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Van ‘de hatelijkste aller belastingen’ 
tot een ‘daad van rechtvaardigheid’
De strijd om een inkomstenbelasting in Nederland, 1842-18931

Christianne Smit

Politieke inspraak en financiële afdracht: sinds de slogan No taxation without representation 
bekend werd dankzij Amerikaanse opstandelingen tegen het moederland Groot-Brittannië lij-
ken die twee zaken onlosmakelijk verbonden te zijn. De centrale gedachte daarbij was dat wie 
afdraagt, mag meebeslissen: burgers hebben recht op politieke inspraak, juist omdat zij belas-
tingen betalen. Ook al leunt deze redenering vooral op een financieel argument dat het burger-
schap vertaalt naar politieke vertegenwoordiging, en minder op een juridische, morele, sociale 
of politieke rechtvaardiging, toch lijkt het een legitiem motief dat in de negentiende eeuw zeker 
opgeld deed: enerzijds vanwege de beperkte politieke inspraak en anderzijds door het nationale 
belastingstelsel dat alle inwoners direct of indirect belastte. Opmerkelijk is dan ook dat deze 
financiële argumentatie om het kiesrecht uit te breiden nauwelijks gehoord werd in de publieke 
en politieke debatten die in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw over het 
belastingstelsel gevoerd werden. Daarentegen blijken politieke strijd tussen regering en parle-
ment en tussen de partijen onderling, en bovenal morele overwegingen richtinggevend te zijn 
geweest in het belastingdebat zoals dat tussen 1842 en 1893 gevoerd werd.

Failliet en monsterwet. De toestand rond 1840

Toen Willem i koning werd van een land met 5 miljoen inwoners, kreeg hij er tevens een 
enorme staatsschuld bij die nauwelijks af te lossen was. Het was dus zaak om voldoende 
inkomsten voor de schatkist te genereren. Weliswaar had in de Franse tijd minister van Finan-
ciën Isäac Gogel een nationaal belastingstelsel geïntroduceerd dat bestond uit directe en indi-
recte heffingen, maar de jaarlijkse opbrengsten hiervan benaderden slechts het bedrag dat 
aan de rente op de staatsschuld betaald moest worden. Om meer inkomsten voor de schatkist 
te genereren, ontwierp de koning een financieel-economisch beleid dat investeringen in de 
infrastructuur en de industriële ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk, en de ontwikkeling 
van en handel met Indië, centraal stelde. Om dit te faciliteren richtte hij organisaties als De 
Nederlandsche Bank, het Fonds voor Nationale Nijverheid en de Nederlandsche Handelmaat-
schappij op. Ook liet hij wegen en kanalen aanleggen en aan het eind van zijn regeerperiode 
tevens spoorwegen. Desondanks bleef het probleem van rente op de schuld voortbestaan. 
Willem i was daarom genoodzaakt een constructie met ‘werkelijke’ en ‘uitgestelde’ schuld in 
te stellen, wat betekende dat jaarlijks slechts een deel van de houders van staatspapieren de 
beloofde rente uitgekeerd kreeg en de rest moest wachten tot zij een keer aan de beurt kwa-
men. Aangezien er ondertussen telkens nieuwe leningen werden aangegaan, trad er al met al 
toch geen verbetering op in de financiële situatie.
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Omdat de heffingen in het koninkrijk in verhouding met de buurlanden al relatief hoog 
waren, lag een verhoging van die heffingen als oplossing niet erg voor de hand. De indirecte 
belastingen bestonden uit accijnzen op levensmiddelen en diverse rechten en tollen. Daarbij 
maakten de accijnzen – bijvoorbeeld op ‘het gemaal’ en ‘het geslacht’, waardoor brood en vlees 
kostbare zaken werden – het leven voor veel mensen duur, zodat een verhoging een gevaar 
van opstand in zich borg. De heffingen die de handel raakten, konden evenmin verhoogd 
worden. Deze werden conform het beleid van de koning zo laag mogelijk gehouden om de 
Nederlandse handelseconomie weer uit het slop te krijgen. Ook de directe heffingen leenden 
zich niet eenvoudig als melkkoe. Deze bestonden voornamelijk uit een heffing op grondbe-
zit, een patentrecht op het uitoefenen van een bedrijf of beroep, en een personele belasting 
op uiterlijke kentekenen van welstand, zoals dienstpersoneel, deuren, ramen, schoorstenen, 
koetsen en de waarde van de woning. Hoewel deze drie directe heffingen relatief eenvoudig 
opgehoogd konden worden, was Willem i hier zeer huiverig voor, omdat vooral de welge-
stelde burgers bij wie hij politieke steun vond hierdoor geraakt zouden worden. Opvallend 
genoeg werden inkomsten uit kapitaal, ‘geld uit geld’ zoals rente op spaartegoeden, obligaties 
of aandelen, niet belast.

