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Inleidin g g 

NogNog treuriger is het gesteld met de belasting-
hervorming.hervorming. De geschiedenis daarvan gelijkt wel een 
parodie! parodie! 

M.P.H.. Wiercx, De politieke balans, 1888-1891 

Welbeschouwdd was er bij de totstandkoming van het Koninkrijk der Neder-
landenn in 1813 niet veel wat de ingezetenen aan deze staat bond, behalve een 
ontzagwekkendee staatsschuld. Dat betekende dat er op de bevolking een 
zwaree druk lag, die bovendien zeer ongelijk verdeeld was. Ruw samengevat 
kwamm het erop neer dat de behoeftige staat duiten bijeenscharrelde door 
zwaree accijnzen te heffen op de dagelijkse levensmiddelen en de financiële 
tekortenn aanvulde door, tegen een aardige rente, omvangrijke leningen te 
sluitenn bij de elite. 

Dee politieke geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw wordt 
inn de historiografie beheerst door de strijd om de vormgeving van de con-
stitutie,, dan wel om de daarmee nauw verbonden drie beroemde 'kwesties' 
(schoolstrijd,, kiesrecht en sociale rechten). Maar van minstens zo groot be-
langg was het debat over de rechten en plichten van de Nederlandse burgers 
tenn opzichte van de overheid: wie betaalde belasting, in welke mate was het 
heersendee systeem 'rechtvaardig'? Het is opvallend hoe weinig studies er 
verschenenn zijn over het belastingdebat in Nederland. Recent verscheen de 
grondigee dissertatie van T. Pfeil, 'Tot redding van het vaderland9, maar deze 
beperktt zich tot de periode 1795-1810. Van oudere datum is Belastingen in 
NederlandNederland 1848-1893 van A.C.J. de Vrankrijker, terwijl de recente publicatie 
vann F.H.M. Grapperhaus, Fiscaal beleid in Nederland van 1800 tot na 2000, 
zichh concentreert op de technisch-fiscale ontwikkeling. 

Hett gebrek aan studies is des te opvallender gezien het feit dat het functi-
onerenn van de staat en de omvang en doelmatigheid van het staatsoptreden 
sterkk afhankelijk zijn van de beschikbare middelen. De grondwet kan het 
openbaarr lager onderwijs wel tot 'aanhoudende zorg' van de overheid ver-
klaren,, maar dat blijf t toch een betrekkelijk loos geluid als er geen geld 
beschikbaarr kan worden gesteld voor min of meer acceptabele schoolge-
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bouwenn en een redelijke honorering voor de leerkrachten. Kappeyne van 
dee Coppello kon in 1874 in een opzienbarende rede pleiten voor een aan-
zienlijkee verbetering van het openbaar bestuur en de infrastructuur van het 
land,, maar daar zou weinig van terechtkomen toen er geen voorstellen aan 
verbondenn worden tot afdoende belastingverhogingen. Ook de in het derde 
kwartt van de negentiende eeuw aanzwellende pleidooien voor een grotere 
socialee rechtvaardigheid brachten als consequentie met zich mee dat nage-
dachtt moest worden over de omvang en inrichting van de staatsfinanciën. 
Naarmatee duidelijker werd dat het liberale wondermiddel van de 'selfhelp' 
inn de praktijk tekortschoot, leek sociale rechtvaardigheid tot het bereik van 
dee overheid te gaan behoren. Die uitbreiding van het takenpakket maakte 
hett verwerven van hogere inkomsten voor de schatkist onontkoombaar. 

Maarr de belastingen bepalen niet alleen de mate waarin de overheid zich 
mett de samenleving kan bemoeien. Daarnaast gaat het debat over belastin-
genn in sterke mate over de aard van het burgerschap. Behoort het niet, welke 
definitiee men ook wil hanteren, tot de kern van 'de politiek' om besluiten 
tee nemen over de aard van de verplichtingen die men elkaar oplegt? Daar-
uitt vloeit een reeks van vragen voort: met welk recht doet men dat? Hoe 
verhoudenn behoeften van de staat en draagkracht van de verschillende be-
volkingslagenn zich tot elkaar? Welke grondslagen worden gekozen? Kortom, 
hoee legitimeert men zowel de aard, de vorm als de hoogte van de belastin-
gen?? In de negentiende eeuw waren hier ook onmiddellijke consequenties 
inn het burgerschap aan verbonden. Het kiesrecht werd immers verleend op 
grondd van de hoogte van het bedrag dat men aan belastingen betaalde. 

Daarmeee was het debat over belastingen ook bij uitstek een politiek 
debat,, waarin achter alle cijfers en argumenten gesproken werd over de 
aardd van het burgerschap en de kwaliteit van de natiestaat. Juist dit maakte 
dee belastingkwestie ook zo gecompliceerd: zakelijke en morele argumen-
tenn verdrongen elkaar en technische kwesties verduisterden regelmatig het 
zichtt op de achterliggende even politieke als fundamentele vragen. Dit boek 
iss geen geschiedenis van de belastingen in technische zin, maar een poli-
tiekee geschiedenis van het belastingdebat. Dat wil zeggen dat het debat zal 
wordenn beschreven omdat en voor zover dit inzicht biedt in de fundamen-
telee veranderingen die zich in de Nederlandse politiek in de negentiende 
eeuww hebben voorgedaan, met name in de periode 1840—1890, waarin zich 
opkomstt en bloei van de liberale politieke cultuur hebben voltrokken. 

Hett belastingdebat was, op het eerste gezicht, even intensief als vruchte-
loos.. Er werden talrijke voorstellen gedaan die beoogden een rechtvaardiger 
belastingdrukk te bereiken, en een stijging van de opbrengsten. Daarbij hield 
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dee hervorming meestal in dat de belastingdruk zou dienen te verschuiven: 
vann indirect naar direct, van de consumptieve goederen naar de inkomsten 
uitt arbeid. Cruciaal was in dit verband de liberale ideologie van de deugd-
zame,, arbeidende burger. Het werkzame deel van de natie werd belast en 
kreegg in ruil daarvoor - op termijn - het burgerschap in de vorm van 
kiesrecht.. Opvallend was dat ondanks hun groeiende invloed de liberalen 
jarenlangg te weinig politieke daadkracht konden opbrengen om het belas-
tingstelsell  ook daadwerkelijk om te vormen. Het lijk t erop dat stellingnames 
inn de belastingkwestie niet samenvielen met ideologische opvattingen en 
overtuigingen;; de opstelling van de politici in de belastingdebatten lijk t 
voorall  door persoonlijke overtuiging en interesse bepaald te zijn. Uiteinde-
lij kk zou het kunststuk van de invoering van een inkomstenbelasting door 
eenn minister worden volbracht die veel meer wetenschapper dan politi-
cuss was en daardoor het gezag bezat dat nodig was om de tegenstand te 
overwinnen. . 

Dee weg die in de debatten over de hervormingen werd afgelegd, was 
veelall  een moeizame zoektocht. Dit wordt beeldend geïllustreerd door de 
titelss van de vele brochures die over de financiële tekorten en de belas-
tingkwestiee werden gepubliceerd. De situatie werd vaak ernstig beoordeeld. 
Zoo verscheen in 1848 Wat is thans noodig tot heil van ons vaderland? Een 
ernstigernstig woord aan mijne landgenooten onder den druk des tijds.1 De wens 
omm tot daadwerkelijke hervormingen over te gaan werd in de loop der ja-
renn steeds sterker, zoals de liberaal Sam van Houten in 1869 bepleitte in 
DeDe toekomst onzer finantien. De noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid eener 
doortastendedoortastende hervorming in ons belastingstelsel aangewezen.2 Later groeide 
dee nadruk die op de morele grondslag voor hervormingen werd gelegd en 
verschenenn werken als Ons belastingwezen aan rechten billijkheid getoetst en 
ProeveProeve van billijker verdeeling onzer belastingen op productieven grondslag? 
Tenn slotte werd in 1894, toen Nederland een inkomstenbelasting rijker was, 
doorr G.M. Boissevain tevreden teruggeblikt: De jongste belastinghervorming 
inin Nederland in verband met de geschiedenis van 's Rijksfinanciën sedert de 
GrondwetsherzieningGrondwetsherziening van 1848* 

Voorr het onderzoek naar de politieke discussies rond de belastingkwestie 
warenn bronnen van zeer uiteenlopende aard van dienst. De Handelingen 
vann de Kamers doen, tezamen met bijbehorende Bijlagen, uitvoerig en 
nauwgezett verslag van het feitelijk verloop van de debatten. In een aan-
tall  gevallen kon gebruik worden gemaakt van ministeriële en persoonlijke 
archievenn om meer zicht op de politieke achtergronden te krijgen. De rol 
vann andere hoofdrolspelers in het parlementaire debat kon met behulp van 
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brievenn en dagboeknotities worden achterhaald. Die laatste bronnen deden 
ookk dienst bij het nader onderzoeken van persoonlijke omstandigheden, 
biografischee achtergronden, verborgen beweegredenen en onderlinge rela-
tiess die van invloed waren op het politieke debat zonder in de Handelingen 
expliciett tot uitdrukking te komen. Naast ministers en kamerleden nam 
ookk een hele reeks goedwillende onderwijzers, predikanten en amateursta-
tisticii  - vooral in geschrifte - deel aan de discussie. In tijdschriftartikelen en 
brochuress werden de ideologische referentiekaders en politieke, financiële, 
wetenschappelijkee en morele argumenten over de belastingkwestie en over 
dee grenzen van de staat en van het burgerschap van de deelnemers onder 
woordenn gebracht. Deze bronnen maken het mogelijk de achterliggende 
oorzakenn en beweegredenen te onthullen en tegelijk inzicht te krijgen in de 
veranderingenn in de politieke machtsverhoudingen en de politieke cultuur. 

Diee kaders en argumenten vormden de kern van het debat en tevens 
dee kern van dit boek. De meer dan vijfti g jaar waarin sociaal-economische 
enn politieke omstandigheden ingrijpend veranderden en waarin het de-
batt werd gevoerd, leverden twaalf gesneuvelde wetsvoorstellen voor een 
belastingg op (een deel van) het inkomen op. Met de invoering van een in-
komstenbelastingg in 1892 -1893 werd de discussie goeddeels afgesloten. De 
toonn voor die hervorming werd al door een auteur in 1831 gezet: 

Zooo ligt het in den aard der zaak, dat belastingen aan den staat geld 
moetenn verschaffen; het doel der burgermaatschappij vordert, dat 
diee belastingen zoo min mogelijk aan goede zeden en eerlijkheid 
nadeell  toebrengen, terwijl de billijkheid medebrengt, dat gelijkelijk 
allee ingezetenen in de belastingen dragen.5 

Ditt zou tevens de meest constante gedachte over belastingen in de negen-
tiendee eeuw zijn. Er bleven tijdens de lange zoektocht naar een billij k belas-
tingstelsell  echter ook minder weloverwogen, emotionele geluiden hoorbaar. 
Zoalss een anonieme schrijver mopperde: 'Het opbrengen van belastingen, 
ofschoonn burgerpligt, is op zich zelf altijd hatelijk.'6 Ook deze weerstand 
bleeff  gedurende de discussie een prominente rol spelen. Maar ondanks het 
hardnekkigee verzet kon de discussie, na de invoering van een inkomsten-
belastingg door minister N.G. Pierson, uiteindelijk worden besloten met 
Boissevainss woorden: 

All  met al is zijn [Piersons] hervorming een daad van rechtvaardig-
heid.. De Kroon en het volk zullen hem dank weten, dat hij de belofte 
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vann Thorbecke heeft vervuld [...] te zorgen dat de natie de van haar 
gevergdee offers gewillig kon opbrengen, doordat ze naar behoren 
werdenwerden verdeeld.7 





HOOFDSTUKK 1 

Voorspell  onder koning Willem i 

AlleAlle inrigtingen in eene burgerlijke maatschappij 
hethet zij groote of kleine, het zij die monarchaal of 
republikeinschrepublikeinsch bestuurd wordt, moeten uitlopen 
tottot bevordering van heil, welvaart en genoegens 
onderonder alle leden. Zij mogen nimmer strekken tot 
bevoordeelingbevoordeeling of bevrijding van lasten van eenige 
bijzonderebijzondere klasse, of van bijzonder bezwaar voor 
anderen. anderen. 

I.J.A.. Gogel, Memoriën en correspondentiën 

Aann het begin van de negentiende eeuw was het met de financiële situatie van 
dee Nederlandse staat slecht gesteld. De erfenis uit het gewestelijk verleden 
bestondd uit een torenhoge staatsschuld, een versnipperd belastingstelsel dat 
onvoldoendee opbracht, handelsproblemen en grote verdeeldheid over de 
oplossingen.. Wel zouden deze grote financiële problemen de aandacht voor 
dee inrichting van de staatsfinanciën sterk stimuleren. Maar voor het zover 
wass gingen de financiën onder leiding van koning Willem i door een diep 
dal. . 

FinanciënFinanciën onder Willem i 

Doorr de oorlog tegen Frankrijk en de Franse inlijving was er veel van 
dee staatskas gevraagd: in 1788 bedroeg de staatsschuld 4 miljoen, in 1807 
zouu het bedrag van 1 miljard worden overschreden en in 1810 was de schuld 
opgelopenn tot i,8 miljard gulden. De rente steeg navenant en de economische 
situatiee was dusdanig slecht dat die niet eenvoudig af te lossen was. De 
belastingopbrengstenn van de staat daalden tijdens de Franse inlijving: het 
stelsell  werd tijdelijk aan dat van Frankrijk aangepast, en daar waren de 
heffingenn minder hoog. Tevens gaf het Franse stelsel meer ruimte aan de 
gemeenten,, en zo stegen de plaatselijke belastingen al snel. 

Inn het eerste kwart van de negentiende eeuw herstelde de economische 
situatiee zich nauwelijks. De scheepshandel werd ernstig gehinderd door 
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dee blokkade die Frankrijk en Groot-Brittannië hadden opgeworpen, zodat 
Nederlandd als handelsnatie nauwelijks meer meetelde. Daarnaast ontwik-
keldenn andere landen zich op industrieel gebied, terwijl de Noordelijke 
Nederlandenn nagenoeg geen aansluiting met de beginnende industrialisatie 
kregen.. Het economisch leven bestond vooral uit kleinbedrijf in de nijver-
heidd en de agrarische sector was veelal gericht op eigen behoeften. De bevol-
kingg leidde een leven waarbij ze zich meestentijds net kon redden. Wanneer 
dee omstandigheden slecht waren door het weer of ziekten, kon armoede een-
voudigg toeslaan. Zo werd in 1817 de helft van de Leidse bevolking bedeeld.1 

Dezee weinig bemoedigende omstandigheden leidden tot omschrijvingen 
vann de Noordelijke Nederlanden als 'een wat vermoeide natie van conser-
vatievee kooplieden, bezadigde renteniers en een grote massa paupers'.2 

Dee beoogde hervorming van de belastingen, waardoor het stelsel een 
beterr geheel zou vormen en minder op de armste klassen zou drukken, was 
niett eenvoudig te realiseren. Weliswaar werd er in 1799 een uniformerend 
plann voor een algemeen belastingstelsel aan het Wetgevend Lichaam aan-
geboden,, dat vervolgens in 1801 door beide Kamers aanvaard werd, maar 
dee politieke verwikkelingen in hetzelfde jaar herstelden de financiële auto-
nomiee van de gewesten. In 1805 trad een nieuwe grondwet in werking, die 
hett beginsel van de eenheidsstaat terugbracht. Isaac Jan Alexander Gogel 
werdd een jaar later minister van Financiën, nadat hij reeds het 'agentschap' 
bezett had en de secretaris van staat voor de Financiën was geweest.3 Hij had 
grootsee plannen met de belastingen en ontwierp een stelsel dat veel meer 
eenn eenheid was dan het stelsel uit vroeger jaren. 

Hett stelsel van Gogel bestond uit heffingen die direct of indirect geheven 
werden.. Voornaamste directe belastingen waren de grondbelasting (ver-
ponding),, een personele belasting en het patentrecht. De grondbelasting 
vloeidee voort uit het grondbezit en speelde een belangrijke rol in de land-
provincies.. De personele belasting was een heffing op dienstpersoneel en de 
huurr of huurwaarde van de woning. Per woning werd een jaarlijkse heffing 
berekend.44 Tevens bestonden heffingen op paarden en het aantal deuren, 
ramenn en schoorstenen. De derde belangrijke directe belasting ten slotte, 
hett patentrecht, was een herring op het uitoefenen van een bedrijf of beroep. 
InIn tijden van nood kon het rijk teruggrijpen op 'buitengewone heffingen': 
veelall  een eenmalige directe heffing op welstand of inkomen van de meest 
vermogendee burgers. Tevens konden heffingen verhoogd worden met zoge-
noemdee 'opcenten'. De indirecte belastingen bestonden vooral uit accijnzen 
opp levensmiddelen en diverse rechten en tollen. Behalve deze rijksbelastin-
genn konden provincies en gemeenten heffingen opleggen. Zij legden aparte 
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heffingenn op en mochten ten bate van de eigen kas de rijksbelastingen ook 
weerr verhogen met opcenten. Daarbij namen de gemeentelijke belastingen 
dee belangrijkste plaats in. En ook de gemeenten konden in tijden van nood 
extraa fiscale maatregelen nemen, zoals het instellen van een 'armentax'. 

Hett stelsel van Gogel bracht meer eenheid en legde een fiscale basis 
waarr de Nederlandse overheid een tijd mee vooruit kon. Ook lukte het 
Gogell  de inningskosten te verminderen en de opbrengsten te verhogen. Er 
kleefdenn echter zeker ook nadelen aan. Gedreven door geldgebrek bleef de 
staatt de eerste levensbehoeften zwaar belasten en de accijnzen drukten vaak 
hevigg op de armere bevolking. 'Redelijke' heffingen op goederen konden 
oplopenn tot grote hoogte. En ook al werd er meer rekening gehouden met 
draagkracht,, er bleef een aanzienlijke ongelijkheid bestaan in belastingdruk 
voorr min- en meervermogenden en tussen de armere landgewesten en de 
rijkeree kustprovincies.5 

DeDe koopman-koning en de schuld 

Willemm i werd koning van een land met 5 miljoen inwoners: 2 miljoen 
inn het Noorden, 3 miljoen in het Zuiden. Het land was belast met een 
staatsschuldd die nauwelijks af te lossen viel. Alleen de rente lag al rond de 40 
miljoenn gulden per jaar en maakte het grootste deel van de begroting uit.6 

Aann belastingen werd ongeveer 50 miljoen geïnd en een verhoging van die 
belastingenn was moeilijk, daar zij in verhouding met bijvoorbeeld Frankrijk 
all  hoog waren.7 Men sprak dan ook van een financiële noodsituatie.8 

Koningg Willem 1 liet het er evenwel niet bij zitten en toog voortvarend 
aann het werk. Kenmerk van zijn beleid zou een actief, rationeel ingrijpen 
inn de maatschappij worden. Zijn grote daadkracht sprak duidelijk uit alle 
bepalingenn en Koninklijke Besluiten. Wel had de koning er in het begin 
moeitee mee zijn financiële politiek te bepalen, en de begrotingen, die vanaf 
18166 de uitgaven én de middelen omvatte, wijzigden tot ongeveer 1821 vaak.9 

Dee intentie van de koning was de begroting telkens sluitend te maken, maar 
ditt lukte meestal niet.10 De staatsschuld bleef stijgen en de overheidsfinanci-
ënn dreigden telkens onoverzichtelijker te worden. 

Omm een betere greep op de geldstromen te krijgen, richtte de koning in 
18144 De Nederlandsche Bank op. Ook startte hij grootschalige investeringen 
omm de industriële en infrastructurele ontwikkeling van de Nederlanden te 
stimulerenn en de economische structuur te moderniseren. De resultaten 
warenn wisselend en de gehoopte economische opbloei bleef grotendeels uit, 
terwijll  de dreiging van een staatsbankroet voort bleef duren. Dit baarde ve-
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len,, en niet in de minste plaats de kapitaalbezitters, grote zorgen. De hogere 
klassenn maakten zich ondertussen zorgen over de verpaupering en groot-
schaligee werkloosheid, waardoor volgens hen de bevolking verkommerde 
enn de futloosheid toenam." 

Ondankss de bezorgdheid over de malaise in de maatschappij en de schat-
kistt bleef koning Willem i volharden in zijn actieve zoektocht naar de juiste 
wegg om de conjunctuur te laten opleven. Er werden verschillende tariefwet-
gevingenn ingesteld die het midden hielden tussen vrijhandel, wat door het 
Noordenn werd gewenst om de handel te laten opleven, en protectie, waar het 
Zuidenn met zijn jonge, zich ontwikkelende industrie, op aandrong. Er werd 
eenn Fonds van Nationale Nijverheid opgericht, dat exportpremies uitkeerde 
omm de industrie te bevorderen. Daarnaast werd in 1822 een industriebank 
opgerichtt die krediet verschafte aan mijnen en fabrieken: de Algemeene 
Nederlandschee Maatschappij ter Begunstiging van de Volksvlijt. En ook 
dee oprichting van de Nederlandsche Handelmaatschappij in 1824, in eerste 
instantiee bedoeld voor de nationale handel, landbouw en industrie, maar 
all  snel alleen voor de handel met Nederlandsen-Indië gebruikt, had plaats 
énn werd een groot succes. Daarnaast zette de koning zich in voor een grote 
uitbreidingg van het kanalennetwerk, terwijl aan het eind van zijn regeerpe-
riodee ook de spoorwegen nog een rol zouden gaan spelen. Zo werd Willem 1 
dee drijvende kracht achter de infrastructurele en economische inrichting in 
Nederland,, wat hem de bijnaam bezorgde van 'koopman-koning'. 

Maarr het probleem van de enorme nationale schuld duurde intussen 
voort.. De groei van de tekorten moest een halt worden toegeroepen en ze 
moestenn (gedeeltelijk) worden afbetaald om de rentelasten niet telkens te 
latenn stijgen. De inkomsten waren echter niet toereikend om alle plannen 
vann de koning uit te voeren, laat staan om de schulden af te lossen. Tijdens de 
Fransee inlijving had men deze problemen opgelost door eenvoudigweg niet 
meerr alle rente, maar slechts een derde deel uit te betalen. Ook voor Willem 1 
leekk deze tiërcering bijkans de enige oplossing. Toch besloot hij er niet toe: 
blijkbaarr was hij politiek te afhankelijk van de groep kapitaalbezitters die 
dee leningen aan de staat verstrekt hadden en aan wie dus de rente betaald 
moestt worden. Hij vond een oplossing in een halfslachtige regeling waarbij 
dee houders van staatspapieren een schadevergoeding kregen in de vorm van 
uitgesteldee schuld: een schuld die voorlopig geen rente droeg en waarop in 
dee toekomst aanspraak zou kunnen worden gemaakt. Door een jaarlijkse 
lotingg werd van alle schuld telkens 4 miljoen tot 'Nederlandsche Werkelijke 
Schuld'' benoemd: daar werd dat jaar wél rente over betaald. Om deze 
proceduree te regelen werd in 1814 de Amortisatie-Kas opgericht. Veel zoden 
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zouu deze overheveling van schulden overigens niet aan de dijk zetten, want 
hett zou op deze manier nog 250 jaar duren voor de gehele uitgestelde schuld 
afbetaaldd zou zijn.12 

Ondankss de pogingen de rente te betalen en de schuld af te lossen, werd 
telkenss opnieuw meer schuld gemaakt. Om deze ontwikkeling tegen te gaan 
richttee Willem 1 in 1815 het Syndicaat der Nederlanden op, dat nieuwe le-
ningenn regelde. De ondoorzichtigheid van dit Syndicaat ontlokte kritiek uit 
dee Eerste en Tweede Kamer, en de koning moest een andere uitweg zoeken. 
Naastt voornoemde instellingen ter bevordering van de handel en industrie 
richttee hij in 1822 het Amortisatie-Syndicaat op, door de Amortisatie-Kas 
enn het Syndicaat der Nederlanden samen te voegen. Hiermee schiep de 
koningg een uitgelezen mogelijkheid om, zonder bemoeienis van de Staten-
Generaal,, aan krediet te komen en eigenhandig de financiën te regelen. Naast 
hett Syndicaat had Willem 1 toegang tot een verbazend aantal fondsen, ban-
ken,, potjes en kassen. Dit ondoorzichtige geheel werd uiteindelijk - met 
opzett - slechts door dee koning begrepen. Veel van de vernieuwingen die hij 
wildee doorvoeren, waren niet in het belang van de oude behoudende elite. 
Mett zijn zeer persoonlijke financiële politiek omzeilde Willem 1 de strijd 
omm de financiële zeggenschap met het parlement en de 'haute finance', de 
groepp die jarenlang de grootste stem had gehad in financiële beslissingen.13 

Dee invloed van de Staten-Generaal op de financiën werd steeds sterker 
teruggedrongen,, want besloten werd dat het Syndicaat slechts eenmaal in 
dee tien jaar financiële informatie aan de Kamers zou verstrekken. Welis-
waarr moest het jaarlijks een overzicht aan de Kamers presenteren met de 
resultatenn van de ingekochte, afgeloste oude staatsschuld, maar die kon ver-
volgenss weer opnieuw op de markt gebracht worden, waardoor de schuld 
niett werkelijk daalde. 

Dee delging van de schulden verliep, ondanks alle maatregelen, tot mid-
denn jaren veertig zeer moeizaam. Pogingen om zogenoemde conversies door 
tee voeren, waarbij de rente over de leningen omgezet werd in lagere renteta-
rieven,, mislukten. Om de koning toch aan geld te helpen ging het Syndicaat 
overr tot het uitschrijven van nieuwe leningen, de verkoop van koninklijke 
domeinenn waarover het Syndicaat het beheer voerde, en effectenmanipula-
ties.. In 1823, bijvoorbeeld, schreef het een nieuwe lening uit van 80 miljoen 
gulden.. Deze werd goedgekeurd door het parlement en volgetekend, wat 
eropp wees dat er, ondanks de hoge schuldenlast, toch nog vertrouwen be-
stondd in 's lands financiën en het beheer. Ook bleek er nog 80 miljoen 
guldenn te vinden in het land. Zo'n stunt lukte evenwel niet nog een keer.14 

Kleineree leningen hadden wel doorgang (bijvoorbeeld in 1830 een van 14 
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miljoenn en in 1831 een van 42 miljoen gulden), waarbij de koning vaak met 
privé-kapitaall  meedeed. Met het geld van de grote lening werd onder meer 
eenn deel van de uitgestelde schuld ingekocht; er werden kanalen aangelegd; 
dee nijverheid werd bevorderd; de kosten die door grote overstromingen in 
18255 waren ontstaan werden betaald en de oorlog op Java (van 1825 tot 1830) 
werdd gesteund. 

Dee koloniën - vooral Nederlands-Indië - kwamen mede door de fi-
nanciëlee nood in het moederland onder de aandacht van Willem 1. In 1816 
kwamm Indië na een Britse periode weer onder Nederlands bestuur. De han-
dell  was echter nog voor een groot deel in Britse handen. Tevens kostte de 
Java-oorlogg veel geld en doden. Daarnaast had Nederland een vernieuwd, 
kostbaarr bestuursapparaat geïnstalleerd dat niet gefinancierd kon worden 
doorr Indië zelf. Tussen 1817 en 1829 leverden de handel met en het beheer 
vann Indië een tekort op van ongeveer 40 miljoen gulden.15 Om deze ontwik-
kelingg te keren was door de Nederlandsche Handelmaatschappij de handel 
tussenn Indië en Nederland geïntensiveerd. Hierbij werd veel textiel naar 
Indiëë geëxporteerd en werden diverse tropische producten - onder meer 
koffie,, kruiden en specerijen - uit Indië geïmporteerd. Maar de textielex-
portt liep zoveel beter dan de import van tropische producten dat Indië 
Nederlandd veel geld schuldig werd. De gouverneur-generaal Johannes van 
denn Bosch stelde Willem 1 eind jaren twintig voor om, in plaats van de 
gevoerdee liberale vrijhandelspolitiek, een zogenoemd cultuurstelsel in te 
voeren.. Hiermee werd teruggegrepen op de politiek van de voc en werd de 
bevolkingg gedwongen meer commercieel aantrekkelijke producten te ver-
bouwen.. Behalve het handelsvoordeel voor Nederland hoopte men dat door 
dezee impuls de Indische bevolking meer Nederlandse katoen zou kopen, dat 
zee een beter contact met het Nederlands bestuur zou krijgen en dat ze zich 
minderr opstandig zou opstellen. Aldus werd vanaf 1830 het cultuurstelsel 
ingevoerd,, waarbij koffie, rietsuiker en indigo de hoofdmoot vormde van 
exportproducten.. Het gouvernement kocht deze producten zo goedkoop 
mogelijkk in en verkocht ze weer met zoveel mogelijk winst door.16 

Dee instelling van het cultuurstelsel zorgde voor de redding van de Ne-
derlandsee overheidsfinanciën, daar het de jaarlijkse batige sloten opleverde: 
dee overschotten op de Nederlandse begroting door de opbrengsten van 
dee Indische cultuurproducten. Al in 1834 bracht het stelsel jaarlijks onge-
veerr 3 miljoen gulden op.17 Het garandeerde een jarenlange stroom van 
velee miljoenen guldens in de schatkist en redde Nederland feitelijk van een 
bankroet.. Dit bleef overigens onzichtbaar voor het parlement en de Ne-
derlandsee bevolking, daar Indië onder direct beheer van de koning viel. 



HOOFDSTUKK  1  VOORSPEL ONDER KONIN G WILLE M I 21 

Alleenn hij kende de exacte opbrengsten, en hij kon er naar eigen goeddun-
kenn zaken mee financieren. Pas met de grondwetsherziening in 1848 kreeg 
hett parlement inzicht in en zeggenschap over het beheer der koloniale geld-
middelen,, hoewel ook toen de koning het opperbestuur behield. Tot die tijd 
wass het voor de volksvertegenwoordiging onduidelijk hoeveel de koloniën 
voorr Nederland opleverden en waar dat geld voor gebruikt werd. 

Ondertussenn trad de Nederlandsche Handelmaatschappij, die het alleen-
rechtt had op de handel van en naar Indië, steeds meer op als staatsbankier. 
Zee verstrekte de staat telkens grotere voorschotten door te anticiperen op 
dee verwachte opbrengsten van de cultuurgoederen. Ook deze transacties 
blevenn voor de volksvertegenwoordiging geheim; slechts Willem 1 en zijn 
naastee medewerkers hadden er weet van. En ook zij verloren meer en meer 
dee greep op het geheel. Langzamerhand liepen alle financiële overheidsacties 
doorr elkaar. 

Intussenn hadden Willem 1 en het ministerie van Financiën gepoogd enige 
structuurr te scheppen en voor meer staatsinkomsten te zorgen, zonder al te 
grotee onrust te veroorzaken. Ze probeerden een bevredigend belastingstel-
sell  voor het Noorden én het Zuiden te ontwerpen en in te voeren. Daarbij 
werdd voortgeborduurd op het stelsel van 1805 van Gogel en de verande-
ringenn waren niet bijzonder ingrijpend. Een aantal directe belastingen op 
blijkenn van welstand werd samengevoegd en onder de personele belasting 
geschaard,, en het patentrecht werd belangrijk uitgebreid. Het aantal ac-
cijnzenn verkleinde, maar de resterende accijnzen bleven zwaar op de eerste 
levensbehoeftenn drukken en de plaatselijke opcenten, die de druk belangrijk 
verzwaarden,, bleven ook bestaan. Dit nieuwe stelsel, de 'wet van beginse-
len',, werd ontworpen door Jean Henri Appelius, hoog ambtenaar aan het 
departementt van Financiën en later minister van Financiën, met Gogel op 
dee achtergrond. Gogel wilde, als rechtgeaard republikein, niet dienen onder 
eenn koning, maar hij bleef betrokken bij fiscale hervormingsplannen. 

Dezee beginselenwet werd in 1821 door een krappe meerderheid in het 
parlementt goedgekeurd. Er bestonden vooral in de Zuidelijke Nederlanden 
veell  bezwaren tegen: daar gaf men de voorkeur aan een belastingheffing 
diee de zich ontwikkelende industrie beschermde, met hoge tarieven en 
belastingenn op luxegoederen. De noordelijke wensen, die uiteindelijk de 
doorslagg gaven bij het nieuwe stelsel, waren hieraan tegengesteld. Hier 
werdd belastingheffing die de handel bevorderde geprefereerd, met lage 
invoerrechtenn en belasting op eerste levensbehoeften. Het zegevieren van 
dee noordelijke denkbeelden maakte dat in het Zuiden de wrevel over 'die 
Hollandsee overmacht' steeds groter werd. 
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Hett belastingstelsel van 1821 deed de opbrengsten groeien, maar te-
gelijkk ook de onvrede onder de bevolking toenemen. Zeker toen in 1822 
eenn accijns op het 'gemaal', waarbij belasting werd geheven op het ma-
lenn van graan, werd ingesteld, namen de haatgevoelens van de zuidelijke 
bevolkingg tegenover het Noorden toe. Juist in het Zuiden werd relatief 
veell  tarwebrood gegeten, terwijl de bevolking in het Noorden dat meestal 
niett kon betalen en aangewezen was op aardappelen, waar geen accijns op 
rustte.. De behoeften van de schatkist waren bij de nieuwe ideeën door-
slaggevend.. Onderwijl nam in het Zuiden de sociale onrust toe en le-
denn vooral de armere bevolkingslagen in Noord én Zuid onder de hoge 
heffingenn op de eerste levensbehoeften. Regelmatig keerde men zich te-
genn die accijnzen, hoewel het protest zich veelal beperkte tot plaatselijke 
relletjes,, meestentijds gericht tegen de groep die direct met de accijn-
zenn te maken had, zoals molenaars, bakkers en controleurs der accijn-
zen. . 

VolhardingVolharding en kritiek 

InIn 1830 scheidden de Zuidelijke Nederlanden zich van het Noorden af en 
vormdenn het koninkrijk België. Dit had voor het Noorden grote financiële 
consequenties.. Willem 1 accepteerde de afscheiding allerminst en plaatste 
paratee troepen langs de grens. Deze 'tactiek' hield hij negen jaar lang vol, 
enn de kosten waren dan ook navenant. Tegelijkertijd daalden de staatsin-
komstenn aanzienlijk, daar de meeste grotere industrieën zich in het Zuiden 
bevondenn en daar de belastingopbrengsten het hoogst waren geweest. De 
staatt liep deze nu mis. Ook de uitgestrekte domeinen van de koning in het 
Zuidenn leverden plotseling niets meer op. En een aantal zuidelijke pasgegra-
venn kanalen en de havens en mijnen werden voor het Noorden waardeloos. 
Belgiëë opgeven betekende een belangrijke financiële aderlating. Willem 1 
besloott vol te houden, ook al kostte zijn politiek handenvol geld. Uitein-
delijkk trok hij aan het kortste eind, mede dankzij de afkeuring van andere 
landen,, onder meer in de vorm van een economische boycot, over zijn 
agressievee en koppige opstelling tegenover de Belgen. 

Tegelijkertijdd liepen de baten uit Indië door dalende koffie- en sui-
kerprijzenn tijdelijk terug. En hoewel er in Nederland wel sprake was van 
economischee groei in de jaren 1830-1850, bleef die groei kleinschalig en was 
hijj  niet krachtig genoeg om de stijging van de schulden van de overheid te 
stoppen.188 De Nederlandse staat verkeerde, na een kortstondige verbetering 
inn de jaren twintig, wederom in grote malaise. 
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Tegelijkertijdd groeide de ontevredenheid over de machtsverdeling in 
Nederland.. Het parlement en de ministers hadden in feite niet veel in te 
brengenn in het bestuur. Willem i had zelf de grootste politieke macht: hij 
benoemdee de leden voor de Eerste Kamer en de Tweede-Kamerleden werden 
getraptt - dus indirect - gekozen. De Eerste Kamer vergaderde ook nog in 
hett geheim zodat 's konings bevelen zonder enige controle konden worden 
aangenomenn en doorgevoerd. Willem i dicteerde de besluiten; de ministers 
moestenn ze uitvoeren en verdedigen. Daarbij nam de koning zijn taken wel 
zeerr serieus en zag hij zichzelf als de beschermer van het volk, buiten de 
oudee elites om." Zijn financiële beleid was evenwel zo chaotisch, waarbij 
dee staatskas en zijn privé-gelden volledig door elkaar heen liepen, en zijn 
manierr van regeren zo eigenzinnig en autocratisch, dat oppositie en kritiek 
niett konden uitblijven. In de jaren twintig bleef het voornamelijk bij een 
kleinee groep parlementaire critici, wie vaak het woord werd ontnomen of 
diee werden overstemd, terwijl de rest van de volksvertegenwoordiging zich 
serviell  opstelde en berustte in de financiële nood. 

