visie van deze levensperiode, zoals ik die zou willen afpalen, 

komt het duidelijkst naar voren in zijn Geeraerdt van Velsen, verschenen in 1613. In 
dramatische vorm werkte de dichter hierin de problematiek uit van de opstand te
gen de landsheer, in dit geval aan de hand van de opstand van de edelen Vel
sen, Woerden en Aemstel tegen de tyran Floris V. Twee vormen van op
standigheid wijst Hooft ons hier aan. Daar is het streven van Velsen en Woerden 
om Floris te bestrijden op grond van haatgevoelens en 'hoop tot hoogher luck'19 -
een verwerpelijk streven, omdat het slechts tweedracht en scheuring onder het volk 
zal brengen. Daar is echter ook de houding, bepleit door de nobele Gijsbert van 
Aemstel, die de revolte afhankelijk wil stellen van het besluit van ridderschap en 
steden, van de Staten dus 'Daer d'opperheyt by staet'20. Want, aldus beredeneert 
Aemstel, dat wil zeggen de dichter zelf, zijn visie: 

Wil 't beste deel des volcx verheert zijn van Tyrannen, 
Het oordeel staet an haer: des dulden zy, elck een 
Die dulde dan met haer, oft geev' hem elders heen21. 

Niet elke opstand, dus, is gerechtvaardigd; alleen die, welke door de Staten is ge
propageerd. Dat brengt Hooft nog eens nadrukkelijk onder woorden in de be
roemde 'Rey van Amstellandsche Joffrên', waarin hij juist Aemstel prijst: 

Den oopenbaeren Dwinghelandt, 
Met moed te bieden wederstandt, 
En op den harssenpan te treeden; 
Om, met het storten van zijn bloedt, 
Den vaderlande 't swaerste goedt, 
Den gulden vryheyt te bereeden; 

Dat is, van ouwder hercoomst wydt, 
By d'aldertreffelycxt altydt 
Beloondt met eerenbeelden dancklyck. 
De roem is uytgheblaesen, met 
Gheleertheyts heldere trompet, 
In schrift, en dichten onvergancklijck. 

19. P. C. Hooft. Geeraerdt van Velsen, F. A. Stoett, ed. (Zutphen, s.a.) vss. 1062-1063. 
20. Ibidem, vs. 781. 
21. Ibidem, vss. 786-788. 
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De lofkrans groenens nimmer moe, 
Die comt het hayr der sulcken toe, 
Die 't al, voor 't alghemeene waeghen: 
Ghelijck den Heer van Aemstel tracht. 
Hoewel zijns selschaps overmacht, 
Hem let zijn voorstel te bejaeghen22. 

De laatste verzen geven het aan: Aemstel moet zich neerleggen bij de plannen van 
de andere samenzweerders. Burgerkrijg is inderdaad het gevolg - maar daarmee 
eindigt het drama niet. De Stroomgod van de Vecht kondigt de verrijzing van de 
Nederlanden aan, als van een foenix. Zij zullen zich, voorgegaan door Oranje, van 
dwingelandij bevrijden en tot grote bloei komen. En 

's Lands Staeten, die ghespaert en hebben bloedt noch schatten, 
Nocht sorch, in 's vryheyts dienst, die sullen dan hervatten 
Het aensien en ghesach dat haer van oudts toequam23. 

In die situatie zullen zij de nieuwe Nassau, Maurits, 'stellen . . . in 't Vorstelijck 
bestier'24, hetgeen hier, zoals blijkt uit het vervolg, betekent: in de stadhouderlijke 
waardigheid, bekleed met het opperbevel. Niet aan de tweedracht dus, maar aan de 
bloei is het laatste woord. 
Zo maakte Hooft thans wèl van thema's uit het verleden gebruik om politieke op

vattingen uit te dragen; thema's die een zekere bekendheid genoten, zoals met name 
in het geval van Floris V. Figuren als Filips II, Floris V en Tarquinius Superbus 
vertoonden overeenkomst met elkaar, en konden dus voor elkaar model staan als 
het ging om lering aan de lezer of toeschouwer. Echter, er waren ook verschillen. 
Men zie de tyran Floris V: deze, 'de gemeente lang gequeeckt hebbende (= het 
volk lang begunstigd hebbende) om den Adel t' onderdrukken', had in feite enkel 
de ridderschap tegen zich verbitterd, aldus Hooft25. Daarin week de opstand tegen 
Floris duidelijk af van die tegen Filips II; ofwel: de achtergronden van beide revol
tes waren totaal verschillend van elkaar. Van belang was dat kennelijk niet voor 
Hooft: de oppervlakkige gelijkenis der gevallen, de strijd tegen dwingelandij, was 
voor hem voldoende. 
In dit opzicht week Pieter Corneliszoon niet af van de gewoonten van zijn tijd

genoten. In zijn staatkundige opvattingen deed hij dat evenmin. De visie, door hem 
weergegeven, was echter niet langer theoretische humanistenwijsheid. Eenmaal ge
confronteerd met de alledaagse werklijkheid entte hij zijn ideeën op de praktische 

22. Ibidem, vss. 1240-1257. 
23. Ibidem, vss. 1024-1026. 
24. Ibidem, vss. 1527-1530. 
25. Ibidem, 1 (Inhovdt). 
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Hoofts vorst, bekleed met het 'hóóghgezag' - de souvereiniteit -, zou dus ook moe
ten staan boven de kerk, opdat geestdrijverij door hem kon worden beteugeld, en 
de staat daardoor niet te gronde zou gaan. 

Prins Maurits, in de Geeraerdt van Velsen zeer geroemd, zou in de dagen waarin 
Hooft zijn Baeto schreef, zo'n vorst kunnen zijn. Maar toen de prins in juli 1617 
bij de contra-remonstranten ter kerke ging, en hij niet langer boven de partijen 
stond, was deze kans verkeken. Aannemelijk is, dat Hooft in Maurits door diens 
houding toen en in de volgende jaren zeer is teleurgesteld, mede omdat hij de prins 
zulk een andere rol had toebedacht. Wijst het feit, dat de drost bij 's prinsen over
lijden in 1625 geen gedicht aan hem heeft gewijd, niet in deze richting? Voor Baeto 
had de partijkeuze van de stadhouder ten gevolge, dat het stuk door Hooft onder 
zich werd gehouden. Het kon immers niet opgevoerd worden: te duidelijk zou Mau
rits het tegendeel van de goede Batavenvorst blijken. Het verscheen dan ook pas in 
januari 1626 in druk na de dood van de prins. 

Zo kwam er, onder invloed der recente ontwikkelingen, een duidelijke verruiming 
in Hoofts oorspronkelijk zo traditionele visie. Vooreerst legde hij de nadruk op het 
nut van een goed, dus gematigd eenhoofdig gezag. Monarchist-uit-principe werd 
hij echter niet: alleen al het feit, dat de Staten in Baeto nog een zekere, zij het be
perkte rol bleven spelen, wijst daar op32 . Met deze verandering in opvattingen wer
den, na de voltooiing van Baeto, enkele andere verbonden - veranderingen die door 
Hooft in zijn hiervóór al genoemde opdracht van de Henrik de Grote helder zijn 
uiteengezet. 
Duidelijk heeft Hooft zich in de jaren 1617 en 1618 nader bezonnen op de vraag, 

hoe hij zijn nieuwe opvattingen het meest effectief zou kunnen mededelen aan zijn 
tijdgenoten, gebruik makend van de geschiedenis, de leermeesteres van het heden. 
Niet langer meende hij, dat hij zijn doel kon bereiken door het kiezen van een wille
keurig historisch voorbeeld, of met de weergave van een reeks feiten die slechts 
oppervlakkige gelijkenis met de eigen tijd vertoonden: 

alle exempelen en strecken zó klaar een spieghel niet; ende is 't zonder wel evene over-
eenkoomst van omstandigheden, hachelijck daar op aan te gaan. 