De koning zocht de oplossing voor het nationale schuldprobleem dus vooral in het sti-
muleren van handel en industrie en het ontwikkelen van het cultuurstelsel in Indië. Dankzij 
nieuwe leningen en gedeeltelijk mislukte investeringen nam de financiële nood echter alleen 
maar toe. Ondanks het feit dat dit onder verantwoordelijkheid van de koning gebeurde, 
kreeg hij lange tijd weinig kritiek te verduren. Tot de meeste regelingen werd namelijk zonder 
toezicht van de volksvertegenwoordiging besloten. Slechts eenmaal in de tien jaar werd een 
begroting gepresenteerd, die verre van volledig was dankzij de ingewikkelde en deels geheime 
financiële constructies van de koning.

Met de afscheiding van het zuidelijk deel van het koninkrijk in 1830 verzwakte echter de 
positie van de koning en nam de kritiek op zijn beleid toe. De begroting die in 1829 was gepre-
senteerd had de penibele situatie deels onthuld, terwijl na de Belgische afscheiding de nationale 
schuld door de kostbare campagne van een korte veldtocht en een langdurig staand leger flink 
steeg. Tevens kreeg het parlement door de ‘oorlogssituatie’ jaarlijks een overzicht van de over-
heidsfinanciën. De begroting afkeuren gebeurde niet – de parlementsleden durfden zo’n blijk 
van wantrouwen tegenover de koning niet aan –, maar gaandeweg de jaren 1830 keerde vooral 
de financiële elite uit de hoofdstad zich voorzichtig tegen het ondoorzichtige financiële beleid.

Toen in 1839 een scheidingsverdrag met België werd gesloten, werd de deplorabele toestand 
van de overheidsfinanciën steeds duidelijker. Tevens bleek in hetzelfde jaar dat de regering wel 
heel zelfstandig te werk ging: toen de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor een nieuwe lening 
van 50 miljoen gulden afkeurde, kwam aan het licht dat het geld al was uitgegeven – een zaak 
die veel kritiek ontlokte aan Kamerleden. De roep om openbaarheid en controle klonk steeds 
luider, vooral met betrekking tot het financiële beleid, maar ook wat het algemene bestuur 
betrof. De grondwetsherziening van 1840 kwam hier enigszins aan tegemoet, onder meer door 
het instellen van de mogelijkheid om de begroting gedeeltelijk goed of af te keuren en door 
een zekere inperking van de macht van de Koning. Dat loste de financiële nood echter niet op, 
met een jaarlijks te betalen rentelast van 42 miljoen gulden op een begroting van 71 miljoen: 
daarvoor waren ingrijpender middelen nodig.
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De introductie van de income tax in Groot-Brittannië in 1842 bracht veel parlementari-
ers en brochureschrijvers dan ook op een idee, maar de zittende, conservatieve minister van 
Financiën J.J. Rochussen piekerde hier niet over en antwoordde op het voorstel van enkele 
Kamerleden om hiervan een Nederlandse variant in te voeren: 

Neen, Edel Mogende Heeren! onder zulke omstandigheden en bij zulke vooruitzigten vrees 
ik niet dat wij onze toevlugt zullen behoeven te nemen tot belastingen, […] die, ofschoon 
ze dan ook in een naburig Rijk mogen worden vastgesteld, steeds uit haren aard moeijelijk 
en hatelijk zijn.2 

Wel voelde hij zich door de aanzwellende kritiek en de financiële nood gedwongen om een 
voorstel te doen voor een herziening van een deel van het belastingstelsel, maar aangezien 
deze plannen vergezeld gingen van een voorstel om de rente op staatsschulden te verminde-
ren, werden ze afgestemd. Veel leden van het parlement waren er weliswaar van overtuigd dat 
er iets moest gebeuren, maar bleken in de praktijk toch terug te schrikken voor maatregelen 
die de groep waaruit zijzelf voortkwamen zouden treffen.