Gaandewegg keerde de Amsterdamse financiële wereld zich tegen het 
volhardingsbeleid,, zodat Willem i geen leningen meer via de kapitaal-
marktt kon plaatsen. Begin jaren dertig waren de geldschieters het nog 
well  eens geweest met zijn tactiek en werd België gezien als ondankbare, 
katholiekee staat, economisch sterk gemaakt onder Willem i, waartegen het 
protestantsee Noorden zich teweer moest stellen. Deze houding veranderde 
echter.. Terwijl de Nederlandse staat opnieuw leningen moest uitschrijven, 
waardoorr de staat veel kwetsbaarder werd, namen de klachten over het 
ondoorzichtigee financiële beleid en het gebrek aan invloed alleen maar 
toe.20 0 

Terwijll  de kritiek aanzwol, kwam er af en toe iets van de geheime fi-
nanciëlee noodsituatie naar buiten en werd het parlement enig inzicht in de 
financiënfinanciën gegund. Vanaf 1830 werd de begroting jaarlijks ter goedkeuring 
aann de Kamers aangeboden. Tenslotte was er door de 'oorlogstoestand' met 
Belgiëë sprake van buitengewone omstandigheden, en dan zou, zoals in 1814 
wass besloten, de begroting niet tienjaarlijks maar jaarlijks worden vastge-
steldd en aangeboden. Daar het parlement nog geen recht van amendement 
had,, konden in de begroting geen veranderingen worden aangebracht en 
konn er slechts goed- of afgekeurd worden. In de praktijk betekende het tel-
kenss dat de begroting werd goedgekeurd, daar de parlementsleden niet voor 
dee gevolgen van een gehele afkeuring, wat een blijk van wantrouwen tegen-
overr de koning zou betekenen, in durfden te staan. Wel werd er rond 1830 een 
splitsingg van de begroting in departementen voorgesteld, zodat gedeelten 
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kondenn worden afgekeurd, maar dat voorstel werd niet aangenomen. Het 
wass echter wel een waarschuwing voor de koning: 21 Tweede-Kamerleden 
stemdenn vóór zo'n splitsing, 24 tegen. 

Eenn goed voorbeeld van de beginnende, openlijke oppositie is de bro-
churee van Tweede-Kamerlid D. Fockema, die in 1834 verscheen. Proeven 
betrekkelijkbetrekkelijk de staats-huishouding in Nederland bestond deels uit redevoe-
ringenn uit de Tweede Kamer en droeg het motto: 'Vrede, rust en orde, verze-
kerdd door maatschappelijke en huisselijke deugden, kunnen den bedrukten 
Staatt opbeuren. Nijverheid zal zich dan weder ontwikkelen, bronnen van 
algemeenee welvaart ruimer doen vloeijen, en de krachten der maatschappij 
vermeerderen.' ' 

Dee schrijver pleitte voor een einde aan de staat van oorlog met België: 
'Wijj  behoeven en willen vrede en rust.' En hij plaatste vraagtekens bij de 
houdingg van koning en regering. Als de schulden inderdaad zo hoog waren 
datt er meer dan 10 miljoen aan jaarlijkse renten moest worden betaald, 
'dann wordt het onbegrijpelijk, hoe men ons bijj  herhaling wilde verzekeren, 
datt wij gelukkig waren, en dat het bestuur zonder nieuwe bezwaren der 
Schatpligtigenn werkte'.21 

Dee kamerleden wisten nauwelijks wat er omging in de staatsfinanciën, en 
datt bleek ook uit de vele berekeningen in diverse brochures. Daarin werden 
diversee oplossingen aangedragen voor de staatsschuld, die evenwel niet in 
zijnn geheel bekend was. Uit de vage termen die gebruikt werden - 'minder 
centralisatie'' of 'vereenvoudiging van alle ministeries' - werd duidelijk dat 
menn weinig raad met de toestand wist. 

Kritiekk kwam niet alleen van kamerleden. Ook de maatschappelijke 
invloedrijkeenn (veelal) stemgerechtigde elite becommentarieerde het beleid 
vann Willem 1. Zo schreef de advocaat Floris Adriaan van Hall in 1830 of 1831 
eenn lange anonieme brief aan de koning. Hij stelde daarin dat het tijd was 
voorr veranderingen, onder meer een grotere openbaarheid, want: 

Hoee zou bijvoorbeeld ons volk op den duur de ondragelijke lasten vol-
doen,, die hetzelfde drukken indien niet de openlijkheid, waarmede 
'ss rijks finantien behandeld, en alle uitgaven verantwoord worden, 
hetzelfdee overtuigde dat het niet anders zijn kon? Wat zou men anders 
daaromtrentt niet al verspreiden?22 

Ookk sprak hij de wens uit voor een verantwoordelijk ministerie, vereen-
voudiging,, bezuiniging en openbaarmaking van de overheidsfinanciën, be-
teree verdeling van de lasten en bevordering van de handel. Tevens wenste 
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Vann Hall een herziening van het kiesstelsel, waardoor de volksvertegen-
woordigingg meer een vertegenwoordiging van het volk zou worden. En 
hijj  waarschuwde de koning voor de gevolgen van stijgende armoede en 
ontevredenheid: : 

Want,, Sire! laat Uwe Majesteit het zich niet ontveinzen, het is onmo-
gelijkk dat onze nieuwe staat, in hare uitgaven kan voorzien, zoo de 
handell  hare welvaart niet voedt; en Uwe Majesteit kent het spreek-
woordd de liefde gaat de deur uit, wanneer de armoede het vengster 
[sic]]  inkomt. 

Toenn er in 1839 een verdrag met België werd gesloten, betekende het dat de 
'oorlog'' met België geen geldig argument meer was om nieuwe schulden of 
leningenn aan te gaan. In hetzelfde jaar werd de positie van de regering door 
haarr eigengereide optreden behoorlijk beschadigd. Ze had een wetsvoorstel 
voorr een lening van 50 miljoen gulden ingediend, ditmaal ten laste van Indië. 
Toenn het voorstel door de Tweede Kamer werd afgekeurd, bleek dat het geld 
all  was uitgegeven en dat 40 miljoen ervan aan de Handelmaatschappij moest 
wordenn terugbetaald. De resterende 10 miljoen was gebruikt om een gat in de 
begrotingg te dichten, terwijl het volgens de papieren bestemd zou zijn voor 
dee aanleg van de Rijnspoorweg. Plotseling kwam het financiële wanbeheer 
aann het licht en de kamerleden reageerden kritisch en achterdochtig. Deson-
dankss bleef de meerderheid in de Tweede Kamer voorzichtig en leek de durf 
off  mogelijkheden voor het stellen van eisen te ontbreken. Er werd slechts 
aangedrongenn op meer openbaarheid en controle van de staatsfinanciën. 

Onderr invloed van de grondwetsherziening - na de afscheiding van 
Belgiëë in 1839 onafwendbaar- gistte het in het politieke leven. Dirk Donker 
Curtiuss behoorde tot de meest vooruitstrevende critici. In de brochure Orde 
uitt 1839 stelde hij dat de aangekondigde grondwetsherziening, waarin de 
machtsverschuivingg van koning naar volksvertegenwoordiging minimaal 
was,, hem niet ver genoeg ging. Volgens zijn analyse week de maatschappij 
telkenss meer van een zogenoemde natuur-staat af, waardoor het bestuur 
vann een enkeling steeds onmogelijker werd. Het was tijd geworden om aan 
iederr die verstand van zaken had, het kiesrecht te verlenen. Er moest een 
anderee 'orde' komen, die een einde zou maken aan de vriendjespolitiek. 
Wantt die was volgens Donker Curtius 

[...]]  heerlijk geweest! Schulden en nog eens schulden bij den staat; 
schuldenn bij de provinciën; schulden bij de steden; het beheer der 
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financiënfinanciën een werk der duisternis; de handel bijna geheel tot de 
exploitatiee onzer koloniën beperkt en de expeditie er van aan een 
monopoliee toevertrouwd!23 

Donkerr Curtius pleitte kortweg voor een andere orde: 'Orde is, de openbaar-
heidd zoo veel mogelijk voor te staan. [...] Orde is vooral de openbaarheid 
inn de financiën, zoo landelijke als plaatselijke'.24 

Inn 1839, vlak na de voorgestelde lening die reeds uitgegeven bleek te 
zijn,, was voor het parlement de maat vol. Het verwierp de begroting voor 
18400 nagenoeg unaniem. Slechts de ministervan Financiën G. Beelaerts van 
Blokland,, die tegelijkertijd kamerlid was, stemde vóór zijn eigen begroting. 
Dee minister trad hierop af en de regering besloot tot enkele concessies, die 
dee invloed van de Staten-Generaal enigszins vergrootte. Dit verbeterde de 
financiëlefinanciële situatie echter niet. Wel luidde het aftreden van deze minister 
feitelijkk het beginsel van de ministeriële verantwoordelijkheid in, hoewel 
niett elke minister in het vervolg dezelfde conclusies zou trekken. 

Inn 1840 werd de benodigde grondwetsherziening doorgevoerd. De po-
litiekee standenstaat bleef bestaan met een onschendbare koning, een on-
ontbindbaree Kamer en beperkt verantwoordelijke ministers. Wel kreeg de 
Tweedee Kamer meer financiële inspraak en voortaan kon deze gedeelten van 
dee begroting afkeuren. De grondwetsherziening betekende een inperking 
vann de macht van Willem 1. Tegelijkertijd werd hem duidelijk gemaakt dat 
politiekk Nederland zijn voorgenomen huwelijk niet accepteerde, daar de 
damee van zijn keuze een Belgische én katholieke gravin was, en dat werd 
niett passend geacht vlak na de afscheiding. Samen met het feit dat hij zijn 
verantwoordelijkheidd gedeeltelijk moest overgeven aan de ministers en het 
parlement,, deed dit hem besluiten tot abdicatie. Zijn zoon Willem 11 volgde 
hemm op, en met hem brak een tijd van onzekerheid en instabiliteit aan. 
Menn zocht naar een nieuwe invulling van het staatsbestel, ongerust over de 
groeiendee vraag naar (democratische) hervormingen en de nu openbare 
financiëlefinanciële situatie. Een staatsbankroet leek onvermijdelijk. Er moest iets 
gebeuren,, maar niemand leek te weten wat. 
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Hett vaderland in beweging: hervorming en 
bezuiniging,, 1840-1847 

DeDe Nederlandsche staatsschuld is een worm, die aan 
hethet stoffelijk geluk van het vaderland onophoudelijk 
knaagtknaagt en die hare ondermijning doet gevoelen, 
zoodrazoodra de Natie in hare verschillende middelen van 
bestaanbestaan teleurstellingen achteruitgang ondervindt. 

J.D.. Kruseman, Adres, aan Zijne Majesteit den 
Koning Koning 

Hett jaar 1840 zou een jaar van verandering worden. Met de eindelijk 
geaccepteerdee afscheiding van België moest koning Willem 1 zijn oude 
beloftee van een herziening van de grondwet inlossen. Daarbij kon hij niet 
omm de eis van een invloedrijkere rol voor de ministers en het parlement 
heen,, hoewel dat zeker botste met zijn persoonlijke manier van besturen. In 
18400 dienden vijf kamerleden een voorstel voor een grondwetsherziening 
in,, dat echter werd ingetrokken, daar het naar de mening van de meeste 
parlementsledenn aan de regering was om een dergelijk voorstel in te dienen. 
Dee regering sloot zich echter bij de initiatiefnemers aan en in september 
18400 kwam een nieuwe versie van de grondwet tot stand. Daarmee werd 
eenn begin gemaakt met een verandering in de werking en machtsverdeling 
vann politiek Nederland die later fundamenteel bleek te zijn. Voor Willem 1 
betekendee dit het eind van zijn autocratisch koningschap: waarschijnlijk 
beseftee hij dat zijn stijl van regeren nauwelijks te verenigen zou zijn met 
(gedeeltelijk)) verantwoordelijke ministers en een parlement dat het beleid 
-- mondjesmaat - aan de kaak kon stellen. Hij abdiceerde in oktober 1840 
enn sloot daarmee definitief een hoofdstuk in de politieke en financiële 
geschiedeniss van Nederland af. De volgende koning bleef evenwel, samen 
mett zijn ministers, met een grote staatsschuld en in politieke verwarring 
achter. . 
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HetHet leven rond 1840 

Voorr de nieuwe koning Willem 11 was het de vraag hoe de invulling van 
dee nieuwe grondwet gestalte moest krijgen. Zijn grootste problemen waren 
echterr de enorme staatsschuld en jaarlijks terugkerende rentelast van die 
schuld.. Deze legden een zware druk op de begroting, maar een verhoging 
vann de rijksinkomsten was niet eenvoudig te realiseren. Weliswaar groeide de 
bevolkingg en nam daarmee de opbrengst van de accijnzen toe, én zorgde het 
cultuurstelsell  voor een jaarlijkse 'gift' aan de schatkist van het moederland 
vann - in die jaren - ruim 10 miljoen gulden,1 de tekorten stegen mee. 
Dee staatsschuld bedroeg rond 1829 ruim 900 miljoen gulden, en dit was 
vóórr de Belgische afscheiding, toen er nog belastingopbrengsten uit de 
Zuidelijkee Nederlanden kwamen en er nog geen geld aan een staand leger 
werdd uitgegeven. In 1840 werd de schuld op ongeveer 2250 miljoen geschat. 
Dee bijbehorende, jaarlijks te betalen rentelast was in dezelfde tijd gestegen 
vann 25 naar 42 miljoen gulden.2 Op een begroting van rond de 71 miljoen 
guldenn betekende dit een gigantisch aanslag op de schatkist. Willem 1 werd 
dee zondebok. Zijn eerste verjaardag na de abdicatie werd dan ook nauwelijks 
gevierd.. Een Friese boer weet dat in zijn dagboek aan de financiële erfenis 
vann Willem 1: 

Menn heeft de verjaring van onzen ouden Koning zeer weinig over het 
algemeenn gedagt; de Natie schijnt Hoogstderzelver gewezen Bestuur 
tenn aanzien van het finantieele, niet zeer tevreden te zijn. Z.M. af-
wezigheidd in een vreemd land, draagt daartoe niet weinig bij.3 

Wiee had, met de ogen van een steeds bewustere natie in de rug, daar een 
oplossingg voor?4 

Hett economisch leven kon ook geen uitkomst bieden. De veranderingen 
inn de economie waren gespreid en voorzichtig. Daarbij waren de jaren 1841-
18433 ook nog economisch zeer moeilijke jaren, en zo startte de regeerperiode 
vann koning Willem 11 onder de nieuwe grondwet weinig rooskleurig.5 

Voorr de meeste inwoners van Nederland bleef het inkomen in deze jaren 
ongeveerr gelijk, en dat betekende voor de armste lagen van de bevolking 
eenn veelal zwaar bestaan.6 Voor hen stond een kleine verschuiving in de 
eigenn (financiële) situatie - bijvoorbeeld verhogingen of verlagingen van 
prijzenn en lonen of (tijdelijke) werkloosheid - gelijk aan een grote veran-
deringg in de bestedingen. De belastingdruk die door de accijnzen op eerste 
levensbehoeftenn werd veroorzaakt, steeg voor de lagere inkomens in het 
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tweedee kwart van de negentiende eeuw, terwijl hij voor de hogere inko-
menss gelijk bleef.7 Het aantal bedeelden groeide, alsmede de kritiek op het 
belastingstelsell  en het regeringsbeleid. 

Voorr 1850 waren de meeste economen van mening dat de belastingdruk 
niett té hoog was. Veel van deze staathuishoudkundigen volgden de econoom 
Davidd Ricardo en stelden dat de hoogte van de lonen werd bepaald door 
dee kosten van het levensonderhoud en dat de accijnzen dus op de rijken, 
diee immers de lonen uitbetaalden, werden afgewenteld. Een verlaging van 
dee accijnzen zou tot een verlaging van de lonen leiden. Maar ook werd wel 
gesuggereerdd dat er beter armoede kon bestaan door te hoge accijnzen dan 
doorr andere, 'slechtere' oorzaken.8 Bovendien had de econoom Adam Smith 
geleerdd dat wanneer er niet werd ingegrepen in economische processen, 
alless in een natuurlijk evenwicht zou komen, onder invloed van natuurlijke 
wettenn en als geleid door een 'onzichtbare hand'. En met zo'n hand in het 
spell  zou ingrijpen geen zin hebben. Toch kon deze redenering ook worden 
gebruiktt om te pleiten voor afschaffing van (een deel van de) accijnzen en 
belastingen:: die verstoorden tenslotte een vrije markt. Maar wellicht lag 
ditt denkbeeld voor de staathuishoudkundigen te ver verwijderd van hun 
ideeënn over de beperkte rol die de staat in het economisch leven zou kunnen 
off  moeten innemen, of het gevaar van nog grotere tekorten in de schatkist. 

Overr de fundamentele rol van de staat leek men nauwelijks van mening 
tee verschillen. Een centraal georganiseerde geldeenheid, belastingstelsel en 
-inningg waren onontbeerlijk voor een functionele werking. Dit maakte 
veiligheidd en de bescherming van eigendommen mogelijk. En dat was het 
minstee wat de staat terug kon doen tegenover de belastingbetalers en actieve 
participantenn van de staatshuishouding, daar was iedereen het over eens. 

Overr uitbreiding van deze fundamentele functie woedde wel discussie. 
Moestt de overheid een rol spelen in bijvoorbeeld marktverhoudingen, 
loon-- en prijspeilen, het welzijn van de inwoners? Enkelen waren daar 
voorstanderr van, maar over de manier en mate van ingrijpen was zeker 
geenn overeenstemming. En de meeste staathuishoudkundigen en andere 
'deskundigen'' waren op z'n minst zeer huiverig voor een actieve inmenging 
doorr de centrale overheid in het economisch of persoonlijk leven. 

Maarr dit standpunt werd moeilijker te handhaven door de toename 
vann de vraag naar een grotere zeggenschap over het bestuur. Men betaalde 
tenslottee aan de staat, en een stem in de manier waarop dat geld werd 
besteedd leek gerechtvaardigd, vooral nu bleek dat de financiën een chaos 
waren.. De grondwet van 1840 schreef getrapte verkiezingen voor en lokte 
daarr veel kritiek mee uit van hen die meer zeggenschap wilden. Toch bleef 
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dee kritiek onbestemd. Op direct kiesrecht werd nauwelijks aangedrongen 
enn wanneer er wel voor werd gepleit, ging men niet in op de gronden 
waaropp dit kiesrecht gebaseerd zou moeten zijn.9 Slechts vage begrenzingen 
alss 'verstand van zaken' en 'een bepaald bedrag aan directe belastingen' 
moestenn de gewenste directe zeggenschap legitimeren. Maar vooralsnog 
bleeff  een getrapt kiesstelsel voor een economische en sociale bovenlaag de 
werkelijkheid. . 

Diee laag mocht kiezen welke 58 heren in de Tweede Kamer kwamen of 
wiee er op provinciaal en gemeentelijk niveau beslissingen mocht nemen. 
Hett belastingstelsel werkte in hun voordeel en relatief gezien droegen de 
hoogstee inkomens minder af aan de staat dan de lagere.10 Deze ongelijkheid 
werdd wel enigszins gecompenseerd door de directe personele, grond- en 
patentbelasting,, maar ook hierin bestonden voor de hoogste inkomens een 
aantall  zeer gunstige vrijstellingen. Advocaten hoefden bijvoorbeeld geen 
patentt af te dragen en over de rente van effecten of aandelen was géén 
belastingg verschuldigd. Wel had de rijkste groep burgers een aantal morele 
verplichtingenn en werd er van hen verwacht dat ze 'vrijwillig ' financiële 
bijdragenn zouden leveren; deze konden variëren van een kerkelijke collecte 
voorr de armen tot instemmen met 'buitengewone belastingen' in tijden van 
noodd om de rust en orde in de natie te verzekeren. 

Willemm 11 had in vergelijking met zijn vader veel minder economische 
enn financiële kennis. Hij was een populair maar bestuurlijk zwak figuur, en 
durfdee of kon zich niet met de economische situatie van het land bemoeien 
zoalss zijn vader had gedaan. Zo bevorderde hij de (economische) staatsont-
houding.. Willem 11 was vooral militair geïnteresseerd en moet zich weinig 
raadd hebben geweten met de groeiende politieke verwarring tijdens zijn 
regeerperiode.. Opposanten van allerlei richtingen roerden zich: 'liberalen' 
steldenn nieuwe eisen aan de constitutie; katholieken kwamen voor gelijk-
heidd op; arbeiders roerden zich in de steden en in het Noorden van het land 
doorr de stijgende werkloosheid en hoge accijnzen; de Amsterdamse han-
delshuizenn zochten politieke medestanders voor hun vrijhandelsbelangen; 
enn rondom het koningshuis bewoog zich een aantal intriganten met een 
geheell  eigen agenda. Willem 11 moest hier een weg in vinden. De koning 
hadd echter een persoon gevonden waar hij zich aan vasthield: Jan Jacob 
Rochussen,, minister van Financiën sinds juli 1840. Van deze 'ziener' werden 
dadenn verwacht die alles ten goede zouden keren. 
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BekendmakingBekendmaking der financiën 

Jann Jacob Rochussen werd in 1797 geboren als zoon van een vooraanstaand 
ambtenaar,, die werkzaam was op het departement van Financiën onder 
Gogel.. Rochussen herinnerde zich: 

Gogel,, Appelius, van Gennep, Hanegraaffen Copes van Cattenburch 
warenn de huisvrienden van mijnen vader; vooral nadat Koning Lode-
wijkk de zetel van het bestuur en dus ook het Ministerie van Finantien 
naarr Amsterdam had overgebragt. Staatkunde, finantien, belastingen, 
staathuishoudkunde,, waren dikwerf de hoofdonderwerpen hunner 
gesprekken.. Ik was daarbij dikwijl s tegenwoordig, welligt heeft het 
aanleidingg gegeven tot mijne carrière.11 

Rochussenn volgde een rechtenstudie, maar de slechte gezondheid van zijn 
vaderr en de Franse dreiging in 1813 maakten dat hij tijdelijk zijn vader in 
zijnn werk bijstond en een taak in het leger vervulde. In 1814 werd zijn vader 
provinciaall  directeur der belastingen voor Noord-Holland en Utrecht, en 
hethet aanvankelijke plan van de jonge Rochussen om zijn afgebroken studie 
tee hervatten ging niet door. Hij noteerde in zijn memoires: 'Voor de nieuwe 
belastingenn waren geene vroegere Ambtenaren, zelfs geene genoegzame sol-
licitantenn voorhanden', en dus droeg een vriend van zijn vader Rochussen 
voorr bij koning Willem i.12 Zo werd hij tot controleur der belastingen voor 
hethet buitenarrondissement Amsterdam benoemd, waarbij hij te paard en 
'ss winters zelfs op de schaats de kantoren der belastingontvangers contro-
leerde.. Hij raakte bevriend met A. W.N. Tets van Goudriaan, gouverneur van 
Noord-Hollandd en (vanaf 1828) minister van Financiën. Rochussen stond 
hem,, volgens eigen zeggen, regelmatig bij met zijn adviezen en commen-
taarr op financiële en handelspolitieke zaken. Zijn memories kwamen koning 
Willemm 1 ook onder ogen en bevielen zodanig dat Rochussen tot secretaris 
vann de Kamer van Koophandel in Amsterdam en, in 1828, directeur van het 
Entrepotdokk werd benoemd. In zijn memoires schreef Rochussen: 'In 1830 
brakk de revolutie in Frankrijk los en daarna in België. Zoo bevestigde zich 
mijnee voorspelling. Sedert dien tijd beschouwde de Prins van Oranje [de 
lateree koning Willem 11] mij eenigszins als een profeet en raadpleegde mij 
zeerr dikwijls.'13 

Dee band tussen Rochussen en het koningshuis zou in de loop der 
jarenn alleen maar sterker worden. Na een geslaagde operatie op het gebied 
vann handelsverdragen tussen Nederland en Duitsland (de totstandkoming 
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vann de zogenoemde Zoll-Verein), waarin Rochussen een belangrijke rol 
speelde,, en zijn inmenging in de handelsbetrekkingen tussen Nederland 
enn Frankrijk, werd Rochussen in de zomer van 1840 bij koning Willem 1 
geroepen.. Nadat minister van Financiën G. Beelaerts van Blokland was 
afgetreden,, werd de functie door A. van Gennep (een huisvriend van de 
familiee Rochussen) waargenomen. Maar deze oud-vice-president van het 
Amortisatie-Syndicaatt en lid van de Eerste Kamer had de respectabele 
leeftijdd van 74 jaar bereikt en de koning zocht een nieuwe man op Financi-
en.. Rochussen herinnerde zich het onderhoud met de koning: 

Dee Koning bood mij de betrekking van Minister van Finantien aan. 
Ikk had reeds gehoord dat Zijne Majesteit gezegd had dat hij voor 
Ministerr van Finantien wilde nemen een jong chirurgijn, die am-
putatienn met vaste hand zou doen, - door amputatie bedoelde de 
Koningg een staatsbankroet; aan de mogelijkheid om dat te ontgaan 
slechtss zeer enkelen in den lande twijfelden. Ik antwoordde dat ik wel 
eenn chirurgische operatie wilde doen, namelijk een lating, zoo de pa-
tientt dit nog kon verdragen, doch nimmer eene amputatie, waaraan 
ikk mijn naam nimmer zou leenen.14 

Alvorenss de functie te accepteren wilde Rochussen de garantie dat hij zijn 
werkk zonder geheimzinnigheid zou kunnen uitvoeren. Hij eiste inzicht in 
dee financiële toestand van het departement van Financiën, het Amortisatie-
Syndicaatt en het departement van Koloniën. Daarin was hij vastberaden: 

Zooo de uitslag van dat onderzoek mij de overtuiging mogt geven 
datt de zaak te redden was, zelfs met eene leening en verhooging van 
belastingenn - door bezuinigingen en door meerdere baten uit het in 
Indiëë ingevoerd cultuurstelsel - in dat geval zou ik die hooge, maar 
voorall  in de gegeven omstandigheden zeer moeijlijke betrekking 
aannemen;; anders niet.15 

Rochussenn voerde zijn onderzoek uit en kwam tot de conclusie dat een 
staatsbankroett te vermijden zou zijn, mits er een staatslening plaatshad en 
dee belastinginkomsten zouden stijgen, in ieder geval zolang de bijdragen 
uitt de koloniën niet groter werden. De koning ging hiermee akkoord en Ro-
chussenn accepteerde de functie. Zijn programma luidde: openbaarmaking 
vann de financiële toestand, opheffing van het Amortisatie-Syndicaat, over-
gangg van uitgestelde naar werkelijke schuld, een eindschikking met België 
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enn herziening van enkele belastingen in het belang der 'mindere' volksklas-
sen.. Ook hiermee stemde Willem i in, maar Rochussen merkte wel dat de 
koningg 'bevreesd bleef dat de finantiele toestand niet te redden zou zijn, 
enn dat hij in dien waan verkeerende, wenschte te abdiceeren'.16 Rochussen 
verondersteldee dat de ware reden voor troonsafstand de vorstelijke wan-
hoopp over de staatsfinanciën was, en niet de kritiek op het voorgenomen 
huwelijk.17 7 

Zoo werd Rochussen minister van Financiën. Tijdens zijn ministerschap 
spandee hij zich zeker in ten bate van de staatsfinanciën. 'Van mijne optreding 
alss Minister van Finantien af, had ik het ontzaglijk drok, zoodat ik de 
avondenn en dikwerf een groot gedeelte van den nacht moest besteden aan 
hett ontwerpen en redigeren van al mijne plannen.'18 Zijn eerste taak was het 
officieell  openbaar maken van de financiële toestand van de staatsgelden. 
Daarnaa werd op zijn initiatief het Amortisatie-Syndicaat opgeheven, wat 
veell  duidelijkheid schiep, maar tevens betekende dat de schuld die eerst door 
datt Syndicaat werd behandeld nu overgeheveld werd en door de regering 
aangepaktt moest worden. Vervolgens werd besloten alle uitgestelde schuld 
-- waarover tijdelijk geen rente werd betaald - in werkelijke schuld om te 
zetten,, tegen een lager rentepercentage. Deze maatregel had effect: werd 
dee gehele staatsschuld in 1840 nog op 2250 miljoen geschat, een jaar later 
wass de hoogste schatting 1300 miljoen gulden. Wel liep tijdens Rochussens 
bewind,, door dee afschaffing van de uitgestelde schuld, de jaarlijks te betalen 
rentee op: van 42 miljoen gulden jaarlijks in 1840 naar 44 miljoen in 1844." 
Enn zo bleven, ondanks Rochussens maatregelen, de zorgen over voldoende 
inkomstenn om de begroting sluitend én de houders van staatspapieren 
tevredenn te houden volop bestaan. 

Dee minister sloot ook het hoofdstuk met België af en de eindschikking, 
diee op zich had laten wachten (vanzelfsprekend had België weet van de 
Nederlandsee financiële nood en poogde het de onderhandelingen te rekken, 
inn de hoop minder aan Nederland te hoeven betalen), zorgde voor de 
financiëlefinanciële ruimte die hij later nodig zou hebben voor zijn plannen om 
dee Nederlandse staatsschuld nog ingrijpender te saneren. Maar voor het 
zoverr was, boog de minister zich over de belastingen. En met hem vele 
anderen. . 

Rondd 1840 kwam er een stroom brochures over staathuishoudkundige 
onderwerpenn op gang. Deskundigen en leken namen de pen ter hand om 
hunn ideeën over zaken als belastinghervorming, grondwetsherziening, be-
zuiniging,, armoede en de nationale welvaart wereldkundig te maken. Veel 
vann deze geschriften kwamen de leden van de Staten-Generaal onder ogen: 
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regelmatigg werd in de Handelingen kond gedaan van weer een nieuwe toe-
zendingg en daaropvolgende plaatsing in de boekerij aldaar. Opvallend was 
dee diversiteit in adviezen en opvattingen. Men was het meestal wel eens 
overr het feit dat er veel mankeerde aan de huishouding van de staat. Het 
bestuurr en/of de financiën deugden niet, maar wat er nu moest gebeuren, 
welkee maatregel voorrang moest hebben en hoe alles precies uitgevoerd 
zouu moeten worden was de grote vraag. Een andere opvallende zaak was de 
aandachtt die een eventueel in te voeren inkomstenbelasting kreeg, terwijl 
zo'nn voorstel nooit door het kabinett of de minister gedaan was. In 1842 was 
inn Groot-Brittannië een income-tax ingevoerd en Nederlandse volksverte-
genwoordigerss en brochureschrijvers vertaalden dit Britse besluit naar een 
Nederlandsee oplossing.20 

G.I.. Bruce, liberaal Tweede-Kamerlid, pleitte in de zomer van 1842 tijdens 
hett debat over het wetsontwerp omtrent het gebruik van het koloniaal batig 
slott openlijk vóór een inkomstenbelasting: 

Inn het naburig Engeland heeft men met goeden uitslag tot zoodani-
genn maatregelen, tot eene belasting op de inkomsten, zijne toevlugt 
genomen.. Of zou in Nederland het crediet benadeeld worden door 
eenee belasting, die in Engeland het staatscrediet verhoogd heeft? Of 
zouu in Nederland onuitvoerlijk zijn wat, naar het zich laat aanzien, 
inn Engeland met goed gevolg tot stand gebragt wordt?21 

Zijnn collega L.C. Luzac viel hem bij en spoorde Rochussen aan om, net als 
inn Groot-Brittannië, 'of op andere wijze, de meer gegoede ingezetenen te 
treffen,, en langs dien weg het evenwigt tusschen 's Rijks ontvangsten en 
uitgavenn te blijven bewaren'.22 Minister Rochussen voelde hier echter niets 
voorr en wees erop dat de koloniale baten het vorige jaar maar liefst een 
genoegzamee 17 miljoen bedroegen en hij antwoordde: 

Neen,, Edel Mogende Heeren! onder zulke omstandigheden en bij 
zulkee vooruitzigten vrees ik niet dat wij onze toevlugt zullen behoeven 
tee nemen tot belastingen, waarop sommigen van U Edel Mogenden 
thanss mijne aandacht hebben gevestigd, maar die, ofschoon ze dan 
ookk in een naburig Rijk mogen worden vastgesteld, steeds uit haren 
aardd moeijelijk en hatelijk zijn.23 

Volksvertegenwoordigerr W.L.F. C. van Rappard was niet zo makkelijk gerust 
tee stellen en drong er bij de minister op aan zijn belofte uit 1840 van 
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eenn belastinghervorming door te voeren, om het evenwicht in uitgaven en 
inkomstenn te herstellen, maar 'ook om meer gelijkmatigheid in het dragen 
derr belastingen tusschen de ingezetenen te waarborgen'.24 

Rochussenn beloofde in 1842, tijdens de verdediging van de begroting 
voorr 1844-1845, dat hij de belastingen zou herzien, waardoor het totaal 
vann de belastingopbrengst niet zou stijgen, maar de druk wel gelijkmatiger 
zouu zijn en velen verlichting zou brengen. Hij had nagedacht over een in-
komstenbelasting,, maar stelde: 'de moeijelijkheden en bezwaren welke van 
derzelverr toepassing en invordering onafscheidelijk zijn, moest het denk-
beeldd daaraan laten varen, en de voorkeur doen geven aan eene verhooging 
vann het regt van successie.'25 

Dezee verhoging van successiebelasting werd uiteindelijk nooit behandeld 
inn de Tweede Kamer. Ze maakte deel uit van een aantal wetsvoorstellen die in 
decemberr 1842 de begroting voor 1844-1845 vergezelde. Ingrijpend waren ze 
niett en het deel dat aangenomen werd had weinig effect op de staatsfinanci-
enn of de belastingbetalers.26 Het was tekenend voor de moeite die het kostte 
omm een fundamentele belastingherziening door te voeren. Ook al werd van 
dezee minister veel verwacht, waren de financiën openbaar en kon ieder nu 
zienn dat er iets diende te gebeuren, het merendeel van de Tweede Kamer 
bleeff  voorzichtig en weinig veranderingsgezind. Progressieve geluiden als 
vann Bruce, Luzac en Van Rappard in de Tweede Kamer waren echter ook 
buitenn de Tweede Kamer te horen. 