Alleen behandeling van die gebeurtenissen zou zinvol zijn, waarvan ook de dieper
liggende omstandigheden, de achterliggende structuren, vergelijkbaar waren met 

32. Het verdient opmerking, dat in deze zelfde jaren via het Aristotelisch denken ook in de poli
tieke theorie steeds sterker nadruk werd gelegd op de monarchie in plaats van de aristocratie. Het 
is echter de vraag, of deze verschuiving in het academisch, nauwelijks op de praktijk stoelend 
denken van invloed is geweest op de wijziging in de opvattingen van Hooft. De drost was van 
politiek-theoretische geschriften op de hoogte, maar manifesteerde zich in deze tijd toch vooral 
als een man, die in zijn ideeën uitging van de werkelijkheid van alledag. Vgl. E. H. Kossmann, 
Politieke theorie in het zeventiende-eeuwse Nederland (Amsterdam, 1960) 10-19. 
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het heden: 

Oórzaack, herkoomst, toeleg, achterdocht, geneghenheidt, geleghenheidt, wegh, wijze, 
reden en raadt reppen, zijn leeringen voor de geene die goede lucht hebben, óft hun ver
nuft, met vlijt, te bate komen. 

Echter zouden, naar Hooft vreesde, van vele perioden de omstandigheden voor het 
merendeel der lezers niet meer te begrijpen zijn. De geschiedschrijver kon dan ook 
alleen effect sorteren als hij zocht naar episoden, die zich afspeelden binnen een nog 
te vatten kader. Ofwel, hij diende zich vooral te richten op 

't geen zich naest aen onzen tijdt heeft toeghedraghen. De waarom is, dat de gelijckaar-
digheidt tusschen die ende de dagelijcksche handelingen behendighst onderwijst, hoe 
deze op 't gevoeghlijckst te slijten staan. 

Het was de geschiedenis van gisteren, waarop de thans volgroeide politicus Hooft 
de nadruk wilde leggen, die hij diepgaand wilde beschrijven, omdat alleen zó'n be
schrijving voor de mens van vandaag werkelijk vruchten kon afwerpen33. 
Ook tot een ander publiek heeft Hooft zich willen richten. Een beschrijving van 

het jongste verleden zou, naar zijn mening, alleen zijn nut afwerpen voor mensen, 
die 'eene middelbare belezenheidt' bezaten. Vooral doelde hij daarmee op de staats
lieden; die had hij ook op het oog toen hij in de reeds geciteerde zinsnede sprak over 
mensen 'die goede lucht hebben', over intelligente lezers. Die beschikten ook, zo 
zou hij enkele jaren later schrijven, over voldoende oordeelkundigheid - oordeel
kundigheid die immers 'niet oft nauwlijx scherp genoegh wezen kan, zonder ge
streken te zijn op den wetsteen der ervaerenheit'34. Ervaring bezat de staatsman 
stellig, maar omgekeerd zou hij toch best enige ruggesteun vanuit de geschiedenis 
kunnen gebruiken als hij bezig was met 'zaken die den tredt gaan, ende overleg 
lijden'. Niet langer stond Hooft nu blijkbaar het groter publiek, dat hij via het to
neel kon bereiken, voor ogen. Was daarvan het feit, dat dat publiek ten gevolge 
van de situatie tijdens het Bestand juist voor zijn Baeto en de daarin vervatte bood
schap onbereikbaar was geworden, mede oorzaak? In ieder geval paste in zijn nieu
we conceptie de dramavorm - die 'geschiedeniss met fabelen zoo deghelick ge-
voeght' zoals Huygens zijn Baeto omschreef35 - niet meer. Aan weloverwogen 

33. Ik citeer hier de versie van de opdracht in Van Tricht, ed., Briefwisseling, I, 537-540. 
Jan Romein, de enige die bij deze passages even stilhoudt, vat Hooft hier samen met de woorden: 
'men heeft er afstand van [namelijk van de 'studie van de kortverleden tijd'] en tegelijk 
herinnering'. Naar mijn opvatting legt hij hiermee iets meer in Hoofts woorden dan de drost heeft 
bedoeld; meer dan om de herinnering ging het Hooft bij het propageren van de beschrijving van 
het jongste verleden om de herkenbaarheid van de structuren, waarbinnen de als voorbeeld ge
kozen gebeurtenissen zich afspeelden. J. Romein, 'Hooft als historieschrijver', in: J. Romein, 
Tussen vrees en vrijheid (Amsterdam, 1950) 187-211, namelijk 201. 
34. Van Tricht, ed., Briefwisseling, I, 725 (24 juni 1629). 
35. Ibidem, 535 (31 januari 1626). Vergelijk de brief d.d. 19 mei 1618 van Hooft aan Hugo de 
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was hij een sleutelfiguur in het gebeuren geworden. Meer nog dan in Baeto staat in 
de Henrik de Grote dan ook het vorstelijk ingrijpen centraal, zozeer dat daarachter 
de rol van de bevolking sterk terugwijkt - en dat wordt door de schrijver, op grond 
van de omstandigheden, als gerechtvaardigd beschouwd. Kritiek op het koninklijk 
handelen wijst Hooft resoluut van de hand, vooral waar het gaat om het verwijt, 
dat Hendrik in religiosis onverschillig zou zijn geweest. Waarvan de koning grote 
afkeer had, schrijft Hooft dan, was van de 'uytwendighen schyn van heyligheidt'; 
maar daarmee wordt zijn vroomheid niet ontkend. Want hij 'viel liefst in 't ver-
bórghen zynen schepper te voet'41. Verdedigde, tussen haakjes, de drost hier tege
lijk zijn eigen libertinisme? Het was, samenvattend, de praktische uitwerking van de 
ideeën der Franse politiques die Hooft, via zijn eerste echte geschiedwerk, in de Ne
derlandse Republiek wilde aanbevelen als remedie tegen de dreigende burgeroorlog. 
Inhoudelijk vloeide Henrik de Grote logisch uit Baeto voort; niet zonder reden 

noemde Constantijn Huygens Baeto dan ook Hendriks 'voorloper'42. Nog duide
lijker wordt de samenhang tussen beide geschriften door het feit, dat Hooft ze ge
lijktijdig liet drukken: Baeto kwam uit in januari 1626, Henrik de Grote twee maan
den later omdat het privilege ervoor nog even op zich liet wachten. Ondanks het 
verstrijken van negen jaren sinds de voltooiing ervan had de Baeto voor Hooft toch 
zijn belang behouden. Nog sprak hij in 1626 over de 'wichtigheit der stoffe' van het 
toneelstuk, geschreven 'om aen 't gemeen te dienen'43. Twee vorstenspiegels gaf hij 
nu tegelijk uit, en niet toevallig op dit moment. Frederik Hendrik was immers juist 
als nieuw stadhouder opgetreden. Het lijkt niet gewaagd te veronderstellen, dat de 
prins de eerste van de mannen van staat was, voor wie Hoofts geschriften van nu 
aan bestemd waren. 
Intussen hadden beide werken nog een andere element met elkaar gemeen: hun 

relatie tot Tacitus. Voor Baeto was de stof aan de klassieke auteur ontleend; de in 
beide geschriften uitgewerkte staatkundige visie, de beklemtoning van de vorst als 
remedie tegen tweespalt, was bovendien aan die van Tacitus verwant. Hooft kende 
diens denkbeelden al vanuit zijn jeugd, en zeker uit zijn Leidse periode. Maar juist 
de vergelijkbare toestand van de Romeinse republiek van weleer en de Nederlandse 
van thans zal die denkbeelden voor hem des te actueler gemaakt hebben. Boven
dien ontleende hij, in waarschijnlijk niet onbelangrijke mate, aan Tacitus de opvat
ting dat de historieschrijver niet slechts feiten, maar ook achtergronden moest me
dedelen; èn entte hij zijn taal en stijl op die van de Romeinse auteur. Voortdurend 
herlas hij dan ook deze 'wysten Historischryver', deze 'Staetwijzeman': twee-en-