Rochussen pakte na zijn nederlaag beledigd zijn biezen, en na een intermezzo met een 
volgende minister wiens plannen ook voortijdig sneuvelden, trad Floris van Hall aan. Dank-
zij diens uitgekookte politieke tactiek werd het dreigende staatsbankroet gekeerd. Van Hall 
bedacht een list om de weigerachtige parlementsleden over de streep te trekken en te laten 
instemmen met zijn plannen. Zijn voorstel voor een lening tegen een lage rente, waarvan het 
geld gebruikt zou worden om oudere leningen tegen een hoge rente af te lossen, stuitte op 
tegenstand, zoals hij had voorzien. Vervolgens verkondigde hij dat er een buitengewone belas-
ting op de bezittingen en inkomsten van 1,5% zou worden geheven wanneer de nieuwe lening 
niet volgetekend zou worden. Deze ‘monsterwet’ ontketende weliswaar veel commentaar, 
maar de volksvertegenwoordiging keurde de constructie toch goed. Door op weinig fijnzin-
nige wijze een stok achter de deur te plaatsen, lukte het Van Hall om de voortdurende stijging 
van de rentelasten te keren en het vertrouwen in de staatsfinanciën te herstellen.3

Indische baten en accijnsafschaffingen

Dankzij de oplossing voor de ergste financiële nood ontstond er vervolgens ruimte voor het 
debat over nieuwe politiek-bestuurlijke hervormingen, een van de redenen waardoor de grond-
wetswijziging van 1848 mogelijk werd. De schatkist was voor het moment gered, maar meer 
openbaarheid en controle waren nog steeds gewenst. Thorbecke en zijn medestanders konden 
daarop een fundamentele, liberale herziening van de Grondwet bewerkstelligen, waardoor de 
gewenste transparantie, openbaarheid en controle tot stand kwamen. Voor de schatkist was wel-
licht belangrijker dat de Indische baten sterk toenamen, zodat in het midden van de jaren 1850 
een kwart van de inkomsten daaruit voortvloeide. Een enkel Kamerlid protesteerde tegen het 
gebruik van Indië als ‘wingewest’ of tegen het monopolie van de Nederlandse staat, maar de 
baten waren vooralsnog te welkom om hervorming van het Cultuurstelsel te overwegen.

In het liberale klimaat dat er toen heerste, trachtte minister van Financiën P.P. van Bosse 
tot driemaal toe een vorm van belasting op rente, vermogen dan wel inkomen in te voeren, elk 
gecombineerd met accijnsverlagingen, waardoor een verschuiving van belastingdruk naar de 
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rijkere burgers zou plaatsvinden. Een Kamermeerderheid kon hij hiervoor echter niet vinden, 
ondanks de oproep van de minister, die de volksvertegenwoordigers gefrustreerd hun dubbele 
moraal verweet:

Maar ik mag het aan die leden vragen: zijt gij doof en zijt gij blind? En herinnert gij u dan 
niet meer, wat zoo vele jaren achtereen in deze Vergadering is voorgevallen? Is het u ontgaan, 
dat die klagten over de belastingen en over de middelen tot herstel, niet van gisteren, niet van 
eergisteren zijn aangeheven, maar bij deze Kamer sedert jaren zoo dikwerf een onderwerp 
van beraadslaging hebben uitgemaakt? [...] Hoe dikwerf toch heeft men hier niet hooren 
klagen over den overmatigen druk der [indirecte, cs] belastingen? Hoe dikwerf is hier niet 
in philanthropische beschouwingen uitgeweid over den nood van de mindere klasse? [...] 
En daarover is altijd en zoo zeer, bij iedere gelegenheid, een zoo veroordeelend vonnis uitge-
sproken, dat men kan vragen, Mijne Heeren, aan wien de schuld ligt, zoo de publieke opinie 
omtrent de werking en den aard van het belastingstelsel op een dwaalweg is geraakt?4