Dee voorstanders van belastinghervormingen achtten de lasten veelal 
tee hoog en 'onbillijk' verdeeld. Een brochureschrijver verwoordde zijn 
verwijtenn in 1840 als volgt: 'Het is algemeen bekend en erkend, dat de 
lasten,, tot instandhouding der Rijken, op eene onevenredige wijze over de 
ingezetenenn worden verdeeld, en dat niet een ieder naar regt en billijkheid 
inn dezelve draagt.'27 Meer specifiek moesten de accijnzen en de opcenten 
hett ontgelden, die omschreven werden als 'de kleine roofvogels, die met 
scherpee snebbe, de door wolf en beer verscheurde buit, hongerig komen 
napluizen'.28 8 

Overr de oplossingen waren deze schrijvende idealisten en doemdenkers 
hethet overigens niet eens. Een aantal van hen zag een inkomstenbelasting als 
déé oplossing: zo zou ieder naar evenredigheid kunnen bijdragen en zouden 
ookk de rijke renteniers hun aandeel leveren.29 De kritiek die zou kunnen ont-
staann werd meteen beantwoord. Vaak werd gesteld dat de openbaarmaking 
vann fortuinen een onoverkomelijk probleem was, omdat de rijkste burgers 
hunn vermogen niet prijs wilden geven, uit bescheidenheid, omdat men min-
derr rijk was dan gedacht of om het handelskrediet niet in gevaar te brengen. 
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Voorstanderss van een belasting op het vermogen stelden echter dat die open-
baarmakingg geen probleem moest zijn, want de meeste fortuinen waren 
allangg bekend en voor de gevreesde ontduiking en fraude hoefde men niet 
zoo bang te zijn, want het eerlijkheidspeil was nog niet zo diep gezonken.30 

Dee meeste hervormingsgezinde schrijvers hielden zich echter meer op de 
vlaktee en repten van bezuiniging of verzwaring van bestaande belastingen.31 

Tegenstanderss van belastinghervorming leken minder grond te hebben 
voorr hun afwijzing. Ook zij moesten toegeven dat 's lands financiën er 
slechtt voor stonden en dat er armoede heerste. Maar, zoals een vurig 
pleitbezorgerr voor belastingverlaging het in een brochure verwoordde, 
dezee armoede kwam door de bovenmatige staatsuitgaven, waardoor de 
belastingenn telkens verhoogd werden en de rijke burgers minder aan de 
armenn konden overdragen. Zo werden de belangen van 'de natie en de 
Kroon'' beschadigd. Daarmee was een grens bereikt: de grens der billijkheid. 
Dee wetgever moest het bestaan niet aanranden, maar beschermen. Het 
voorstell  van deze schrijver was dan ook belastingverlaging: zo konden 
dee rijken de armen meer helpen, want als zij meer te verteren hadden, 
zoudenn ze meer werk verschaffen,32 Een ander verdedigde zelfs het bestaande 
belastingstelsell  en stelde dat geen geld beter besteed was dan dat aan 
belastingen.333 Een inkomstenbelastingwas wel het laatste waar deze schrijver 
aann moest denken: deze riep ongelijkheid en onbillijkheid op, het was door 
dee verlokking van de valse aangifte een 'tarief op de zedelijkheid' en naast 
dee kans op belastingvlucht was de opgave gewoonweg te tijdrovend.34 

Inn het debat over de belastingen roerde zich ook Van den Bosch, de 
mann die in Indië het cultuurstelsel had ingevoerd en zich ook in Nederland 
inspandee op het gebied van armenzorg en werkverschaffing. Hij zag een 
belastingverhogingg als onproductief en dacht dat het zou leiden tot minder 
verteringenn door de rijken en daardoor tot nog meer armoede.35 In een 
volgendd geschrift stelde Van den Bosch verontwaardigd vast dat er weinig 
reactiess op zijn eerste brochure waren gekomen, en nogmaals rekende hij 
voorr hoe groot de armoede in Nederland was. Wanneer er niets aan de hoge 
belastingenn gebeurde, zou de middenklasse verdwijnen en zou de staat ten 
vall  worden gebracht. Er bestond echter wel een oplossing: vermeerdering 
derr welvaart en verandering van de grondwet, want Nederland had een 
homogeenn kabinet nodig. Zijn conclusie luidde: 'Nog is de Staat te redden, 
middelenn zijn er genoeg voorhanden, en de Maatschappelijke orde is nog 
ongeschonden;; maar wordt deze verbroken, dan is ons lot beslist.'36 

Rochussenn moest, behalve zijn successiebelastingvoorstellen, ook de 
staatsschuldd aanpakken: 
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Nuu leverde ik een wetsontwerp in tot vrijwillig e vermindering der 
rentenn op de staatsschuld, waartoe de door het Belgische tractaat 
verkregenn som van ƒ80 millioen mij de gelegenheid gaf. Dit voor-
stell  vond zeer levendige bestrijding, in de eerste plaats bij hen die 
ongaarnee eene rentevermindering zouden ondergaan; in de tweede 
plaatss bij opposanten en andere leden der Tweede Kamer die met 
leedee oogen zagen dat ik in zoovele opzigten geslaagd was mijne 
wettenn aangenomen te zien.37 

Inn de uitlegg die Rochussen bij het wetsvoorstel voor de vermindering van de 
rentee aan de Kamer gaf, berekende hij hoeveel rente bespaard kon worden 
enn hij beloofde dat er dan geen nieuwe belasting zou komen. De reacties 
sprakenn wederom voortdurend van een inkomstenbelasting, terwijl dat 
geenszinss in de bedoeling van Rochussen lag. 

Kamerlidd J. van Rechteren zag het tekort niet verdwijnen, ondanks de 
nieuwee voorstellen. Hij pleitte voor een inkomstenbelasting, alsmede voor 
verlagingg van de opcenten.. Overigens hield hij goede hoop: 'Men sla deze 
wegg in moedig en opregt, en het vertrouwen der natie zal herleven en het-
zelvee zal hare medewerking niet achterblijven!'38 Collega Luzac viel hem nu 
ookk weer bij en zag een income-tax als uiteindelijke toevlucht, wilde Neder-
landd niet als die Noord-Amerikaanse Staten op de schandelijkste wijze hun 
heiligstee verbintenissen met voeten treden: daar had men de uitbetaling 
vann rente (tijdelijk) moeten stoppen.39 En kamerlid J.J. Uijtwerf Sterling 
wildee in eerste instantie de Indische baten voor Nederlandse tekorten ge-
bruiken,, maar wanneer die mochten tegenvallen, moest een uitbreiding 
vann de successiebelasting of een inkomstenbelasting ingevoerd worden, iets 
'waartoee de Regering toch eenmaal, en weerwil van het moeijelijke in de 
toepassingg of uitvoering, zal moeten overgaan'.*'De doorlopende referenties 
aann een eventuele inkomstenbelasting zorgden voor de vraag van kamerlid 
RC.. Schooneveld of er misschien een geheime regeringsafspraak over een 
successie-- dan wel inkomstenbelasting bestond.41 

Inn den lande wachtte men op wat komen zou. De gouverneur van Noord-
Hollandd kon in zijn rapport van 8 mei 1843 aan de koning melden: 'Het 
nieuwee ontwerp van wet op de conversie van een gedeelte der publieke 
schuldd vindt bijval op de beurs'.42 En wederom verscheen, nu naar aanleiding 
vann de conversiewet, een aantal brochures. Hoogleraar staathuishoudkunde 
J.. Ackersdijck keerde zich volledig tegen het wetsvoorstel en stelde dat de 
berekeningenn niet klopten. Hij greep meteen de kans om zijn mening over 
dee staatsschuld te spuien: al die miljoenen verteerd zonder dat iets groots 
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off  blijvends voor de natie is gebeurd. Onbekwaamheid, roekeloosheid, 
gebrekk aan stelsels en vaste beginsels, het ontbreken van eenheid en orde: 
dee schrijver had de natie heel wat te verwijten.43 

Eenn anoniem geschrift uit 1843 boog zich over de rente en beschouwde 
dee conversiewet als een soort rentebelasting. Als een van de weinigen zag 
dee schrijver dat de heffing bij de ene groep de uitbetaling voor de andere 
groepp garandeerde. Hij concludeerde: 'De massa der Natie wordt door de 
rentebetalingg voor geen penning armer.'44 Deze schrijver nam het voor de 
rentenierss op en wilde geen inkomsten- of rentebelasting, want daardoor 
zoudenn de houders van staatspapieren te gevoelige verliezen lijden. 

All  in 1841 was er een brochure over belasting op de rente verschenen.45 De 
schrijverr had het opgenomen voor de ontvangers: de uitbetaling van de rente 
mochtt nooit gestopt worden en een belasting op die rente was ondenkbaar. 
Juistt in deze dagen mochten het krediet en het vertrouwen niet beschaamd 
worden:: hoe groter de schuld, des te belangrijker het was om de vesting te 
beschermen.. Een belastinghervorming werd wel gerechtvaardigd, maar dan 
eenn belasting op de inkomsten van alle inwoners, want dat zou een 'billij k 
beginsell  van gelijkheid' betekenen.46 De bezwaren van een inkomstenbe-
lastingg zouden overwonnen worden, want de belastingplichtigen zouden 
bestaann uit een groep mensen die door hun opvoeding, vermogen en be-
langenn hun zedelijke maatschappelijke verplichtingen nakwamen. Dit gold 
ookk voor diegenen die aan het roer stonden: zij zouden bij een inkomsten-
belastingg moeten meebetalen en daardoor verantwoordelijker handelen. 

Dee Tweede Kamer ging uiteindelijk, ondanks de aanlokkelijke belofte van 
dee minister dat er geen nieuwe belasting zou komen wanneer de conversie 
werdd goedgekeurd, niet akkoord en keurde in juni 1843 met 30 tegen 24 
stemmenn de plannen af. De voorgestelde conversie werd te veel als een 
belastingg op de rente gezien en een meerderheid van de Kamer wenste geen 
nieuwee heffingen. De minister van Financiën trok zijn conclusies: 

Naa die verwerping wilde ik niet langer Minister van Finantien blijven 
enn verzocht mijn ontslag, dat mij, nadat de Koning al het mogelijke 
beproefdd had om mij in die betrekking te behouden, en nadat ik 
daartoee door eene commissie uit de Kamer aangezocht was, door 
denn Koning verleend werd.47 

Dee afstemming van het wetsvoorstel en daaropvolgende aftreding van 
Rochussenn zorgden voor enige consternatie. De gouverneur van Noord-
Hollandd meldde: 
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Opp de beurs is het gerucht in omloop geweest, dat de Heer Rochussen 
zijnn portefeuille zou willen nederleggen. Dit gerucht heeft medege-
werkt,, om de prijzen der fondsen te doen dalen, eerstelijk omdat 
menn den Heer Rochussen wel genegen is en zijn aanblijven wenscht, 
maarr dan ook, omdat men de indiening van een gewijzigd plan van 
conversiee had verwacht en men vreest, dat hetzelve bij aftreding van 
denn Heer Rochussen zou worden verschoven.4» 

Rochussenn bleef bij zijn besluit om af te treden en twee jaar later zou 
hijj  tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië benoemd worden. In 
Rochussenss beschrijving van zijn vertrek uit Nederland werd zijn band met 
dee koning in alle ijdelheid tentoongespreid. Rochussen verhaalde: Willem n 
'gaff  mij de hand en zeide met tranen in de oogen: "Rochussen, si un 
malheurr arrivait, vos enfants auront un pèref '49 In de jaren vijfti g en zestig 
zouu Rochussen deel gaan uitmaken van de Tweede Kamer en minister van 
Koloniënn worden, volgens eigen zeggen slechts omdat de koning het zo graag 
wildee en Rochussens plichtsbesef hem ertoe dwong.50 Uit die tijd stamde 
dee typering dat Rochussen een goedaardig en krachteloos figuur was.51 Dit 
leekk in tegenspraak met zijn optreden begin jaren veertig. Weliswaar had 
hijj  in zijn functie als minister van Financiën weinig tot stand gebracht - de 
schuldd was niet afgenomen en de hoge belastingdruk had hij net zo hoog 
gelatenn -, maar zijn macht leek niet gering. Opposant E. Meeter omschreef 
hemm als een bijzonder arrogante minister, een 'schurkachtige excellentie' 
enn een 'politieke bullebak' die koning Willem n volkomen de baas was. 
Ditt beeld werd in Rochussens memoires bevestigd. In Indië zou hij een 
belachelijkk figuur slaan door zich - ten onrechte - een generaalsuniform aan 
tee meten, Willem n te imiteren en regelmatig van zijn paard te vallen.52 De 
'vriendschap'' met koning Willem 11 had hem in machtige posities gebracht. 
Echter,, de verwachtingen die men in 1840 van hem gekoesterd had, als 
redderr van het staatsbankroet, waren geenszins uitgekomen. Weliswaar 
warenn de staatsfinanciën openbaar gemaakt, maar het bankroet dreigde 
nogg steeds. 

DeDe zomer van 1843 

Koningg Willem 11 moest op zoek naar een nieuwe man op Financiën. Tot 
verbazingg van velen viel de keus op Johan Adriaan van der Heim van 
Duivendijke.. Deze oud-advocaat en griffier van de Provinciale Staten van 
Zeelandd had in de jaren dertig een plan tot redding van de financiën aan 
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dee koning aangeboden, waarin een belasting op de rente als oplossing werd 
aangedragen.533 Van der Heim gaf na lang aarzelen zijn geliefde betrekking in 
Zeelandd op om ministervan Financiën te worden. Een minister die, volgens 
zijnn zoon, de ernst van het ogenblik niet onderschatte: 

Reedss bij zijn eerste samenspreking met den Koning, ontveinsde de 
nieuwee minister niet, dat de toestand groote bezwaren had; dat niet 
slechtss krachtige middelen tot herstel der finantiën noodig waren, 
maarr dat de ontevredenheid onder alle standen der maatschappij over 
all  het vroeger gebeurde tot zulk een bedenkelijke hoogte was gestegen, 
datt niet lang meer weerstand zou te bieden zijn aan den drang tot 
beterr en scherper controle, tot meer invloed en mederegeering der 
natiee op velerlei gebied.54 

Overr de nieuwe minister waren de meningen verdeeld. De gouverneur van 
Noord-Hollandd had opgevangen: 'Zijn opvolger [Van der Heim] is weinig 
off  niet bekend. Algemeen echter zegt men, dat hij een regtschapen man 
zoudee zijn en van werkzamen aard en deze reputatie werkt gunstig ten 
beurse.*55 5 

Maarr in de pers wekte de benoeming bevreemding. Van der Heim stond 
niett bekend als financieel deskundige en de liberale Arnhemsche Courant 
sprakk openlijk van vriendjespolitiek. De gouverneur van Zeeland in de jaren 
twintig,, H. J. van Doorn van Westcapelle, een man die een groot vertrouwen 
bijj  Willem n genoot, zou een belangrijke rol bij de benoeming hebben 
gespeeld.566 Inderdaad bestond er een hechte band tussen Van der Heim en 
Vann Doorn. De eerste was de 'veeljarige, innig vertrouwde en beproefde 
vriend'' en 'rechterhand' van de laatste.57 Naast de contacten door dezelfde 
Zeeuwsee werkkring waren ze ook door hun huwelijken verbonden.58 De 
beschuldigingg liet zien dat er (grote) twijfels over de deskundigheid van de 
nieuwee minister bestonden. Desondanks toog Van der Heim aan het werk, 
enn twee maanden na zijn benoeming lag er een wetsvoorstel voor een aantal 
nieuwee belastingen gereed. 

Dee verwerping van de conversieplannen van Rochussen had laten zien 
datt een verlaging van de staatsuitgaven moeilijk te realiseren zou zijn. Van 
derr Heim probeerde nu de staatsinkomsten te verhogen. Hij pakte het -
reedss door de Kamer verworpen - voorstel van zijn voorganger voor een 
uitbreidingg van de successiebelasting naar de rechte lijn weer op. Daarnaast 
zouu de huurwaarde hoger belast moeten worden en zouden de landelijke op-
centenn op grondbezit moeten worden verdubbeld. Nieuw in de voorstellen 
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wass een heffing van 5 tot 10 procent van de inkomsten uit ambtsbetrekkin-
gen:: alle lonen, wachtgelden en pensioenen die uit 's lands kassen werden 
betaald.. En het laatste en meest omstreden onderdeel van de wetsvoorstel-
lenn was een heffing van 5 procent op alle renten van binnenlandse effecten. 
Bijj  elkaar zouden deze belastingen 5,3 miljoen gulden per jaar opbrengen 
enn het tekort op de begroting daarmee moeten dekken.59 

Zoalss verwacht was de kritiek niet van de lucht. Van der Heim moet 
zelff  ook twijfels over de uitkomst hebben gehad. Zijn zoon verhaalde later: 
'niemandd was meer dan de ontwerper overtuigd, dat gegronde bedenkingen 
tegenn zijn voorstellen konden geopperd worden', maar 'er waren buitenge-
wone,, tijdelijke hulpmiddelen nodig'.60De minister poogde de kritiek in zijn 
memoriee van toelichting te ondervangen door te wijzen op de noodzaak 
vann het wetsvoorstel. De stand van de financiën eiste deze hervorming, de 
ambtenarenn werden geacht een offer te brengen op het altaar des vader-
lands.611 De memorie van toelichting leek zo meer een noodkreet dan een 
gedegenn verdediging van de wetsvoorstellen. De Noord-Hollandse gouver-
neurr zag evenwel een mogelijkheid: 'Het nieuwe plan van belasting, dat in 
dee vorige week aan de Staten-Generaal werd ingeleverd, heeft den prijs der 
fondsenn weinig of niet doen veranderen, hetwelk een blijk is, dat de opiniën 
elkanderr opwegen.'62 

Inn de oppositionele pers konden ongezouten artikelen tegen de minister 
vann Financiën en zijn voorstellen niet uitblijven. In De Tijdgenoot, een 
gematigdd liberale krant, stond te lezen: 'De belasting op het inkomen door 
denn minister voorgesteld is onregtvaardig, niet doeltreffend, onstaatkundig!63 

Menn had meer eigen inbreng van de minister verwacht. Nu leek het volgens 
dee liberale Arnhemsche Courant op een voortzetting van het beleid van 
Rochussen,, waarin geen samenhangend stelsel van bezuiniging te bekennen 
was.. Maar vooral de rentebelasting bleek een hachelijk punt. Het zou een 
staatsbankroett bevorderen, de geldschieters zouden voortaan wegblijven, en 
wiee garandeerde dat de regering het bij een heffing van 5 procent zou laten? 
Daarbijj  moest de staat zijn verplichtingen nakomen en kon er niet zomaar 
eenn eenzijdige wijziging doorgevoerd worden. Daarbij dacht de Arnhemsche 
CourantCourant dat de rijken meer in het buitenland belegden, en een rentebelasting 
opp de binnenlandse fondsen dus zwaarder op de minvermogenden zou 
drukken.. De minister zou er beter aan doen eerst te bezuinigen en dan een 
(tijdelijke)) algemene inkomstenbelasting voor te stellen die een evenrediger 
drukk zou kennen.64 

Uitt het voorlopig verslag van de Tweede Kamer kwam de ambivalente 
houdingg van de volksvertegenwoordiging sterk naar voren. Ze verklaarde 
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zichh voorstander van een uitbreiding van de directe belastingen, maar had 
opp deze voorstellen hevige kritiek. De voorgestelde inkomstenbelasting 
voorr ambtenaren en rentebelasting waren volgens het grootste deel van 
dee leden willekeurig, afkeurenswaardig en onbillijk. De conclusie in het 
voorlopigg verslag Het niets te raden over en de plannen van Van der Heim 
werdenn volmondig afgekeurd. Wel sprak men zich uit voor een algemene 
inkomstenbelasting,, die als voordeel had dat daarvoor de fortuinen niet 
openbaarr gemaakt hoefden te worden, terwijl dat bij een rentebelasting wel 
hethet geval was.65 

Hett verslag kreeg bijval op de beursvloer. De gouverneur berichtte: 

Dee wensch van de centrale afdeeling der Tweede Kamer van de Staten-
Generaal,, om de voorgedragene buitengewone belastingwetten ver-
vangenn te zien door eene wet tot uitschrijving eener algemeene be-
lastingg op de inkomsten, vindt veel bijval, ook ten beurse, omdat het 
begripp eener onmiddel(l)ijke korting op de rentebetaling dan wegvalt 
enn de zaak dan ten minste dezen naam niet zou dragen, welke men 
schadelijkk acht voor het openbaar crediet.66 

Inn geen enkele bewaard gebleven brochure stond men positief tegenover 
dee plannen van Van der Heim. Een strenge waarschuwing dat slechts bij 
grotee uitzondering een belasting op de bezittingen geheven mocht worden, 
hethet advies om alle belastingen en -ambtenaren af te schaffen en alleen 
tee heffen op grond van de huurwaarde van gebouwde eigendommen of 
eenn dringende oproep voor een algemene inkomstenbelasting: velen wisten 
raad,, maar niemand ondersteunde de plannen van de minister.67 

Ministerr en koning gaven echter niet zo snel op en besloten dat de 
openbaree beraadslaging over het wetsontwerp uitgesteld moest worden. 
Willemm ii wilde een 'comité-generaal' vragen de kamerleden dusdanig te 
bewerkenn dat zij uiteindelijk in een 'meer gunstige stemming' ten opzichte 
vann het voorstel kwamen. Een en ander mocht echter pas na de begrotings-
besprekingenn later in het jaar beginnen, en geheimhouding was uiteraard 
vereist.688 De toenmalige minister van Justitie Van Hall tekende tegen deze 
plannenn protest aan en waarschuwde tijdens het overleg in de Kabinetsraad 
datt de begroting niet aangenomen zou worden wanneer men niet wist hoe 
dee middelen aangevuld zouden worden. Van der Heim verkondigde dat hij 
niett van zijn plannen zou afzien en nu duidelijk was dat ze zeker afgestemd 
zoudenn gaan worden, moest op de een of andere manier het geschokte 
vertrouwenn in de regering hersteld worden. Daarop stelde Van Hall dat de 
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benoemingg van een nieuwe minister van Financiën onoverkomelijk leek, 
wantt de begroting moest door iemand verdedigd worden.69 

Vierr dagen voor de behandeling van zijn wetsvoorstellen diende Van 
derr Heim zijn ontslag in bij Willem 11. De oppositionele pers reageerde 
verrast,, want de minister zou hebben gezegd pas af te treden wanneer 
zijnn voorstellen daadwerkelijk door de Tweede Kamer afgekeurd zouden 
worden.. De Arnhemsche Courant noemde dit aftreden een 'laffe daad' en 
schreeff  dat hier 'geene verschoning' voor kon zijn.70 

OokOok op de beursvloer was men verbaasd, en de spoedige aftreding van 
dee tweede minister in korte tijd wekte zelfs verontrusting: 

Dee zoo onverwachte aftreding van den Minister van Financiën heeft 
bijj  alle nadenkenden eenen diepen en onaangenamen indruk ge-
maaktt en het vermoeden gewekt, dat de zaken van het land slechter 
staann dan men nog gedacht had. In de openbaar gemaakte stuk-
kenn vindt men voor die aftreding geen genoegzamen grond. Daarbij 
vreestt men, dat de regeling der financiën, welke ter voorkoming van 
verwarringg zoo dringenden spoed vordert, alsnu wederom nieuwe 
vertragingg zal ondergaan.71 

Dee koning zag de man op wie hij slechts een aantal maanden daarvoor zijn 
hoopp had gevestigd met lede ogen vertrekken. De teleurstelling over het 
noodgedwongenn vertrek van Van der Heim zou sterk hebben bijgedragen 
aann de ommezwaai van Willem 11 van een koning met aanvankelijk redelijk 
vooruitstrevendee bedoelingen naar een steeds behoudender vorst.72 Het 
gebeurenn rondom de wetsvoorstellen van Van der Heim had laten zien 
hoee moeizaam regering en parlement bleken samen te werken en dat de 
positiee van de koning niet eenduidig was. De vorst wilde graag zijn zin 
doordrijvenn wat de plannen van Van der Heim betrof, maar werd van alle 
kantenn tegengewerkt. Van der Heim bleef na zijn ontslag, dat hem door de 
koningg per 22 september 1843 werd verleend, niet lang ambteloos. Hij zou 
hett volgende jaar als gouverneur van Zuid-Holland mogen aantreden en 
tussendoor,, in 1846, nog drie maanden ad interim het ministerschap van 
Binnenlandsee Zaken waarnemen.73 En de appel viel niet ver van de boom: 
zijnn zoon Hendrik Jacob van der Heim zou in de jaren zeventig óók het 
hoofdd van het departement van Financiën worden. 
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OnrustOnrust en monsterwet 

Dee mislukte pogingen van de ministers Rochussen en Van der Heim tot 
belastinghervormingg zorgden voor menig vrolijke noot. De liberale Arn-
hemschehemsche Courant stelde zelf maar een nieuwe belasting voor: 

Ikk zou voorstellen: eene belasting op de sous-pieds [slobkousen] en 
hethet opgestoken haar. [... ] En stel eens, dat de geheele belasting te niet 
liep,, door dat alle contribuabelen hun toilet veranderden [... dan 
kann er] altijd nog tot de income-tax worden overgegaan. Wanneer 
gijj  nu de income-tax boven mijne sous-pieds-tax stelt, dan ken ik je 
niet.74 4 

Dee krant sloeg met dit voorstel de spijker op de kop: een hervorming was 
broodnodig,, maar het grootste deel van de rijkste burgers leek zich niet te 
willenn overgeven. Voor hen die van weinig moesten rondkomen werd het 
levenn in deze jaren echter steeds moeilijker. De bevolking groeide relatief 
snel,, terwijl er weinig werk was en een aantal oogsten van basisvoedsel, 
aardappelenn en rogge, mislukte. Ziekten braken massaal uit en in combi-
natiee met de strenge winter van 1844-1845 zorgde dat voor piekjaren in 
aantallenn doden.75 Regelmatig braken er kleine onlusten uit en werd ver-
lagingg van accijnzen of meer werk geëist. In de tweede helft van de jaren 
veertigg verscheen een opvallend groot aantal brochures over pauperisme en 
armoedebestrijding.. De meest gehoorde adviezen waren werkverschaffing 
-- een morele plicht van de rijken — en verlaging van een of meer accijnzen. 
Inn de Tweede Kamer maakte een enkeling zich zorgen over de toegenomen 
armoede,, maar de vrees voor het wegvallen van de middenklasse of grotere 
onlustenn werd niet in pakkende voorstellen vertaald. Bezorgdheid bestond 
echterr wel, zelfs bij mensen afkomstig uit een buitenland. Zo merkte de 
Amerikaansee zaakgelastigde A. Davezac in augustus 1845 op: 

Thee situation of this kingdom is far from prosperous. The taxes 
aree heavy, almost beyond endurance and bear on every article as to 
suchh pressure, that nearly one third of the population of the large 
citiess receive their dayly food (potatoes only) from the less burthened 
portionn of those communities.76 

Ookk Sophie, echtgenote van de toekomstige koning Willem in, liet in een 
brieff  aan haar vriendin lady M.D. Malet haar zorgen blijken: 
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Err is grote ongerustheid onder de bevolking hier. Er heerst een aard-
appelziekte:: aardappels vormen het belangrijkste voedingsmiddel, 
niemandd weet hoe de armen de volgende winter moeten doorko-
men.77 7 

Enn in deze slechte, zo niet wanhopige situatie wachtten de overheidsfi-
nanciënn nog steeds op sanering en stelden velen hun hoop op een belas-
tinghervormingg ten gunste van de economie en het volk. Elk jaar werd door 
dee staat meer dan 40 miljoen gulden aan rente over de staatsschuld uit-
betaald,, terwijl de belastingopbrengsten van alle overheden tezamen rond 
dee 62 miljoen lagen.78 Zoals bekend werden de middelen van de staat in 
belangrijkee mate aangevuld met de batige sloten uit Indië en in het midden 
vann de jaren veertig kon jaarlijks ruim 13 miljoen bijgeschreven worden. 
Dezee bijdragen werden dankbaar en in stilte ontvangen. Slechts de geheime 
enn ondoorzichtige gang van zaken rond deze en andere (staats)financiën 
riepp commentaar op.79 Maar ondanks deze aanvulling leek een oplossing 
voorr de benarde financiële toestand in Nederland zelf zeer moeilijk te vin-
den. . 

OokOok de koning was zoekende en vroeg aan velen raad. Een ambtenaar 
bijj  Binnenlandse Zaken, J. Bakker Kor ff, werd bijvoorbeeld op verzoek van 
dee koning om een verslag van zijn denkbeelden omtrent de belastingen 
gevraagd.. Zijn conclusie was dat de belastingen ongelijkmatig drukten en 
vereenvoudigdd moesten worden. Een belasting op gebouwde eigendommen, 
tee betalen door de gebruikers, en een belasting op de waarde in portefeuille 
moestt dit bewerkstelligen.80 

Ookk aan de Amsterdamse advocaat Van Hall had Willem 11 advies 
gevraagd.. Hij was al sinds 1832 politiek actief in de Provinciale Staten van 
Holland.. Door tussenkomst van minister Rochussen, een vriend van Van 
Hall,, was hem in 1841 gevraagd een uiteenzetting van zijn denkbeelden over 
eenn nieuwe grondwet te geven. 

Vann Hall pleitte voor geleidelijke veranderingen in gematigd liberale 
zin,, vooral in de staatsfinanciën, net zoals hij tien jaar eerder had gedaan 
inn een anonieme memorie aan koning Willem i.81 Van Hall had duide-
lijkee interesse voor de staatsfinanciën, getuige zijn brochures Proeve van 
eeneen onderzoek omtrent de schuld van het Koninkrijk der Nederlanden aan 
zijnezijne medeburgers aangeboden uit 1840 en De wettigheid van den maatregel 
omtrentomtrent de uitgestelde schuld gehandhaafd uit 1841. Deze interesse zou hij 
voorall  onder invloed van zijn schoonvader, de financier J. Bondt, hebben 
ontwikkeld. . 
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Vann Hall was in 1842 door de toen nog enthousiaste en liberaal getinte 
koningg voor het departement van Justitie gevraagd (Financiën was al door 
Rochussenn bezet). Hij verving daar de zeer conservatieve minister C.F. van 
Maanen,, die al eeuwen Justitie leek te bezetten. In zijn herinneringen weet 
Vann Hall zijn benoeming aan de 'liberale allures' van Willem 11, die zeker 
inn zijn beginjaren een poging deed de gematigde vernieuwingen van de 
grondwett van 1840 gestalte te geven.82 

Dee verbondenheid tussen Van Hall en Rochussen was sterk en Van Hall 
herinnerdee zich: 'Wij deeden niets zonder vooraf alles met elkander overlegt 
tee hebben. De tijden waren moeijelijk, eene oppositie die de grondwet 
volstrektt wilde veranderen, en jaarlijks achteruitgaande financiën.'83 Als 
ministerr van Justitie steunde Van Hall Rochussen dan ook en bemoeide 
zichh danig met zaken die niet met zijn eigen departement te maken hadden. 
Naa het vertrek van Rochussen had Van Hall zich tegen Van der Heims 
rentebelastingvoorstell  gekeerd. Toch legde hij zich bij de wens van de 
koningg neer, die wel voorstander was. Hiermee probeerde Van Hall volgens 
eigenn zeggen de verdenking weg te nemen dat hij het had gemunt op de 
ministersstoell  van Financiën.84 

Maarr Van Hall liet zijn politieke overwicht binnen de regering gelden, 
ookk tijdens de crisis rond het afkeurend verslag van Van der Heims voor-
stellen.. Van Hall was de man die erop wees dat de begroting zonder plannen 
voorr aanvulling van de tekorten niet aangenomen zou worden en hij was 
hethet die aanraadde snel een nieuwe, kundige man op Financiën te benoe-
men.. Dat Van Hall hierbij een sterk politiek spel speelde om zijn benoeming 
zekerr te stellen, lijkt , gezien de omstandige uitleg in zijn herinneringen, zeer 
waarschijnlijk.. Zijn opzet slaagde: de koning trok tijdens de Kabinetsraad de 
conclusiee dat nu Van Hall zich zo druk maakte, hij maar de man moest zijn 
diee de begroting van Financiën zou verdedigen. Van Halls politieke voor-
zichtigheidd liet hem de post wel aanvaarden, maar onder de voorwaarde dat 
hijj  ad interim zou functioneren en dat dat publiek werd gemaakt. Daarnaast 
moestt er voor de Kamer meer duidelijkheid in de financiën komen.85 Het 
lijk tt een doordachte poging om het risico van herhaling van de weg die Van 
derr Heim was gegaan te voorkomen. 

Ookk publiekelijk dekte Van Hall zich in tegen verwijten dat hij te veel zijn 
bestt had gedaan om deze functie te verkrijgen. In september 1843 vatte hij tij -
denss de behandeling van de begroting voor 1844-1845 de gebeurtenissen van 
dee afgelopen maanden samen en daarbij wilde hij de Tweede-Kamerleden 
zijnn gevoelens omtrent zijn aantreden niet onthouden: 'Ik behoef U Edel 
Mogendenn niet te zeggen, hoe ik bij den eersten aanblik der zaak voor de aan-



HOOFDSTUKK  2  HET VADERLAN D I N BEWEGIN G 47 

nemingg terugdeinsde'.»6 En voorzichtigheid was geboden, want zelfs vanuit 
zijnn thuisbasis Amsterdam kon Van Hall niet ieders goedkeuring wegdra-
gen.. De gouverneur van Noord-Holland tekende vlak voor zijn benoeming 
aan:: 'De Heer van Hall heeft ettelijke vijanden en meerdere onvrienden 
inn Amsterdam, die zoodanige benoeming zouden afkeuren.'87 De eerdere 
ministerr Rochussen, ook Amsterdammer, lag beter in de handelsstad: 

Liefstt zou men den Heer Rochussen wederom zien optreden, maar 
ditt niet geschiedende, schijnt de persoon meer onverschilligen zal de 
stemmingg meer afhangen van de maatregelen, welke staan genomen 
tee worden. Leiden die maatregelen tot het doen rijzen der fondsen, 
dann zal de minister, wie hij zij, worden toegejuicht en anders zal hij 
wordenn mingeacht.88 

Tochh moet een deel van de hoofdstedelijke rijken sympathieke gevoelens 
voorr Van Hall en zijn beleid hebben gekoesterd. Een van zijn wensen was 
tenslottee om de functie van Amsterdam als stapelmarkt, met behulp van 
hett cultuurstelsel in Indië, in oude glorie te herstellen.89 

Maarr eerst moest Van Hall, per 22 september 1843 officieel minister 
vann Financiën ad interim, de begroting voor 1844-1845 verdedigen. Het 
probleemm was dat de voorziene uitgaven de inkomsten ver overtroffen en 
dee Tweede Kamer elk jaar meer critici leek te herbergen. Juist tijdens de 
behandelingg van de begroting konden zij hun kritiek kwijt en raakten 
daarmeee de zwakste plek van de regering: de bodem van de schatkist. Van 
Halll  had in de begrotingsplannen ter aanvulling van de middelen laten 
zettenn dat er een algemene belasting op de inkomsten, nader bij de wet te 
regelen,, zou komen. Vanzelfsprekend had een deel van de kamerleden hier 
commentaarr op. De nieuwe belasting zou te plotseling voorgesteld zijn en 
hoordee niet in de kalmte van de Kamer, de andere belastingopbrengsten 
zoudenn erdoor dalen, en eigenlijk moest eerst een aantal oude heffingen 
wordenn afgeschaft. Ook vonden bijna alle sprekers dat zo'n belangrijke 
nieuwee belasting niet door een interim-minister kon worden voorgesteld 
enn verklaarde men er niet voor te kunnen stemmen zonder eerst meer over 
dee opbrengsten of manier van innen te weten. Kamerlid Van Rechteren 
verwoorddee de wensen: 'Ik verlang, dat met zoovele millioenen minder zal 
wordenn bestuurd, als de uitgaven onze inkomsten overtreffen. Ik verlang 
datt men de tering naar de nering zette'.90 En bij al deze kritiek kwam nog 
dee steeds luidere roep van een kleine, vooruitstrevende groep kamerleden 
voorr een nieuwe grondwet. Eerst moest er een nieuwe grondwet komen; 
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daarnaa zou de schatkist pas kunnen worden aangepakt. Hierop paste Van 
Halll  de begrotingsvoorstellen aan en schrapte de passage over de algemene 
inkomstenbelasting. . 