41. Ibidem, 239. Vergelijk Hoofts instemming met de visie van Leonora Hellemans, 'dat de 
Religie in 't gemoedt ende niet in 't wtwendighe geleghen is'. Van Tricht, ed., Briefwisseling, I, 
623 (omstreeks 27 augustus 1627); zie ook Baeto, vss. 415-418. 
42. Van Tricht, ed., Briefwisseling, I, 535 (31 januari 1626). 
43. Ibidem, 524-525 (13 januari 1626). 
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vijftig maal volgens Gerard Brandt44, ondertussen doorwerkend aan zijn Henrik 
de Grote. En om meer greep nog op zijn voorbeeld te krijgen begon hij, waarschijn
lijk omstreeks 1625, zelf stukken Tacitus te vertalen. Om stijl en mentaliteit dus be
studeerde hij zijn klassieke voorbeeld. 
Zo was deze derde periode er een van ommekeer in Hoofts ontwikkeling als ge-

schiedbeoefenaar. Thans was het een sterk persoonlijke visie, die hij door middel 
van de historie wilde uitdragen. De schijnwerpers waren ten volle gericht op de 
vorst als redder in de nood; soms overbelichtten zij deze vorst zelfs. Daarmee wa
ren echter door Hooft niet tegelijkertijd al zijn vroegere ideeën overboord gezet -
de Staten bij voorbeeld behielden wel aanzien in zijn geschriften, zijn religieuze to
lerantie bleef onverminderd bestaan -, maar die ideeën hadden soms een totaal 
andere nadruk gekregen in de nieuwe conceptie. Eigen eisen aan vorm en taal had 
de drost hieraan toegevoegd. Daarmee ontplooide hij zich als een, wat Vondel zou 
noemen, 'devoot polityk'45. 

1626-1647. Evenwichtigheid en nuancering 
De laatste twintig jaren van Hoofts leven tonen ons een duidelijke evenwichtigheid, 
een zekere bezadigdheid ook. Veranderingen zowel in zijn persoonlijk leven als in 
de politieke toestand leverden hun bijdragen daartoe. Weduwnaar sinds 1624, ver
wierf hij in 1627 in Leonora Hellemans een echtgenote, die hem tegelijk met es
prit en zakelijkheid terzijde stond. Zij was de gewaardeerde gastvrouw als Hooft op 
het Muiderslot, of 's winters in hun huis aan de Amsterdamse Keizersgracht, meer 
dan voorheen verwanten en kennissen ontving. Met dezen, vertrouwde vrienden 
zowel als nieuwe bekenden, voerde de drost bovendien een steeds omvangrijker 
persoonlijke correspondentie. Daarin werden dikwijls zijn geschriften, met name 
de historische, besproken, en nog vaker de gebeurtenissen van alledag. 

Meer dan ooit tevoren lijkt Hooft zich in deze jaren geïnteresseerd te hebben voor 
wat omging in de Republiek, en in de wereld tot ver daarbuiten. Evenwel, van het 
nieuws daaromtrent, dat hem in de wintermaanden in Amsterdam snel bereikte, 
was hij vrijwel geheel verstoken als hij, meestal van april tot oktober, op het Mui
derslot woonde. Het is dan ook niet zo vreemd, dat hij in april 1629, toen hij naar 
zijn ambtsgebied moest afreizen juist toen Frederik Hendrik begon aan de veldtocht 
naar Den Bosch, zijn zwager Joost Baek vroeg, hem wekelijks op de hoogte te hou
den van het gebeuren. Daarmee begon een correspondentie, die gedurende alle 
Muidense verblijven van de Hoofts zou worden voortgezet46. 

44. Brandt, Leven, 32. 
45. Geciteerd door Cornelissen, Hooft en Tacitus, 98. 
46. Zie met name de brieven van 8 april 1629, waarin Hooft klaagt over de eenzaamheid in 
Muiden; en die van 20 april, waarin hij om wekelijkse zending van het zaterdags verschenen 
nieuws vraagt (Van Tricht, ed., Briefwisseling, I, 692-693 en 707-710). Betreffende Franse en 
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Tacitus in deze jaren niet langer alleen materiaal ontleende om, zoals voorheen, de 
goede vorst mee te schilderen. Uit de verhalen van de antieke auteur omtrent de 
verdorvenheid van de keizers na Augustus zal hij eens temeer hebben geleerd, 
hoezeer het monarchale systeem ook zijn schadelijke kanten had. Genuanceerder 
dan voorheen benaderde Hooft thans tenminste het vorstelijk handelen - en ook 
daarvoor leverde Tacitus stof te over. 
Slechts voor intern gebruik was de Tacitus-vertaling bestemd, als onderbouw 

voor de Nederlandsche Historiën onder meer. Publicatie ervan beoogde Hooft niet, 
mogelijk alleen al niet, omdat de werkelijk geïnteresseerden Tacitus in zijn oorspron
kelijke versie konden bestuderen, en de minder belezenen de wijsheid van de antie
ke schrijver toch niet zouden kunnen vatten, omdat deze geen moderne geschiedenis 
behandelde. 
Nog een tweede reeks vertalingen kwam mede op verzoek van zwager Baek tot 

stand. Deze betrof de Ragguagli di Parnaso van Trajano Boccalini (1556-1613), die 
Hooft zijn zwager in 1629 en 1630 regelmatig toezond onder de titel Nieumaren uit 
Parnas. Journalistieke schetsen waren dit, vol satire, over geleerden en kunste
naars, politici, historici en zovele anderen uit het heden en recente verleden. De 
materie was van lichter gehalte dan Hoofts eigen geschiedwerk; de drost hield zich 
er dan ook, naar eigen zeggen, voor ontspanning mee bezig. Het vertalen ervan 
scherpte zijn geest voor het interpreteren van zijn eigen bronnen, het puntte tevens 
zijn stijl54. Tegelijk voldeden deze schetsen aan de eis van aansluiting bij de eigen 
tijd, en stemden ze de vertaler tot nadenken omtrent de beoordeling van vorstelijk 
optreden. Ook Boccalini had namelijk in principe afwijzend gestaan tegenover de 
monarchie, en die slechts als noodoplossing aanvaard. Voortdurend stelde de Ita
liaan dan ook misstappen van vorsten en andere staatslieden aan de kaak. Maar 
daarin ging Hooft toch niet steeds met hem mee; diverse malen gaf hij in zijn brie
ven aan Baek te kennen dat Boccalini naar zijn oordeel te ver ging. Ook hier werd 
de nuancering in Hoofts opvattingen weer zichtbaar. Zeker, de hertog van Alva, 
die diverse malen door Boccalini onder het mes genomen werd, bleef ook voor de 
Muider drost een 'dwingelant', een man die 'zaken van staete . . . onnae zoo wel 
niet verstont als 't stuk vanden oorlogh'. Desondanks meende Hooft nu, dat Alva's 
optreden 'swaer om vollastren waer', moeilijk volstrekt af te keuren was55! Even
min wenste Hooft Boccalini's redenering te volgen, dat van iedere vorst loze stre
ken te verwachten moesten zijn, dat ook een werkelijk goede koning nog slechte 
bijbedoelingen had: Hendrik IV, door de Italiaan harder aangepakt dan de drost 
aangenaam was, werd door hem als bewijs voor Boccalini's ongelijk aangevoerd56. 
'Heden heb weder een horn van Tacitus voltrokken, daer UE bij zien zal, hoeverre de mensche-
lijke boosheit gaet, als de wil 't gewelt (= gezag) op haer' handt heeft'. 
54. Van Tricht, ed., Briefwisseling, I, 725 (24 juni 1629). 
55. Ibidem, 723-726 (juni 1629). 
56. Ibidem, 727-730, 733-734 (juli 1629). 
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Dezelfde nuancering vinden we in een werkje van enkele jaren later, dat Hooft 
eveneens als een product van ontspanning aan zijn vrienden presenteerde. In fe
bruari 1636 zond hij aan zijn militaire adviseur Jacob Wytz een manuscript ter 
lezing, getiteld Rampsaligheden der verheffinge van den Huize van Medicis, een 
familiekroniek vol moord en doodslag, doorlopend tot in het meest recente verle
den, en spelend binnen kaders, vergelijkbaar met die der Lage Landen. De Floren
tijnse republiek, kampend met interne moeilijkheden, had in zekere vormen van 
eenhoofdig gezag middelen gezocht om uit de problemen te komen. Leden van 
de Medici-familie werden meermalen tot de hoogste functies verkozen en verricht
ten hun taak soms zeer goed. Echter, zou Hooft in zijn vorige periode op dit punt 
zijn gestopt, nu ging hij met zijn verhaal - en dus met zijn lessen - verder. Niet alle 
Medici bleken zo voortreffelijk, schurken en machtswellustelingen waren er ook 
onder hen. Die beide polen binnen één familie wilde Hooft in dit werkje tonen; hij 
beschreef ze 