Ondanks de veelvuldige pleidooien binnen en buiten de Kamer voor een hervorming van 
het belastingstelsel, die niet alleen gestoeld waren op financiële maar vooral op morele argu-
menten, bleek dat vooral de vertegenwoordigers van de vermogende kustprovincies moeite 
hadden met een heffing die hen en hun achterban zou raken. Het nieuwe, liberale adagium 
dat – door middel van een belastingherziening – niet-productieve burgers financieel bena-
deelde en tegelijkertijd de actieve, werkende burger bevoordeelde, had vooralsnog onvol-
doende aanhang. Wel gaven de Indische baten en de economische opleving in het midden 
van de jaren vijftig de conservatieve regering, die het kabinet-Thorbecke was opgevolgd, de 
financiële ruimte om enkele accijnzen te verlagen. De roep vanuit parlement en samenleving 
om een ‘billijker’ belastingdruk door het invoeren van een heffing op het vermogen dan wel 
het inkomen bleef ondertussen bestaan.

Uitstel en liberale hervorming
 
Dat had als gevolg dat er van iedere nieuwe minister van Financiën een voorstel voor een herzie-
ning van het belastingstelsel werd verwacht. Ook wensten steeds meer burgers inspraak in poli-
tieke beslissingen. De liberale ministers Van Bosse en G.H. Betz trachtten in de eerste helft van 
de jaren 1860 hun ideeën over een rechtvaardiger verdeling van de belastingen te verwerkelijken, 
maar haalden bakzeil door opportunistische tegenstand. Opvallend daarbij was het relatieve 
gemak waarmee de respectieve regeringen de voorstellen terugtrokken: ook al had het parle-
ment tot aan de politieke crises van 1866 en 1868 minder macht dan de Grondwet van 1848 had 
beoogd, de parlementaire oppositie tegen de wetsvoorstellen sorteerde wel het gewenste effect.

Toch bleef de wens om het belastingstelsel te hervormen levend. De liberale minister van 
Financiën A. van Delden die zich, na alle afwijzingen die zijn voorgangers hadden doorstaan, 
wijselijk van een voorstel onthield, kreeg in 1873 juist daarop stevig commentaar, nog wel van 
een conservatief Kamerlid:

Zoo is het een lied zonder einde, waarin steeds dat zelfde refrein voorkomt: het eerste jaar 
‘niet lastig vallen’, het tweede jaar: ‘het oogenblik is niet geschikt’, het derde jaar: ‘aftreden’. 
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Kan die toestand blijven? Is dat bevordering van ’s lands belang? Wat is er nu in de laatste 
jaren op finantieel gebied gedaan? Er is wel hier en daar wat afgeschaft, maar opgebouwd is 
er niet: de begrooting sluit, dat is waar, maar dat is slechts de kunst om cijfers te groeperen; 
op finantiele verbeteringen wacht men te vergeefs.5

Nadat het parlement eind jaren zestig sterker uit de politieke strijd met de regering was gekomen, 
ontstond er meer ruimte voor debat tussen en binnen de stromingen en werd steeds sterker aan-
gedrongen op een behandeling van stekelige onderwerpen als het belastingstelsel.

Intussen zorgden twee zaken voor een toenemende druk op de overheidsuitgaven. Ten eerste 
de uitbreiding van het spoorwegnet, dat van particuliere handen in overheidsbeheer terecht was 
gekomen. Ten tweede de kosten voor het onderwijs, die vanaf de jaren 1870 behoorlijk waren 
gestegen: liberalen achtten het onderwijs van belang voor een gelijkwaardige startpositie, confes-
sionelen wilden er juist hun eigen identiteit mee bevestigen. Onderling voerden deze groepen 
strijd over de bekostiging van met name het confessionele, bijzondere onderwijs, terwijl tege-
lijkertijd de kwaliteit van het lager onderwijs werd verbeterd, wat de kosten navenant omhoog 
stuwde en de noodzaak van een inkomstenvermeerdering deed toenemen. Daar kwam nog de 
stopzetting van de Indische baten bij. In de jaren vijftig en zestig van de negentiende eeuw had-
den deze nog weldadig de schatkist ingestroomd, maar wetswijzigingen doorbraken het staats-
monopolie en effenden de weg voor het particulier ondernemerschap. Voortaan werd er in Indië 
nog altijd veel geld verdiend, maar kwam dit niet meer direct in de staatskas terecht.