Maarr hoe nu verder? Van Hall had, na deze en Van der Heims poging, 
dee zekerheid dat een nieuwe belasting door een meerderheid van de Kamer 
niett geaccepteerd zou worden. Nu bleef hem slechts de weg van bezui-
nigingenn open. De staat besteedde relatief weinig geld, uitgezonderd de 
rentebetalingen,, zodat op uitgaven zoals voor de departementen, de Kroon 
enn onderwijs nauwelijks bespaard kon worden. De uitgaven voor de rente, 
diee bijna de helft van de begroting omvatten, moesten gewoonweg omlaag. 
Maarr het vertrouwen van de renteniers moest bewaard blijven en een der-
gelijkk wetsvoorstel moest de Tweede Kamer heelhuids passeren. Wellicht 
konn deze moeilijke opdracht slechts door de toch al omstreden maar poli-
tiekk begaafde Van Hall vervuld worden. Velen wilden daar een steentje aan 
bijdragenn door hun inzichten direct aan Van Hall bekend te maken: in zijn 
herinneringenn regende het vanaf september 1843 suggesties, 'waarvan geen 
enkelee bruikbaar was'.91 

Ookk in den lande, vooral bij de rijkere bevolkingslagen, waren de nog 
onbekendee plannen het gesprek van de dag. Uit Noord-Holland kwam weer 
verslagg van de gouverneur: 

Bijj  de hoogere standen is men zeer gespannen over de finantiêlen 
zaken.. De loop der deliberation in 's-Hage wekt bekommering en 
algemeenn oordeelt men, dat uitstel en niet afdoening gevaarlijk is. 
[...]]  De gegoeden in dit gewest, des houde ik mij verzekerd, zullen, 
wanneerr rust en orde gehandhaafd blijven, welwillend eene buiten-
gewonee belasting dragen.92 

Dee oplossing van Van Hall deed veel stof opwaaien. In december 1843 stelde 
hijj  namelijk een eenmalige buitengewone belasting voor van 1,5 procent 
opp de bezittingen en inkomsten tot bezittingen herleid. Tevens liet hij deze 
belastingg vergezeld gaan van een vrijwillig e geldlening van 150 miljoen 
gulden,, tegen 3 procent rente. Met de opbrengst van die lening zouden 
eerderee leningen kunnen worden geconverteerd, waardoor de jaarlijkse 
rentebetalingenn sterk zouden afnemen. Ook zouden oude schulden aan de 
Handelmaatschappijj  worden betaald en de tekorten van de afgelopen jaren 
wordenn afgedaan. Deze buitengewone belasting op de bezittingen zou de 
rentee over effecten niet treffen en moest volgens de raming van de regering 
355 miljoen opbrengen, waarvan 5 miljoen bestemd was voor de aanvulling 
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opp de middelen voor 1844 en 1845. Het zou een eenmalige heffing zijn, die 
gespreidd over twee jaren betaald kon worden door een eigen aangifte, zodat 
dee fortuinen niet openbaar gemaakt hoefden te worden. 

Inn zijn toelichting bleek dat Van Hall de bedoeling had om de voor-
gesteldee belasting slechts door te laten gaan wanneer de lening niét zou 
wordenn volgetekend. Van der Heims mislukte voorstel had uitgewezen dat 
eenn nieuwe belasting die vooral de rijken zou treffen niet aangenomen zou 
wordenn door de volksvertegenwoordiging. Ook had de behandeling van 
dee begroting laten zien dat een algemene inkomstenbelasting op serieuze 
weerstandd zou stuiten. De oplossing van een lening met een 'belastingstuk' 
achterr de deur was doortrapt, doch knap ingeschat. 

Dee minister stelde in de memorie van toelichting dat de voorgestelde 
belastingg op de bezittingen: 

ofschoonn groote bezwaren opleverende (welke belasting van eenig 
aanmerkelijkk bedrag doet dit niet?) echter de voorkeur verdient, mits 
diee niet duurzaam opgelegd blijve. Daardoor is men verzekerd alleen 
dee zoodanigen te treffen, welke de belasting kunnen dragen; de nijvere 
middenklassee wordt daardoor minder, de min gegoede in het geheel 
niett gedrukt.93 

Voordatt de kritiek losbarstte, kon Van Hall nog berichten dat de oude 
koningg Willem 1 met maar liefst 10 miljoen gulden aan de lening deel zou 
nemenn (tegen 3 procent rente). Tevens zou de voormalige vorst afzien van 
oudee aanspraken op inkomsten uit kanalen. Om deze beloften los te krijgen 
hadd Van Hall de oude vorst per briefen in persoon verweten dat de slechte 
toestandd van 's lands financiën toch eigenlijk zijn schuld was: hij had de 
duree volhardingspolitiek gevoerd en een deel van die uitgaven was onwettig 
geweest.. Ook was Willem 1 zeker niet armer geworden van zijn koningschap. 
Nuu was de tijd gekomen om iets voor de natie terug te doen. De toezegging 
vann Willem 1 leek dan ook een schuldbekentenis.94 Opvallend is dat de geste 
vann Willem 1 vaak werd afgeschilderd als een gift aan Nederland, terwijl het 
inn feite een lening betrof, waarover rente zou worden ontvangen. 

Ondankss de belofte van de oude koning bleek tijdens de behandeling van 
dee wetsvoorstellen dat de meeste kamerleden ervan uitgingen dat de lening 
niett zou worden volgetekend. Men dacht het een ijdele hoop omdat de Ne-
derlanderr niet van dwang hield.95 De meeste kamerleden zagen wel in dat er 
ietss moest gebeuren, en velen schilderden de toestand van de schatkist en de 
natiee zwart af. Het Groningse kamerlid T.P. Tresling vatte de toestand samen: 
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Hett Volk van Nederland smacht naar eene algeheele regeling van 
hett finantiewezen: geen tijdelijke voorzieningen, zoo die al mogelijk 
waren,, geen halve maatregelen, waardoor de kwaal niet genezen 
wordt.. Een lang gewenschte regeling van ons finantiewezen, waardoor 
hett uitzigt op een betere toekomst geopend wordt, moet in de eerste 
plaatss het geschokte vertrouwen doen herleven.96 

Enn H. van Rijckevorsel, afgevaardigd door Zuid-Holland, waarschuwde: 
'Dee rust, de roem, de welvaart van ons Vaderland zijn in gevaar. Wij mogen 
onss niet langer aan eene onzekere toekomst overgeven; dat Vaderland is nog 
weinigg goud en zilver dubbel waard!*97 

Dee nadelen van een belasting op de bezittingen hield iedereen echter veel 
meerr bezig. Ook nu werd weer de angst uitgesproken voor aantasting van 
hett nationaal vermogen, openbaarmaking der fortuinen, aantasting van de 
zedelijkheidd en belastingvlucht. Men vroeg zich af of deze belasting wel 
konn worden doorgevoerd in tijden van vrede en of ze wel grondwettig was. 
Dee regering werd gewaarschuwd, dat de armen en de nijverheid eronder 
zoudenn lijden door de vermindering van giften en andere uitgaven. Voor 
dee meeste kamerleden gold een belasting op de bezittingen als onbillijk, 
onuitvoerbaarr en onaannemelijk.98 

Inn het voorlopig verslag vroegen de kamerleden zich ook nog af hoe men 
aann het bedrag van 35 miljoen kwam, waarop de regering antwoordde dat 
hethet slechts een schatting betrof.99 Minister Van Hall leek niet sterk te staan 
mett al deze kritiek op zijn voorstel en de voorstanders van de wet lieten zich 
slechtss zachtjes horen. Hun argumenten die voor de billijkheid van de wet 
moestenn pleiten, klonken tussen alle afkeurende toespraken in de Kamer 
weinigg overtuigend. Als een van de weinigen droeg Luzac een ander voorstel 
aan:: hij zag, als er dan door de hoge nood inderdaad een nieuwe belasting 
moestt worden ingesteld, liever een belasting op de rente van effecten, want 
dann werd de nijverheid niet geraakt.100 

Dee reacties in de maatschappij bleven vanzelfsprekend niet uit. In de 
hoofdstadd moet het gegonsd hebben en moet de naam van Van Hall niet al-
tijdd in goede zin zijn gebezigd. De gouverneur van Noord-Holland meldde: 

Hett voorname onderwerp der gesprekken is, in den laatsten tijd, 
dee voorgedragenen belastingwet. Over het algemeen is de indruk, 
welkee die wet gemaakt heeft, niet gunstig, zoowel wat de leening 
aangaat,, als wat betreft de belasting. De leening wordt geacht uit 
eenn finantieel oogpunt niet aannemelijk. Alleen uit vaderlandsliefde, 
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zegtt men, en om een einde aan de moeijelijkheden te maken, zou 
menn daaraan kunnen deelnemen. De gevorderde som wordt ook 
bovenmatigg hoog gevonden. Er zijn, vooral in de hoofdstad, een 
aantall  vermogenden, die begrijpen, dat er offers moeten gebracht 
wordenn en die wel genegen zouden zijn om dezelve te brengen, 
onverschilligg hoe, en dus ook wel in den vorm eener leening als 
iss voorgesteld. Men is thans bezig de gemoederen te polsen en zoo 
tee zien, of men eene beduidende som zou kunnen bijeen brengen, 
enn door dit te verklaren eene morele impulsie aan de zaak te geven. 
Intusschenn gelooft men, dat door geene middelen de leening zal 
voll  te krijgen zijn. Tegen de belastingwet - zoo die mogt worden 
uitgevoerdd - oppert men groote bezwaren. De kleine kooplieden en 
winkeliers,, die al wat zij hebben, in hunne affaire hebben en thans 
geenn welvaren genieten, zullen, zegt men, niet kunnen betalen. De 
kleinee landeigenaars dito.101 

Eenn anonieme brochureschrijver vond het moeilijk te begrijpen waar de 
afkeuringg van het wetsvoorstel vandaan kwam. In zijn ogen vroeg de wet 
slechtss een kleine opoffering, waarmee de kanker van de steeds voortwoeke-
rendee rente bezworen werd, terwijl de mindere burgerklasse gespaard werd 
enn wet, orde en regelmaat heersten.102 

Dezee schrijver was echter een van de weinigen die het voorstel positief 
beoordeelden.. De liberale J.H.G. Boissevain schreef: 

Dee plannen der regering zijn ieder bekend; de monsterwet spookt 
inn elks gemoed, brengt jammer voort in elk huis. De regering wil 35 
millioenenn heffen van de uitgeputte natie, om al weder voor eenigen 
tijdd haar verderfelijk stelsel te bestendigen.103 

Boissevainn riep zijn lezers zelfs toe: 

Eenn ieder die zoogenaamd vrijwilli g inschrijft, zij gebrandmerkt als 
iemand,, die om winstbejag het welzijn van zijn land verraad [sic]; 
alss iemand die de bestendiging der oorzaken van al onze rampen, die 
denn ondergang des lands wil! 104 

Dee bedenker van het cultuurstelsel Van den Bosch roerde zich vlak voor 
zijnn dood ook nog in het debat en oordeelde over de voorgestelde belasting: 
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Inn het algemeen beschouwd, is derhalve eene belasting op de bezit-
tingenn en de inkomsten, zoo als men die zich voorstelt te heffen, de 
verderfelijkstee van alle belastingen, ongelijk in haren druk, met geene 
mogelijkheidd naar billijkheid om te slaan, tot misrekening leidende, 
hoogstt onzedelijk in hare strekking, en uit dien hoofde ONSTAATKUN-

DIG.105 5 

Dee gouverneur van Noord-Holland rapporteerde ondertussen de wisse-
lendee opinies over het wetsvoorstel: 

Hett valt niet te ontkennen, dat in de afgelopen week, naarmate de tijd 
derr discussie van de groote belastingwet naderde, de tegenstanders 
hunnee krachten nog schijnen te hebben verzameld en dat zij door 
hunn spreken en schrijven teweegbrengen, dat bedaarde en welgezinde 
menschenn beginnen te twijfelen, of het wel wenschelijk zal zijn, dat de 
wet,, wanneer zij door eene meerderheid van slechts weinige stemmen 
mogtt worden aangenomen, ten uitvoer worde gelegd. Ter beurse 
houdtt men de aanneming der wet voor zeer onzeker en zulks drukt 
denn prijs der fondsen.106 

Eenn week later waren in Amsterdam geruchten doorgedrongen dat men 
inn sommige delen van het land grote bezwaren had tegen de wet. Zo 
verwonderlijkk was dat overigens niet, daar een belangrijk deel van de 
staatsschuldd terug te voeren was op oude schulden van Holland. In de 
hoofdstadd woonden veel vermogende burgers, die meer belang bij de lening 
zoudenn hebben dan bij een belasting op bezittingen. De andere gewesten 
haddenn waarschijnlijk weinig animo om deze rijken bij te staan. Velen uitten 
hunn negatieve denkbeelden middels adressen en petities aan de Tweede 
Kamer. . 

Ookk in de pers werd veel geklaagd en geschamperd over het voorstel 
enn werd Van Hall vaak persoonlijk aangevallen. Men zei zelfs dat er in 
Nederlandd buiten de regering geen tiental verdedigers van de wet te vinden 
was.1077 Daarentegen werd ook wel gesuggereerd dat 'de natie' voorstander 
was,, maar de tegenstanders veel kabaal konden maken.108 

Zelfss leden van het koningshuis hadden te lijden van het wetsvoorstel. 
Sophie,, echtgenote van de kroonprins, wilde op bezoek bij haar familie, 
maarr mocht van de koning niet op reis terwijl de voorstellen werden 
behandeld.. Ze schreef in een brief: 'Ik wil wel bekennen dat ik woedend was, 
mee tekortgedaan, getergd voelde.'109 Sophie maakte zich ook zorgen over de 
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nieuwee belasting en bekende haar vriendin: 'De belastingen in Holland zijn 
zoo hoog. Ik moet volgens de nieuwe regeling vijfentwintigduizend gulden 
betalen.. Ik kan dat doen, maar voor sommige anderen is het een zware 
opgave.'110 0 

Bijj  Van Hall werden brieven bezorgd en men deed zelfs pogingen hem 
tee chanteren door te dreigen met (nog te schrijven) brochures wanneer de 
heffingg op het vermogen door zou gaan.111 De spanning steeg naarmate 
dee behandeling van de wetsvoorstellen vorderde. Vooral Van Hall maakte 
zichh zorgen, en hij verzocht de vorst een andere minister op te dragen zich 
openlijkk ten gunste van de wet uit te laten en zo de eenstemmigheid onder 
dee regeringsleden te benadrukken. De koning waagde zich hier echter niet 
aan:: volgens hem stond het elke minister vrij zich individueel voor de wet 
tee verklaren: de koning zou zich daar niet in mengen.112 

Vann Hall bleek zich echter voor niets zorgen te hebben gemaakt: op 
299 februari 1844 werd het wetsvoorstel, na een wijziging waardoor de le-
ningg geen 150 maar 127 miljoen zou bedragen, met 32 tegen 25 stemmen 
aangenomen.. De lening kon nu voor inschrijvingen geopend worden. Op-
merkelijkk was dat een aantal kamerleden zich publiekelijk tegen het voorstel 
hadd uitgesproken, maar dat ze uiteindelijk wel voor stemden. Voor de te-
genstemmerss gold dat de wet óf te ver ging, óf juist niet ver genoeg. Een 
anderr opvallend feit dat bij de stemming naar voren kwam was het verschil 
tussenn de provincies. De voorstemmers waren bijna allemaal te vinden in 
dee rijke kustprovincies: Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en Friesland. 
Ookk Overijssel en (in mindere mate) Utrecht verklaarden zich voor de wet. 
Dee meeste tegenstemmers vertegenwoordigden de relatief arme delen van 
Nederland:: Limburg, Brabant, Gelderland en Drenthe. 

Nuu zijn wet was aangenomen, stemde Van Hall toe om de toevoeging 'ad 
interim'' voortaan weg te laten en zegde hij Justitie vaarwel. De vuurproef 
wass echter nog niet voorbij, want nu was het zaak om de lening volgetekend 
tee krijgen. De lening stond open van 18 tot 26 maart 1844 en men kon vanaf 
500 gulden inschrijven, zodat ook mensen zonder grote kapitalen zouden 
kunnenn deelnemen. Er bleef twijfel over het slagen van de lening bestaan 
enn zelfs de zwager van Van Hall, CA. den Tex, bleef er een hard hoofd in 
houden.. Hij schreef tijdens de spannende dagen aan Van Hall: 

Waardee Broeder, Door den maatregel komt men wel verder, maar 
voll  zal, meen ik, de leening er niet door worden. Welk kunstmiddel 
zall  men bij de hand nemen, om dan toch de belasting te vermijden? 
Wantt over het wenschelijke hiervan is men het eens.113 
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Dezee twijfel leek terecht, want men deed er lang over om uit te maken 
off  men aan de lening deelnam. Een Friese boer wist het op de dag waarop 
dee inschrijving sloot nog niet: 

Voorr mijn privé ben ik tot nog geen besluit zooals er honderden met 
mijj  zijn, indien er geen geld gebreke ware, dan was de leening het 
verkieslijkste,, maar bij gebrek daarvan zullen de meesten het don 
gratuitt verkiezen, dewijl men daardoor met veel minder geld ook aan 
zijnee verplichtingen kan voldoen.114 

Dee tegenstand bleef voelbaar: de gouverneur van Noord-Holland meldde 
datt Tweede-Kamerleden die voor de wet hadden gestemd anonieme brie-
venn hadden ontvangen, 'waarin op meer of min hatelijke wijze hun gedrag 
wordtt afgekeurd'.115 En het kamerlid A. Telding, die voor de wet had ge-
stemd,, zou te Franeker door een opgehitste menigte zijn huis weer in zijn 
gedreven."6 6 

Err waren ook gunstige berichten te horen, maar binnen de gestelde 
termijnn zou de lening waarschijnlijk niet vol komen. Van Hall zette alles op 
alles,, verlengde de inschrijftijd met twee dagen en toog naar Amsterdam, 
waarr hij in de rijke kringen voor nog meer inschrijvingen ijverde. Hij 
kreegg het met de hulp van invloedrijke vrienden voor elkaar dat enkele 
welgesteldee Rotterdammers een belofte van 500 000 a 600 000 gulden deden. 
Naa definitieve sluiting waren dan ook de eerste berichten hoopvol. De 
gouverneurr leek vanuit de hoofdstad opgetogen: 

Inn Amsterdam en in de verdere steden van dit gewest schijnt de 
inschrijvingg nagenoeg algemeen te hebben plaats gevonden. Ook van 
hethet platteland zijn mij in deze laatste dagen zeer gunstige berigten 
geworden.. [... ] Een ieder is innig verheugd, dat een zoo gewigtige als 
critiekee maatregel in zoo groote mate is gelukt, en leeft in hope, dat 
dezelvee zijn volle beslag zal bekomen."7 

Dee koning reageerde, wellicht uit opluchting, echter iets te snel en liet in de 
eerstvolgendee kerkdienst ds. Huijdecoper dankzeggen voor de opofferin-
genn der natie. Nu dachten de Rotterdammers dat hun toezegging niet meer 
nodigg was en zij trokken zich terug. Daarop nam Willem 11 een half miljoen 
voorr zijn eigen rekening.118 Op 2 april 1844 kwam het verlossende woord 
enn bleek de lening van 127 miljoen gulden volgetekend. Hiermee konden 
vroegeree leningen met een hogere rente worden geconverteerd, konden 
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oudee schulden worden afgedaan en kon de begroting voor 1844-1845 slui-
tendd wordengemaakt. Voor menigeen was het belangrijkste gevolg dat de 
belastingg op de bezittingen geen doorgang zou hebben. 

Dee politieke en economische elite leek de handen ineengeslagen te heb-
benn om de belasting te voorkomen. Er bestond een duidelijke concentratie 
vann die elites in Holland, en juist de Hollandse steden hadden het meest aan 
dee lening bijgedragen. Inwoners van Amsterdam hadden voor maar liefst 
600 miljoen aan de lening deelgenomen, die uit Rotterdam voor 20 en uit 
Denn Haag voor 15 miljoen van de totale 138 miljoen die was ingetekend.119 

Hett anonieme lofdicht dat Van Hall mocht ontvangen kwam wellicht uit 
dezee provincies: 

Toenn Neêrlands Staatscrediet schrikbarend ging bezwijken, 
Verscheenn Van Hall, gereed dien ramp te doen ontwijken, 
Veell  vroeg hij, - maar men bouwde op zijne schranderheid, 
Enn zag den staat gered door Moed, Trouw en Beleid.120 

Vann Hall had door zijn maatregelen én met de hulp van alle inschrijvers op 
dee lening het tij ten goede gekeerd. De staatsschuld verminderde door 
conversiess van oude leningen in één keer met 51 miljoen. Bedroeg de 
jaarlijksee rente in 1844 nog 44 miljoen, in 1847 was die gedaald naar 36 
miljoenn gulden per jaar, wat echter nog wel de helft van de staatsuitgaven 
betekende.1211 Maar het vertrouwen leek hersteld en de staat kon de afspraken 
mett zijn geldschieters blijven nakomen. En hoewel men het aarzelend in 
omloopp bracht, bleek er nog voldoende kapitaal in het land te zijn. De 
langzamee economische ontwikkeling werd wel aan dit op rente beluste 
gedragg geweten, zoals een Amerikaans consul in 1846 opmerkte: 'The general 
timidityy of the merchants will operate as a hindrance to any very extensive 
business.. They have immense capital and seem resolved not to part with it 
unlesss upon safe loans, where they may realize a large interest.'122 

Behalvee de toestand van de staatsfinanciën was het slagen van de lening 
énn het feit dat de voorgestelde belasting niet doorging van invloed op 
dee politiek. Veel Tweede-Kamerleden werden herkozen op grond van hun 
stemgedragg en Van Hall zag zijn positie versterkt. Tegenstanders gaven hem, 
nuu de lening zeker was, het voordeel van de twijfel.123 Van Hall werd gezien 
alss de leider van de regering, en van de koning. Of Willem 11 daar blij mee 
wass valt te betwijfelen, maar vooralsnog kon hij niet zonder deze dominante 
minister.. Niet de koning, maar Van Hall vestigde zijn naam als de redder 
vann het vaderland. Toch toonde de koning zich dankbaar en hij schreef 
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ontroerdd aan zijn dochter over het aandeel dat gewone werklieden, ja zelfs 
armee mensen, er met hun 'petites épargnes comme don' (kleine besparingen 
alss gift) voor over zouden hebben gehad om het vaderland te redden.124 Ook 
toondee hij middels een proclamatie zijn dankbaarheid voor de deelname 
vann de bevolking aan de 'vrijwillige ' lening, waar men had geofferd op het 
altaarr des vaderlands.125 

Dee bevolking werd overigens ook de rol van redder toegedicht, want 
'allen'' hadden tenslotte een steentje bijgedragen door deel te nemen aan de 
lening.. Het ideaal van een maatschappij die een geheel vormde, waarin va-
derlandsliefdee en burgerzin de doorslag gaven, leek hiermee verwerkelijkt. 
Dee natie was opgeroepen gezamenlijk de schatkist te redden en men leek 
tee verwachten dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid, ingegeven door 
deugdzaamheidd en beschaving, zou nemen. In hoeverre de (materiële) af-
keerr van de 'hatelijke' belasting op de bezittingen meespeelde was moeilijk 
tee zeggen. Maar gezien de overredingskracht die Van Hall moest gebruiken, 
hett beroep dat op de oude koning gedaan moest worden en de verlenging 
vann de inschrijftermijn leek het er niet op dat de natie overhaast, belasting-
vrezendd of vaderlandslievend handelde. De gouverneur van Noord-Holland 
schreeff  in zijn jaarverslag over 1844 over de voltekening van de lening echter 
weii  als over een idylle: 

Bovenn verwachting is de uitkomst geweest. Door Uwe Majesteit, 
Hoogstdeszelfss Huis en betrekkingen voorgegaan, heeft de natie ge-
toond,, dat, zoo in tijden van gevaar zij bereid is, haar bloed voor het 
vaderlandd op te offeren, zij evenzeer haar goed over heeft, om de eer 
enn ook het bestaan van Nederland te verzekeren.126 

Dee sanering van de staatsfinanciën, die Van Hall kundig had geleid, zorgde 
voorr een verandering in de oppositie. De oude grieven van ondoorzichtige 
staatsgeldstromenn en een schuld die volkomen uit de hand liep golden niet 
meer.. Een deel van de mensen die zich voor 1844 over deze zaken hadden 
beklaagd,, was dan ook tevredengesteld. Zij hadden voor controle over de 
financiënn en garanties van de rentebetalingen geijverd en nu dat doel bereikt 
was,, was wat hen betrof ook de grens van de inmenging van de staat in het 
economischh en maatschappelijk leven bereikt. 

Voorr een ander deel van de oppositie schiep Van Halls sanering ech-
terr juist meer mogelijkheden. Het was voor deze groep nodig geweest de 
financiëlee klachten te verwoorden om steun te verkrijgen voor meer voor-
uitstrevendee ideeën. Tussen 1840 en 1844 had men er vaak op aangedrongen 
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datt niet de financiën, maar de grondwet eerst geregeld moest worden. Nu 
err geen grote problemen in de staatsfinanciën meer bestonden, kon men 
zichh feitelijk beter op het doel van een verruiming van de grondwet richten. 

Dee groep die rond 1844 min of meer de 'liberale' oppositie uitmaakte, 
wass veelal afkomstig uit dezelfde, armere provincies waar de meeste te-
genstanderss van Van Halls wetsvoorstellen te vinden waren. Door de over-
vertegenwoordigingg in de regering, het parlement en andere besturen van 
dee rijkere gewesten (vooral Holland) waren een onevenwichtige financiële 
politiek,, belastingstelsel en machtsverdeling ontstaan. Juist de provincies in 
hethet binnenland en de klassen net onder de oude bestuurders voelden zich 
benadeeldd en wilden allereerst meer helderheid in staatszaken. De kamerle-
denn onder hen werden door prinses Sophie beschreven als 'heren met heel 
watt eisen tot hervorming'.127 

Hett wetsvoorstel dat door kamerlid J.R. Thorbecke, gesteund door acht 
anderee kamerleden, eind 1844 werd ingediend, kon gezien worden als een 
pogingg om de oppositie te bundelen en opnieuw richting te geven. In dat 
wetsvoorstel,, dat als het 'negenmannenvoorstel' bekend zou worden, wer-
denn politiek-bestuurlijke hervormingen als ministeriële verantwoordelijk-
heid,, onschendbaarheid van de koning en een ontbindbare Tweede Kamer 
voorgesteld.. Op financieel gebied werd niet veel geëist: slechts een jaarlijkse 
inn plaats van een tweejaarlijkse begroting en de samenvoeging van de fi-
nanciënn van Nederland met zijn koloniën. Over meer specifieke geldzaken 
lietenn de negenmannen zich niet uit; er waren in het voorstel bijvoorbeeld 
geenn bedragen ingevuld bij het inkomen van de koning en kroonprins en bij 
dee censusbedragen, die voor uitbreiding van het gewenste directe kiesrecht 
moestenn zorgen.128 

Uiteindelijkk zou het wetsvoorstel, na krachtige tegenwerking van de rege-
ring,, niet in behandeling worden genomen. De indieners hadden overigens 
niett anders verwacht: zij wilden vooral een daad stellen en hun liberale 
principess ter overweging geven aan de andere parlementsleden. Daarin 
slaagdenn ze: voor- en tegenstanders begonnen zich sterker af te tekenen en 
menn begon zich zelfs te organiseren. 

InIn de hoofdstad werd in 1846 de liberale Amstelsociëteit opgericht, die 
opp haar beurt voortgekomen was uit de petitiebeweging naar aanleiding 
vann het negenmannenvoorstel. Een aantal meer Volkse' oppositionelen en 
hunn bladen roerden zich steeds heftiger, en ook zij spraken zich uit voor een 
aantall  van de liberale ideeën, overigens zonder overtuigd aanhanger van 
Thorbeckee te zijn. In de zogenoemde Physiologiën, volkslectuur waarin de 
politiekk op de hak werd genomen, werd opgeroepen tot algemeen stemrecht, 
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directee verkiezingen, vrije handel en een beter belastingstelsel.129 Ook een 
groepp journalisten liet zich, los van elkaar, steeds duidelijker horen, en 
samenn met de hongeroproeren moeten ze zeker onrust in de behoudende 
gelederenn teweeg hebben gebracht. 

Opvallendd was de grote aandacht die het probleem van het pauper isme 
kreeg.. De ene na de andere brochure verscheen over dat onderwerp, en er 
werdd nu nauwelijks meer over bezuiniging en grondwetsherziening gepu-
bliceerd,, terwijl de belastingen het des te meer moesten ontgelden. Vooral de 
accijnzenn op de eerste levensbehoeften werden als boosdoener gezien. Een 
anoniemee schrijver klaagde over de staat, die de arme moest beschermen 
inn ruil voor belastinggelden, terwijl die staat helemaal geen bescherming 
boodd tegen de 'broodheren' die veel te lage lonen betaalden. Men vergat 
volgenss de schrijver te vaak dat belasting op eerste levensbehoeften paupe-
rismee veroorzaakte, en dat dat weer minder staatsinkomsten opleverde. Een 
oplossingg zou liggen in het intrekken van belastingen op levensmiddelen en 
alss de overheid dat geld niet kon missen in een 'successie in de rechte lijn'; 
eenn belasting op de erfenis voor directe verwanten.130 

Eenn ander geschrift uit hetzelfde jaar, 1846, heette een 'noodkreet' te 
zijn.. Een noodkreet over de belasting op het gemaal en de hoge prijs van 
hett brood, die de armoede 'schrikkelijk' toe deed nemen. De belastingen 
opp de goederen voor de dagelijkse consumptie van de arme man moesten 
volgenss de schrijver afgeschaft worden, want daardoor ontstond te veel 
armoede.. Bovendien, uiteindelijk draaiden de rijken voor de gevolgen op, 
doorr de bedeling en het bedelen. Dat geld kon beter meteen in de schatkist 
terechtkomenn door gemeentelijke directe heffingen.131 

Weerr een andere schrijver deed een meer specifiek voorstel om de 
ontoereikendee arbeiderslonen te verbeteren: niet alleen middels afschaffing 
vann de belasting op het gemaal en geslacht, maar ook door de invoering van 
eenn inkomstenbelasting. Hij was zijn critici, die zo'n belasting willekeurig 
kondenn vinden, voor door te stellen dat andere belastingen aan hetzelfde 
euvell  leden. Daarbij bewezen de belastingstelsels in Engeland, Pruisen en 
Schotlandd dat een income-tax of Klassensteuer heel wel mogelijk was. Hij 
eindigdee zijn brochure met de oproep 

datt eene gedeeltelijke vervanging der belasting op de eerste levensbe-
hoeften,, door eene andere, meer geëvenredigd aan het vermogen der 
belastingschuldigen,, en handel en vertier minder belemmerend, zeer 
mogelijkk en uitvoerbaar is, wanneer volk en regering slechts hunne 
waree belangen kennen, en bevorderen willen.132 
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Eenn interessante publicist in deze jaren was L. van Vliet, een verontwaar-
digdd man die nijdig tegen het 'stelsel van behoud' aanschopte. Volgens hem 
hadd hij daar alle reden toe, na zijn uitwijzing uit Indië als 'allerslechtst sujet' 
InIn Nederland had hij aansluiting gezocht bij de oppositionele journalisten. 
Vann Vliet startte in 1846 een ambitieus project in de vorm van een Volksbode, 
waarinn hij het volk een stem wilde geven. Hij pleitte voor bezuinigingen en 
belastinghervormingg en beval daarvoor Thorbecke en de zijnen aan: 'man-
nenn als Thorbecke zouden voorzeker een ander, eenvoudiger en billijker 
treffendd belastingstelsel invoeren, dat van onberekenbaren invloed kan zijn 
opp de welvaart der bevolking'.133 Aan de andere kant uitte Van Vliet ook 
flinkk wat kritiek op de liberalen. Zij sloten zich niet voldoende aaneen, en 
zoo kon 'het behoud blijven zitten waar het zat'. Ook riep hij de koning op 
omm andere raadslieden te nemen, het liefst voorstanders van een grond-
wetsherziening,, 'omdat niet dan onder deze mannen worden gevonden, die 
dee behoefte van onzen tijd begrijpen en den wil hebben er in te voorzien'.134 

Err werden echter ook brochures geschreven waarin de armoede en het 
belastingprobleemm veel minder zorgwekkend werden afgeschilderd. Een 
predikantt uit de Betuwe schreef dat belastingen onvermijdelijk waren en 
datt het klagen erover van alle tijden was. Volgens hem waren de heffingen 
ookk niet willekeurig, want ze volgden uit wetten die door de volksverte-
genwoordigingg gemaakt waren. Hij verzuchtte dan ook: 'Ik wenschte, dat 
menn wat meer nadacht over de zegeningen, die wij in eenen geregelden 
burgerstaatt genieten.'135 De schrijver onderkende weliswaar het bestaan van 
pauperisme,, maar weet dat niet aan de hoge accijnzen. Het kwaad waar-
doorr de burgerstand achteruitging en velen te gronde werden gericht werd 
veroorzaaktt door de hoge lasten die de burgerman zichzelf had opgelegd. 
Dee weelde, het onmatig en groots leven: dét was de reden van de achteruit-
gang.. En voor de arbeiders gold dat armoede op zich geen kwaad was, want 
hogeree lonen zouden slechts tot grotere verspilling leiden. Zijn motto was 
dann ook: 

Lieverr dan klagen, willen wij onzen burgerpligt stil volbrengen. Liever 
dann een noodgeschrei aan te heffen, willen wij stil, Christelijk, zonder 
opheff  ieder in zijnen kring werkzaam zijn, om den behoeftige te leiden 
opp den goeden weg, waar hij eigen brood vinden kan, - vooral hem 
leerenn aan zijn verdiend brood genoeg te hebben.136 

Eenn andere schrijver ageerde heftig tegen een eventuele afschaffing van 
accijnzen.. In zijn geschrift stelde hij dat de omstandigheden waarin men 
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leefdee kommervol en zorgelijk waren: voor de armen omdat er honger 
bestond,, maar zeker ook voor de rijken, die in angst voor de armen moesten 
leven,, want honger kon wanhopig maken! Maar een afschaffing van de 
accijnzenn leek hem geen goed idee, daar ze eigenlijk niet zo zwaar drukten, de 
armenn toch ook moesten bijdragen voor het onderwijs van hun kinderen en 
dee rijken al zo zwaar belast waren. Daarbij konden het rijk en de gemeenten 
volgenss hem de opbrengsten gewoonweg niet missen. Echter, hoofdelijke 
omslagenn in plaats van accijnzen waren ook geen oplossing, want men zou 
geenn eerlijke aangifte doen, en het aantal rijken was niet zo groot en liep 
zelfss terug. Een inkomstenbelasting of hoofdelijk omslag was onuitvoerbaar 
enn onstaatkundig.137 

Maarr de schrijver was te laat met zijn pleidooi voor het instandhouden 
vann alle accijnzen, want in 1847 werden in veel gemeenten onder invloed van 
onlustenn de accijnzen op het gemaal verlaagd, zodat het brood goedkoper 
werd.. Dit suste, samen met de bedeling door kerken en particulieren, de 
gemoederenn weer even. Die gemeentelijke accijnsverlagingen leken echter 
eenn teken aan de wand. Hervorming van de grondwet en van het belasting-
stelsel,, handelsvrijheid, pauperismebestrijding en direct kiesrecht werden 
langzamerhandd zo openlijk en dringend geëist dat het de 'mannen van het 
behoud'' steeds moeilijker werd gemaakt. Daarbij was hun kring zeker geen 
eenheid,, maar dat gold ook voor de sociale hervormers. De groep 'echte' 
liberalen,, de negenmannen, was snel uitgedund: na de verkiezingen van 
18477 bleven er slechts vijf over, nadat er drie waren weggestemd en één was 
overleden.1388 Maar ook andere kamerleden vonden dat er meer veranderd 
moestt worden, zij het dat ze het over de mate en richting niet eens wa-
ren.. Minister van Financiën Van Hall voelde de spanning echter goed aan, 
zekerr na een verkiezingsoverwinning van de liberalen in Amsterdam. Hij 
drongg in augustus 1847 bij de koning aan op een grondwetswijziging en 
kiesrechthervormingg in ruimere zin. Maar hij kreeg de andere ministers 
niett mee, waarop hij, om de koning onder druk te zetten, zijn ontslag aan-
bood.. Hierop gaf de koning, die naar zijn zin te afhankelijk van Van Hall 
wass geworden, maar blijkbaar niet zonder hem kon of wilde, met tegenzin 
toe.. Van Hall moest dan wel zijn eisen voor een homogeen kabinet en een 
ontbindbaree Kamer laten varen. De minister ging daar in eerste instantie 
meee akkoord, maar nadat de koning de daadwerkelijke voorstellen van de 
regeringg toch had afgekeurd, bood Van Hall half december 1847 definitief 
zijnn ontslag aan. 