geensins om de glori van die doorluchtighste en waardighlijk gróótachtbaarste stamme 
. . . te bezwalken: gemerkt de snóódtheit van eenige spruiten, niet dan tót schaaduwen 
dienen konnen, om het dapper bedrijf der vróóme te diepen, en bet te doen afblaaken. 
Geene geslachten der aarde zietmen, zelfs dat van onzen Heere Christus niet, in elk lidt 
even zuiver57. 

Een goed vorstenhuis liet toch zwakke plekken zien, moest de weelde van het gezag 
leren dragen, en kon dat met name doen door te letten op zijn voortreffelijkste 
leden. Hier echter liet de drost het niet bij: ook de andere zijde van de staatkundige 
gemeenschap, de geregeerden, betrok hij in zijn verhaal. Hij schetst oproeren en 
staatsgrepen, vooral bedreven of gestimuleerd door concurrerende geslachten, bal
lingschap en terughalen van Medici door andere groepen van de bevolking. De 
onderdanen moesten eveneens wennen aan de zich steeds verder wijzigende bestuurs
situatie. Pas wanneer beide partijen hun positie hadden leren kennen en accepteren, 
zou een nieuwe evenwichtstoestand intreden. 

Met zóó meenigerley ramp van weederstreeving, verlaaging, ballingschap, hóón, be-
róóftheit, anxt, kommer, verraadt, vlught, vankkenis, vermoordt worden oft moorden; 
't welk bij de vróómen eeven ellendigh is, heeft de fortuin de verheffing van 't huis Me
dicis opgewóógen, totdat het, verouwlijkt in de Vorstelijkheit allengskens verdraaghlijk 
wert, en zijn voorspoedt draagen leerde58. 

De Rampsaligheden waren, naar het mij voorkomt, de spiegel waarin Hooft 

57. P. C. Hooft, Rampsaligheden der verheffinge van den Huize van Medicis (2e dr.; Amsterdam, 
1649) 14. 
58. Ibidem, 117-118. Cursief door mij, S.G.: beide kanten komen hier naar voren. 
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wèl de slechte - en die krijgen door hun plaatsing meer nadruk. Zo noemt Hooft 
keizer Karel 'wakker van geest, dapper van moedt', standvastig, met vooruitziende 
blik begiftigd, tot dragen van voor- en tegenspoed in staat, ijverig en godvruchtig. 
Maar tegelijk vertrapte Karel de bestaande rechten, overschreed hij de grenzen van 
het moreel toelaatbare, en toonde hij zich in wezen een Machiavellist69. Zo wijst 
Hooft op Alva's veldheerstalent, op zijn trouw aan zijn meester - maar daartegen
over plaatst hij diens wreedheid, zijn gebrek aan politiek inzicht waardoor hij meen
de via militaire terreur te kunnen regeren70. En ook een zachtaardiger man als 
Requesens toonde zijn boze kanten: deze immers trachtte, met voorbijgaan van de 
Staten, belastingen aan de Nederlanders op te leggen71. 
De Statencolleges, met het recht dus aan hun zijde in opstand gekomen, zochten 

voor hun zaak steun bij vorsten van wie zij iets goeds meenden te kunnen verwach
ten. Ziedaar, als tegenthema, het onderwerp van Hoofts derde levensfase. Echter, 
weer nuanceert hij nu. Niet al deze ogenschijnlijk ideale vorsten bleken ook werke
lijk zo ideaal. Men zie Anjou. Deze wilde wel belangeloos de opstandelingen hel
pen, zich aan het gezag der Staten onderwerpen, en orde en tucht handhaven of, 
waar die verdwenen waren, herstellen. Maar in 1583 liet hij zich door zijn kwade 
raadslieden opstoken tegen die zelfde Staten, en kwam hij ertoe, diverse steden in 
het Zuiden te veroveren om zijn positie te versterken, hetgeen uitliep op de Franse 
furie. Toch oordeelt Hooft niet te hard over de hertog, en noemt hij bij diens dood 
vooral zijn goede eigenschappen72. Men lette ook op Leicester, die haakte naar 
'ydele gloori', die een veel groter gezag in de Nederlanden najaagde dan koningin 
Elisabeth hem had toegestaan, die geen instructie van de Staten wilde accepteren, 
en door zijn contact met de orthodoxe calvinisten slechts tweedracht zaaide73. 

Slechts één man bleek werkelijk zonder eigenbaat te willen optreden en de rechts
orde te eerbiedigen: Willem van Oranje. Meer geprofileerd dan in Hoofts vroegere 
werk is de prins thans geworden; in feite vindt men in hem trekken terug van Gijs-
bert van Aemstel, de verdediger der Staten, van Baeto en Hendrik IV tegelijk. Hooft 
maakte hem tot de held van zijn werk, de stichter van de Republiek der zeven ge
westen, maar bleef - en dit is merkwaardig - duidelijk onder de maat toen hij aan 
het eind van zijn twintigste boek de prins in één korte levensschets gestalte wilde 
geven. Willem inspireert, stimuleert, geeft moed als die bij sommigen in de schoe
nen zinkt, maar zoekt de macht niet. Steeds opnieuw geeft hij juist blijk van zijn er
kenning van de hoogheid van ridderschap en steden. In 1572 reeds had de prins 
slechts 'by goedtvinden der Staaten' gehandeld; in 1580 bij voorbeeld onderstreep-

69. Ibidem, 17. 
70. Ibidem, 342-344. 
71. Ibidem, 400-401, 446. 
72. Ibidem, 596-598, 842-844, 900-901. 
73. Ibidem, 1042-1043, 1049-1054. 
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te hij nog eens, dat in de opstand der geünieerden de Staten-Generaal de leiding 
hadden, en hield hij hun voor: 

Handhaaft uwe vereening, en schikt, immers zoo vlytigh met der daadt als met woor
den en schriften, te betraghten den zin van 't busselken verknochte pylen, dat ghy in uw 
blazoen voert. 

Zelfs toen Willem in 1583-1584 de grafelijkheid van Holland en Zeeland kreeg 
aangeboden, stond hij erop, de rechten der Staten te respecteren, hun onder meer 
de bevoegdheid latend 'te verzaamen zoo dikwyls als zy zulx oorbaar achten'74. 
Slechts een beperkte souvereiniteit zou hem toevallen, overeenkomstig het Groot
privilege. 