Er was nog een ander punt dat direct met het belastingstelsel te maken had, dat de politieke 
agenda begon te beheersen. Vanaf de grondwetsherziening van 1848 was het kiesrecht gekop-
peld aan de drie directe nationale heffingen: grondbelasting, patentrecht en personele belasting. 
Burgers konden het kiesrecht uitoefenen wanneer ze hieraan jaarlijks een bepaalde som betaal-
den. Wanneer het belastingstelsel grondig herzien zou worden, betekende dit vanzelfsprekend 
een verandering in het kiesrecht, aangezien het gehele stelsel herzien zou moeten worden en de 
vraag om een hervorming van het belastingstelsel dan niet genegeerd kon blijven. Wanneer de 
voorwaarden voor het kiesrecht verruimd zouden worden, zou de nieuwe Kamer waarschijnlijk 
instemmen met een verandering van de belastingen: met meer kiezers uit de middenklasse zou-
den de fiscale voordelen van de zittende Kamerleden ongetwijfeld worden herzien.

Met de ontwikkeling van duidelijk herkenbare politieke stromingen en partijen werden 
strijdpunten als belastingherziening, de onderwijskwestie en sociale wetgeving steeds meer inzet 
van hevig publiek en politiek debat. Niet alleen groeide de inbreng van de kiezers – dankzij de 
economische groei nam de omvang van het kiezerscorps geleidelijk aan toe –, ook de rol van 
kiesverenigingen en, vanaf 1879, van partijen steeg. Binnen de liberale stroming kregen de zoge-
naamde jong- of sociaalliberalen de overhand. Zij wilden de ideeën van Thorbecke aanvullen 
met standpunten waarin de overheid een grotere rol toebedeeld kreeg bij de bestrijding van 
uitwassen en grove ongelijkheden. Voor de nieuwe groep liberalen was een herziening van het 
belastingstelsel een van de speerpunten van hun beleid, en eind jaren 1880 pleitte de Liberale 
Unie dan ook voor een progressieve inkomstenbelasting, die de lasten verdeelde en een eind 
maakte aan de privileges die verbonden waren aan de inkomsten uit roerend vermogen.

De verlangde belastingherziening kwam dankzij de grondwetswijziging van 1887 een stuk 
dichterbij. Het voornaamste doel van de grondwetsherziening was om de kieswet te hervormen 
door de belastingvereiste – de oude census – te schrappen. De nieuwe vereisten voor het kiesrecht 
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moesten in een nader te bepalen kieswet – het zogenaamde ‘caoutchouc-artikel’ – worden vorm-
gegeven, maar werden eerst omschreven in een voorlopig kiesreglement.

In het decennium dat volgde, barstte een ingewikkelde politieke strijd los over de precieze 
invulling van de vereisten. Het schrappen van de belastingvereiste betekende echter dat nu 
wel de weg openlag voor een fundamentele hervorming van het belastingstelsel. Dat de wens 
daartoe zeer dringend was, bleek uit twee initiatiefwetsvoorstellen van liberale Kamerleden: 
in 1883 voor een tijdelijke rijksinkomstenbelasting en in 1889 voor een inkomstenbelasting, 
gecombineerd met de afschaffing van het patentrecht en de zoutaccijns. Het eerste voorstel 
werd uitgesteld, maar het tweede ontlokte een hevig debat. Uiteindelijk leed dat voorstel met 
vier stemmen verschil schipbreuk. Opvallend genoeg ontving de regering de meeste afkeu-
ring. Vooral de zittende, onwillige minister van Financiën K.A. Godin de Beaufort kreeg veel 
kritiek te verduren, omdat er niet van de Kamerleden, maar van hem een wetsvoorstel werd 
verwacht. Hoewel de daaropvolgende motie van afkeuring door Ferdinand Domela Nieuwen-
huis velen te ver ging, verstomde het algemene gemor nauwelijks, zoals bijvoorbeeld bleek in 
kiesvereniging Volksbelang: ‘Zoodra het onweer voorbijgetrokken was verviel men in de oude 
zorgeloosheid. En het bleef tot heden zoo. De leus der Regeering op financieëel en belasting-
gebied was steeds en is nog: “Après nous le déluge”.’6