Hett aftreden van minister 'Van Haal' was al menigmaal geëist door de 
'volkse',, radicale oppositie, en deze verborg haar vreugde dan ook niet toen 
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Volksvijandd nr. 1' afscheid nam van politiek Den Haag.139 Die oppositie zou 
zichh later over het vertrek van Van Hall herinneren: 'hoezeer men het moede 
wass hem minister te zien door de algemeene vreugde, die er werd aan den 
dagg gelegd toen hij aftrad.'140 Ook prinses Sophie gaf op oudejaarsdag 1847 
inn een brief toe dat Van Hall geen populaire man was, maar sprak tevens 
haarr ongerustheid over de toekomst uit: 

Watt mij werkelijk zeer ongerust maakt is het feit dat Van Hall is 
afgetreden,, de enige werkelijk bekwame man van het hele ministerie. 
Hijj  was niet geliefd, maar men had wél vertrouwen in hem, vooral 
inn Amsterdam, het hart van het land. Zijn opvolger [W.L.F.C. van 
Rappard]]  is niet veel meer dan een grote nul. Dit alles geeft blijk van 
zoo bitter weinig kunde, en dat juist op het ogenblik dat de Staten-
Generaall  bijeenkomen en er veranderingen in de grondwet op til 
zijn...141 1 

Daarmeee raakte deze opmerkzame prinses een gevoelige snaar, want wat 
err ook over Van Hall gezegd kon worden, hij leek een van de weinige 
mannenn met verstand van zaken en stond tenslotte te boek als de 'redder 
dess vaderlands'. 

1840-1847 1840-1847 

Dee onrust die in de jaren veertig met betrekking tot de toestand van 
dee staatsfinanciën heerste, leek met de maatregelen van Van Hall te zijn 
weggenomen.. De machtsstrijd tussen parlement, regering en koning was 
beëindigdd met openbare budgetten, een grondwetsherziening in 1840 en 
eenn sterke toename van de eisen voor meer hervormingen. De nu algemeen 
bekendee slechte staat waarin de schatkist verkeerde, maakte een intensief 
debatt los over de benodigde reddingsmiddelen. Behalve bezuiniging en 
vereenvoudigingg werd door velen verhoging van de belastingen geopperd. 
Menn was het er echter niet over eens welke heffing verhoogd moest worden, 
off  dat er een nieuwe belasting zou moeten worden ingesteld. Het Britse 
voorbeeldd van een income-tax deed evenwel opgeld. De discussie over fiscale 
uitbreidingenn werd echter bemoeilijkt door de groeiende bezorgdheid over 
hethet toenemende pauperisme. Velen zagen namelijk in accijnsverlagingen of 
-afschaffingenn de remedie, wat niet in het belang van de staatskas zou zijn. 
Aann de minister van Financiën de taak een oplossing aan te dragen die de 
goedkeuringg kreeg van de koning en de meerderheid van het parlement. 
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Hett gelukte minister Rochussen (1840-1843) een belangrijke renteverla-
gingg door te voeren, maar zijn voorstel voor een verhoging van de middelen 
doorr een uitbreiding van het successierecht werd afgekeurd. Minister Van 
derr Heim (1843) deed nog een poging, nu in combinatie met een inkom-
stenbelastingg voor ambtenaren en een rentebelasting, maar trad door de 
hevigee tegenstand die zijn voorstellen opriepen al na drie maanden af. Van 
Halll  (1843-1847) nam het ministerschap over en hij liet de partijen weinig 
keuss met zijn voorstel voor een miljoenenlening tegen een lage rente of een 
belastingg op de bezittingen en inkomsten uit bezittingen. Die belasting riep 
zoveell  tegenstand op dat de lening werd volgeschreven. Van Hall probeerde 
vervolgenss de oppositie, die aandrong op een verruiming van de grondwet, 
voorr te zijn door zelf een grondwetsherziening te bewerkstelligen. Hij kreeg 
echterr de koning niet mee en trad af, waarmee hij ruimte maakte voor die 
oppositie.. Vanaf de zijlij n zou Van Hall invloed blijven uitoefenen door 
medewerkingg aan de publicatie van de zogenoemde Staatkundige Brieven, 
waarinn stevige kritiek op de politiek werd geleverd. In 1849 werd Van Hall 
weerr in de Tweede Kamer gekozen. Maar eerst zou de Nederlandse poli-
tiekee wereld, voortbouwend op de aarzelende hervormingen van 1840, een 
fundamentelee verandering ondergaan. 
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Eenn liberale roep om billijk e belastingen. 
Ministerr Van Bosse, 1848-1853 

HetHet is toch waarlijk een grooten dwang, waaraan de 
geheelegeheele Natie onderworpen zijn zou, wanneer ooit 
eeneeene Rijks belasting op de inkomsten ieder huisvader 
noodzakennoodzaken tnogt, den stand zijner zaken geheel 
bekendbekend te maken. [,,.]  Waarlijk, die overgroote 
vrijheidvrijheid is - SLAVERNIJ. 

L.G.. Bouricius, Gedachten over de accijnsen en 
dede directe belastingen en over eene belasting op de 
inkomsten inkomsten 

Samenn met de politieke veranderingen die het land te wachten stonden, leek 
zichh een omslag in het economisch leven voor te doen. Na de moeilijke jaren 
veertig,, met honger, ziekten, werkloosheid en dure levensmiddelen, trad in 
dee jaren vijfti g voorzichtig een betere tijd aan. Vanaf 1850 zou zich een 
versneldee economische groei voordoen terwijl de prijzen van aardappelen 
enn brood daalden.1 De landbouw bloeide op door een stijgende vraag naar 
Nederlandsee producten vanuit Groot-Brittannië. Ook ontstond er meer 
(handels)) contact met de Duitse staten. De aldaar ondernomen pogingen 
omm de handel te bevorderen, het tegengaan of voorkomen van armoede 
enn het belastingbeleid werden met interesse gevolgd. Want ondanks de 
beginnendee economische opleving en dalende prijzen was de armoede in 
Nederlandd alomtegenwoordig. De reële lonen waren tot ver in de jaren 
vijfti gg weinig stabiel. Pas rond i860 stegen de uitgaven en consumptie, en 
konn de massa meeprofiteren van betere tijden.2 

Well  bleek er vanaf 1850 ruimte voor schuldaflossing te zijn en daalden de 
staatsschuldd en rentelast. Zo werd in 1850 nog jaarlijks rond de 36 miljoen 
aann rente betaald en was dat zeven jaar later 2 miljoen per jaar minder.3 

Ditt vloeide voort uit de maatregelen van Van Hall, maar was vooral te 
dankenn aan de gelden afkomstig uit Indië. In 1850 kon aan de Nederlandse 
begrotingg ruim 15 miljoen uit Indië worden toegevoegd, in 1855 was dat 
gestegenn tot ruim 26 miljoen per jaar, een kwart van de gehele begroting.4 
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Terwijll  in Indië zelf telkens werd gemaand tot zuinigheid, stroomde het In-
dischee begrotingsoverschot als vanzelfsprekend naar het moederland, waar 
dee zucht naar geld zwaar woog. Ondertussen was er wel enige kritiek te 
horenn op het cultuurstelsel en het monopolie van de Nederlandse staat op 
dee handel en verbouw in Indië, deels ook ingegeven door de hongersnoden 
opp lava eind jaren veertig. In de Tweede Kamer werd tevens geprotesteerd 
tegenn de term 'wingewest' en een enkeling waarschuwde tegen een te grote 
afhankelijkheidd van de koloniale baten. Men beloofde zelfs humanitaire 
hulpp aan Indië wanneer de Nederlandse schatkist dat toe zou laten. Maar 
zolangg Nederland werd geacht die baten niet te kunnen missen, veran-
derdee er in wezen niets aan de financiële verhouding tussen Nederland 
enn Indië. Dat zou van grote invloed op het financiële beleid in Nederland 
zijn. . 

TweeTwee voorstellen van een 'knap rekenmeester' 

Vann Halls aftreden in december 1847 luidde het begin van een definitieve 
veranderingg van het politieke klimaat in Nederland in. Het departement 
vann Financiën werd van 1 januari tot 25 maart 1848 bemand door W.L.F.C. 
vann Rappard. Deze Willem Louis Frederik Christiaan was vanaf 1835 lid van 
dee Tweede Kamer en vanaf 1844 van de Eerste Kamer. Begin jaren veertig 
pleittee hij in de Kamer regelmatig voor een beter belastingstelsel, waarin 
meerr evenwicht tussen inkomsten en uitgaven zou bestaan, en voor een 
gelijkmatigerr belastingdruk, te realiseren door een rente- of inkomsten-
belasting.. Hij was een vriend van de voormalige ministers van Financiën 
Vann der Heim en Van Hall, en wellicht hadden zij hem overgehaald een 
tussentijdss ministerschap te vervullen. Zijn financiële kennis leek redelijk: 
eenn biograaf van Van Hall noemde hem een 'financiële matador',5 maar 
kroonprinsess Sophie bestempelde hem zoals hiervoor vermeld echter als 
eenn 'grote nul'.6 Belangrijk voor Van Rappards benoeming was waarschijn-
lij kk de invloedrijke positie die zijn broer A.G.A. van Rappard bekleedde. 
Dezee jongere broer, die levenslang bij hem in huis zou wonen, was van 
18411 tot 1858 namelijk directeur van het Kabinet des Konings. Ondanks het 
rechtstreeksee contact met de koning bleek W.L.F.C. van Rappard te conser-
vatieff  en kon hij geen minister blijven in het voorjaar van de hervormingen. 
InIn maart 1848 trad hij dan ook af.7 

Inn diezelfde maand gaf de koning, depressief en lijdend aan een hart-
kwaal,, toe aan de druk tot hervorming van de grondwet. Wat de door-
slagg gaf is niet bekend, maar het buitenland, waar revoluties uitgebro-



HOOFDSTUKK  3  EEN LIBERAL E ROEP OM BILLIJK E BELASTINGE N 65 

kenn waren, de hongerrelletjes verspreid over Nederland en een opval-
lendd aantal faillissementen in Amsterdam en Den Haag leken van in-
vloed.. Ook las hij brieven van zijn dochter Sophie over de Duitse op-
standigheidd en hoorde de verhalen aan van gouverneur-generaal CA.G.Ph. 
vann der Capellen, die angstige ogenblikken in oproerig Parijs had meege-
maakt.. Hoe dit ook zij, de koning gaf opdracht aan de voorzitter van de 
Kamerr tot een grondwetswijziging. Hierop brak op straat grote vreugde 
uitt en men juichte de koning en hervormingsgezinde kamerleden en-
thousiastt toe. En de uitroepen 'Leve de koning! Leve de hervorming!' 
gingenn vergezeld van de roep om belastinghervorming en drukpersvrij-
heid. . 

Dee enige die het gezag had de grondwetsherziening te klaren, was Thor-
becke.. Terwijl hij met een daartoe ingestelde commissie bezig was, werd 
intussenn in de bezetting van de regering voorzien. Van eind maart tot half 
meii  1848 trad het ministerie-Schimmelpenninckaan. Dat nam de noodzaak 
vann een fundamentele herziening van de grondwet en van bezuinigingen 
minderr serieus. In de begrotingsplannen van de kortstondig minister van 
Financiënn G. Schimmelpenninck bleek dat hij enkel van plan was om ac-
cijnzenn te hervormen. 

Naa deze voorlopige regering werd wederom een tijdelijk ministerie ge-
vormdd onder leiding van de liberale Dirk Donker Curtius. Nadat Financiën 
tweee weken door een ambtenaar van het departement, P.A. Ossewaarde, was 
waargenomen,, vond men in juni 1848 een nieuwe man, de Amsterdammer 
Pieterr Philip van Bosse, bereid het ministerschap van Financiën op zich te 
nemen.. Dat deze de functie niet licht moest opnemen was duidelijk, want 
naastt een herziening van de grondwet klonk nog steeds de luide roep voor 
eenn beter financieel beleid én belastinghervormingen. 

Voorall  in brochures uit het revolutiejaar werd op accijnsverlagingen 
aangedrongen.88 Onder meer door een anoniem schrijver die zich zorgen 
maaktee over de 'teekenen des tijds': stilliggende handel, dalende effecten, 
armoede,, overbevolking, volksverhuizing en cholera. Hij was opgelucht dat 
hethet Nederlandse volk zich bij de koning aansloot, maar, zo waarschuwde 
dee schrijver, er moest nog meer gebeuren, anders zou Nederland wel eens 
alss een vette buit in de handen van Duitsland kunnen vallen! Als oplossing 
raaddee hij een zedelijke omwenteling aan, meer vertrouwen op God, een 
beteree viering van de dag des Heren en 'afzwering van den geest van 
ligtzinnigheidd en onverschilligheid'.9 

Dee wezenlijke problemen van de maatschappij hielden ook de schrijver 
Jacobb van Lennep bezig, en hij stelde: 
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Diee onzalige twistvragen over godsdienst, onderwijs en kiesstelsel, 
die,, hoe gewichtig op zich zelve, altijd toch min of meer van spekula-
tievenn aart blijven, hebben de meeste hoofden zoo opgevuld, dat er 
geenn plaats meer in gelaten is voor die vragen, waar het bestaan van 
onzee Maatschappy aan verbonden is.10 

Watt Van Lennep betrof waren dat vragen over bezuinigingen en belastingen, 
zakenn die vergeten werden nu de grondwetsherziening zoveel aandacht 
kreeg.. Daar zou de volgende minister van Financiën zich over buigen. 

Dee nieuwe man op Financiën, Van Bosse, was afkomstig uit de 'bur-
gerstand'' en had tijdens zijn rechtenstudie college gevolgd bij Thorbecke. 
Inn 1844 was hij zijn loopbaan op het ministerie van Financiën begonnen 
alss referendaris onder minister Van Hall. Van Bosse huldigde beginselen 
diee 'doctrinair liberaal' genoemd konden worden. In zijn ogen moest de 
staatt ieder gelijke kansen geven, gelijkelijk beschermen en zoveel mogelijk 
(handels)belemmeringenn wegnemen. Wanneer allen hun best deden en hun 
aandeell  in het economisch en sociaal leven zouden vervullen, zouden alle in-
spanningenn tezamen tot de grootste maatschappelijke resultaten leiden. Van 
Bossee vertaalde zijn denkbeelden in een actieve politiek die belemmeringen 
wegnam.. Dit betekende een vrijhandelsbeleid, waardoor de Nederlandse 
handell  en scheepvaart minder last van heffingen hadden. Ook streefde hij 
verminderingg van accijnzen na, allereerst om die handel eenvoudiger te 
latenn verlopen, maar ook om de armste groepen een minimumbestaan te 
garanderen.. Het liberale idee dat ieder eenzelfde uitgangspositie moest heb-
benn en vandaar het leven zou leiden dat voor hem weggelegd was, zag Van 
Bossee door zijn afkomst wellicht duidelijker en in een praktischer licht dan 
anderen.. Maar Van Bosse moest in 1848 wel een gevecht met de volksverte-
genwoordigingg leveren bij zijn pogingen om de accijnzen te verlagen of op 
tee heffen en daarvoor in de plaats andere heffingen in te voeren die zwaarder 
opp de rijkste lagen drukten. 

Ookk anderen maakten zich ondertussen druk over de belastingen. Soms 
kwamenn zij met voorzichtige raadgevingen, zoals de man die waarschuwde 
datt men niet te veel op belastinghervormingen moest hopen als gevolg van 
dee binnenkort te verwachten grondwet. Dat werd wel beweerd door oproer-
kraaiers,, maar daar moesten eerlijke handwerkslieden niet naar luisteren." 
Eenn ander wees vooral op een groter vertrouwen in de Voorzienigheid.12 

Eenn aantal schrijvende heren bleef echter pleiten voor ingrijpender her-
vormingen.. Een van hen stelde dat de beloften voor belastinghervormingen 
naa de herziening van de grondwet niet zouden worden nagekomen. De 



HOOFDSTUKK  3  EEN LIBERAL E ROEP OM BILLIJK E BELASTINGE N 67 

schuldd hiervan lag bij reactionaire lieden, die onrust en tweedracht wilden 
zaaienn om de algemene hervormingen terug te draaien, en bij degenen die de 
grondwetsherzieningg onder valse beloften wilden doordrukken. Hij hoopte 
opp bedachtzame hervormingen. Verenigingen van weldenkende burgers 
zoudenn volgens de schrijver de uitgelezen wegbereiders zijn om de hervor-
mingenn vorm te geven, want die hadden tenslotte het grootste belang bij 
rustt en orde.13 

Inn de brochure Wat Nederland behoeft behalve grondwetherziening werd 
eenn analyse gegeven van de financiële omstandigheden van Nederland. 
Volgenss de schrijver was de regering in handen van de hoogste klassen, en 
zijj  'leven door ambten of rentheffing meerendeels ten koste des volks'.14 

Echter,, ook bij hen deed zich 'kwijning' voelen in de effectenhandel en 
dee ondernemersgeest. Volgens deze auteur waren de middelen tot herstel, 
naastt de grondwetsherziening en vermindering van uitgaven, verhoging van 
staatsinkomstenn door een inkomstenbelasting en verlaging van accijnzen 
tenn bate van de armsten.15 

Dee opposant Van Vliet deed ook weer van zich horen en richtte Een woord 
aanaan Neêrlandsgegoeden. Hij legde hun uit dat pauperisme en de bedroevende 
zedelijkee en stoffelijke toestand van de bevolking de bittere vruchten van 
hett belastingstelsel waren. De accijnzen troffen het voedsel, brandstof, zeep 
enn zout van de armen en 'zulke belastingen zijn niet slechts wreed, zij zijn 
ookk onverstandig; want naarmate zij de minvermogenden kwellen, voeden 
zijj  het pauperisme, verzwakken zij de stoffelijke krachten, en bederven zij 
dee zeden der bevolking'.16 Van Vliet juichte de gegoeden die voorgingen in 
dee hervormingen toe en dacht dat hun voorbeeld snel gevolgd zou worden. 
Wantt zonder hervormingen werden de mindere klassen misnoegder, en 
wanneerr de grondwetsherziening zonder belastingherziening bleef, zou de 
strijdd tussen conservatisme en liberalisme vervangen worden door een strijd 
tussenn arm en rijk: 'De minvermogenden nu kunnen slechts van lasten 
bevrijd,, de nijverheid kan slechts van knellende formaliteiten ontheven 
worden,, wanneer de gegoeden zich eene inkomsten-belasting getroosten!'17 

Hijj  besloot met de waarschuwing dat de gegoeden goed moesten bedenken 
datt de Franse omwenteling meer een maatschappelijke dan een staatkundige 
wass en dat zij duizenden miljonairs tot bedelaars had gemaakt. 

Telkenmalee werden de gegoede burgers op hun verantwoordelijkheid 
gewezenn en op hun belang bij rust en orde van het gemeen. Zij moesten uit 
plichtsgevoell  en eigenbelang de natie uit de misère gidsen, net zoals ze de 
schatkistt na de 'oproep' van Van Hall hadden gered. De angst voor oproer 
speeldee een belangrijke, zo niet overwegende rol. Het volk mocht het niet té 
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zwaarr krijgen, want honger maakte wanhopig en werd gevaarlijker geacht 
dann invloeden van bijvoorbeeld revolutionaire bewegingen in het buiten-
land.188 Dat in het Communistisch manifest (1848) voor 'sterk progressieve 
belastingen'' werd gepleit, werd in Nederland niet opgemerkt. Wel deed 
dee landelijke radicale oppositie soortgelijke uitspraken. Een pamflet uit de 
zomerr van 1848 vatte de eisen helder samen: 

EISENN DES VOLK S 

1.. Afzetting van de Gedeputeerden der Rijken zich noemende Eerste en 
Tweedee Kamer der Staten Generaal. 

2.. Bijeenroeping eener door de geheele Natie met Algemeen Stemregt 
gekozenn Volksvertegenwoordiging. 

3.. Regt van onderhoud, zoo mogelijk door Arbeid te verdienen. 
4.. Beter belastingstelsel - Hooge belastingen op inkomen en erfenissen. 
5.. Dadelijke voorziening in den nood der hulpbehoevenden. Bij weige-

ringg dezer billijk e eischen: Revolutie en Republiek!!!19 

Terwijll  de voorstellen voor een grondwetsherziening door de volksverte-
genwoordigingg werden besproken, beraadde Van Bosse zich op de vereiste 
stappen.. Twee weken na zijn benoeming verontschuldigde de minister zich 
inn de Kamer dat hij niet meteen een belastingherzieningswet klaar had.. Hij 
beloofdee plichtsgetrouw 'wanneer de omstandigheden vorderen dat men 
eenn gedeelte van ons finantieel gebouw afbreke, met de meeste naauwgezet-
heidd voor den wederopbouw te zorgen, ten einde het crediet van den Staat 
geenn enkel oogenblik in den waagschaal te stellen'.20 

Hieropp kwam het gerucht in omloop dat Van Bosse met een vermogens-
heffingg kwam, maar in juli 1848 stelde de minister slechts een eenmalige 
buitengewonee belasting van 0,75 procent op de bezittingen en van 5 pro-
centt op de inkomsten uit ambten, pensioenen en wachtgelden voor. Met 
dee inkomsten van deze heffingen moest zijn tweede voorstel gedekt wor-
den.. Daarin werd namelijk voorgesteld de accijnzen op het gemaal en het 
geslachtt te verminderen en deels af te schaffen. In de toelichting bij het wets-
ontwerpp verontschuldigde Van Bosse zich andermaal, nu voor de inhoud 
vann de voorstellen. De bevordering van de handel en de nijverheid en de le-
vensomstandighedenn van de armste klassen maakten volgens de minister de 
accijnsverlagingenn noodzakelijk en het was niet makkelijk geweest andere 
inkomstenn voor de schatkist te vinden. Een nieuwe lening uitschrijven was 
onmogelijk,, want de renten drukten al zwaar en de minister zag geen mo-
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gelijkheidd een andere belasting te verhogen. Daarom moest de regering nu 
well  de bezitters vragen om de schatkist te verzekeren, want ze beschermde 
inn de eerste plaats hun eigendommen en verzekerde het genot ervan.21 

Vann Bosses verdediging viel niet in goede aarde en het voorlopig ver-
slagg van de commissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer beoordeelde 
hett voorstel van de minister bijzonder kritisch. Men bleek 'menigvuldigen 
bedenkingenn van algemeenen en bij zonderen aard' te hebben, en vroeg 
zichh eerst af of er wel over deze wetsvoorstellen besloten mocht worden, 
nuu de grondwet nog niet vastlag. Vervolgens werden de cijfers waarop de 
ministerr zich baseerde in twijfel getrokken. Zou de verwachte opbrengst 
vann de koloniale producten en de bestaande middelen niet hoger zijn? Als 
meerr principiële bezwaren noemden de rapporteurs de aantasting van het 
productievee kapitaal en de blootlegging van de fortuinen. Men meende dat 
hett Nederlandse volkskarakter daar afkerig van was, zeker gezien de 'inqui-
sitoriale'' maatregelen die nodig waren om de opbrengsten te garanderen. 
Hoewell  er binnen de commissie enkele voorstander van belastinghervor-
mingenn waren, kon zij de minister verzekeren dat deze wetsvoorstellen niet 
aangenomenn zouden worden.22 

Ookk de reacties in de inderhaast geschreven brochures spraken boekde-
len.. De gewezen minister Van Hall keurde het voorstel volstrekt af, want 
hett brak slechts afzonder op te bouwen. Hij had ook wel een soortgelijke 
wett ingediend, maar had de keuze vrijgelaten om ook op een lening in te 
tekenen;; en daar zou men altijd voor kiezen, want het voorkwam het ver-
driett en de last van onaangenaam onderzoek. Van Hall prees zichzelf in zijn 
brochuree uitvoerig voor zijn beleid in 1843 en 1844, en voor zijn snelle reactie 
opp het wetsvoorstel. Maar zijn tijd was goed besteed: 'Den aan dezen arbeid 
bestedenn tijd zal ik niet betreuren, zoo ik de overtuiging mogt erlangen, 
daarmedee eenig nut gesticht en de goedkeuring van mijne weldenkende 
landgenootenn daarop verworven te hebben.' Hij haastte zich nog te zeggen 
datt hij geen bedenkingen tegen de minister persoonlijk koesterde.23 

Anderenn kwamen met alternatieve plannen, zoals wederom een conver-
siee van de renten en de aflossing van de schuld aan de Handelmaatschappij.24 

Ookk vroeg men de koning of het 'kleinood' Indië nóg dienstbaarder aan 
hett vaderland gemaakt kon worden.25 

Ookk opposant Van Vliet vereerde de voorstellen met een geschrift. 
Hijj  stemde in met de accijnsverlagingen, maar vond een belasting op de 
bezittingenn 'allerverderfelijkst' en vergelijkbaar met het slachten van de kip 
mett de gouden eieren.26 Hij bleef bij zijn standpunt dat er een algemene 
inkomstenbelastingg moest komen, die tevens het kapitaal in portefeuille 
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belastte,, en hij verzekerde dat alle bezwaren te overkomen waren, 'zoodra 
eenn minister van finantiën dit ernstig wil'.27 

Ministerr Van Bosse trok de onvermijdelijke conclusies. Nader onder-
zoekk onder kamerleden had aangetoond dat 41 van de 45 leden zich tegen 
hethet wetsvoorstel zouden verklaren.28 Opmerkelijk genoeg trok hij de wets-
voorstellenn niet zelf in, maar vroeg de koning het te doen. Wellicht wilde 
Vann Bosse laten zien dat de Tweede Kamer de vorst had teleurgesteld. Zijn 
opzett mislukte echter, want hij kreeg op zijn verzoek het kortaangebonden 
antwoordd dat men ten paleize niet begreep waarom de minister van de 
gebruikelijkee gang van zaken afweek. Het was een ongeschreven regel dat 
dee minister zelf wetsvoorstellen introk per missive aan de voorzitter van de 
Kamer.29 9 

Hieropp trok Van Bosse zijn voorstellen op de gebruikelijk manier in en 
leedd zo met zijn snelle en goedbedoelde hervormingsplan een nederlaag. 
Aann zijn vermeende gebrek aan beleid hield hij de kwalificatie van 'een 
knapp rekenmeester en bijzonder gevat in het groeperen van cijfers' over. 
Dee toevoeging 'voor het overige liep men toen ter tijd niet hoog met zijn 
financieell  genie' was minder verhullend.30 

Doorr de intrekking van de belastingvoorstellen konden de regering en 
hett parlement zich geheel wijden aan de herziening van de grondwet. In 
novemberr 1848 werd die dan ook afgekondigd. De machtsverdeling in 
dee politiek wijzigde daarmee in belangrijke mate. De koning moest een 
deell  van zijn macht opgeven en kon veel minder zelfstandig optreden. De 
ministerss namen zijn verantwoordelijkheid over, een ontwikkeling die tot 
verdriett van de koningen Willem 1 en 11 al met de grondwetsherziening 
inn 1840 op gang gekomen was.31 Tevens kreeg de volksvertegenwoordiging 
meerr rechten waarmee ze invloed kon uitoefenen of actief kon ingrijpen. 
Nieuww waren het recht van initiatief en enquête voor beide Kamers en 
hethet recht van amendement voor de Tweede Kamer. Van het initiatief- en 
amendementsrechtt zou in de tweede helft van de eeuw op belastinggebied 
regelmatigg gebruik worden gemaakt. Ten slotte werd de macht meer met de 
burgerss gedeeld, want een deel van hen mocht voortaan direct een keuze 
makenn uit de afgevaardigden van hun district. De groep kiesgerechtigden 
bleeff  vooralsnog echter klein, en ook hier speelden de belastingaanslagen 
eenn grote rol, want de verschuldigde bedragen bepaalden of men mocht 
kiezen. . 

Hett financiële beleid van de centrale overheid kwam steeds meer onder 
parlementairee controle te staan. De Tweede Kamer mocht zich niet alleen 
eenmaall  per jaar over de begroting uitspreken, ze kon die ook beter corrige-
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renn en in delen afkeuren. Daarnaast kreeg de Kamer een beter inzicht in de 
financiëlefinanciële staat van de schatkist, want alle uitgaven en inkomsten moesten 
voortaann in de begroting verantwoord worden, ook die van de koloniën.32 

All ee veranderingen tezamen betekenden dat het zwaartepunt in het poli-
tiekee bestel naar het parlement verschoof, wat in kabinetten met een meer 
uitgesprokenn parlementaire binding en uiteindelijk in 'echte' politieke par-
tijenn zou resulteren. De regering moest nu wel enigszins homogeen zijn om 
tegenwichtt te bieden tegen een invloedrijker parlement en kiezerskorps. Die 
kiezerss werden zich, mede door deze veranderingen, bewuster van het po-
litiekee spel en trachtten daarop in toenemende mate invloed uit te oefenen. 
Inn wisselwerking met de partijvorming en dankzij de grotere vrijheden die 
inn de nieuwe grondwet verankerd waren - wat pers, petities, vereniging, ver-
gaderingg en godsdienst betrof- werd de wederzijdse betrokkenheid tussen 
staatt en burger versterkt. De staat moest voortaan meer naar zijn burgers 
luisterenn en wilde dat wellicht ook om zijn beleid af te stemmen en een 
klankbordd te vinden, terwijl de burgers met duidelijker keuzes en heldere 
eisenn de staat dwongen beleid te maken. 

Hett proces van grondwetsherziening greep de gemoederen in Neder-
landd danig aan, en in het jaar 1848 zag een bijzonder groot aantal brochures, 
adressenn en petities het licht. Een schrijver publiceerde anoniem een artikel 
inn De Gids met de heldere titel 'Dee grondwets-herziening en ons belasting-
stelsel'.333 Daarin waarschuwde hij dat van een herziening alleen niet te veel 
verwachtt moest worden voor de verbetering van de staatsfinanciën. Ten-
slottee was het in Europa een en al onrust, handel en verkeer waren gestremd 
enn de welvaart kwijnde. Hij vroeg zich af wat onder deze omstandigheden 
dee vrucht moest zijn van de grondwetsherziening ten opzichte van ons 
belastingstelsel,, gezien het belang van de fiscale vraag: 

Hett belastingstelsel is zoo nauw zamengeweven met de geheele eco-
nomiee van den staat, van het volk, van zijne nijverheid, van zijne 
levenswijze,, ja met die van eiken individuëelen burger, dat de vraag 
vann het belastingstelsel schier alle andere in zich opslorpt.34 

Dee schrijver wenste, zoals zovelen, vermeerdering van inkomsten en verla-
gingg van de belastingdruk. Maar tegelijk wilde hij zich niet achter radicale 
geluidenn scharen: 

Ikk heb een afkeer van het geschreeuw, dat dezer dagen maar al te veel 
gehoordd wordt: de rijken moeten betalen, de armen moeten vrij zijn! 
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-- Neen, de arme moet zoowel van het zijne bijdragen als de rijke, 
mitss het naar evenredigheid geschiedde.35 

Hijj  zag de oplossing in een belasting op de inkomsten, afschaffing van 
anderee belastingen, maar vooral ook een 'verandering van de geest' van de 
administratiee (belastingdienst), die er een van wantrouwen en achterdocht 
was.. Vertrouwen was nodig, van de kant van de inning én van de betalers; 
datt had het Britse voorbeeld van de income-tax ook laten zien: daar was een 
eedd niet verplicht. In zijn besluit benadrukte de schrijver dat belang: 

Ikk erken, het is veel dat ik vraag. Een overgang van het stelsel van 
wantrouwenn tot het stelsel van vertrouwen is grooter omwenteling 
inn ons belastingstelsel, dan de vervanging van alle bestaande belas-
tingenn door een of ander impot unique. Maar daarom ook was niets 
minderr dan eene grondwetsherziening, eene hervorming onzer ge-
heelee staatsinrigting noodig om eene volkomene hervorming van ons 
belastingstelsell  mogelijk te maken.36 

Ookk Sophie, echtgenote van de kroonprins, besteedde aandacht aan de 
grondwetsherzieningg in haar brieven aan haar vriendin lady Malet. Ze 
schreeff  in februari 1848: 'Wij hebben het hier heel druk met de veranderin-
genn in de grondwet! Dat is een grootse opgave, tenminste indien men eerlijk 
enn gewetensvol te werk gaat.'37 Een maand later klonk uit haar verslag meer 
vertrouwen: : 

Hierr gaat alles betrekkelijk goed. De wetgevers staan alles toe, meer 
dann velen wenselijk achten; het land heeft in feite meer vrijheid dan 
onderr de Republiek; toen bestond de regering uit aristocraten, nu zijn 
err geen aristocraten meer. Wij krijgen rechtstreekse verkiezingen.38 

Nadatt Thorbecke en zijn commissie een nieuwe grondwet vorm hadden 
gegeven,, werd de herziening goedgekeurd en volgden op de laatste dag van 
novemberr 1848 de eerste rechtstreekse verkiezingen. Na een grote mate van 
politiekee activiteit rondom de verkiezingen - waarbij veel 'oudgedienden' 
zichh door manipulaties van een herverkiezing probeerden zeker te stellen39 

-behaaldenn de hervormingsgezinde kandidaten een overwinning met ruim 
dee helft van de 68 zetels in de Tweede Kamer. Niet van alle hervormings-
gezindee kamerleden en hun kiezers kon gezegd worden dat zij volledig met 
dee nieuwe grondwet instemden, maar velen van hen noemden zich in ieder 



HOOFDSTUKK  3  EEN LIBERAL E ROEP OM BILLIJK E BELASTINGE N 73 

gevall  liberaal en waren wat de belastingen betrof voorstander van hervor-
mingen.. Ook hierbij gold dat een belangrijk deel van die 'liberalen' uit de 
landprovinciess afkomstig was, waar veel kritiek op het vigerend belasting-
stelsell  was geuit. De zwaarte van vooral de grondbelasting werd daar sterk 
gevoeld,, en veel aangeslagenen in die belasting vonden dat de Hollandse 
rentenierss zwaarder belast moesten worden, daar zij voor de schuld hadden 
gezorgd. . 

Voorlopigg bleef het ministerie-De Kempenaer regeren, nog steeds met 
Vann Bosse als minister van Financiën. Het werd in maart 1849 geconfron-
teerdd met het overlijden van de politiek zo veranderlijke koning Willem 11. 
Datt zou een verlies voor het politieke leven betekenen. Hoe moeilijk de om-
standighedenn en politieke hervormingen tijdens zijn regeringsperiode ook 
warenn geweest, deze koning had de grondwetswijziging van 1848 uiteinde-
lij kk mee helpen opbouwen. De kroonprins bevond zich in Groot-Brittannië 
toenn zijn vader overleed, waar hij waarschijnlijk heen was gedirigeerd om 
eenn hooglopend conflict met zijn vader uit de weg te gaan. Sophie schreef 
overr de dood van haar schoonvader en de daaropvolgende gebeurtenissen: 

Ikk ontbood de ministers, voor wie het bericht kwam als een donder-
slagg bij heldere hemel en vroeg hen een deputatie samen te stellen om 
inn Engeland de nieuwe koning te gaan halen. Zij reageerden geprik-
keld,, spraken van troonsafstand. Ik zei: 'Het is zijn goed recht koning 
tee zijn, maar als hij niet wil, moet prins Frederik regent worden.' 
Daarmeee stemden zij in. [...] Het volk heeft hem [Willem m] zon-
derr enige vreugde of geestdrift aanvaard, uit noodzakelijke loyaliteit. 
Iederr interregnum zou een ramp zijn, en de Nederlanders wensen 
rust.. Wij hebben onze plicht gedaan.40 

Dee kroonprins besloot na lange aarzeling deze plicht op zich te nemen. 
Dee nieuwe koning leek weinig gelukkig met de inperking van zijn macht, 
zoalss die in de grondwet van 1848 omschreven was. Liever dan een vorst 
diee overgeleverd was aan zijn ministers zag hij zichzelf als een koning voor 
hethet volk, samen met dat volk regerend, liefst tegen de oude regentenklasse. 
Zijnn volksaudiënties en plotselinge opwellingen van liefdadigheid moesten 
ditt benadrukken. Zijn gemoed was daar toch niet echt op afgestemd, zoals 
ookk zijn positie als grootgrond- en effectenbezitter en zijn latere industriële 
belangenn er niet mee in overeenstemming leken. Daarbij had Willem m 
tijdenn van ongerijmde opwellingen, en dan konden volk én ministers lang 
wachtenn op medewerking van zijn kant. Ook de relatie met zijn (politiek) 
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intelligentee echtgenote Sophie was erg slecht, net zoals die met zijn vader 
wass geweest. De observaties van zijn echtgenote uit 1845 spraken boekdelen 
overr zijn ongerijmde karakter: 

Eenn geestelijk gestoord mens - en erger nog. Een zwakkeling zou zich 
latenn leiden uit eigenbelang, een volslagen krankzinnige kan men het 
gezagg ontnemen, maar dit onberekenbare mengsel van absurditeit, 
onmenselijkheid,, dwaasheid - met daar tussenin ogenblikken van 
welwillendheidd en rechtvaardigheid - zelfs een Talleyrand zou hem 
niett aankunnen.41 

Willemm in zou weinig begaafd op het vlak van samenwerking blijken en 
hadd zijn leven lang moeizame relaties met zijn ministers. Menig minister 
vreesdee confrontaties met de koning en er zouden zelfs kandidaten een 
postt geweigerd hebben uit angst verantwoording te moeten afleggen aan de 
vorst,, die zijn 'dienaren' absurd zou bejegenen.42 Op deze manier oefende 
Willemm in uiteindelijk toch meer invloed uit dan de grondwet toeliet. 