Echter, de moord op de prins maakte aan alle plannen plotseling een einde. Te
gelijk sloot deze gebeurtenis de cirkel waarbinnen Hooft de jaren 1555-1584 had ge
vangen. Het epos, waarvan de precieze opzet naar mijn mening Hooft omstreeks 
1628 nog niet helder voor de geest stond, was niet toegekomen aan de eigen tijd van 
de auteur; wèl aan het moment waarop in Hoofts visie de nieuwe Nederlandse staat, 
in 1581 tevoorschijn gekomen uit de strijd tegen de tyrannie, ook zijn juiste be
stuursvorm had gevonden. Voor Hooft moet in de loop van zijn arbeid Oranjes 
dood het logische eindpunt van zijn Historiën zijn geworden, zowel politiek-
historisch als artistiek: de moord op de prins was er de dramatische ontknoping 
en afsluiting van. 
De ontwikkeling was intussen verder gegaan, nieuwe onrust volgde, vooral door 

het drijven van Leicester en de zijnen. Ook van deze periode nam Hooft de be
schrijving ter hand, maar die vlotte niet erg. De Leicestertijd was verward, de rode 
draad dikwijls moeilijk te vatten. In feite verzandde nu Hoofts verhaal. Toch wilde 
hij, schreef hij in maart 1647, in totaal nog tien boeken aan de vorige twintig toe
voegen75. Hij zou dan, aldus luidt een hypothese van Jan Romein, gekomen zijn 
tot 1588, het Armadajaar, en daarmee tot een nieuwe, nu voor de Nederlanders glo
rieuze afsluiting van zijn geschiedenis76. Midden in deze arbeid bleef Hooft echter 
steken, op 21 mei 1647 overvallen door de dood. Het Vervolgh van de Historiën 
mist daardoor een innerlijke eenheid van structuur; het is een onvoltooid coda na 
een symfonie waarin de componist al zijn melodisch en harmonisch kunnen al had 
verwerkt. 
Voor de boodschap, die de drost via zijn hoofdwerk wilde uitdragen, was het 

Vervolgh ook volstrekt overbodig. In de eerste twintig boeken had hij die bood
schap reeds duidelijk laten opklinken door zijn beklemtoning van het optreden van 
Oranje. De traditie, waarin hij was opgegroeid, voor zover die vorstenmacht had 

74. Ibidem, 259-260, 264, 738, 886-892. 
75. Van Vloten, ed., Hoofts Brieven, IV, 227 (12 maart 1647). 
76. Romein, 'Hooft als historieschrijver', 204. 
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De Nederlandse afschaffing van de slavernij 
in vergelijkend perspectief 

M. KUITENBROUWER 

I INLEIDING 

Engeland was in 1833-1834 de eerste Europese natie die de slavernij in haar West-
indische koloniën voorgoed afschafte, Nederland in 1862-1863 op Spanje na de 
laatste. Waarom vond de afschaffing van de slavernij hier zo laat plaats? Welke 
betekenis moet er aan dit late tijdstip worden gehecht? J. M. van Winter heeft in 
haar overzicht van de meningsvorming in Nederland vastgesteld dat de kwestie 
hier nooit een 'volkszaak' is geweest, in tegenstelling tot in Engeland1. Ook wan
neer we de belangstelling van het Nederlandse publiek voor de emancipatie van de 
negers vergelijken met bijvoorbeeld die voor de onderwijskwestie, dan blijkt deze 
betrekkelijk gering te zijn geweest. Onvermijdelijk geworden door de Engelse 
emancipatie werd de afschaffing van de slavernij in Nederland omstreeks 1853 in 
principe algemeen aanvaard, maar daarna werd het besluit tot feitelijke afschaffing 
nog eens tien jaar vertraagd door de moeizame beraadslagingen over de wijze van 
uitvoering. De vergelijkende behandeling van het onderwerp, waartoe Van Winter 
een eerste aanzet gaf, zal hieronder nader worden uitgewerkt aan de hand van 
nieuwe literatuur over de Engelse abolities en aanvullend onderzoek over ver
wante vraagstukken als het cultuurstelsel en het pauperisme in Nederland. 

II DE AFSCHAFFING VAN DE SLAVENHANDEL EN SLAVERNIJ DOOR ENGELAND 

Van Winter wees indertijd voor Engeland op de studie van F. J. Klingberg, een 
van de historici die de traditionele opvatting huldigt dat de afschaffing van de 
slavenhandel in 1806-1807 en van de slavernij in 1833-1834 moet worden gezien 
als een daad van beschaving en medemenselijkheid, waarvoor de Engelse abolitio-
nisten in de eerste plaats verantwoordelijk moeten worden gesteld2. Deze 'humani-

1. J. M. van Winter, 'De openbare mening in Nederland over de afschaffing der slavernij', 
West-Indische Gids, XXXIV (1953) 61-62. 
2. F. J. Klingberg, The Anti-Slavery Movement in England. A Study in English Humanitarianism 
(New Haven en Londen, 1926); R. Coupland, The British Anti-Slavery Movement (Oxford, 1933) 
geldt als het klassieke voorbeeld van de humanitaire interpretatie. 
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taire' interpretatie van de Engelse abolities is voortgekomen uit de abolitiebeweging 
en heeft de Engelse geschiedschrijving lange tijd beheerst. Deze interpretatie is 
voor het eerst fundamenteel aangevochten door de marxistische historicus Eric 
Williams in het boek Capitalism and Slavery, een studie die na eerste publicatie in 
1944 pas in de jaren zestig grote bekendheid heeft gekregen3. Williams stelt dat de 
afschaffing van de slavernij door Engeland moet worden opgevat als een logisch 
stadium in de ontwikkeling van het Engelse kapitalisme en niet als een persoonlijk 
succes voor de Engelse abolitionisten. De slavenhandel en de slavernij leverden als 
onderdeel van het Engelse mercantilisme een belangrijke bijdrage tot de finan
ciering van de industriële revolutie in Engeland. Het nieuwe industriële kapitalisme 
dat daar uit voortkwam had echter andere belangen dan het oude handelskapitalis-
me. Het wenste met name de protectie van de dure suiker uit de Westindische ko
loniën ongedaan te maken en een vrije invoer van goedkope suiker mogelijk te 
maken uit nieuwe suikerproducerende gebieden als Brits Indië, Cuba en Brazilië. 
De stijgende overproductie van suiker in de Westindische koloniën en de opkomst 
van het industriële kapitalisme in Engeland leidden volgens Williams met een 
ijzeren logica tot de afschaffing van de slavenhandel in 1807, tot de afschaffing van 
de slavernij in 1834 en tenslotte tot de afschaffing van de protectie in 1846. 
Individuen figureren in deze materialistische interpretatie slechts als vertegen

woordigers van economische belangen. Zoals het 'West Indian Interest' de belang
en van het mercantilisme vertegenwoordigde, zo fungeerde het Engelse abolitio-
nisme naar Williams' mening als een 'speerpunt' van het industriële kapitalisme. 
Traditionele historici hebben de autonome betekenis van humanitaire motieven 
zijns inziens sterk overdreven. In zijn later verschenen overzicht van de West
indische geschiedenis herhaalt Williams zijn materialistische verklaring en past 
haar met enkele nuanceringen toe op alle afschaffingen van de slavernij die in de 
loop van de negentiende eeuw hebben plaatsgevonden4. 
Het boek Capitalism and Slavery heeft in de loop der jaren van vele kanten kri

tiek opgeroepen, met name van de Engelse historicus Roger Anstey, die de stel
lingen van Williams systematisch aan nieuw onderzoek heeft onderworpen5. An
stey kwam daarbij steeds tot dezelfde conclusies als de aanhangers van de humani
taire interpretatie vóór hem, maar hij vermeed hun eenzijdigheid en zelfgenoeg
zaamheid. Inmiddels heeft Anstey het eerste deel van zijn uitgebreide onderzoek 