Triomf van Pierson

Dat adagium was bepaald niet van toepassing op de minister van Financiën die aantrad in 
1891: N.G. Pierson. Deze had zich al vanaf 1870 bemoeid met de discussie over de verbetering 
van het belastingstelsel. Als selfmade econoom was hij in 1891 opgeklommen tot president-
directeur van De Nederlandsche Bank en in het publieke debat was hij uitgegroeid tot een 
autoriteit op staathuishoudkundig gebied. De functie van minister van Financiën was hem 
al een aantal malen eerder aangeboden, maar Piersons inschatting was telkens geweest dat er 
onvoldoende mogelijkheden waren om een daadwerkelijke hervorming te bewerkstelligen, 
waardoor hij er steeds van had afgezien. In 1891 aanvaardde Pierson de post na een aanvan-
kelijke weigering dan toch, ook al zag hij in het weinig radicale ‘Hollandse volkskarakter’ en 
de geringe liberale Kamermeerderheid grote obstakels om tot een wet te komen. Een ander 
gevaar was het geplande kieswetsvoorstel – genoodzaakt door de grondwetsherziening van 
1889 –, dat als ‘jaloerse meesteres’ geen andere grote hervorming naast zich zou dulden.7

Pierson deelde zijn twijfels met zijn vriend J.P. Hasebroek: ‘Ik aanvaard mijn taak als een 
soldaat, die in den slag gaat. Want een slag zal het zijn – tegen behoudzucht en egoisme aan 
den eenen, doldriftig radicalisme aan den anderen kant. Zal ik slagen? Ik weet het niet, maar 
ik moet nu eenmaal in het vuur.’8

De minister zou echter zegevieren. Dankzij zijn voorzichtige opstelling, gematigde en 
diplomatieke aard, zijn wetenschappelijk gezag en het feit dat hij in de politiek een buiten-
staander was, lukte het hem om een goed doortimmerd voorstel te doen en vervolgens succes-
vol te laveren tussen aansporing en kritiek. Pierson was ook geen radicale hervormer: volgens 
eigen zeggen was hij ‘nolens volens’ tot de overtuiging gekomen dat een inkomstenbelasting 
noodzakelijk was. De overheid had volgens hem de plicht om uit economische en sociale 
overwegingen de lasten gelijkmatiger te verdelen; dat was nu eenmaal een ‘eis der rechtvaar-
digheid’.9 Hij pakte de belastinghervorming stapsgewijs aan: eerst stelde hij een heffing op de 
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inkomsten uit vermogen voor, waardoor een verlaging van de accijnzen mogelijk was, vervol-
gens ontwierp hij een belasting op inkomsten uit bedrijf en beroep, die het patentrecht zou 
vervangen. Samen vormden deze voorstellen een zogenaamde ‘gesplitste inkomstenbelasting’.

De Kamer aanvaardde de plannen echter niet zonder slag of stoot. Kamerleden vroegen 
zich af of het kieswetsvoorstel geen voorrang moest krijgen en of het eerste voorstel (de hef-
fing op inkomsten uit vermogen) wel met zekerheid gevolgd zou worden door het tweede (de 
heffing op inkomsten uit bedrijf en beroep). Voor een deel van zijn critici gingen Piersons 
plannen niet ver genoeg, voor een ander deel juist te ver. Het kabinet besloot vervolgens dat 
de belastinghervormingen voorrang zouden krijgen op de voorstellen voor een herziening 
van de kieswet.