Vann Bosse bleef zijn taken, ook na de nederlaag die hij met zijn eerste 
wetsontwerpenn had geleden, serieus nemen. In februari 1849 diende hij 
nogmaalss een wetsontwerp in dat het belastingstelsel zou vernieuwen. 
Tevenss moest het de tekorten die inmiddels ontstaan waren en verwacht 
werdenn voor de jaren 1848 en 1849 dekken. Ook deze keer was het een 
heffingg op een deel van inkomsten, dat belast zou worden met 5 procent. 
Dee belasting zou twee jaar lang geheven worden en eventueel worden 
voortgezet,, afhankelijk van de toestand van de schatkist. Slechts voor een 
deell  van de inkomsten — die op de buitenlandse effecten en goederen -
wass een aangifte vereist.43 Hiermee probeerde de minister de afkeer die er 
bestondd van het openbaar maken van fortuinen en de persoonlijke aangifte 
off  eedaflegging, die het onzedelijk kwaad van meineed en woordbreuk in 
zichh droegen, te ondervangen. 

Inn de memorie van toelichting wees Van Bosse er namens de regering op 
datt op hem een plicht rustte om het evenwicht in de geldmiddelen te her-
stellen.. Ook deze keer vond hij dat de bestaande belastingen niet verhoogd 
kondenn worden. Daarbij had de volksvertegenwoordiging regelmatig op 
eenn inkomstenbelasting aangedrongen. De kritiek van de commissie van 
Tweede-Kamerledenn die een rapport moest uitbrengen over het tweede 
belastingwetsontwerpp van Van Bosse was niet mals. 

Eenn deel van de commissie was het het in principe wel eens met een belas-
tingg op de bezittingen, maar vond dat er dan tegelijk andere belastingen 
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off  accijnzen afgeschaft moesten worden. Zeker wanneer patentplichtigen 
ookk moesten meedoen, want juist op de patentbelasting bestond veel kri-
tiek.. Daarbij zou deze wet ongelijk werken, want enkele groepen werden 
well  getroffen, terwijl andere verschoond bleven. En nogmaals trok men 
hett gecijfer van Van Bosse in twijfel: klopten de verwachte tekorten wel 
enn zouden de koloniale producten niet meer opbrengen? De commissie 
kwam,, behalve met kritiek, ook met voorstellen om de verwachte tekorten 
opp een ander manier op te lossen; zij stelde de verkoop voor van grond 
opp Java, de creatie van muntpapier (geldschepping) of 'diep doortastende 
bezuinigingen'.44 4 

Vann Bosse probeerde met een gewijzigd wetsontwerp aan de kritiek 
tegemoett te komen. Hij stelde in zijn memorie van antwoord voor om de 
heffingg te verlagen naar 3 procent, de heffing blijvend te maken en tegelijk 
dee accijnzen op brandstof en deels die op het geslacht af te schaffen. Maar 
ookk dit kon de commissie niet bevredigen: nu was haar repliek dat de 
voorstellenn 'ontijdig' waren. Van Bosse begreep dat hij ook deze keer niet 
dee meerderheid van de Kamer kon meekrijgen en trok zijn voorstellen in, 
onderr voorbehoud later op de zaak terug te komen.45 

Ookk in het land was weer veel kritiek te horen op het tweede voorstel 
vann Van Bosse, vooral omdat men tegelijk met de grondwetsherziening 
eenn belastingverlaging had verwacht en nu lag er dit voorstel voor een 
nieuwee belasting. Ackersdijck, hoogleraar staathuishoudkunde, stemde in 
eenn brochure in principe wel in met een inkomstenbelasting. Nu echter 
zouu slechts een deel van de natie belast worden, en hij achtte het daarnaast 
geenn geschikt middel om tijdelijk op te leggen. Hij zag een goed aangepakte, 
blijvendee inkomstenbelasting op den duur wel als passend middel, maar tot 
diee tijd kon misschien de belasting op sterkedrank en suiker omhoog om 
dee tekorten op te lossen.46 

Eenn andere schrijver zou een belasting op de inkomsten ook toejuichen, 
wantt leerden God en de Verlichting niet dat een billijk e verdeling het beste 
was?? Hij gaf toe dat er goede bedoelingen bestonden onder belastingher-
vormerss en de minister: 

DochDoch helaas! de edelste bedoelingen worden maar al te vaak door 
vuigee lasteraars en door opruijing der menigte in de eerste ontkieming 
verwoest;; zoo is het vóór ons geweest, zoo is het nu, en zal het welligt 
altijdd blijven, zoo lang ten minste al onze Belastingstelsels, die als eene 
bronn van vele zedeloosheid te beschouwen zijn, niet door doelmatiger, 
billijkerr en regtvaardiger zijn vervangen.47 
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Eenn auteur die zich boog over volksopvoeding en armenzorg betreurde 
dee afkeuring van dit voorstel van Van Bosse en stelde de vraag: 

Maarr is het velen wel ernst met die klagt over de zwaarte der belastin-
genn voor den geringen man? Te nauwernood draagt de regering een 
plann voor, dat op billijker grondslagen rust, of men roept, in brochu-
ress en dagblad-artikels, over beroovin gen gewelddadige aanranding, 
enn wat dies meer zij.48 

Hijj  stelde overigens voor om de belastingvlucht naar buitenlandse beleg-
gingenn bij een herring op de binnenlandse te voorkomen door een 'congres 
vann mogendheden'bijeen te roepen, zodat de coupons overal met hetzelfde 
percentagee belast werden. 

Eindd 1849 kregen ook andere ministers in het ministerie-De Kempenaer 
hunn wetsontwerpen niet doorgevoerd en kwamen ze, met hun zoekende 
enn zeer voorzichtige liberale beleid, steeds meer onder vuur te liggen. 
Uiteindelijkk werd het hun allen vergund hun ontslag in te dienen, behalve 
dee ministervan Financiën, Van Bosse. Hij werd niet van zijn taak ontheven, 
enn zo ging hij over naar het volgende kabinet. Later kreeg hij regelmatig 
hethet verwijt te horen dat zijn politieke beginselen 'nul' waren, daar hij onder 
ministeriess van allerlei kleur met dezelfde bereidvaardigheid had plaats 
genomen.499 Met de verlenging van zijn benoeming zou echter iedereen het 
eenss zijn geweest, hoewel hij nauwelijks met de leider van het volgende 
kabinet,, Thorbecke, kon opschieten.50 Blijkbaar had men toch ontzag voor 
hett 'gecijfer' van Van Bosse, of was er gewoon geen ander kundig en willi g 
mann voorhanden. 

VanVan Bosse onder Thorbecke 

Mett het vinden van de overige leden van het kabinet-Thorbecke had men 
moeite:: 'echt' liberale heren voor de ministersposten waren eindjaren veer-
tigg niet ruimschoots voorhanden. Het liberalisme als politieke richting was 
eenn opkomende stroming en was zo individualistisch dat men niet van 
eenn partij of programma wilde horen. De oude politieke garde liet zich 
niett makkelijk 'bekeren' en de aanhangers moesten eerder gezocht worden 
onderr nieuwkomers in de politiek. De kamerleden die zich daadwerkelijk 
'doctrinairr liberalen' noemden, vormden in de Kamer weliswaar een club, 
maarr dit was niet om een uniform stemgedrag te verkrijgen. Hun ideaal 
wass dat volksvertegenwoordigers door vrije discussie over het algemeen 
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belangg rationele afwegingen zouden maken en op grond van die afwegin-
genn stemden. Zo bleef de liberale Kamerclub een los verband houden. De 
belangrijkstee man van het nieuwe kabinet, Thorbecke, stimuleerde de een-
heidd van beleid door het personeel op de departementen zoveel mogelijk te 
wisselenn voor medestanders.51 

Wellichtt dankzij deze wisselingen had het ministerie-Thorbecke een on-
gekendee daadkracht. Er werd een aantal fundamentele wetten doorgevoerd, 
waaronderr de nieuwe kieswet. Een direct kiesrecht werd toegekend aan 
mannelijkee inwoners die voldeden aan de voorwaarde dat ze een bepaald 
bedragg aan directe belastingen betaalden. Zij werden geacht de belangen 
vann de maatschappij het meest te waarborgen, want zij konden het best 
inschattenn hoe rust en orde bewaard bleven. Door hun welstand hadden 
zijj  daar tenslotte het grootste belang bij. Ondanks het feit dat er minder 
kiesgerechtigdenn waren dan voorheen, waren door de nieuwe kieswet de 
samenstellingg en invloed van die kiezers wel verbeterd. Doordat nu de pa-
tentbelastingwerdd meegeteld bij de census, kreeg vooral in kleinere plaatsen 
dee hogere middenklasse ook een stem. En een directe keuze van kandidaten 
verbeterdee veel aan de representativiteit van de Tweede-Kamerleden. Bij de 
verkiezingenn in 1850 werd het vooruitstrevend deel van de volksvertegen-
woordigerss nogmaals in functie bevestigd. 

Ondankss de betere werking bleef er kritiek op de kieswet (en de kies-
rechtbepalingenn in de grondwet) bestaan. Er werd geen kiesrecht voor alle 
mannelijkee inwoners bepleit, maar onder de kamerleden bevonden zich wel 
mannenn die de census liever lager hadden gezien. Bijvoorbeeld de landbou-
werr uit Nieuw-Beerta, J.F. Zijlker, die een algemene census van 20 gulden 
goedkeurde,, zodat de laagste standen geen kiesrecht kregen: 'Ter bezwering 
vann den storm en het onheil 't welk toch wel niet ontkend kan worden dat 
err van wege de verbreiding van socialistische- en communistische beginsels 
enn leeringen bestaat'.52 

Naastt de kieswet kwamen ook de organieke gemeentewet en provin-
ciewett tot stand, waarin de bevoegdheden en financiën van die overheden 
nauwerr werden omschreven. Dit betekende enerzijds een uitbreiding van de 
zeggenschapp van de gemeente- en provinciebesturen over het financiële be-
leid;; anderzijds werden deze organen een stuk afhankelijker van de centrale 
overheid.. Ze moesten zich voortaan houden aan uitgebreidere regels, op-
gesteldd door de centrale overheid, hoewel binnen de grenzen van die regels 
meerr eigen bevoegdheden bestonden. Voor de gemeentelijke heffingen, die 
doorr de hoge plaatselijke accijnzen en de opcenten op rijksbelastingen een 
belangrijkk deel van de belastingdruk uitmaakten, waren de gevolgen groot. 
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Voorschriftt was dat er nu eerst twee soorten directe heffingen werden ge-
heven.. Het betrof een maximum aan opcenten op grond- en personele 
belastingg én een hoofdelijke omslag met als grondslagen het inkomen en de 
personelee belasting, heffingen die vooral op de rijkere lagen drukten. Pas 
daarnaa werd enige ruimte gelaten om gemeentelijke accijnzen op te leggen. 
Ookk kwam er een definitief verbod op de opcenten op het gemaal, die een 
grotee inkomstenbron van de gemeenten vormden. De gemeentelijke begro-
tingenn moesten voortaan door Provinciale Staten worden goedgekeurd, en 
eigenlijkk was het de bedoeling om de gemeentelijke accijnzen binnen vijf 
jaarr om te zetten in voornamelijk directe belastingen. Veel gemeentebestu-
renn hadden echter, deel uitmakend van een kleine kring gegoeden en met 
krappee begrotingen, moeite met het opleggen van hoofdelijke omslagen 
enn vroegen dan ook dispensatie van de voorschriften op de accijnzen.53 

Ookk ging men op plaatselijk niveau steeds meer geld lenen om de directe 
belastingenn niet te hoog te hoeven opvoeren. De toon voor accijnsverla-
ging,, vereenvoudiging van heffingen en verlichting van de levenslast van de 
armenn leek gezet. 

InIn oktober 1850 sprak koning Willem m de troonrede uit. Daarin deed 
hijj  een belofte: 'De gesteldheid der geldmiddelen is voldoende. Genoegzaam 
allee bronnen van 's Rijks inkomsten beantwoorden ruim aan de verwachting. 
[.... ] Er zullen U wetten worden voorgesteld, zoo tot verbetering van het 
belastingstelsel.'544 Een halfjaar later kwam minister Van Bosse inderdaad 
mett zijn derde wetsvoorstel voor een belastinghervorming. In februari 1851 
steldee hij voor om een heffing van 3 procent op de renten in te voeren. 
Daarnaastt had Van Bosse een aantal veranderingen van rechten en accijnzen 
opp het oog. Hij wilde de accijnzen op brandstof afschaffen, die op suiker, 
zoutt en gedistilleerd alsmede het patent- en zegelrecht Verbeteren' en het 
tonnengeldd voor schepen verminderen.55 

Vann Bosse wilde stap voor stap hervormen, waarbij de verbetering van 
hethet stelsel voor hem centraal stond, want de inkomsten van zijn nieuwe 
voorstellenn zouden even hoog zijn als de vermindering van inkomsten door 
afschaffingg en hervorming van accijnzen en rechten. In zijn toelichting op 
hett wetsontwerp legde Van Bosse uit dat vorige ontwerpen hadden laten 
zienn dat op een algemene inkomstenbelasting onoverkomelijke bezwaren 
rustten.. Er zouden ook mensen dubbel belast worden, bijvoorbeeld diege-
nenn die al grond- of patentbelasting betaalden. Daarom had hij nu gekozen 
voorr een belasting op de rente van waardepapieren, die bij de uitbetaling 
gehevenn zou worden om een eigen aangifte te voorkomen. Ze zouden slechts 
22 miljoen hoeven op te brengen. 
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Mett de belasting op de effecten werden hoogstwaarschijnlijk slechts de 
hoogstee klassen getroffen. De bezitters van waardepapieren waren en zijn 
niett precies bekend, maar het is niet aannemelijk dat de armste bevolkings-
lagenn ze in groten getale bezaten. Daarbij waren minvermogenden vrij van 
dee belasting wanneer ze renten van spaarbanken ontvingen. De midden-
klasse,, die in de jaren veertig en vijfti g weinig omvangrijk was, leek juist 
onroerendd goed, huizen of land, te prefereren. Daarnaast zat hun (fami-
lie)kapitaall  vaak in een winkel of kleine onderneming.56 De rijkdom van 
eenn klein deel van de bevolking was zeer groot en de rente van effecten 
droegg daar ongetwijfeld aan bij. Men schat dat rond 1855 een derde van het 
bezitt aan kapitaal in binnen- en buitenlandse fondsen geïnvesteerd was.57 

Hett effectenbezit zou een totale waarde van 1765 miljoen gulden vertegen-
woordigen,, waarvan 1122 miljoen binnenlandse fondsen waren. Daarvan 
zouu slechts 92 miljoen in aandelen van Nederlandse handels-, industrie- en 
bankondernemingenn zijn geïnvesteerd.58 De rest van het geschatte belegde 
kapitaal,, 1030 miljoen gulden, was aan de overheden of instanties als wa-
terschappenn en kerkbesturen uitgeleend. De hieruit vloeiende inkomsten 
werdenn niet belast, en velen merkten dit verontwaardigd op en beschimp-
tenn de 'luie renteniers' en 'rijke ledigloopers'. Van Bosse wilde deze groep 
aansprekenn met een nieuwe heffing. 

Dee kamercommissies voor de verschillende wetsvoorstellen, pas in juli 
geformeerd,, vijf maanden na het indienen van de voorstellen, hadden we-
deromm legio bezwaren. Nu was het voornaamste struikelpunt dat de bui-
tenlandsee bezitters van Nederlandse effecten ook werden getroffen door de 
inhoudingg van de belasting bij de bron, en men achtte dat in strijd met de 
grondwet.. Tegenover vreemdelingen had de staat het recht niet een belasting 
tee heffen en tegenover inwoners van Nederland kon men de verbintenissen 
diee met de staat waren aangegaan niet eenzijdig schenden. Verder werd geen 
rekeningg met schulden gehouden, die waren niet aftrekbaar, en de groep die 
getroffenn zou worden had voorheen al zo moeten inleveren, bij de tiërcering 
enn de lening van Van Hall. Een opmerkelijke constatering door een com-
missiee waarin Van Hall zelf zitting had. Over de overige voorstellen zeiden 
dee commissieleden dat ze weliswaar voorstander waren van het afschaffen 
vann accijnzen, maar niet begrepen waarom de minister was overgegaan tot 
hett afschaffen van de accijnzen op brandstof, want de voordelen daarvan 
wogenn toch niet op tegen de onrust die een rentebelasting, die de verloren 
inkomstenn moest vervangen, veroorzaakte. En wanneer een accijns afge-
schaftt zou worden, dan zag men meer voordelen in afschaffing van het 
gemaall  of geslacht, want dat kwam de mingegoede stand meer tegemoet.59 
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Dee minister stelde zich ook nu weer coöperatief op en diende een nieuw 
ontwerpp in, waarin de buitenlandse bezitters van Nederlandse effecten 
werdenn vrijgesteld van de belasting. Ook stelde hij toch een eigen aangifte 
voor,, zodat de staat aan zijn verbintenissen van rente-uitbetalingen kon 
voldoenn zonder na uitbetaling zelfstandig belasting in te houden. Verder 
hieldd Van Bosse echter voet bij stuk, ook wat de afschaffing van de accijnzen 
opp brandstoffen betrof. Hierop volgden wederom kritische verslagen van de 
commissies,, die bleven struikelen over de rentewet, waarin geen rekening 
werdd gehouden met schulden. Deels wilden ze een meer persoonlijke wet, 
maarr een algemene inkomstenbelasting die wel de schulden meerekende 
enn een belastingvrij minimum omvatte werd bij voorbaat afgekeurd. De 
commissiee die de rentebelasting beoordeelde, raadde met drie tegen twee 
stemmenn aan om de rentewet niet aan te nemen. De veranderingen in de 
patentwett konden ook niet de goedkeuring wegdragen van de betreffende 
commissie,, maar de andere wetsvoorstellen wel.60 

Dee wetsvoorstellen van Van Bosse werden in maart 1852 in behandeling 
genomenn door de Tweede Kamer, en daar ontlokten ze een enerverende 
discussie.. Vijf dagen lang spraken de kamerleden, vooral over de rentewet, 
wantt dat was het voorstel dat de meeste tongen losmaakte. Voorstanders 
stemdenn met de rentewet en de andere hervormingen in. Ze juichten de wet 
toee Vanuit zedelijk en stoffelijk oogpunt' en met het oog op 'billijkheid, 
veiligheid,, voordeel en spaarzaamheid voor het algemeen'. Ook vonden 
zee dat deze wet een einde aan de privileges van de renteniers maakte, 
rentenierss die slechts uit eigenbelang het vaderland hadden bijgestaan en 
duss best belast mochten worden. Daarbij vonden de voorstanders dat de 
grondbezitterss al lange tijd belast werden en daarom nu de couponknippers 
aann de beurt waren. En een deel hoopte, juist door de rentebelasting, op 
afschaffingg van de accijnzen op de eerste levensbehoeften, of zag deze als 
eenn eerste stap naar een algemene inkomstenbelasting. 

Opvallendd was dat een kamerlid de minister zelfs prees om zijn moed 
datt hij een rentewet durfde voor te stellen, terwijl hij zoveel tegenstand had 
kunnenn verwachten. Een ander lid nam de renteniers en hun verdedigers 
opp de korrel: 

zijj  zouden dan hun vermogen, voor zoover het uit effecten bestaat, 
moetenn blootleggen! Welke een vreesselijkheid! Welke een gruwel! 
Zijj  zouden zelve moeten aangeven, hoeveel zij te betalen hebben, en 
wanneerr men twijfelde, zou men van hen een eed kunnen vorderen! 
Welkk een afschuwelijke toestand!61 
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Dee tegenstanders van de wetsvoorstellen namen meer tijd voor hun rede-
voeringen.. Een van hen waarschuwde dat de 'franse woelingen' met het 
afschaffenn van accijnzen was begonnen. Ook vroeg men zich af of het 
niett onstaatkundig was om in dagen van welvaart en bloei een zo gehate 
belastingg in te voeren. Want zo slecht ging het niet in Nederland, aldus 
dee tegenstanders van de rentebelasting. Het pauperisme was toch vooral 
aann alcoholmisbruik toe te schrijven en de 'nutteloze' staatsuitgaven waren 
schuldd aan de vele klachten. Een aantal kamerleden verdedigde de ren-
teniers.. De natie zou hun dankbaar moeten zijn, en wanneer ze belast 
zoudenn worden, zouden slechts de eerlijke renteniers getroffen worden, en 
datt was onbillijk En werd er genoeg gedacht aan de couponhouders uit 
dee middenstand, aan de dienstbodes die van hun schamel inkomen enkele 
staatspapierenn hadden gekocht? Slechts een kleine groep verklaarde tegen 
dee rentewet te stemmen omdat deze liever ingrijpender hervormingen zag 
vann de behoedzame minister. 

OokOok Van Hall keerde zich als kamerlid tegen de rentebelasting. Op 
arrogantee toon verkondigde hij dat het altijd jammer was wanneer klassen 
tegenoverr klassen werden gesteld. Hij wist ook wel dat iedere belasting 
onaangenaamheidd met zich meebracht. Maar: 

Gijj  zijt toch wetgevers, gij kent de behoeften van het land, gij weet, 
datdat de hoogste trap van bezuiniging is bereikt, gij weet, dat er geld 
noodigg is, en dat het van het uiterste belang is voor de rust en de 
ordee van de maatschappij, en ook voor onze staatkundige vrijheid, 
datt het volk niet in een verkeerden waan gebragt of gehouden worde 
omtrentt een zóó teeder onderwerp, waarbij het belang van ieders 
beurss betrokken is.62 

Vann Hall verweet de regering dat zij het de kapitalisten te moeilijk maakte, 
terwijll  de rijke al zoveel voor de arme opbracht. Daarbij had men toch in 
18444 opgemerkt dat zo'n ingreep 'eens maar nooit weer' kon. 

Hett kamerlid D.T. Gevers van Endegeest vatte de gevolgen van de rente-
wett beeldend samen: 

Indienn deze wet onverhoopt mogt worden aangenomen, dan mag 
menn het er voor houden, dat daardoor in het geheele land een schrik 
zall  ontstaan, als van eene onverwachte onweersbui die men ziet 
opstuiven,, en algemeen ongenoegen zal voorwaar niet achterblij-
ven.63 3 
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Hieropp moest minister Van Bosse zijn ontwerp voor een rentebelasting 
verdedigen.. Ondanks het feit dat het voorstel 'zoo bij uitnemendheid ge-
schiktt is, om onrust in de gemoederen te verwekken', bleef hij erachter staan. 
Inn zijn uitleg hield Van Bosse de kamerleden een spiegel voor: 

Maarr ik mag het aan die leden vragen: zijt gij doof en zijt gij blind? 
Enn herinnert gij u dan niet meer, wat zoo vele jaren achtereen in deze 
Vergaderingg is voorgevallen? Is het u ontgaan, dat die klagten over de 
belastingenn en over de middelen tot herstel, niet van gisteren, niet van 
eergisterenn zijn aangeheven, maar bij deze Kamer sedert jaren zoo 
dikwerff  een onderwerp van beraadslaging hebben uitgemaakt? [...] 
Hoee dikwerf toch heeft men hier niet hooren klagen over den overma-
tigenn druk der belastingen? Hoe dikwerf is hier niet in philanthropi-
schee beschouwingen uitgeweid over den nood van de mindere klasse? 
[.... ] En daarover is altijd en zoo zeer, bij iedere gelegenheid, een zoo 
veroordeelendd vonnis uitgesproken, dat men kan vragen, Mijne Hee-
ren,, aan wien de schuld ligt, zoo de publieke opinie omtrent de wer-
kingg en den aard van het belastingstelsel op een dwaalweg is geraakt?64 

Tevenss stelde hij dat niet één belasting populair was, dus ook zijn voor-
gesteldee rentebelasting niet. Zijn 'beginsels' waren om geen heffing af te 
schaffenn zonder daar een equivalent voor in de plaats te stellen en hij ging, 
doorr schade en schande wijs geworden, uit van een langzame hervorming in 
plaatss van 'omverwerping'. De kamerleden kregen nog een voorzichtige veeg 
uitt de pan met Van Bosses opmerking dat veel van hun tegenwerpingen uit 
dee lucht gegrepen leken. Bijvoorbeeld hun problemen met de eedaflegging 
enn de eventuele slechte zedelijke gevolgen door het plegen van eedbreuk. 
Wanneerr ze daar zoveel problemen mee hadden, moesten ze tegen élke wet 
waaraann een eed te pas kwam stemmen. En het blootleggen van fortuinen 
zouu slechts voor een deel van die fortuinen gelden. Nee, de minister moest 
concluderenn dat de vele tegenwerpingen alleen geopperd werden om tegen 
elkee prijs deze rentebelasting te voorkomen.65 

Dee geringe steun die Van Bosse kreeg was opvallend, zeker gezien de 
jarenlangee klachten in de Kamer en in brochures over het onbelaste kapitaal 
inn portefeuille. Nu er een concreet voorstel op tafel lag, bleef steun uit. Er 
verschenenn slechts enkele afkeurende brochures. Een anoniem schrijver 
hadd een ander voorstel verwacht, namelijk een heffing die alleen de rijkste 
rentenierss trof. Hij voorzag dat door deze belasting, nauwelijks zonder 
vrijstelling,, de 'middelbare kapitalisten' niet minder dan tot de behoeftigen 
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werdenn teruggebracht, waarop zij samen met de derde stand de grote 
rentehefferss en kapitalisten zouden beroven, en dan waren de gevolgen 
niett te voorzien: 'het Communisme en Socialisme zal dan eene waarheid 
kunnenn worden.'66 

Eenn andere schrijver wilde ook liever niet hervormen, en hij stelde dat 
eigenlijkk alle belastingen al op de schouders van de rijken terechtkwamen. 
Volgenss hem bewezen alle vreemdelingen die hier kwamen werken dat de 
accijnzenn niet zo vreselijk drukkend waren. Hij wees de regering op haar 
plaats:: 'De regering is niet geroepen om de rijkdommen te verdeden, maar 
omm die te beschermen.'67 Beter was het alles bij het oude te laten, op de 
staatsuitgavenn te letten en indirecte belastingen te heffen, want die werden 
minderr opgemerkt. 

Eenn derde brochure vocht de denkbeelden aan die achter de rentewet 
vann Van Bosse verborgen lagen. Volgens de schrijver behandelde men ten 
onrechtee de grond- en patentbelasting als inkomstenbelasting en werd daar 
nuu de rentebelasting bijgevoegd. Hij keurde dat ten zeerste af: 'De belasting 
opop de inkomsten is de oudste, gebrekkigste, ongelijkste, onregtvaardigste, 
onuitvoerlijkstee belasting van alle, die sedert 30 eeuwen zijn uitgedacht.'68 

Enn door het afschaffen van accijnzen genoten de mindere standen geen 
voordeel,, want alle uitgaven zouden verminderen en de lonen zouden dalen. 
Eenn alternatief kon deze schrijver echter niet geven. 

Uiteindelijkk stemde de Tweede Kamer, na uitgebreide beraadslagingen69 

enn de verdediging van Van Bosse, de rentewet met 35 tegen 29 stemmen af. 
Weerr kwam een opvallende verdeling in stemgedrag naar voren, zoals eerder 
bijj  de 'monsterwet' van Van Hall. Kamerleden uit Holland, Utrecht en Zee-
landd stemden overwegend tegen de wet, terwijl het Noorden en Zuiden van 
Nederlandd zich nagenoeg unaniem vóór een renteheffing uitspraken. Een 
uitzonderingg uit Zeeland, Daniël van Eek, had zich voor de wet verklaard, en 
datt bezorgde hem een ongevraagd stemadvies van Van Hall. Die probeerde 
Vann Eek over te halen tegen de wet te stemmen: Holland en Zeeland 'ope-
reerdenn toch altijd aaneen gesloten'. Van Eek antwoordde gevat dat hij niet 
wistt hoe de Zeeuwen erover dachten, maar dat, wanneer zij voor waren, de 
Hollanderss dan maar mee moesten gaan. Van Eek merkte in zijn memoires 
tevredentevreden op: 'Van Hall begreep de satyre en liep brommend weg.'70 

Koninginn Sophie was weinig verheugd over de uitkomst van de stemming 
enn schreef: 

Wijj  in Holland hebben geprobeerd de inkomstenbelasting in te voe-
ren,, maar het voorstel werd met een grote meerderheid van stemmen 
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verworpen.. Het is 'partij remise'. Uiteindelijk zullen we die wet er 
doorr moeten krijgen. De lagere bevolkingsgroepen worden verplet-
terdd door enorme hoge belastingen.71 

Haarr huwelijk met Willem m was overigens rond 1850 zo slecht dat men 
zelfss fluisterde over een ophanden zijnde echtscheiding. Het humeur van 
Willemm in had hier flink onder te lijden, net als de verstandhouding met de 
ministers.. Zijn afkeer van Thorbecke was bekend, en het is niet ondenkbaar 
datt zijn enthousiasme voor de regeringsplannen van dit ministerie door zijn 
huwelijksmoeilijkhedenn nog minder werd. In hoeverre Van Bosses voorstel-
lenn sneuvelden door het uitblijven van die steun is niet te achterhalen, maar 
datt hij weinig steun kreeg is evident. 

Ookk zijn medeliberalen Hepen niet warm voor de rentebelasting, hoewel 
eenn aantal van de andere belastinghervormingsplannen wel werd aangeno-
men.. Weliswaar trok Van Bosse bij de afstemming van de rentewet meteen 
dee accijnsverlaging op de brandstoffen in, maar zijn voorstellen tot verbe-
teringg van het patent en de suiker- en zoutaccijns en accijns op gedistilleerd 
werdenn wel aanvaard. Ook werd na een initiatiefwetsvoorstel van tien leden 
vann de Tweede Kamer in december 1851 de heffing op het geslacht hervormd. 
Zijj  deden een wetsvoorstel voor de afschaffing van de accijns op schapen-
enn varkensvlees, om daarmee de belastingdruk voor het volk én de forma-
liteitenn rondom de inning te verminderen. Daarbij maakten ze het verwijt 
datt zo'n voorstel eigenlijk van de regering had moeten uitgaan. Dit was 
onterecht,, want Van Bosse had deze voorstellen in 1848 en 1849 al tweemaal 
gedaan,, en daar was toen zoveel kritiek op gekomen dat hij ze moest intrek-
ken.. Verontwaardigd volgde Van Bosse de aanwijzing op en nam het voorstel 
over,, waarop het, na goedkeuring van de Kamers, in 1852 van kracht werd. 
Ditt was de eerste stap van de centrale overheid op weg naar vermindering 
vann de accijnzen. Hierin volgden ze het beleid van veel gemeenten, die vijf 
jaarr eerder waren begonnen met verlagingen van opcenten en accijnzen en 
doorr de gemeentewet van 1851 wettelijk werden gedwongen hiermee verder 
tee gaan. Overigens zou de bevolking nauwelijks profiteren van de gedeelte-
lijk ee afschaffing van de accijns op het geslacht, want het verlies aan inkom-
stenn werd weer gedekt door de 'verbeterde' inning van de patentbelasting 
enn accijnzen op zout en suiker.72 Daarbij aten de meeste armen nooit vlees. 

Mett de afwijzing van wetsvoorstellen voor belastinghervorming was het 
Vann Bosse duidelijk dat er in de Tweede Kamer eenvoudigweg niet vol-
doendee medestanders te vinden waren. Ook andere voorstellen van het 
ministerie-Thorbeckee haalden het niet meer en een omslag lag in het ver-
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schiet.. Een jaar later zou een conservatief-protestants offensief uitmonden 
inn de zogenoemde Aprilbeweging, die ervoor zorgde dat de ministers van 
hett kabinet-Thorbecke hun ontslag indienden en een dag later Van Hall, 
mett actieve steun van koning Willem m, weer een prominente positie in-
namm in de regering. Van Bosse werd na zijn ontslag in de Tweede Kamer 
gekozenn en zou nog enige malen in een regering plaatsnemen, waarvan 
tweemaall  als minister van Financiën. Eerst mocht hij zijn wonden likken, 
wantt ondanks de bereikte resultaten op het gebied van de vrijhandel, stond 
hijj  toch vooral bekend als de minister die geen belastingen kon hervormen. 

Voorr Van Bosse was het ondertussen een hard gelag. Zijn voorstellen 
werdenn telkens zeer kritisch ontvangen, deels ook door zijn politieke me-
destanders:: in 1848 een buitengewone belasting op bezittingen en inkom-
stenn en een accijnshervorming, in 1849 een tijdelijke inkomstenbelasting 
enn na een herziening ook accijnshervormingen, in 1852 een rentebelasting 
enn wederom accijnshervormingen. Wat hij ook voorstelde, het kon weinig 
goedkeuringg verwerven, laat staan op een meerderheid steunen. Misschien 
konn hij het gewoonweg geen goed doen en waren belastinghervormingen 
slechtss mogelijk onder dreiging van een schatkist in nood. 

Dee overheidsfinanciën stonden er ten slotte steeds beter voor. De baten 
uitt Indië zwollen aan en de maatregelen van Van Hall hadden de ongeremde 
groeii  van de rente van de staatsschuld gekeerd. De schuld en rente bestonden 
nogg wel, maar werden niet elk jaar groter en konden uitbetaald worden, 
medee dankzij de gelden uit Indië. En kamerleden wilden, zeker nu ze direct 
gekozenn werden, hun stemgedrag wel aan hun kiezers kunnen uitleggen. 
Hett overgrote deel van de stemmers zou tenslotte, evenals de kamerleden 
zelf,, door de plannen van Van Bosse zwaarder belast worden. 

Tochh bleef de blik van een deel van de 'liberale' hervormingsgezinden 
opp de toekomst gericht. Het buitenland was hierbij een inspiratie, en vooral 
dee Britse income-tax leek een aantrekkelijke optie. In het Staatkundig en 
StaathuishoudkundigStaathuishoudkundig jaarboekje voor 1851, de derde jaargang van een uit-
gavee van een genootschap van economisch geïnteresseerden, werd dan ook 
eenn vergelijking tussen Nederland en Engeland gemaakt. Men stelde dat in 
beidee landen een 'zeer klein getal groote en aanzienlijke fortuinen' bestond. 
Daarnaastt werd het aantal belastingbetalers in Engeland in die income-tax 
weergegevenn en hoeveel deze gezamenlijk opbracht (114626 personen en 
56055322 Engelse ponden).73 De redactie vond het blijkbaar niet verant-
woordd om zich voor of tegen een soortgelijke belasting uit te spreken, en 
wellichtt was dat verstandig gezien de verdeelde meningen van de diverse 
staathuishoudkundigen.. Deze spreiding van denkbeelden speelde Van Bosse 
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ookk parten in de Tweede Kamer. Het moet een mismoedig ministervan Fi-
nanciënn zijn geweest die op 17 april 1853 aftrad. De volgende dag werd 
hijj  nota bene opgevolgd door de politieke en financiële goochelaar Van 
Hall,, wat een rechtschapen en nuchter man als Van Bosse een gruwel moet 
zijnn geweest. Maar nu kon hij commentaar geven vanuit de kamerbanken. 
Misschienn zou dat beter bevallen. 

VanVan Rochussen tot de aftocht van Van Bosse: 
eeneen tijd van zoekende hervormers 

Tussenn 1840 en 1853 traden vier ministers van Financiën aan die voorstellen 
aann de Kamer voorlegden betreffende de staatsfinanciën en de belastingen. 
Enerzijdss waren die voorstellen gebaseerd op financiële nood, gezien de de-
plorabelee omstandigheden waarin de schatkist verkeerde. Anderzijds waren 
zee onderdeel van een hervormingspolitiek, die door de grondwetsherzienin-
genn van 1840 en 1848 werd gemarkeerd. Begin jaren veertig leek de financiële 
noodzaakk het zwaarst te wegen, eind jaren veertig de hervormingszin. 