3. E. Williams, Capitalism and Slavery (Chapel Hill, 1944). 
4. Idem, From Columbus to Castro. The History of the Caribbean, 1492-1969 (Londen, 1970) 
280-327. 
5. R. Anstey, 'Capitalism and Slavery: a Critique', Economice History Review, 2nd Ser., XXI 
(1968) 307-320; idem, 'A Re-Interpretation of the Abolition of the British Slave Trade, 1806-07', 
English Historical Review, LXXXVII (1972) 304-332; idem, 'The Volume and Profitability of the 
British Slave Trade, 1761-1807', in S. L. Engerman en E. D. Genovese, ed., Race and Slavery in 
the Western Hemisphere: Quantitative Studies (Princeton, 1974) 3-31. 
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gepubliceerd in een monografie over de Engelse afschaffing van de slavenhandel6. 
Daarin weerlegt hij op overtuigende wijze een aantal stellingen van Williams. Deze 
heeft de financiële bijdrage van de slavenhandel aan de industriële revolutie over
schat en de betekenis van de Westindische slavernij voor de Engelse economie sterk 
onderschat; de economische achteruitgang van de Westindische koloniën begon 
niet vóór maar na de afschaffing van de slavenhandel, zoals inmiddels door een 
ander onderzoek is bevestigd7. De 'nieuwe industriële belangen' van Williams wa
ren daarentegen aan het einde van de achttiende en het begin van de negentiende 
eeuw nog nauwelijks vertegenwoordigd in de Engelse regering en het parlement. 
Tijdens de Napoleontische oorlogen bestonden er bij de Engelse ministers en parle
mentsleden sterke politieke en militaire bezwaren tegen de afschaffing van de sla
venhandel en het optreden van de Engelse abolitionisten is van doorslaggevende 
betekenis geweest bij het doorbreken van deze weerstanden. Het abolitionisme was 
voortgekomen uit de Verlichting en een protestants-religieuze vernieuwingsbewe
ging en het verwierf met name onder de Engelse dissenters een brede aanhang. De 
op humanitaire gronden geformuleerde abolitievoorstellen die Wilberforce, de 
parlementaire leider van de abolitionisten, indiende bij het parlement werden 
echter afgestemd of op de lange baan geschoven. Tenslotte wijzigden de abolitio
nisten hun taktiek en dienden een voorstel in om - in het politiek en militair belang 
van Engeland - alleen de Engelse slavenhandel op het buitenland af te schaffen. 
Met de actieve steun van het. pas gevormde hervormingsgezinde ministerie onder 
leiding van Grenville en Fox, het zogeheten 'Ministry of All the Talents' aan
vaardde het parlement in 1806 dit voorstel en daarna dienden de abolitionisten 
met succes een motie in die - nu mede op humanitaire gronden - de algehele af
schaffing van de Engelse slavenhandel bepleitte. Achter deze ogenschijnlijk prag
matische beslissingen schuilt volgens Anstey een twintig jaar lang volgehouden, 
religieus gemotiveerde vasthoudendheid van de Engelse abolitionisten 

which is perhaps the harder to discern because one is so conditioned to expect interest 
to masquarade as altruism that one may miss altruism when concealed beneath the 
cloack of interest8.

Het is echter de vraag of Anstey met deze ingenieuze nieuwe formulering van de 
humanitaire interpretatie eveneens een bevredigende verklaring kan bieden voor 
de Engelse afschaffing van de slavernij in 1833-1834. Zelf stelt Anstey dat een ver
klaring vanuit economisch eigenbelang hier op het eerste gezicht aannemelijker 
lijkt, maar Williams is er zijns inziens evenmin in geslaagd zijn theorie voor déze 

6. Idem, The Atlantic Slave Trade and British Abolition, 1760-1810 (Londen, 1975). 
7. S. Drescher, 'Le 'déclin' du système esclavagiste britannique et 1'abolition de la traite', An-
nales, économies, sociétés, civilisations, XXXI (1976) 414-435. 
8. Anstey, The Atlantic Slave Trade, 407-408. 
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abolitie te bewijzen9. Uit recent onderzoek blijkt inderdaad de grote betekenis van 
humanitaire en politieke motieven bij de afschaffing van de slavernij die in Enge
land nauw verbonden was met de hervorming van het parlement en de emanci
patie van de dissenters10. De wisselwerking tussen het abolitionisme, politiek her
vormingsstreven en industrieel ondernemerschap bij deze groepering laat zich 
echter niet reduceren tot de dichotomie van eigenbelang en altruisme, die Anstey 
met tegenovergestelde accenten van Williams heeft overgenomen bij zijn bestrijding 
van diens materialistische interpretatie. 
Aan deze dichotomie heeft de Amerikaanse historicus David Brion Davis zich 

met succes weten te onttrekken in The Problem of Slavery in the Age of Revolution, 
1770-1823, een indrukwekkende voortzetting van zijn eerder verschenen studie 
over het Westerse denken over de slavernij tot aan de Verlichting11. Davis heeft 
de synthese tussen de humanitaire en materialistische interpretaties niet zozeer ge
zocht in de verklaring van de verschillende abolities, waarbij hij economische, poli
tieke en ideologische voorwaarden min of meer naast elkaar plaatst, maar met 
name in de analyse van de gevolgen, de 'ideological functions and implications' 
van het abolitionisme. Afhankelijk van de sociale basis en politieke contekst kon 
het abolitionisme in het tijdvak van politieke en industriële revolutie zowel een 
maatschappij-kritische als een maatschappij-bevestigende functie uitoefenen: 

As I suggested in my earlier book, any serious challenge to slavery carried momentous 
implications precisely because slavery symbolized the most extreme model of treating 
men as exploitable objects. The justifications for slavery had long been interwoven 
with the justifications for more widely accepted forms of domination and subordination. 
Hence an attack on Negro slavery might open Pandora's box, successively discrediting 
the cultural sanctions for every traditional form of exploitation; or, if contained, the 
attack might give at least temporary moral insulation to less visible modes of human 
bondage12. 

In Frankrijk en Amerika volgde het abolitionisme de conjunctuur van de revo
lutie; na enkele tijdelijke successen bezweek het in Frankrijk onder het geweld van 
de contra-revolutie en verliep het in de Verenigde Staten onder de invloed van de 
compromissen tussen Noord en Zuid: In Engeland behaalden de abolitionisten 
duurzame successen, juist omdat ze hun beweging en ideologie in een vroeg sta
dium van radicale elementen hadden gezuiverd. 

Davis hanteert bij de interpretatie van het Engelse abolitionisme het begrip 

9. Idem, 'Capitalism and Slavery: a Critique', 315-317. 
10. E. F. Hurwitz, Politics and the Public Conscience. Slave Emancipation and the Abolitionist 
Movement in Britain (Londen, 1974) 80-97; vergelijk M. Broek, The Great Reform Act (Londen, 
1974) 80, 91, 101. 
11. D. B. Davis, The Problem of Slavery in the Age of Revolution, 1770-1823 (Ithaca en Londen, 
1975); idem, The Problem of Slavery in Western Culture (Ithaca en Londen, 1966). 
12. Idem, The Problem of Slavery in the Age of Revolution, 13. 
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'klasse-hegemonie' van de Italiaanse marxist Antonio Gramsci, die met dit begrip 
de met instemming, door gezag en prestige verkregen vorm van klasse-overheersing 
onderscheidt van de gewelddadige klasse-onderdrukking13. Volgens Davis ver
sterkte het abolitionisme met zijn aristocratische leiding en burgerlijke aanhang de 
samenwerking tussen adel en burgerij, en hun beider hegemonie over de massa van 
de bevolking tijdens de moeizame overgang van een pre-industriële naar een in
dustriële samenleving in Engeland. Door het gematigde en respectabele karakter 
van hun campagne versterkten de abolitionisten het gezag van de gevestigde 
staatsinstellingen. Door de bestrijding van de Westindische slavernij als een on
vrije, op fysieke dwang gebaseerde vorm van arbeid rechtvaardigden zij de binnen
landse loonarbeid als een vrije, op een morele overeenkomst gefundeerde vorm van 
arbeid, en leidden ze de aandacht af van de ontberingen waarmee de nieuwe in
dustriële arbeid gepaard ging. Davis toont zich bij de uitwerking van deze these 
een voorzichtig en genuanceerd functionalist: de functionele relatie tussen abolitio
nisme en klasse-hegemonie hoeft niet noodzakelijk gepaard te gaan met onoprecht
heid en bewuste verhulling van klassebelangen. Maar bedoeld of onbedoeld 
'British antislavery helped to insure stability while accomodating society to po-
litical and economie change'14. 