Tijdens de behandeling van Piersons eerste wetsvoorstel wisselden hulde en kritiek elkaar 
af. Opvallend veel Kamerleden complimenteerden de snelheid en kunde van de minister en 
spraken hun vertrouwen in hem uit. Herman Schaepman verkondigde dat men bij de minis-
ter kon ‘bewonderen eene aangename geestdrift, eene weldadige frischheid, twee hoedanig-
heden bij het behandelen van belastingontwerpen zeer noodig’.10 Andere Kamerleden bekri-
tiseerden echter de voortvarende wijze waarop de minister te werk ging. Eén parlementslid 
beklaagde zich zelfs over de overschrijding van de werktijden van het parlement, terwijl hij 
verzuchtte dat hij er allemaal maar weinig van begreep.11 Het debat besloeg maar liefst drie-
honderd bladzijden in de Handelingen en was volgens Pierson ‘verbazend langwijlig’.12 Toch 
had hij ook wel plezier in de discussies gezien zijn dagboekaantekening: ‘Ik kwam reeds 
dadelijk aan het woord, en had veel succes. Verbazend heb ik tegen deze taak opgezien, doch 
ik voel mij gesterkt. Het is of alles in mij wakker wordt en zich verjongt.’13 Zijn verdediging 
deed hij op dusdanig weloverwogen en inschikkelijke wijze, dat een meerderheid van Kamer-
leden vóór de invoering van een vermogensbelasting en bijbehorende accijnshervormingen 
stemde. In de Eerste Kamer herhaalde dit ‘heerlijk succes’ zich.14

Vervolgens ging de minister over op het tweede deel van zijn plannen en diende hij een 
voorstel voor een belasting op bedrijf en beroep in. Het was wederom een drukke tijd en 
daarom hield Pierson zijn rede simpel: ‘Haar inhoud [van de rede] is droogjes. Expres, want 
tot debat, bij het vele dat te doen is, willen wij geen aanleiding geven.’15 Er was, ondanks het 
eerdere succes, nogal wat tegenstand tegen het voorstel. Zo had de Raad van State regentes 
Emma afkeurend geadviseerd, waarop Pierson tegen haar opmerkte: ‘Verklaarbaar is dit vol-
komen, maar is het ook volkomen te rechtvaardigen?’16 Uiteindelijk bleef het debat beperkt 
en bogen Kamerleden zich slechts over enige technische details, zodat de bedrijfsbelasting 
in juni 1893 werd aangenomen en de gesplitste inkomstenbelasting daarmee een feit werd. 
Dankzij zijn ‘groote scherpzinnigheid en helderheid van geest’ alsmede zijn diplomatieke 
opstelling was het de aimabele ‘duivelskunstenaar’ Pierson gelukt om de Nederlandse poli-
tiek te verlossen van een angel die al een halve eeuw werd gevoeld.17

Politieke strijd en burgerschap

De politieke strijd over de invoering van een inkomstenbelasting laat een aantal opmerkelijke 
zaken zien. Ten eerste de paradoxale situatie dat, in een tijd waarin ’s lands financiën er zeer 
deplorabel voorstonden, het toch niet mogelijk bleek om belastingen te heffen op het ver-
mogen van de rijkste groep burgers, terwijl er vijftig jaar later, toen er financieel-economisch 
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veel minder noodzaak toe bestond, wel toe werd overgegaan. Andere dan financiële overwe-
gingen telden blijkbaar minstens zo zwaar mee in de uiteindelijke hervorming van het stelsel.

Ten tweede is het opvallend dat ook in de negentiende eeuw het persoonlijke element in 
de politiek een grote rol leek te spelen: de opvatting over de aard, kundigheid en opstelling 
van de betreffende minister van Financiën was in enkele gevallen dusdanig overheersend, 
dat het debat en de besluitvorming erdoor gedomineerd werden. Arrogant, onkundig of bits 
gedrag werd benoemd en bestraft, terwijl in Piersons geval zijn diplomatieke, apolitieke en 
deskundige opstelling positief uitpakte.

De verwevenheid met het kiesrecht is een derde opvallende factor. Dankzij de belasting-
census hielden beide kwesties elkaar in een houdgreep waaruit slechts met omwegen, zoals 
het caoutchouc-artikel, kon worden ontsnapt. Desondanks werd in het politieke en publieke 
debat nauwelijks gerefereerd aan die verwevenheid: zo gebruikten propagandisten voor kies-
rechtuitbreiding nauwelijks het argument dat alle belastingbetalers op basis van hun finan-
ciële bijdrage recht zouden moeten hebben op politieke inspraak. En in het belastingdebat 
werd slechts een enkele keer gerefereerd aan de samenhang met het kiesrecht. Of het nu 

Voorstanders van een inkomstenbelasting: v.l.n.r. J.P. Sprenger van Eyk (fiscaal deskundige, voormalig 

minister van Koloniën), minister van Financiën N.G. Pierson, A. Kerdijk (lid van de Tweede Kamer) en 

P.W.A. Cort van der Linden (hoogleraar Staatshuishoudkunde en statistiek).