Ministerr Rochussen (1840-1843) zag slechts zijn ingrepen in de on-
doorzichtigheidd van de staatsfinanciën en -schulden gerealiseerd worden. 
Ministerr Van der Heim (1843) kreeg op zijn voorstellen voor belastingver-
meerdering,, waaronder een gedeeltelijke inkomstenbelasting en een ren-
tebelasting,, een stortvloed van kritiek, zodat hij, samen met zijn plannen, 
zoo snel mogelijk de aftocht blies. Daarop pakte minister Van Hall (1843-
1848)) de rentelast aan met geld dat door een lening was afgedwongen. Na 
eenn aantal korte waarnemingen door de ministers Van Rappard (1848), 
Schimmelpenninckk (1848) en ambtenaar Ossewaarde (1848) stelde minis-
terr Van Bosse (1848-1853) zijn financiële en politieke kennis in dienst van 
dee hervorming van het belastingstelsel. In 1848 diende hij een voorstel in 
voorr een belasting op bezittingen en inkomsten én accijnsverlagingen op 
gemaall  en geslacht, maar hij trok ze na een afkeurend verslag in. Hetzelfde 
gebeurdee in 1849 met een inkomsten- en rentebelasting, ondanks een her-
ziening,, waardoor de belastingen verlaagd werden en gecomplementeerd 
mett een accijns verlaging op brandstof en geslacht. Daarna probeerde hij 
hett nog eenmaal, in 1851-1852, met een rentebelasting en afschaffing van 
dee brandstofaccijns, en hoewel deze voorstellen wel behandeld werden in 
dee Tweede Kamer, werd de rentewet uiteindelijk afgekeurd en de accijns-
afschaffingg ingetrokken. De wetsvoorstellen leken zich in grote lijnen van 
eenn noodzakelijke schuldsanering naar een 'billijke' inkomstenbelasting te 
ontwikkelingen. . 
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Dee bijbehorende ministers leken veelal representanten van de kringen 
waaruitt ze afkomstig waren. Rochussen kon nog gerekend worden tot de 
'oude'' kringen, afkomstig uit de regentenstand en optredend op 's konings 
verzoek.. Van der Heim hoorde meer bij de groep vernieuwers en bewakers 
vann de landsfinanciën die zich vanaf eind jaren twintig steeds sterker lieten 
horen.. De politiek van deze minister had het vertrouwen van de koning. Ook 
opp Van Hall bouwde Willem n in hoge mate, en Van Hall bespeelde op zijn 
beurtt de koning en de volksvertegenwoordiging op onnavolgbare wijze. Zijn 
politiekee sluwheid en financiële connecties maakten dat hij kon zegevieren 
alss redder des vaderlands, en hij gaf de (vooral) Amsterdamse handels- en 
renteniersbelangenn een machtige stem. Met Van Bosse kreeg uiteindelijk 
dee groep verlichte vrijhandelsverdedigers een belangrijke representant. Wel 
eenn die de steun van de koning moest ontberen en uit minder machtige 
kringenn afkomstig was. Opvallend was dat de liberale 'burgerman* Van 
Bossee nauwelijks werd aangevallen op zijn persoon, terwijl Rochussen, Van 
derr Heim en vooral Van Hall, afkomstig uit hogere klassen, het mikpunt 
warenn van hoon en spot. 

Ondankss het jammerlijk verloop van de wetsvoorstellen voor belasting-
hervormingg konden er op het gebied van de (staats)financiën wel resultaten 
wordenn geboekt. De schatkist werd, vooral dankzij Indië, veiliggesteld. En 
opp gemeentelijk niveau werd wel hervormd, vaak in het voordeel van de 
armeree bevolkingslagen. En dat zou een voorbode zijn van het landelijke 
beleid. . 





HOOFDSTUKK 4 

Accijnshervormingenn onder 
conservatieff  bewind, 1853-1861 

TheThe Dutch are little disposed to take a busy and 
sustainedsustained part in politics. They rather enjoy their 
liberties,liberties, than excercise their rights. Some vital 
questionquestion must be at stake, affecting the conscience, 
thethe heart, or the purse of the nation, to rouse them 
toto exertion. The Pope, or the House of Orange, the 
financesfinances or the colonies, must be in question; then 
thethe masses are stirred to an active participation in 
publicpublic affairs. 

Lordd Napier, brief van december i860 

Tussenn de conservatieve Aprilbeweging van 1853 en de opgang van sociaal 
georiënteerdee liberalen in de jaren zeventig lag een politiek onbestemde 
periode.. Politieke overtuigingen profileerden zich scherper, verschillende 
onderwerpenn werden nu deel van het politieke debat. Daar was, na de 
overwinningg van de grote financiële problemen van de jaren veertig, ook 
voldoendee ruimte voor. De baten uit Indië bleven overvloedig stromen. 
Ondertussenn verbeterden de economische en industriële omstandigheden 
zichh langzaam maar gestaag. En in het belastingstelsel zouden kleine veran-
deringenn gevolgen voor velen hebben. 

HetHet leven rond 1853-1861 

Vanaff  april 1853 werd Nederland een tiental jaren door kabinetten bestuurd 
diee uit min of meer conservatieve ministers bestonden. In dat decennium 
moestenn zeven ministers van Financiën een oplossing vinden voor de aan-
houdendee klachten over de belastingen en de verdeling van de staatsfinanci-
en.. Opvallend genoeg zouden er in de jaren vijfti g meer veranderingen in 
dee belastingen plaatsvinden dan in de voorgaande, hervormingsgezinde 
liberalee jaren. Naast die hervormingen veranderde er meer in Nederland. 
Hett werd drukker: de bevolking groeide in tien jaar tijd van ongeveer 3 
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miljoenn naar 3,3 miljoen.1 Ook de bedrijvigheid nam toe: vanaf 1850 werd 
eenn voorzichtig begin gemaakt met machinale en grootschaliger productie, 
watt de aanloop zou blijken tot de Nederlandse industriële revolutie.2 De 
staatsschuldd en rentelast daalden verder. Was de totale schuld in 1840 nog 
ongeveerr 2250 miljoen gulden, tien jaar later werd 'slechts' rond de 1230 
miljoenn gulden geleend door de staat. De jaarlijks te betalen rente, die de 
werkelijkee druk op de schatkist veroorzaakte, daalde van 44 miljoen jaarlijks 
rondd 1844 naar 36 miljoen in 1850 en verder naar 29 miljoen in i860.3 

Nederlandd beschikte volgens een buitenlandse waarneming als geen an-
deree natie over veel 'idle and accumulated capital'4 De vermeende kapi-
taalexportt werd stevig bekritiseerd, hoewel er nog voldoende geld aan de 
Nederlandsee staat werd uitgeleend om de staatsfinanciën veilig te stellen. 
Diee uitgaven van de staat liepen in de jaren vijfti g van de negentiende eeuw 
overigenss aardig op. Werd in 1850 nog ruim 71 miljoen gulden jaarlijks uit 
naamm van de staat uitgegeven, in i860 was dat naar ruim 93 miljoen opge-
lopen.. Deze verhoging was vooral het gevolg van verhoogde uitgaven voor 
defensie,, verkeer en waterstaat en overheidsbedrijven (voornamelijk post 
enn telegrafie).5 De inkomsten stegen echter ook navenant: ruim 77 miljoen 
inn 1850 en ruim 93 miljoen in i860. De post, telegrafie, alle belastingen te-
zamenn én de Indische baten zorgden voor opvallend hogere opbrengsten.6 

Zodoendee kon vooral in de eerste helft van de jaren vijfti g de begroting met 
ruimee overschotten worden afgesloten en bestond er voldoende mogelijk-
heidd om oude schulden af te lossen. 

Ondankss de conservatief gekleurde kabinetten werd de liberale eco-
nomischee politiek onder sterke druk van de liberale oppositie voortgezet. 
Datt hield vooral in het intrekken van overheidsregels op handelsgebied en 
hethet afschaffen van accijnzen. Die liberale economische denkbeelden kon-
denn echter niet als het bekende laisser-faire worden aangemerkt, waarbij 
dee overheid zoveel mogelijk aan de vrije markt overliet. Ze stelde zich wel 
enigszinss actief op, onder meer door initiatieven in openbare werken te ont-
plooien.. De liberale overheersing op economisch terrein werd bevorderd 
doorr het gebrek aan conservatieve economische denkbeelden. 

Voorr de liberalen brak na de hectische jaren veertig in 1853 een rustiger 
tijdd aan. Ze waren nu in de positie om de eigen ideeën verfijnen. De oppositie 
leekk de politieke bezinning te brengen die nodig was. Daarbij bleef hun blik 
deelss op het buitenland gericht voor economische en sociale richtlijnen. 
Mett de Duitse staten en Groot-Brittannië onderhield Nederland in de 
jarenn vijfti g een intensief contact door de stijgende vraag naar Nederlandse 
(doorvoer)producten.. Vooral Groot-Brittannië was het grootste voorbeeld. 
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Dee Nederlandse vrijhandelspolitiek werd aan het Britse beleid gespiegeld 
enn de belangstelling voor de belastinghervorming aldaar was levendig. In 
hethet tijdschrift De Economist werden regelmatig de opbrengsten van de 
belastingenn in Groot-Brittannië vermeld en artikelen over de income-tax 
geplaatst.7 7 

Ookk Van Bosse, de liberale ministervan Financiën in het eerste kabinet-
Thorbeckee en vanaf 1853 kamerlid, sprak in een brochure uit 1855 zijn 
bewonderingg uit voor het Britse belastingsysteem. De proef met de income-
taxtax was daar 'uitnemend geslaagd'. Vele Engelsen vonden zelfs, volgens Van 
Bosse,, dat alle indirecte belastingen afgeschaft moesten worden. Hij hoopte 
datt Nederland het Engelse voorbeeld zou volgen.8 Van Bosse bezwoer zijn 
lezerss nog dat mensen die een ander accijnzenstelsel wilden, echt geen 
communistt of socialist hoefden te zijn.9 

Ondertussenn had de economische opleving die in de jaren vijfti g plaats-
vondd weinig consequenties voor de levensomstandigheden van de armste 
lagenn van de bevolking. Al met al daalden de reële lonen tot rond i860.10 De 
verslagenn van de leden van gedeputeerde staten in Noord-Holland maakten 
gedurendee de gehele jaren vijfti g dan ook gewag van bedelarij, armoede en 
duurtee der levensmiddelen.11 Geen wonder dat de discussie over belasting-
hervorming,, in het bijzonder over de hoogte van de accijnzen op de eerste 
levensbehoeften,, onverminderd aanhield. Verschil met de jaren veertig was 
datdat er nu weinig meer werd getobd over de schatkist en de belangen van 
dee armen meer op de voorgrond kwamen. Tegelijk kreeg men meer oog 
voorr het aandeel van de gemeentelijke belastingen, die de belastingdruk 
aanzienlijkk verhoogden. Het heffen daarvan was al door de gemeentewet 
vann 1851 aan banden gelegd, en nu kreeg men meer oog voor de druk van 
dee overgebleven gemeentebelastingen. Velen konden instemmen met de 
woordenn van de heren W.R. Boer en E.W.J. Six tot Oterleek, die in een bro-
churee voor een betere afstemming tussen rijks- en plaatselijke belastingen 
pleitten.. Zij zagen het opheffen van alle plaatselijke accijnzen als begin van 
eenn oplossing: 

InIn de eerste plaats zoude men aan de klagt te gemoet komen, dat 
thans,, vooral door het stelsel der stedelijke accijnzen, de lagere klassen 
meerr bepaald gedrukt worden, terwijl de meer gegoeden daarin naar 
verhoudingg niet deelen.12 

Err was tijdens het kabinet-Thorbecke al een begin gemaakt met het vermin-
derenn van de druk van de belastingen, door de afschaffing van de accijns op 
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schapen-- en varkensvlees, en door het verbod op het heffen van opcenten 
opp de gemaalbelasting door de plaatselijke overheden, maar de klachten 
overr de belastingen hielden aan. Aan de conservatieve regering de taak om 
daarr een antwoord op te vinden. 

'Van'Van Hall weer aan het laadtje' 

Inn april 1853 had de anti-katholieke samenwerking van conservatieven, anti-
revolutionairenn en koning Willem m geleid tot de aftreding van het liberale 
kabinet-Thorbeckeenn de vorming van het conservatieve kabinet-Van Hall. 
Dee 'groot-protestantse' beweging riep de angst voor het terugdraaien van 
dee liberale wetgeving op, en uitbreiding van de macht van het kabinet en 
dee koning. Deze angst bleek ongegrond. De opwinding veroorzaakt door 
hett herstel van de bisschoppelijke hiërarchie was al met al van korte duur. 
Dee conservatieven bleken na de verkiezingen niet te staan op terugdraaien 
vann de maatregel. Er zou een grondwetswijziging en dus een tweederde 
meerderheidd voor nodig zijn geweest, en de prognose daarvoor was weinig 
gunstig.. Bij tussentijdse verkiezingen een jaar later, waarbij de kiezersop-
komstt veel minder groot was dan in 1853, boekten de liberalen weer winst 
enn dit bevestigde de blijvende invloed die het progressieve deel der natie 
hadd verkregen.13 Ook al was de liberale overheersing tijdelijk een halt toe-
geroepen,, de weg die in 1848 was ingeslagen zou men grotendeels blijven 
volgen. . 

Dee Aprilbeweging had, ook al was zij van korte duur, een beduidende 
invloedd op het politieke leven van de burgers. Ondanks het kleine aantal 
kiesgerechtigdenn - gedurende de jaren vijfti g minder dan 3 per 100 inwo-
nerss - roerden de kiezers zich wel. De scherpere tegenstellingen die met de 
Aprilbewegingg naar voren kwamen, brachten velen van hen ertoe zich te 
organiserenn in kiesverenigingen.,4Zo werd de weg doorgezet naar verenigin-
genn van gelijkgestemden in organisaties, waarbij richtingen zich uitsplits-
ten.. De kiesverenigingen waren nog niet te vergelijken met daadwerkelijke 
politiekee partijen. Vooralsnog bleef het bij kleine, plaatselijke, vrijblijvende 
gezelschappen,, waar weliswaar politieke zaken werden besproken, maar 
waarr geen sprake was van een nauw omschreven politiek programma. In 
kleineree plaatsen had ook de middenklasse een stem gekregen nadat het 
betaaldee bedrag voor de aanslag in het patentrecht was gaan meetellen voor 
dee gemeentelijke kiescensus.15 Zeker op lokaal niveau groeide de invloed 
ervan,, want de census voor de gemeenteraad bestond uit de helft van de 
censuss die voor de Tweede Kamer gold. Ook al kwam de conservatieve en 
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anti-revolutionairee beweging grotendeels voort uit de oude aristocratie, ook 
eenn deel van de middenklasse steunde haar. De terugkeer naar een veilige 
(protestantse)) wereld, waar naar oude waarden werd geleefd en die aan het 
tijdperkk van de corporatistische gilden deed denken, moest de 'kleine luy-
den'' wel aanspreken.16 Een wederzijds politieke belangstelling en pogingen 
tott beïnvloeding lagen daardoor voor de hand. 

Hett kabinet dat onder leiding van Van Hall in april 1853 aantrad, zou, 
ondankss de scherpe politieke tegenstellingen waaronder het tot stand was 
gekomen,, een politieke middenweg gaan bewandelen. Van Hall moest na 
dee Aprilopwinding de gemoederen tot bedaren brengen en een evenwicht 
vindenn tussen de liberale grondwet en de conservatieve tijdgeest. Zijn 
praktischee politiek maakte dat velen hem een opportunist en zelfs 'zedelijk 
zwak'' vonden.17 Maar misschien was hij de enige man die zonder schroom 
eenn uitweg kon vinden, vasthoudend aan liberale grondrechten en tegelijk 
toegevendd aan de anti-liberale gevoelens die in het land heersten.18 

Vann Halls bestempeling van de liberalen als de 'tegenovergestelde rich-
ting',, de persoonlijke vete met Thorbecke en zijn overheersende gedrag 
binnenn het kabinet zorgden niet voor een grote populariteit. Een dag na 
dee installatie al verzuchtte de koningin in een brief aan een vriendin: 'Ons 
kabinett is gevallen, en er komt nu een stel aan bod! [...] Zo is nu het 
evenwichtt in de enige werkelijke liberale regering op het vasteland van Eu-
ropaa verstoord.'19 En het oppositionele volkstijdschrift Astnodee wijdde in 
18544 een goedverkopende brochure aan het belasteren van Van Hall. Daarin 
werdd beweerd dat toen Van Hall minister van Financiën was, hij 'als het 
waree door een magnetische kracht naar de schatkist getrokken [werd], die 
hijj  zoo zeer wist te vullen met het bloed der natie, zoo als mevrouw de 
koninginn de belastingen noemt'.20 En na de val van Thorbecke schreef men 
inn Asmodee: 

werdd de April-commedie gespeeld, waarin zoo vele zich als ware 
April-gekkenn aanstelden, en waarover gewis thans menigeen meer 
berouww gevoeld, dan hij haren op het hoofd heeft, nu hij ziet hoe, ten 
gevolgenn dier comedie, de waardige van Bosse voor eenen van Hall 
heeftt moeten plaats maken en deze weder aan het laadtje zit.21 

Vann Hall probeerde als minister van Buitenlandse Zaken, net als Thorbecke, 
voorr belangrijke posten persoonlijke protégés te benoemen, zodat hij zijn 
ambtenarenn loyaal wist.22 De nieuwe minister van Financiën, Elisa Cornelis 
Unicoo van Doorn, ging echter minder verstandig met zijn ambtenaren om. 
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Zijnn voorganger, Van Bosse, die na de verkiezingen in de Tweede Kamer 
terechtkwam,, schreef in een brief aan zijn vriend W.C. Mees over Van 
Doorn: : 

Mij nn opvolger is een goede hals, die van belastingen, munt- & bank-
zaken,, beheer van financiën, enz. gedeeltelijk niets hoegenaamd, ge-
deeltelijkk zeer weinig & oppervlakkig weet. Hij was klerk bij Amort. 
Syndicaat,, en gedurende een paar jaren, na de opheffing van het Syn-
dicaat,, agent van het Domein te Utrecht of te IJsselstein. Tamelijk 
opgeblazenn en verwaand, ultra conservatief, heeft hij begonnen met 
dee ambtenaren bij financiën tegen zich te stemmen door een zeer 
hoogenn toon aan te nemen. En dat terwijl dit Departement door den 
doodd van Ossewaarde, in een critiek tijdperk is, waar zeer veel op 
dee eigen kennis van den Minister aankomt; veel moest geschikt 8c 
overzienn worden. Anders is hij, geloof ik, een eerlijk man. Denk er 
om,, zoo het te pas komt, dat hij de zwager van Vrolik, & de neef, zoo 
ikk meen, van van Hall is!23 

Dezee 'goede hals' moest nu het departement van Financiën besturen in een 
kabinett dat al niet bijzonder homogeen was. En ondanks zijn ervaringen 
alss 'agent der belastingen' had Van Doorn weinig visie op de staatsfinanciën 
enn animo voor belastinghervormingen. 

Inn november 1853 deed een groep liberale kamerleden een initiatiefwets-
voorstell  om het nog bestaande deel van de accijnzen op het geslacht af te 
schaffen,, alsmede het zogenoemde tonnengeld, dat de vrijhandel belastte. 
Daarnaastt stelde men de vrijstelling van de invoer van vlees voor. Onder 
dee voorstellers bevonden zich Van Bosse, Thorbecke, de radicale Indische 
predikantt W.R. van Hoëvell en het 'enfant terrible' Van Eek. In de memo-
riee van toelichting werd opgebiecht dat de voorstellers liever de accijnzen 
opp het gemaal én op het geslacht afgeschaft zagen, maar dat niet tegelijk 
durfdenn voor te stellen. Daar de gemaalaccijns zoveel opbracht en men over 
dee afschaffing daarvan (te) veel discussie verwachtte, werd nu alleen de 
afschaffingg van de geslachtaccijns voorgesteld. Doel was de duurte der le-
vensmiddelenn te verminderen, en men schatte dat de 'mindere burgerklasse' 
hett meest zou profiteren.24 

Bijj  de beraadslagingen over de vraag of dit wetsvoorstel in behandeling 
genomenn moest worden, verkondigde de minister van Financiën Van Doorn 
afgemetenn dat de regering zich niet tegen de discussie zou verzetten. De 
conservatieff  J.L.L. van der Brugghen protesteerde wel: het voorstel was 
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prematuur,, de uitkomst afschrikwekkend en afkomstig van de politieke 
richtingg die niet 'de nationale' was. Meer protesten volgden, waaronder de 
vreess dat deze plannen tot een voorstel voor de invoering van een income-
taxtax zouden leiden. Een aantal parlementariërs was echter voorstander van 
behandeling,, al was het maar om de discussie over belastinghervorming 
weerr aan te zwengelen. Thorbecke verzekerde dat een voorstel voor een 
income-taxincome-tax niet zou volgen en Van Bosse benadrukte dat juist nu, door de 
Indischee baten, de ruimte voor veranderingen bestond. Na een dag discussie 
stemdee men er voor het wetsvoorstel in behandeling te nemen met 55 tegen 
33 stemmen.25 

Voordatt de werkelijke beraadslagingen over het voorstel voor afschaf-
fingfing van de geslachtaccijns en maatregelen ter bevordering van de vrij -
handell  begonnen, ontving de Tweede Kamer tientallen verzoekschriften 
diee meer algemene accijnsvermindering en -afschaffing bepleitten. Tijdens 
dee kamerdebatten spraken veel leden zich uit over de invoering van een 
inkomstenbelasting,, terwijl daar in het voorstel geen sprake van was en 
Thorbeckee zelfs verzekerd had dat dat niet in het verlengde van deze voor-
stellenn lag. Toch bepleitte kamerlid P. van der Veen grondiger hervormingen. 
Inn Groot-Brittannië was de onevenredigheid in belastingdruk grotendeels 
weggenomenn door meer accijnzen en invoerrechten af te schaffen en daar 
eenn income-tax tegenover te stellen. Hij zag liever dat in Nederland ook 
consequentt werd opgetreden en ingrijpender maatregelen werden voorge-
steld.266 Daarop bekende Van Bosse dat hij én Thorbecke zeker voorstanders 
vann een inkomstenbelasting waren, maar: 'ik houde het er voor dat het 
gelooff  aan die noodzakelijkheid nog niet diep genoeg is doordrongen in de 
natie;; dat daaruit voortspruit die algemeene toestand die men ondervindt 
zoodraa dat onderwerp ter sprake komt/27 En dus zagen zij nu liever een 
kleinee hervorming doorgevoerd dan bakzeil te halen met een grondiger 
hervormingsvoorstel. . 

Vann Doorn beschuldigde met het initiatiefwetsvoorstel de liberalen ervan 
slechtss uit te zijn op populariteitswinst. Het parlementaire leven greep 
dee minister danig aan en een journalist die aanwezig was in de Kamer 
herinnerdee zich dat Van Doorn 'midden in 't debat verbolgen zijn gouden 
snuifdooss over de tafel wierp'.28 Van Doorn kon echter weinig uithalen 
tegenn het liberale offensief, want ook binnen zijn eigen, conservatieve 
richtingg stond hij praktisch alleen in zijn pertinente afwijzing van enige 
belastinghervorming. . 

Naa langdurige discussie over het liberale initiatiefwetsvoorstel werd er op 
211 december 1853 gestemd: een meerderheid van kamerleden keurde het af.29 
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Dee minister van Financiën, Van Doorn, trad vervolgens af. Zijn vertrek zou 
hett gevolg zijn van uitputting en 'geestelijke overspannenheid'.30 Van Hall, 
dee leider van het kabinet, herinnerde zich echter een meer politieke reden: 
'Dee MinisterVan Doorn... had zich stellig verklaard tegen elke afschaffing 
vann belasting, en zich daardoor onmogelijk gemaakt.'31 Van Hall begreep 
datt het accijnzenstelsel hervormd moest gaan worden om de kiezers en 
hett volk tevreden te houden en om aan de hete adem van de liberalen te 
ontsnappen.. Met de onwillige Van Doorn als minister kon hij niets bereiken 
enn Van Doorn mocht vertrekken naar de Raad van State en, vanaf i860, naar 
Utrechtt als commissaris van de koning. 

Vann Hall nam andermaal (ad interim) het ministerschap van Financiën 
opp zich, naast de leiding van Buitenlandse Zaken en het kabinet. Wellicht 
hadd hij er moeite mee om een opvolger voor Van Doorn te vinden, of vond 
hijj  zichzelf de beste bestuurder. Vij f maanden lang, van januari tot mei 
1854,, zou hij Financiën leiden, en in die tijd zou hij een wetsvoorstel voor 
dee gedeeltelijke afschaffing van de gemaalaccijns voorbereiden. Daarnaast 
probeerdee hij, net als in 1844, een vermindering van de rentebetalingen te be-
werkstelligenn door een conversielening voor te stellen. Maar deze keer werd 
hett voorstel zo weinig gunstig ontvangen, mede door de toenemende Eu-
ropesee spanningen als gevolg van de Krimoorlog (1853-1856), dat het moest 
wordenn ingetrokken.32 Overigens zou Van Hall, als minister van Buiten-
landsee Zaken, de Nederlandse neutraliteit waarborgen en zich in de vredes-
onderhandelingenn mengen. Als dank hiervoor, en in het algemeen voor zijn 
vroegeree daden voor het vaderland, verhief koning Willem m hem op 1 april 
18566 in de adelstand en kon Van Hall de titel baron voeren. Dit tot vreugde 
vann zijn tegenstanders, die voortaan de draak met de 'aprilbaron' staken.33 

EenEen ijdel en krachteloos minister: Agnites Vrolik 

Terwijll  Van Hall hervormingen op de gemaalaccijns voorbereidde, werd in 
hett voorjaar van 1854 wel een nieuwe minister van Financiën aangezocht. 
Hett was tenslotte niet gepast dat een ad interim-minister wetsvoorstellen 
indiendee en verdedigde. Van Hall ging nu op zoek naar iemand die achter 
zijnn ontwerp stond, enig verstand van staathuishoudkunde had en in het 
kabinett paste. Zijn zoektocht voerde hem niet ver: de nieuwe minister 
bevondd zich in eigen familiekring. Het werd Agnites Vrolik, wiens zuster 
mett een broer van Van Hall gehuwd was en die tevens de zwager van de 
afgetredenn minister van Financiën, Van Doorn, was. Deze Vrolik leek aan 
allee eisen te voldoen: hij was de voorzitter van het Muntcollege en dus bekend 
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mett financiële zaken, fervent aanhanger van de groot-protestantse gedachte 
en,, hoewel niet van harte, bereid de belastingen te hervormen. Daarbij was 
hijj  een politieke nieuwkomer en 'vrij van belemmerende antecedenten'.34 

Hijj  leek de aangewezen man om met Van Hall samen te werken, ware 
hett niet dat ze bepaald géén vrienden waren. Een bekende van beiden 
schetstee voorzichtig: 'Incompatibilité d'humeur in den ruimsten zin was 
tusschenn hen in het spel.'35 En Van Hall schreef in zijn herinneringen over 
dee 'tomeloze ijdelheid' van Vrolik.36 Ondanks de persoonlijke aversie vroeg 
Vann Hall Vrolik Financiën te bemannen. Had de formateur goede hoop of 
konn hij geen ander vinden? 

Dee aarzeling waarmee Vrolik aan zijn ministerschap begon leek terecht, 
gezienn de tegenstand die er tegen het ontwerp van Van Hall voor een 
gedeeltelijkee afschaffing van de gemaalaccijns bestond. De conservatieve 
kamerledenn verzetten zich tegen belastinghervormingen en voor de libe-
ralenn gingen ze bij lange na niet ver genoeg. Uit het land kwamen talloze 
adressen,, ondertekend door honderden verontruste burgers, waarin werd 
aangedrongenn op afschaffing van meerdere accijnzen. Het liefst zag men 
eenn afschaffing van de accijns op het gemaal, eventueel aangevuld met een 
belastingg op de inkomsten of de weelde. 

Dee beoogde hervormingen, voorbereid door Van Hall en nu te ver-
dedigenn door Vrolik, hielden slechts een gedeeltelijke afschaffing van de 
accijnzenn in, alleen op het tarwemeel. Tijdens de behandeling van het voor-
stell  in mei 1854 hadden vooral de liberalen in de Kamer kritiek. Ze hadden 
verminderingg van de belastingen op de eerste levensbehoeften verwacht, en 
ditt voorstel was juist een bestendiging van de belasting op brood. Van Eek 
pleittee nog maar eens voor gehele afschaffing van het gemaal en invoering 
vann een inkomstenbelasting en Van Bosse bekende teleurgesteld te zijn over 
ditt halfslachtige voorstel, omdat het de ene molenaar boven de andere be-
voordeelde.. De minister van Financiën nam bij de verdediging zijn taken 
lichterr op dan Van Hall waarschijnlijk gehoopt had. Vrolik bekende dat 
hett moeilijk was een wetsontwerp te verdedigen dat hij niet zelf gemaakt 
had.. Hoewel hij hoopte dat het voorstel werd aangenomen, zou hij het 
zichh niet aantrekken wanneer het werd afgestemd, want aan het voorstel 
wass 'geen eigenliefde' van hem verbonden.37 Desondanks werd eind mei 
18544 het voorstel voor een gedeeltelijke afschaffing van de accijnzen op het 
gemaall  met 36 tegen 24 stemmen aangenomen. 

Veell  liberalen, onder wie Thorbecke, Van Bosse en Van Eek, stemden 
tegenn omdat zij de verlichting van de belastingdruk niet ver genoeg vonden 
gaan.. Adressen van molenaars volgden met dezelfde klacht. Ook brochure-
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schrijverss bleven pleiten voor afschaffingen van accijnzen, hoewel minder 
frequentt dan in de jaren veertig. Ene J. van Kuyk publiceerde in 1855 de bro-
churee Hoe mogen de belastingen zijn? Hierin wilde hij de juiste grondslagen 
voorr belastingen uiteenzetten. Volgens Van Kuyk waren belastingen gerecht-
vaardigdd wanneer ze gematigd waren, de schatkist baatten, er naar vermogen 
werdd betaald, ze de industrie niet belemmerden en ze bovendien niet strijdig 
warenn met de moraliteit of nationaliteit van het Nederlandse volk.38 Zijns 
inzienss moesten de heffingen gebaseerd worden op de verteringen en niet op 
dee inkomsten. De kritiek dat grote gezinnen dan onevenredig zwaar belast 
zoudenn worden, omdat ze wel veel móésten uitgeven, weerlegde de schrij-
verr met de stelling dat de vader van een groot huisgezin door een groter 
levensgenoegenn bevoordeeld werd.39 Een inkomstenbelasting kon volgens 
Vann Kuyk bij lange na niet aan alle juiste grondslagen voldoen. Deze zou de 
belastingschuldigenn tussen geweten en beurs stellen, en was daarom onze-
delijkk en in strijd met de 'nationaliteit'. Accijnzen waren in de ogen van de 
schrijverr gewoonweg de beste manier om belastingen te heffen: 'Onze natie 
iss gewoon aan accijnsen. Zij zou met eene income-tax hare beurs bederven.'40 

Hieropp kwam Een antwoord op de vraag van Mr. J. van Kuyk. Hoe mogen 
dede belastingen zijn?, geschreven door 'Een Kiezer'.41 Deze auteur behandelde 
ookk de grondslagen voor belastingheffing, maar hij plaatste deze in een bij-
belss kader. In de Schrift stond tenslotte dat het de Heer had behaagd om uit 
dee inkomsten belastingen te heffen, en de schrijver verbond hieraan de con-
clusiee dat accijnzen dus in strijd met dit goddelijk rechts- en wetsbeginsel 
waren.422 Hij was dan ook voorstander van een belasting op de reële inkom-
stenn en niet op de renten of de bezittingen, waarmee een inkomstenbelasting 
volgenss hem vaak, onder andere door Kuyk, verward werd. 

Behalvee in brochures werden in de verschillende periodieken regelmatig 
stukkenn geplaatst over het overheidsbelastingbeleid. Actieve burgers groe-
peerdenn zich meer, niet alleen politiek, maar ook rond tijdschriften en in 
verenigingen.. Voor de meer conservatieve liefhebbers van staathuishoud-
kundee was er het Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek (1841) on-
derr redactie van B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis. Daarin werd weinig geschreven 
overr accijnzen of belastinghervorming. De jaargangen bestonden meer uit 
eenn mengelwerk van cijfers over allerlei verschillende, veelal buitenlandse, 
onderwerpen.. Dit kon diverse zaken als de grootte van bevolkingsgroepen 
inn India of een uiteenzetting van het nut van een rioleringsstelsel inhouden. 
Meerr liberaal en politiek georiënteerd waren de mannen rond de perio-
diekenn De Gids (1853) en De Economist (1852) en later rond de Vereeniging 
voorr de Statistiek (1865). Zij hadden, naast zeer diverse onderwerpen, tevens 
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ruimee aandacht voor accijnzen en belastinghervorming. De opkomst van 
tijdschriftenn vergrootte de mogelijkheden om denkbeelden te verspreiden 
enn deed het aantal staathuishoudkundig geïnteresseerden toenemen. Hier-
doorr groeide het belastingvraagstuk als vanzelf uit tot een meer landelijke, 
nationalee kwestie. 

Err bleef echter ook nog aandacht voor de verschillende plaatselijke fi-
nanciën.. In 1854 verscheen een bittere en waarschuwende brochure over de 
stedelijkee accijnzen van Amsterdam, waarin werd geklaagd dat de burger-
vaderss van de stad te veel aan het oude hechtten en de accijnzen niet wilden 
verminderen.433 De schrijver waarschuwde hen dat men binnen afzienbare 
tijdd wel moest overgaan tot radicale veranderingen om 'hevige schokken' te 
voorkomen.. Zijn suggestie was om de accijnzen op eerste levensbehoeften 
tee vervangen door die op koffie, thee, tabak en sigaren. 

Eenn nader landelijk onderzoek naar een inkomstenbelasting werd in de 
brochuree De belastingen in Nederland voorgesteld.44 De auteur, P.J.W. Te-
dingg van Berkhout, zag belastingen als het 'noodzakelijke voedsel' voor 
hett lichaam van de maatschappij. Maar deze onvermijdelijke heffingen 
moestenn zijns inziens wel volgens de 'meest juiste verhouding' over de bur-
gerss worden verdeeld, voldoen aan de eisen der billijkheid en bovendien de 
algemenee welvaart bevorderen. Wanneer nu door het Nederlandse volk ge-
klaagdd werd, een volk dat altijd zo lastendragend was, waren hervormingen 
broodnodig.455 Teding van Berkhout legde uit dat er lange tijd bezuinigd kon 
worden,, maar nu er nog maar weinig te bezuinigen viel, was een progres-
sievee belasting op de inkomsten de enige, meest eenvoudige en natuurlijke 
oplossing.. Tenslotte waren alle belastingen tezamen al een omslachtige en 
bedektee inkomstenbelasting.46 De bezwaren die men steevast tegen een in-
komstenbelastingg opperde, werden door Teding van Berkhout één voor één 
ontkracht.. Ontduiking verwachtte hij niet, want de Nederlanders werden 
tochh immer geroemd om hun trouw en eerlijkheid. Bekendmaking der for-
tuinen,, waardoor de handel schade zou leiden, was geen noodzakelijkheid. 
Zijnn oplossing was ludiek: er was slechts een bepaling nodig dat men niet 
minderr dan het werkelijke inkomen mocht opgeven. Zo was ieder vrij om 
méérr op te geven wanneer hij dat voor zijn zaken nodig achtte.47 En de 
belastingg moest zo worden ingericht dat rekening met de gezinsgrootte 
werdd gehouden en er een vrijstelling voor lage inkomens bestond. Met een 
oproepp aan alle burgers van Nederland besloot Teding van Berkhout zijn 
goedd onderbouwde, vooruitstrevende voorstel: 'Indien gij waarlijk een goed 
burgerr zijt, dan verlangt gij billijkheid voor allen, ook al komt het u voor, 
datt zulks met eenig nadeel voor u zelven gepaard zoude gaan.'4* 
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Dezee Pieter Teding van Berkhout maakte deel uit van een groep progres-
sievee liberale mannen zoals die zich na de hervormingen van 1848 ontwik-
kelde.. Onder invloed van de liberale economische ideeën over vrijhandel 
enn de verbeteringen in de sociaal-economische omstandigheden konden 
dee nijverheid en de industrie in Nederland zich ontplooien. Vrijzinnige en 
gedrevenn geesten stimuleerden deze ontwikkelingen, en Teding van Berk-
houtt was een van hen. Teding van Berkhout zelf spande zich vooral in voor 
dee inpoldering en drooglegging van een deel van de Waddenzee, maar liet 
ookk over de belastingen zijn gedachten gaan.49 De maatschappelijke kring 
waartoee Teding van Berkhout behoorde, werd veelal in de (lokale) poli-
tiekk gevonden, waar noblesse oblige en de universele mens samen konden 
komen.500 Deze groep was daarom bij uitstek geschikt om de ongelijke ver-
delingg van de belastingdruk onder de aandacht te brengen. Tenslotte dwong 
eenn oud geslacht soms meer respect af dan nieuwkomers uit de burgerij als 
Thorbeckee of Van Bosse. 