Davis heeft zijn onderzoek voorlopig afgesloten in 1823, het jaar waarin de Engel
se abolitionisten besloten een campagne voor directe afschaffing van de slavernij 
te beginnen. Uit enkele paragrafen van zijn laatste boek en uit eerder verschenen 
artikelen15 valt al wel af te leiden welke politieke en ideologische implicaties vol
gens Davis uit déze campagne zijn voortgekomen. Met het groeiende aandeel van 
de dissenters in de leiding van de abolitiebeweging trad er een duidelijke radicali
sering op in het Engelse abolitionisme. Mede onder invloed van dit geradicaliseerde 
abolitionisme ging de klassehegemonie in Engeland geleidelijk over van de adel op 
de burgerij; een ontwikkeling die werd bekroond door de invoering van de Reform 
Bill in 1832, de emancipatie van de slaven in 1833-1834 en de nieuwe Poor Law 
van 1834. Door de negerslaven te bevrijden en de Engelse arbeiders te onderwerpen 
aan een loonslavernij, die volgens een waarnemer als Friedrich Engels drukkender 
was dan de Westindische slavernij, leverde de Engelse burgerij in de abolitie
beweging tevens de morele argumenten en organisatorische modellen waarmee 
de Engelse arbeidersbeweging vervolgens de nieuwe klasse-hegemonie zou aan
vechten. 
Met Gramsci's begrip klasse-hegemonie als uitgangspunt heeft Davis de betekenis 

13. Ibidem, 349. 
14. Ibidem, 384-385. 
15. Idem, 'James Cropper and the British Anti-Slavery Movement, 1823-1833', Journal of Negro 
History, XLVI (1961) 154-173; idem, 'The Emergence of Immediatism in British and American 
Anti-Slavery Thought', The Mississippi Valley Historical Review, XLIX (1962) 209-230. 
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van de afschaffing van de slavernij en van het abolitionisme vooral gezocht in de 
weerslag ervan op de klasseverhoudingen in de betrokken samenlevingen. Soms is 
dat wat al te ver gezocht, omdat de klassenanalyse waarmee Gramsci het uitblijven 
van de proletarische revolutie in de twintigste eeuw trachtte te verklaren zich niet 
zonder meer laat toepassen op de negentiende-eeuwse standensamenleving. Maar 
Davis vestigt terecht de aandacht op de binnenlandse implicaties van de afschaffing 
van de slavernij en het abolitionisme. De betekenis van dergelijke implicaties 
wordt nog eens onderstreept door het feit dat ook in Duitsland heftig werd gedis
cussieerd over de afschaffing van de slavernij, terwijl in Duitsland de directe basis 
voor het debat ontbrak, daar het immers geen koloniën bezat. Duitse liberalen en 
conservatieven voerden niettemin een felle polemiek over de legitimiteit van de 
negerslavernij, een polemiek die uiteindelijk vaak gericht bleek te zijn op de legi
timiteit van de gevestigde arbeidsverhoudingen en staatsinstellingen binnen Duits
land16. Met de humanitaire en materialistische interpretaties vormt de zienswijze 
van Davis een zinvol uitgangspunt voor het onderzoek naar de kwestie in Neder
land. 

III DE MENINGSVORMING EN BESLUITVORMING IN NEDERLAND 

In tegenstelling tot de meeste landen van Europa is er in Nederland over het be
ginsel van de slavernij betrekkelijk weinig gedicussieerd. De controverse ging hier 
vooral over de wijze van afschaffing en de discussie werd gevoerd door 'driftige 
voorstanders, voorzigtige voorstanders en heimelijke tegenstreevers, die beweren 
voorstander te zijn', zoals J. C. Baud de tegenstellingen eens heeft omschreven17. 
Met deze tegenstellingen waren in de ogen van zijn tijdgenoten niettemin zeer uit
eenlopende belangen en beginselen gemoeid. In het verloop van deze discussie zijn 
een aantal fasen te onderscheiden. 

Het ontstaan van de kwestie, 1840-1853 
Voor 1840 was er in Nederland nauwelijks sprake van actief abolitionisme. De 
patriotten hadden betrekkelijk weinig belangstelling getoond voor de afschaffing 
van de slavernij. De afschaffing van de slavenhandel werd in 1814 door Engeland 
min of meer opgedrongen en was alleen voor Suriname van grote betekenis omdat 
het aantal slaven daar zonder nieuwe aanvoer dreigde af te nemen18. J. van den 

16. R. Koch, 'Liberalismus, Konservativismus und das Problem der Negersklaverei. Ein Bei-
trag zur Geschichte des politischen Denkens in Deutschland in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts', Historische Zeitschrift, CCXXII (1976) 529-577. 
17. Handelingen Tweede Kamer, 5 augustus 1854, 1397. 
18. P. C. Emmer, 'Engeland, Nederland, Afrika en de slavenhandel in de negentiende eeuw', I, 
Economisch- en sociaal-historisch jaarboek, XXXVI (1973) 175-216; II, ibidem, XXXVII (1974) 
126-135. Het aantal slaven liep in Suriname terug van 53.000 in 1787 tot 33.000 in 1862. 
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Bosch nam in 1827-1828 als commissaris-generaal van de samengevoegde West-
indische koloniën een serie maatregelen om het teruglopen van de slavenbevolking 
tegen te gaan. Zijn plannen om de slavernij te hervormen vertoonden veel overeen
komst met zijn aanpak van het pauperisme in Nederland, maar zij bleven na zijn 
vertrek onuitgevoerd19. Van den Bosch aanvaardde de slavernij voornamelijk op 
pragmatische gronden, zonder dat hij de behoefte gevoelde om haar principieel te 
verdedigen. Deze behoefte leefde wel in de kring van het vroege Réveil, waar I. Da 
Costa de slavernij onder verwijzing naar het Oude Testament als een onderdeel van 
God's orde op aarde verdedigde en het abolitionisme bestreed als een gevaarlijk 
symptoom van de 'Geest der Eeuw'20. In de loop van de jaren 1840 werden de 
pragmatische conservatieven, de orthodoxe christenen en de vrijzinnige liberalen 
in Nederland allen voorstander van de emancipatie der slaven, zij het om zeer ver
schillende redenen. 
Na het mislukken van de hervormingspogingen van Van den Bosch en het tot 

stand komen van de emancipatie in de naburige Engelse koloniën, werden de con
servatieve bewindslieden vooral uit economische overwegingen voorstanders van 
de afschaffing der slavernij. Van den Bosch verzette zich als minister van koloniën 
in 1839 nog tegen dit soort denkbeelden, maar zijn opvolger Baud verklaarde in 
een vertrouwelijk rapport aan de koning in 1844 dat alleen de afschaffing van de 
slavernij Suriname nog van een 'algeheele vernietiging' kon redden21. Gezien de 
moeilijke financiële situatie achtte hij een spoedige uitvoering van de emancipatie 
onverantwoord, maar hij gaf zijn ambtenaar W. H. Lans wel opdracht een eman
cipatieregeling voor te bereiden, die door Lans in 1847 voor eigen verantwoorde
lijkheid werd gepubliceerd22. Lans stelde een onteigening voor van zowel de 
plantages als de slaven tegen een redelijke schadevergoeding. De geëmancipeerde 
slaven zouden worden tewerk gesteld op de staatsplantages en zij zouden zo voor 
een redelijke terugbetaling zorgen. Door centralisatie hoopte Lans de suikerproduk-
tie onder het beheer van de overheid te vergroten. Baud bewaarde naar buiten toe 
een diep stilzwijgen over deze plannen, omdat hij inmiddels geconfronteerd was met 
de tegenstrijdige verlangens van humanitair gemotiveerde abolitionisten en veront
ruste slaveneigenaars. 
Onder invloed van de publicaties van Engelse abolitionisten en hun bezoeken 