[Prent: Johan Braakensiek, verschenen in Bijvoegsel van De Amsterdammer,

13 maart 1892, coll. rhc Groninger Archieven]
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was uit principiële overtuigingen, de vrees voor een te ingewikkelde politieke strijd, of dat 
politici niet konden instaan voor de politieke gevolgen wanneer ze de samenhang zouden 
openbreken: het was een opmerkelijke zwijgzaamheid.

Dat betekende echter niet dat er werd gezwegen over de toekomst van het belastingstelsel. 
Een vierde interessant punt in de strijd rondom de inkomstenbelasting is de centrale positie 
die het onderwerp binnen de liberale stroming innam. De oud-liberalen onder Thorbecke 
concentreerden zich op het verwezenlijken van transparantie en tegengaan van het vigerende 
pauperisme, terwijl de stroming van sociaal- of jong-liberalen, die in het laatste kwart van 
de eeuw opkwam, een grotere rol voor de politiek wenste in het creëren van een grotere 
gelijkheid in de heffingen. De liberale gerichtheid op arbeid en eigen initiatief leidde tevens 
tot de roep om inkomen dat voortkwam uit kapitaal te belasten en de heffingen op arbeid 
beter te verdelen. In de ogen van de liberalen was de parasitaire rentenier net zo verachtelijk 
als de arme die uit gemakzucht niet wilde werken, en dat maakte hen voortrekkers in deze 
discussie.

De opkomst en ontwikkeling van de liberale stroming bepaalden daarmee grotendeels 
het verloop van het debat en de besluitvorming rondom de belastingen. De vormgeving van 
de rechten en plichten van de burgers was daarmee nauw verweven, aangezien de grenzen 
van de politieke inspraak van burgers, dankzij de interdependentie met het kiesrecht, lange 
tijd bepaald werden door het stelsel van heffingen. De uitbreiding van burgerrechten in de 
vorm van kiesrecht en politieke inspraak noopte tot een verandering van het belastingstelsel, 
terwijl het tegelijkertijd als een daad van rechtvaardigheid werd gezien om de heffingen te 
herzien, waardoor ook het kiezerscorps in omvang zou toenemen. Ministers, Tweede Kamer-
leden en publieke commentatoren worstelden echter langdurig met de vraag hoe dit veran-
derd moest worden. Het feit dat Kamerleden veelal zichzelf en hun achterban hoger moesten 
aanslaan, compliceerde de zaak. Hoe kon de neiging tot opportunisme worden overwonnen 
op een wijze die de meerderheid aansprak?

De strijd om belastinghervorming in de negentiende eeuw laat, naast een financieel-
economisch verhaal, ook de veranderende opvattingen over politiek en burgerschap zien –, 
niet alleen in relatie tot het (census)kiesrecht, maar vooral wat betreft de morele opvattingen 
over arbeid en lastenverdeling. Aan het einde van de eeuw was de meerderheid van de volks-
vertegenwoordigers en commentatoren het erover eens dat het moreel gerechtvaardigd was 
dat alle inwoners van Nederland op een billijke manier werden belast en dat er geen plaats 
meer was voor bevoorrechting van renteniers die niets bijdroegen aan de welvaart van het 
land. De ‘grove ongelijkheid’ in heffingen werd in de eerste plaats verkleind door morele 
overwegingen, waarbij het kiesrecht vooral een rem op de gewenste hervormingen vormde.

In Nederland werd de slogan No taxation without representation dan ook nauwelijks 
gehoord. Aansluitend bij de woorden van Gideon Boissevain over Piersons hervorming – ‘Al 
met al is zijn hervorming een daad van rechtvaardigheid. De Kroon en het volk zullen hem 
dank weten, dat hij de belofte van Thorbecke heeft vervuld […] te zorgen dat de natie de van 
haar gevergde offers gewillig kon opbrengen, doordat ze naar behoren werden verdeeld’18 – 
zou, in het geval van Nederland, de leuze Fairness in taxation dan ook beter passen.
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