19. B. de Gaay Fortman, ed., 'Brieven van den Commissaris-Generaal voor de (Nederlandsche) 
West-Indische Bezittingen J. van den Bosch aan den Minister van de Marine en de Koloniën 
(1827-1829)'. Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, LI (1930) 260-265; ver
gelijk J. J. Westendorp Boerma, Een geestdriftig Nederlander. Johannes van den Bosch (Amster
dam, 1950) 58. 
20. I. Da Costa, Bezwaren tegen den Geest der Eeuw (Leiden, 1823) 26. 
21. R. Reinsma, Een merkwaardige episode uit de geschiedenis van de slaven-emancipatie ('s-Gra-
venhage, 1963) 82-106. 
22. W. H. Lans, Emancipatie door centralisatie. Schets van een ontwerp tot behoud van Suriname 
('s-Gravenhage, 1847). 
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waren in de loop van 1841-1842 twee adresbewegingen voor afschaffing van de 
slavernij op gang gekomen: een liberale, humanitair en economisch gemotiveerde 
beweging met 125 ondertekenaars, onder wie de hoogleraren J. Ackersdijck en P. 
Hofstede de Groot en een beweging uit de kring van het Réveil met 56 onderteke
naars, onder wie Groen van Prinsterer en Da Costa. De belemmering van de 
evangelisatie onder de slaven in Suriname had de laatsten tot voorzichtige abolitio-
nisten gemaakt. De Kroon reageerde afwijzend op beide adressen en onthield de 
koninklijke goedkeuring aan de statuten van de 'Maatschappij ter bevordering 
van de afschaffing der slavernij', die vanuit het Réveil was opgericht23. Het aboli-
tionisme in de kring van het Réveil verliep vervolgens weer en werd door de libe
ralen voortgezet met de publicatie van een tijdschrift24. 
In tegenstelling tot deze halve start van het Nederlandse abolitionisme, die door 

Reinsma grondig is onderzocht, is er nog weinig bekend over de Nederlandse sla-
venbezitters, die zich in de loop van de jaren veertig eveneens hebben georganiseerd. 
Het Surinaamse plantagebezit was sinds het einde van de achttiende eeuw bijna 
volledig in handen gekomen van Amsterdamse handelshuizen, die, beschermd door 
de beperkende handelsbepalingen voor buitenlanders, ook de handel op Suriname 
beheersten. In 1842 kwam Baud met deze handelshuizen in conflict toen hij de 
herziening van de slavenreglementen ter hand nam en de nieuwe gouverneur van 
Suriname, B. J. Elias, steunde bij diens streven de vigerende reglementen op 
humane wijze toe te passen. De 'reactionaire partij' in de Surinaamse koloniale 
raad, overwegend administrateurs van de Amsterdamse handelshuizen, organi
seerden daarop een 'cabale' tegen Elias, die de opposanten royeerde als leden van 
de Koloniale Raad en tenslotte in april 1845 zelf ontslag nam25. De handelshuizen 
protesteerden tevergeefs bij Baud en zonden vervolgens op initiatief van de belang
hebbende G. C. Bosch Reitz en de liberale advocaat S. P. Lipman twee adressen 
aan de Staten-Generaal, waarin zij zich beklaagden over de aantasting van hun 
bezitsrechten door het 'autocratisch bewind'26. De adressen werden op 14 maart, 
25 april en 23 juni 1845 in de Tweede Kamer behandeld, waar met name de libe
ralen E. W. van Dam van Isselt, J. M. de Kempenaer en Thorbecke hun bezorgd
heid en verontwaardiging kenbaar maakten over het optreden van Baud en Elias. 
Baud wees de beschuldiging van de adressanten als 'woordenpraal' van de hand: 

Zij schreeuwen tegen de autocratie, die met de pen wordt uitgeoefend, om die welke de 

23. Reinsma, Een merkwaardige episode, 32-46. 
24. Bijdragen tot de kennis der Nederlandsche en vreemde Koloniën, bijzonder betrekkelijk de vrij
lating der slaven, waarvan in de jaren 1844-1847 vier jaargangen zijn verschenen. 
25. J. Wolbers, Geschiedenis van Suriname (Amsterdam, 1861) 689-704. 
26. Bijlagen Handelingen, 1844-1845, 1004-1010; vergelijk Th. van Tijn, 'Tien jaren liberale 
oppositie in Amsterdam, 1844-1854', Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, XVII (1963) 
187-188. 
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zweep en de spaansche bok tot werktuigen heeft, onder de goedkeuring van U Edel 
Mogendheden, ongehinderd te kunnen laten bestaan27! 

Een onderzoekcommissie van de Kamer onderstreepte in haar verslag de econo
mische betekenis van Suriname voor Nederland, en wees tevens de meeste beschul
digingen als ongegrond van de hand28. Baud zette het overleg met de handels
huizen voort en tenslotte kwam hij met hen tot overeenstemming over een beperkte 
herziening van de slavenreglementen. De nieuwe reglementen werden in 1851 van 
kracht. De handelshuizen richtten in 1849 een 'Commissie van belanghebbenden 
bij den Surinaamschen landbouw' op. Deze commissie stond onder voorzitter
schap van Bosch Reitz, die door Baud - waarschijnlijk nog bij het overleg over de 
herziening van de slavenreglementen - voor diens emancipatie-plannen werd ge
wonnen29. Toen ook de financiële situatie wat verbeterde leek een spoedige uit
voering van de plannen heel goed mogelijk, maar dit werd in 1848 doorkruist door 
twee nieuwe ontwikkelingen. Enerzijds door de politieke crisis waarbij Baud zijn 
ministerpost verloor en de grondwetsherziening waardoor het aandeel van de 
Staten-Generaal in het beheer van de koloniën werd vergroot, anderzijds door 
de openstelling van de handel op Suriname voor buitenlanders, die ten gevolge had 
dat het aandeel van de Amsterdamse handelshuizen in de handel en het plantage-
bezit sterk afnam, ten gunste van Amerikaanse handelaren en Surinaamse kolonisten. 
De gebeurtenissen van 1848 drongen de kwestie van de afschaffing der slavernij 

voorlopig op de achtergrond. De adressen van liberalen en uit de kring van het 
Réveil waarin werd voorgesteld de afschaffing van de slavernij in de nieuwe grond
wet op te nemen maakten weinig kans30. Toen Baud's opvolger, J. C. Rijk, in 1848 
geconfronteerd werd met de onverwachte afschaffing van de slavernij door Frank
rijk en Denemarken en voorstelde dit voorbeeld direct na te volgen en de eigenaren 
een lening van tien miljoen gulden te verschaffen ter overbrugging van de moeilijk
heden, werd dit voorstel door de ministerraad afgewezen31. In overleg met Baud 
werd de onbekende ambtenaar C. F. Pahud in het eerste ministerie Thorbecke be
noemd tot minister van koloniën. Pahud volgde aanvankelijk de voorstellen van 
gouverneur R. F. van Raders van Suriname om de slavenkinderen bij de geboorte 
vrij te verklaren. Pahud nam dit voorstel zonder een regeling van de schadevergoe-

27. Handelingen, 14 maart 1845, 256. 
28. Ibidem Bijlagen, 996-1004. Thorbecke trok zijn motie waarin Baud's optreden fel werd ver
oordeeld weer in toen bij de behandeling van het verslag van de onderzoekscommissie duidelijk 
werd dat de motie onvoldoende steun ondervond in de Kamer; Handelingen, 25 juni 1845,677-685. 
29. Bosch Reitz had in 1842 zelf al een plan ontworpen voor onteigening van zowel de slaven als 
de plantages door de staat; volgens de kamercommissie wekten zijn protesten in de jaren 1844-
1845 de indruk bedoeld te zijn om bij een toekomstige emancipatie een zo hoog mogelijke schade
vergoeding te bedingen; Bijlagen Handelingen, 1844-1845, 1000. 
30. Van Winter, 'De openbare mening', 71-72. 
31. Eerste rapport van de Staatscommissie benoemd bij KB van 29 november 1853 ('s-Graven-
hage, 1855) 78.
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