Dee progressieve hervormers die ijverden voor de vooruitgang in Neder-
landd hadden voor de praktische invulling van hun ideeën gegevens nodig. 
Vanaff  de jaren vijfti g is een groeiende waardering voor en gebruik van sta-
tistiekk te zien. Een artikel uit De Gids van 1854 droeg de titel 'Toenemende 
beoefeningg der staathuishoudkunde in Nederland'. Geschreven door een lid 
vann een andere vooraanstaande familie, J.K.W. Quarles van Ufford, werd 
daarinn de lof van het gebruik van cijfers en studie-materiaal gezongen.51 

Hett toegenomen gebruik van de statistiek, waardoor de overheid beter ge-
ïnformeerdd was en meer doordacht besluiten kon nemen, zou wel moeten 
leidenn tot de toename van de volksopvoeding en een vermeerdering van de 
volkswelvaart.. Opvallend was de actieve rol die de overheid in dit artikel 
toebedeeldd kreeg: wanneer zij zich meer op de werkelijkheid zou richten 
doorr van cijfers gebruik te maken, kon zij beter in die werkelijkheid ingrij-
penn en zo het volksgeluk actief bevorderen. De komende jaren was daarvan 
inn de realiteit echter geen sprake. 

Dee minister van Financiën Vrolik stelde zich intussen weinig welwillend 
op.. Menigeen zou zich herinneren hoe hij koppig had geweigerd de kamer-
ledenn inzage te geven in financiële stukken. Het sluitstuk van de begroting 
wass altijd de post 'onvoorziene uitgaven' en toen Vrolik werd gevraagd om 
diee cijfers aan de kamerleden te overleggen, tartte hij hen door pedant te 
stellenn dat hij ze wel had, zelfs voor zich had liggen in zijn portefeuille, maar 
geenszinss van plan was ze openbaar te maken. Een aanwezige journalist 
verhaaldee erover: 'de rechten van het uitvoerend gezag werden door hem 
opp indrukwekkende wijze hooggehouden.'52 



HOOFDSTUKK  4  ACCIJNSHERVORMINGE N 101 1 

Naa het besluit in mei 1854 een deel van de gemaalaccijns te hervormen 
steldee de minister van Financiën teleur. Menigeen verwachtte voorstellen 
vann zijn kant ter verdere verbetering van de belastingen, maar deze bleven 
uit.. Na een halfjaar, in november 1854, werd door vijf kamerleden weer 
eenn initiatiefwetsvoorstel ingediend, ditmaal voor de afschaffing van de 
brandstofaccijns.. Onder de vijf initiatiefnemers bevonden zich wederom 
Vann Bosse, Thorbecke en Van Hoëvell. De oppositie leek met de voormalig 
ministerr van Financiën Van Bosse een machtig wapen in handen te heb-
ben.. Hij bleef streven naar een billijker verdeling van de belastingdruk en 
waarschuwdee telkens dat het vaderland niet te veel mocht leunen op de 
Indischee baten. In de toelichting verklaarden de initiatiefnemers nogmaals 
lieverr de gehele afschaffing van de accijns op het gemaal te zien, maar de 
opbrengstenn daarvan leken hun (nog) onmisbaar. Er moesten in hun ogen, 
tenn bate van het algemeen belang, echter wel accijnzen afgeschaft worden. 
Hett geslacht had te veel discussie losgemaakt, dus nu stelden ze maar de 
afschaffingg van de accijns op brandstoffen voor. Het gemis aan opbrengsten 
zouu weliswaar 2,5 miljoen zijn, maar dat zou, ondanks de waarschuwing 
vann Van Bosse, door de opbrengsten van het cultuurstelsel wel weer worden 
rechtgetrokkenn .53 

Hett voorlopig verslag over dit wetsvoorstel omvatte verschillende me-
ningen.. Enkele kamerleden vreesden dat Nederland betrokken zou raken bij 
dee Krimoorlog, waardoor vermindering van staatsinkomsten door accijns-
afschaffingenn hun onverstandig voorkwam. Anderen brachten daartegen in 
datt juist ontevredenheid onder het volk tot betrokkenheid bij een oorlog 
zouu kunnen leiden en dat daarom de lasten verminderd moesten worden. 
Veell  leden zagen ook liever de accijns op het gemaal geheel afgeschaft, 
maarr die op de brandstoffen werd als een redelijk alternatief gezien, dat de 
minvermogendenn zou baten en de nijverheid stimuleren.54 

Zonderr veel parlementaire discussie werd besloten het voorstel in be-
handelingg te nemen. In het land werd er wel veel over gesproken, en de 
laatstee twee maanden van 1854 stroomden de verzoekschriften binnen. Elk 
daarvann bepleitte accijnsafschaffingen: brandstoffen, geslacht, zout, gemaal. 
Eenn enkeling lichtte zijn verzoek uitvoeriger toe. Zo vroeg de Kamer van 
Koophandell  te Almelo, samen met enkele fabrieken, vermindering van ac-
cijnzenn ter verbetering van de levensomstandigheden van de arbeidende 
klasse.. En H.J. Berlin, een 'volksvriend' uit Amsterdam, wenste de staats-
loterijj  en de accijnzen op het gemaal en de brandstoffen afgeschaft en de 
invoeringg van een inkomstenbelasting en een uitbreiding van het successie-
recht.55 5 
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Eenn maand na het initiatiefwetsvoorstel voor de afschaffing van de 
accijnss op de brandstoffen, in december 1854, werd een 'tegenvoorstel' 
gedaan.. Drie conservatieve kamerleden stelden de afschaffing van de accijns 
opp rogge voor. Onder hen was D. van Akerlaken, de schoonzoon van 
voormaligg minister Van Doorn en een vriend van Van Hall, die hem wellicht 
gestimuleerdd had om deze stap te nemen. In de memorie van toelichting 
lichttenn de drie hun ontwerp toe. Nu het voorstel voor de afschaffing van de 
brandstoffenaccijnss op behandeling wachtte, konden zij hun voorstel niet 
langerr uitstellen. Hun angst was namelijk dat wanneer het eerste voorstel 
werdd aangenomen, de afschaffing van de accijns op rogge er niet door zou 
komenn zonder gelijktijdige invoering van een inkomsten- of rentebelasting. 
Enn daar zij verlichting van de roggeaccijns belangrijker vonden in het 
belangg van 'de mindere klassen* lagen er nu twee initiatiefwetsvoorstellen op 
tafel.. In het voorlopig verslag kwamen ook ditmaal diverse meningen naar 
voren.. Binnen de commissievan rapporteurs waren voorstanders van beide 
voorstellenn te vinden. De meeste leden vonden echter dat hervormingen op 
hett gemaal niet mogelijk waren zonder dat een equivalent gevonden was. En 
datt zou waarschijnlijk, 'zoo men aan dien aandrang [accijnshervormingen] 
tee veel toegaf', de gevreesde income-tax zijn.56 

Tott tweemaal toe moesten de conservatieven een antwoord geven op 
initiatievenn uit de liberale oppositie. Echter, nog voordat één van de lig-
gendee wetsvoorstellen in behandeling was genomen, verraste minister Vro-
likk vriend en vijand door in februari 1855 een wet voor te stellen die de 
heffingg op het gemaal in haar geheel afschafte. De regering was, zoals in 
dee memorie van toelichting te lezen was, tot de conclusie gekomen dat 
eenn gehele afschaffing beter was dan een gedeeltelijke, hoewel het haar nog 
steedss overhaast leek.57 Om de staatsinkomsten op peil te houden wer-
denn hoofdelijke omslagen voorgesteld, die per provincie een vast bedrag 
moestenn opbrengen, tezamen 1,5 miljoen. Die omslagen zouden door ge-
meentebesturenn en commissies vastgesteld moeten worden, waarbij men 
dee belastingschuldigen in klassen indeelde, rekening hield met kindertal en 
minvermogendenn ervan uitsloot. 

Vanzelfsprekendd leidde dit ingrijpende voorstel tot veel discussie. Bijna 
tweehonderdd bladzijden konden in de Handelingen gevuld worden met 
dee toespraken en meningen van de kamerleden en de antwoorden van de 
regering.588 Ondanks deze hoeveelheid woorden werden er nauwelijks op-
vallendee of nieuwe uitspraken gedaan. Uiteindelijk bleek een meerderheid 
voorstanderr van vermindering of afschaffing van de accijns op het gemaal, 
voorall  met het doel de belastingdruk van de laagste klassen te verminde-
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ren.. Dit werd door economische motieven ingegeven, want het volk zou 
beterr gevoed zijn en naar verwachting minder morren en productiever wer-
ken.. Maar ook sociale denkbeelden speelden mee, en afschaffing van de 
gemaalaccijnss lag voor velen op één lijn met de zorgen over pauperisme en 
kinderarbeid.. Het aspect waarover de meeste discussie te verwachten viel, 
dee invoering van een hoofdelijke omslag, was al snel door minister Vrolik 
uitt het wetsvoorstel geschrapt. Daarvoor in de plaats stelde hij nu een ver-
hogingg van de opcenten op de grondbelasting, het personeel, de patenten, 
opp allerlei rechten en op de accijnzen op gedistilleerd en wijn voor. Dit 
zouu de grote aderlating die de afschaffing van de gemaalaccijns zou veroor-
zaken,, namelijk een verlies van ongeveer 4,5 miljoen gulden per jaar (een 
kwartt van alle accijnsinkomsten), enigszins goedmaken. Deze wijziging in 
hett wetsvoorstel had succes en het voorstel voor de afschaffing van de ge-
maalaccijnss werd in juni 1855 met 43 tegen 22 stemmen aangenomen. Van 
Akerlakenn trok hierna zijn voorstel in en de vijf liberalen die afschaffing van 
dee brandstofifenaccijns wilden, verklaarden naderhand dat hun doelen door 
dee afschaffing van het gemaal in die mate bereikt waren dat hun voorstel 
voorlopigg buiten behandeling kon blijven.59 

Hett betekende een overwinning voor Van Hall en Vrolik. Onder hun 
bewindd was een eind gekomen aan de heffing die velen zwaar trof. Van 
Halll  schetste in zijn herinneringen dan ook het romantische beeld van een 
jarenlangee strijd van een minister (hijzelf) en een koning die bleven ijveren 
voorr de afschaffing van de gemaalaccijns ten bate van het volk.60 Dit beeld 
berusttee bepaald niet op de werkelijkheid, want in het verleden had niet 
Vann Hall, maar Van Bosse, in juli 1848, het eerste voorstel voor afschaffing 
vann de gemaalaccijns gedaan.61 Van Hall leek vooral uit op politiek gewin. 
Inderdaadd leverde het hem wel populariteit op, maar van een verkeerde 
groep.. De oppositie steunde het wetsvoorstel voor de afschaffing van de 
gemaalaccijnss namelijk zo krachtig dat het Van Halls medestanders juist 
afschrok.. Hiermee verloor het kabinet de steun van de conservatieven in de 
Kamerr en de middenklasse in het land door een te vooruitstrevend voorstel. 
Enn de oppositie die de liberalen tegen het financiële beleid voerden was, 
ondankss het conservatieve ministerie, succesvol gebleken. 

Dee verdeeldheid onder de conservatieven begon steeds sterker op te spe-
len:: de gematigden, de conservatieven en de anti-revolutionairen hadden 
elkk hun eigen streven en bestonden daarbij geenszins uit hechte groepen. 
Slechtss de anti-revolutionairen zouden vanaf de jaren vijfti g onder lei-
dingg van Guillaume Groen van Prinsterer tot een politieke richting met 
minn of meer eenduidige denkbeelden uitgroeien, maar zij bleven een re-
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latieff  kleine club. De leider van het kabinet, Van Hall, kwam steeds verder 
vann zijn medestanders, de gematigd conservatieven, te staan. De onder-
lingee meningsverschillen en de verkiezingen van 1856, waar de liberalen 
wederomm versterkt uit kwamen, maakten dat het kabinet om ontslag ver-
zocht. . 

Vann Hall bedreef een bijzonder autocratische en persoonlijke manier 
vann politiek. In dat opzicht verschilde hij nauwelijks van koning Willem 
in,, die ook op zijn eigen overheersende manier regeerde, waarbij hij zijn 
persoonlijkee voorkeuren zwaar liet wegen.62 Minister van Financiën Vrolik 
leek,, gezien de vele bedankjes en rekesten in zijn archief, ook regelmatig 
vriendendienstenn te vervullen.63 De nieuwe bestuurlijke indeling, die vanaf 
dee grondwet van 1848 werd uitgewerkt, stond deze praktijken blijkbaar 
(nog)) niet in de weg. Langzamerhand zou het ambtenarenkorps groeien 
enn tezamen met de uitbreiding van de overheidstaken werden de informele 
padenn moeilijker te bewandelen. Maar zover was het nog niet. Minister 
Vrolikk zou na de val van het kabinet-Van Hall overgaan naar het volgende 
kabinet,, dat een nog conservatievere kleur had. 

EenEen zwakke poging tot hervorming: 
ministerminister Vrolik in het kabinet-Van der Brugghen 

Hett kabinet-Van der Brugghen, op 1 juli 1856 onder koninklijke stimulans 
aangetreden,, moest een oplossing vinden voor de verdeeldheid over het 
lagerr onderwijs. Veel protestanten, vooral de anti-revolutionairen, streden 
voorr de oprichting van protestantse lagere scholen mét overheidssubsidie. 
Dezee subsidie werd al toegekend aan neutrale openbare scholen en werd 
nuu ook voor de (op te richten) protestantse gevraagd. De schoolwet die 
onderr dit ministerie in 1857 tot stand kwam, betekende echter een nederlaag 
voorr de grootprotestanten. Voortaan werd het wel toegestaan bijzondere 
protestantse,, scholen op te richten, maar deze zouden geen recht hebben 
opp subsidie. 

Eenn ander punt waar tijdens het kabinet-Van der Brugghen veel discussie 
overr was, waren wederom de accijnzen. De afschaffing van de gemaalaccijns 
hadd het begin van een structurele verbetering van de levensomstandigheden 
voorr het volk ingeluid.64 De bedragen die per hoofd van de bevolking aan 
accijnzenn werden betaald daalden van ƒ6,54 in 1850 naar ƒ5,44 in i860.65 

Maarr ondanks de afschaffing van de gemaalaccijns bestond de vraag naar 
verderee accijnsverlagingen nog steeds. Daarnaast had de afschaffing van de 
gemaalaccijnss voor grote problemen in de gemeentelijke financiën gezorgd. 
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Dee gemeenten mochten sinds 1851 onder voorwaarden opcenten op de 
gemaalaccijnzenn heffen, maar toen dat niet meer mogelijk was door de 
gehelee opheffing van die accijns, bracht het veel gemeenten in geldnood. De 
noodzaakk het gehele stelsel van belastingen te hervormen, mede ten gunste 
vann de gemeentelijke financiën, werd dan ook regelmatig in de Kamer en 
dee pers gehoord. 

Maarr voor er aan de plaatselijke geldnood werd gesleuteld, kwam in 
julii  1857 zonder veel discussie een eind aan de heffing van accijnzen op 
dee brandstoffen voor de nijverheid. Over de eventuele invoering van een 
inkomstenbelastingg werden nog wel veel debatten gevoerd. Bij de beraadsla-
gingenn over de staatsbegroting voor 1857 bleven sprekers aandringen op een 
income-tax,income-tax, en de minister van Financiën, Vrolik, hield vol dat hij daartegen 
wass en dat ook zou blijven.*6 In mei 1857 lichtte hij deze stelling uitvoerig 
toe.. Daarbij verklaarde hij gewoonweg niet in een inkomstenbelasting te 
geloven.. Een vrijblijvende vorm van deze belasting zou te veel ontduikers 
kennenn en een verplichte inkomstenbelasting zou te veel controle vergen: 
'dann moet men haar tot de meest inquisitoriale van alle belastingen maken.'67 

Dee minister zag echter in het karakter van de natie de grootste bezwaren 
tegenn een inkomstenbelasting: 'Nu is er niets dat onzen landaard meer te-
genn de borst stuit dan het blootleggen van fortuin en middelen. Hoe velen 
zijnn er niet die van hun fortuin voor kinderen en bloedverwanten een diep 
geheimm maken?'68 

Niett alleen in de Kamer bleef de invoering van een Nederlandse in-
komstenbelastingg onderwerp van het debat. Ook in de pers bleven voor-
enn - in mindere mate - tegenstanders zich roeren. Er bleek zelfs zoveel 
belangstellingg voor het onderwerp dat er in 1857 een voorlezing en 'ge-
meenzaamm onderhoud' aan gewijd werd in een zaal van Felix Meritis te 
Amsterdam.6**  Daar verdedigde een voorstander, J.T. Buijs, de invoering van 
eenn inkomstenbelasting, terwijl een tegenstander, R.W.C.J. Bake, liever een 
successiebelastingg in de rechte lijn zag ingevoerd. Ook later kamerlid en 
ministerr LD. Fransen van de Putte schreef een pamflet ter verdediging van 
eenn inkomstenbelasting, waarbij hij de voorkeur gaf aan een onderverde-
lingg van kapitalen, zodat de investeringen in de nijverheid niet door een 
belastingg zouden worden geraakt.70 Anderen volhardden in een pleidooi 
voorr een ander belastingstelsel. Een anoniem auteur vroeg zich af of 'na 
zoovelee gedaanteverwisselingen en het afhouwen van menig ziekelijk deel, 
nogg heden ten dage het overschot den naam van stelsel verdient'.71 Hij be-
kritiseerdee het gebrek aan hervormingsgezindheid van Vrolik en vroeg zich 
aff  of de minister wel capabel genoeg was: 
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Dee minister van financiën, voor wiens inborst als mensch en burger, 
voorr wiens gemoedelijkheid als christen wij den meesten eerbied 
hebben,, doch wiens bekwaamheid in regeringszaken, wiens doorzigt 
inn ons belastingwezen, Zijne Excellentie misduide het ons niet, door 
zijnee eigenen wankelbaarheid, ons kwalijk bewezen schijnt.72 

Iemandd die zich openlijk vrolijk maakte over het belastingstelsel was G.T. 
Mohrman.. Hij was een linkse Amsterdamse opposant, die het volk met 
spottendee rijmen wilde wijzen op het - in zijn ogen — scheefgegroeide ac-
cijnzenstelsel.. Eerst riep hij de vrouwen van Amsterdam op om ten strijde te 
trekkenn tegen de boteraccijns, die ingesteld was toen Nederland tegen België 
optrokk en die inmiddels geen wettelijke grondslag meer had.73 Vervolgens 
steldee hij een reeks nieuwe belastingen voor: op vlasbaarden, vrijgezellen, 
renteniers,, bankroetiers en ministerspensioenen. Over die belasting op de 
rentenierss liet hij zich quasi-voorzichtig uit: 

Hett derde voorstel dat 'k u thands 
Eerbiedigg de eer heb voor te dragen, 
Zall  velen uwer licht mishagen; 
Enn 'k heb dus bitter weinig kans -
Daarinn naar 's harten wensch te slagen: 
'tt Betreft den Rijken Rentenier, 
Denn man van weelde en van pleizier, 
Diee zelfs de renten van zijn renten 
Goedschikss niet eens verteeren kan; 
Maarr toch den armen Handwerksman 
Beknibbelenn durft voor weinig centen. 
Dochh 'k roer dat punt niet verder aan, -
Wantt och, dat punt is méér dan teder; 
'kk Leg dus de pen er maar bij neder, 
Enn laat er u maar meê begaan: 
Daarr zijn er in de Tweede Kamer -
Oneindigg vlugger en bekwamer 
Dann ik ben, stil voor blijven staan.74 

Ministerr Vrolik stelde, ondanks zijn vermeende gebrek aan initiatief, vlak 
naa de afschaffing van de brandstofaccijns voor de nijverheid een wets-
ontwerpp voor dat de personele belasting zou hervormen ten bate van de 
plaatselijkee financiën. De meeste gemeenten leden financieel onder de af-
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schaffingg van de gemaalaccijns en zij hadden sterk aangedrongen op andere 
inkomensbronnen.. In de zomer van 1857 ontving de Kamer het ontwerp 
waarinn werd voorgesteld de gemeenten hogere opcenten op de personele 
belastingg en het gedistilleerd te laten heffen. Ook hield het een verzwaring 
vann het successierecht in, waarvan de opbrengsten voor het rijk bestemd 
waren.755 Met het voorstel sloeg Vrolik een andere richting in dan de ja-
renn daarvoor was gevolgd. Geen verlichting van lasten, maar verzwaring, 
voorall  op gemeentelijk niveau, waarbij de nadruk op de verteringen lag. 
Dee liberalen waren hier geen voorstander van, want zij achtten zwaar-
deree heffingen op de inkomsten billijker dan die op de uitgaven. Na het 
zomerreceszomerreces volgde dan ook in november 1857 een tegenvoorstel van een 
groepp gematigde liberalen, waarin de afschaffing van de accijns op het 
geslachtt werd voorgesteld. Met dit initiatief poogde men een keuze te for-
cerenn in de hervormingen van het belastingstelsel: of men dezelfde weg van 
accijnsafschaffingenn zou volgen of meer ingrijpende veranderingen met 
lastenverzwaringg zou starten.76 Opvallend genoeg maakten Van Bosse of 
Thorbeckee geen deel uit van de negen kamerleden die de geslachtaccijns 
wildenn zien verdwijnen. De anti-revolutionaire voorman Aeneas Mackay 
zagg in de afwijzing van Van Bosse een politieke keus en hij analyseerde in 
zijnn dagboek: 

Dee heer Van Bosse heeft zich nogal sterk gekant tegen het wetsontwerp 
vann zijn collega's op de afschaffing van de rechten op het geslacht. Zijn 
politiekee vrienden, de heer Dullert e.a., nemen hem dat zeer kwalijk. 
Anderenn onderstellen dat de heer Van Bosse niet alle schepen achter 
zichh wil verbranden door zich teveel in de oppositie te begeven. 
Inderdaadd zou hij bruikbaar kunnen zijn in een gemengd ministerie 
enn goede diensten kunnen bewijzen.77 

Hett zou nog blijken dat Mackay een vooruitziende blik had, maar eerst 
werdenn de wetsontwerpen voor de belastingherziening van minister Vrolik 
behandeld.. Opvallend was de grote stilte rondom de voorstellen. Geen 
enkell  verzoekschrift ter ondersteuning of ter afkeuring bereikte de Kamer, 
inn de staathuishoudkundige periodieken werd er geen woord aan gewijd en 
slechtss een enkele brochure zag het licht. Een anoniem geschrift weet deze 
zwijgzaamheidd aan wanhoop: 

Hett ontwerp is verontrustend en bedroevend. Men wordt bang in 
zulkk een land. Steeds hoopte ieder weldenkende, op terugneming 
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enn wijziging der voordragt: van daar welligt, dat niemand, sedert 
maanden,, eenige aanmerking bekend maakte, over eene zaak die 
bijnaa allen betreft.78 

Dee auteur hoefde echter niets te vrezen: minister Vrolik bleek niet bereid 
zijnn voorstellen standvastig te verdedigen. De minister verklaarde namelijk 
nogg voor de behandeling dat hij het met elke verandering die voorgesteld 
zouu worden eens zou zijn. En met deze vrijblijvende opstelling was de 
aannamee van de wetsvoorstellen wel gedoemd te mislukken. Toen het 
belangrijkstee onderdeel, de hervorming van de personele belasting, dan 
ookk direct voor het grootste deel werd verworpen, bleef er van de andere 
voorstellenn niets meer over. De minister moest ze wel intrekken en bood 
zijnn ontslag aan, en dat zou het einde betekenen van het kabinet-Van der 
Brugghen.. Want tezamen met het mislukken van de hervorming van de 
rechterlijkee organisatie bracht deze verwerping Van der Brugghen ertoe in 
maartt 1858 het ontslag van het gehele kabinet aan te bieden. Daarmee bleef 
ookk het initiatiefwetsvoorstel voor de afschaffing van de geslachtaccijns 
wachtenn op verdere behandeling en moest een nieuw ministerie bijeen 
wordenn gezocht. 

DeDe baten uit Indië 

Inn de Nederlandse politiek werd nauwelijks stilgestaan bij het feit dat de 
overschottenn op de begroting en de accijnshervormingen die daardoor mo-
gelijkk waren, direct het gevolg waren van de koloniale financiële politiek. Het 
cultuurstelsell  op de eilanden van Nederlands-Indië bracht het moederland 
grotee voorspoed. In de jaren veertig begonnen de Indische baten, het over-
schott op de Indische begroting, langzaam te stijgen. Kon er in 1845 jaarlijks 
nogg ruim 13 miljoen gulden vanuit Indië aan de Nederlandse staatskas wor-
denn toegevoegd, in 1850 was dat gegroeid tot 17 miljoen gulden jaarlijks.7' 
Tott 1854 brachten de producten van het cultuurstelsel jaarlijks weer enkele 
miljoenenn minder op, maar vervolgens namen de baten sterk toe. In 1854 
ontvingg Nederland ruim 20 miljoen, in 1856 ruim 30 miljoen gulden. Het 
volgendee jaar, 1857, werd het recordbedrag van 41,7 miljoen bijgeschreven.80 

Overigenss brachten de 'gewone middelen' in de jaren vijfti g jaarlijks tussen 
dee 64 en 70 miljoen gulden op.81 In de jaren na het recordjaar 1857 zouden 
dee Indische baten sterk schommelen. Zo werd bijvoorbeeld in 1859 'slechts' 
13,66 miljoen gulden opgebracht, terwijl de baten een jaar later 32,3 miljoen 
telden.822 Geen wonder dat er vanaf de tweede helft van de jaren vijfti g meer 
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enn meer gewaarschuwd werd om bij de Nederlandse staatsbegroting niet te 
vastt op de baten te rekenen. 

Dee voorzichtige kritiek op de gretige acceptatie van de baten was voor-
alsnogg grotendeels gericht op de problemen die in Nederland verwacht 
werdenn wanneer de baten zouden verminderen of zelfs opdrogen door 
veranderingenn op de markt (voor koffie of suiker). Op den duur zou de tus-
senkomstt van het Nederlandse bestuur wel beperkt en afgeschaft moeten 
worden,, en dan zou Nederland zonder de baten moeten leven, maar voor-
lopigg vond men dat financieel onverantwoordelijk: het moederland kon 
niett zonder. Wel erkende koning Willem m in de troonrede van 1859 dat de 
'hoogstbevredigendee toestand' van de geldmiddelen de vrucht was van de 
Oost-Indischee bezittingen. En hij sprak zelfs voorzichtig van de bevordering 
vann de welvaart in de koloniën.83 Daarin stond de vorst niet alleen. Kamerlid 
Vann Hoëvell hield regelmatig pleidooien voor een menselijker behandeling 
vann de bevolking van de archipel, en Eduard Douwes Dekker deed in i860 
mett zijn boek Max Havelaar hetzelfde. Daarnaast werd een discussie over 
Vrij ee arbeid' in plaats van het cultuurstelsel gevoerd, dat wil zeggen dat er 
eenn groep ontstond die het stelsel wilde loslaten en het particulier initiatief 
hett werk wilde laten doen, wat de ondernemingslust zou bevorderen en de 
omstandighedenn in Indië verbeteren. 

Maarr alle mooie voornemens ten spijt bleken de voordelen van de miljoe-
nenstroomm uit Indië voor de Nederlandse schatkist eenvoudigweg te verlei-
delijkk om te negeren. Door de jarenlange aanzwellende geldstroom leken de 
Nederlandsee bestuurders roekeloos te worden. De diverse voorstellen voor 
accijnsafschaffingenn in het moederland waren dan ook bijna vanzelfspre-
kendd aangezien de middelen voor de staatskas als vanzelf binnenkwamen. 
Zoo kon zelfs onder conservatief bewind de belastingdruk verlaagd wor-
den,, want het grootste struikelblok, de verhoging van andere belastingen 
alss equivalent voor de afgeschafte middelen, werd door de Indische baten 
vermeden.. Wel werden in 1858, op initiatief van de minister van Koloniën, 
dee plantlonen op de Javaanse koffieplantages enigszins verhoogd, nadat hij 
hadd bepleit dat de Javaan niet vergeten mocht worden wanneer de accijnzen 
voorr de Nederlandse arbeider werden verlaagd.84 Het eigen geweten werd 
verderr gesust door de verzekering dat Nederland wel aan Indië terug zou 
gaann betalen, echter pas wanneer de financiële situatie in het moederland 
datt zou toelaten.85 En met de verlagingen van de accijnzen, en dus van de in-
komstenn voor de staatskas en met het begin van de grootscheepse aanleg van 
dee spoorwegen kon men vooralsnog niet zonder deze extra inkomsten. Deze 
afwachtendee en profiterende houding zou echter nog belangrijke gevolgen 
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hebbenn voor het politieke klimaat. Was de houding van het moederland ten 
opzichtee van de koloniën in de jaren vijfti g nauwelijks een punt op de poli-
tiekee agenda, in de jaren zestig zou het de liberale eensgezindheid verbreken. 

DrieDrie kortstondige conservatieve kabinetten 

Mett het einde van het kabinet-Van der Brugghen in maart 1858 was minister 
Vrolikk ook van het politieke toneel verdwenen. Voortaan zou hij zich met 
spoorwegbestuu ren bezighouden. De formatie van het nieuwe kabinet kwam 
inn handen van Rochussen, de minister van Financiën uit begin jaren veertig. 
Inn de tussenliggende jaren was Rochussen gouverneur-generaal van Indië 
enn conservatief kamerlid geweest; nu had de koning hem voor de formatie 
benaderd.. Een deel van de ministers van het vorige kabinet ging over, maar 
voorr de post op Financiën moest Rochussen op zoek naar een nieuwe 
kandidaat.. Nu kwamen de voorspellende woorden van Mackay uit, die een 
maandd eerder over Van Bosse had opgemerkt dat hij bruikbaar zou kunnen 
zijnn in een gemengd ministerie.»6 De benoeming van Van Bosse als minister 
vann Financiën kon weliswaar de goedkeuring van de anti-revolutionair 
Mackayy wegdragen, zijn liberale vrienden waren er minder over te spreken. 
Velenn verweten hem niet oprecht liberaal te zijn, nu hij zitting nam in 
ditt gemengde, conservatief-liberale kabinet. Toch wekte zijn benoeming 
ookk verwachtingen aangaande voorstellen voor belastinghervormingen. 
Zouu nu eindelijk het stelsel als geheel worden aangepakt, na al die kleine 
veranderingen,, waardoor het evenwicht zoek was tussen directe en indirecte 
belastingenn en de gemeentelijke en de rijksfinanciën? 

Hett verlangen naar nieuwe belastingherzieningen leefde niet sterk in de 
publiekee opinie. Over de jaren waarin Van Bosse het wederom op Financiën 
voorr het zeggen had, van 1858 tot 1860, is geen enkele brochure te vinden 
diee op hervormingen aandringt. Ook in de tijdschriften werd er niet over 
gepubliceerdd en de Kamer kreeg nauwelijks verzoekschriften over accijnzen 
off  andere belastingen. In een kamerrede een maand na zijn aantreden moest 
Vann Bosse zelfs nog die politici teleurstellen die zich wél voor een herziening 
vann het stelsel inzetten. Hij was geenszins van plan het belastingstelsel van 
nieuwee grondslagen te voorzien en verklaarde: 

Eenn nieuw belastingstelsel zou op geheel andere grondslagen moeten 
rusten,, overeenkomstig begrippen, die meer tot den toekomenden 
dann tot den tegenwoordigen tijd behooren. Voor dergelijke verande-
ringg van grondslagen acht ik den tijd nog niet gekomen.*7 
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Hijj  stelde dat de ervaringen uit het verleden hem hadden geleerd dat hij beter 
stapsgewijss te werk kon gaan. Een aantal maanden later was de voorzichtige 
boodschapp in de troonrede dat de geldmiddelen in een gunstige staat waren, 
datt er tegemoetgekomen zou worden aan de financiële bezwaren van de 
gemeentenn en dat enige verlichting van lasten zou worden voorgesteld.88 

Dee minister was voorzichtig. Dat kostte hem een forse aanval van ka-
merlidd J.H.H, de Poorter. Deze schetste in een toespraak het beeld van een 
ministerr die per trein alle provincies doorkruiste, terwijl hij de trein met 
veronachtzaamdee adressen, verzoekschriften en voorstellen voor accijns-
afschaffingenn stookte. Volgens de spreker sloeg de minister geen acht op 
dee wensen die in het land leefden en stelde hij slechts nieuwe belastingen 
voor.899 Een toeschouwer herinnerde zich later: 'De heer Van Bosse was zóó 
woedend,, dat hij met gebalde vuist op de groene tafel sloeg en ten slotte den 
sprekerr den rug toekeerde.'90 Overigens waren de kamerleden sterk verdeeld 
overr het te volgen belastingbeleid. Een voorstel om in- en uitvoerrechten 
tee verlagen kwam niet door de Eerste Kamer en de tegemoetkoming aan 
dee financiële moeilijkheden van gemeenten kwam niet van de grond. De 
voorzichtigee rekenmeester Van Bosse had namelijk tevens rekening te hou-
denn met andere kostbare zaken: de (staats)financiering van de spoorwegen, 
dee waterweg van de hoofdstad naar de zee en de versterking van de strijd-
krachten.. In de troonrede van 1859 werd aangekondigd dat die financiering 
grotee gevolgen zou hebben: 

Doorr deze kostbare ondernemingen, zullen zoo aanmerkelijke lasten 
opp de toekomst gebragt worden, dat het raadzaam zijn zal, aan de 
vroegeree voornemens tot wijziging van het bestaande belastingstelsel, 
voorr zooverre daaruit eene vermindering der gewone inkomsten van 
denn Staat zou voortvloeijen, geen gevolg te geven, dan nadat de 
omvangg bekend zal zijn der uitgaven, die voor groote werken zullen 
wordenn gedaan.91 

Maarr juist de financiering van de spoorwegen bleek de valkuil voor het 
kabinet-Rochussenn te vormen. Het trad eind februari i860 af, nadat een 
wetsvoorstell  voor concessies met staatssubsidie voor bepaalde spoorlijnen 
doorr de Eerste Kamer was verworpen. De hoop van Rochussen dat hij met 
eenn gemengd kabinet de politieke richtingen wel kon verenigen, bleek, zoals 
hijj  later constateerde, te 'onnoozel'.92 

Daaropp gaf de koning Van Hall de opdracht een kabinet te formeren. Van 
hemm werd verwacht dat hij, met zijn bekende handigheid, een oplossing in 
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dee spoorwegkwestie vond. Maar eerst moest Van Hall alweer op zoek naar 
eenn minister op Financiën. Hij polste de kamerleden G.H. Betz en Van 
Rappard,, maar zij weigerden. Hun collega J. Heemskerk Azn. voelde zich 
'niett geheel gaar' voor een ministerpost.93 Nu nam Van Hall, ondanks zijn 
voorkeurr voor Buitenlandse Zaken, de taak zelf maar op zich. Opnieuw paste 
hijj  zijn verdeel-en-heerstactiek toe, en kreeg daarmee een voorstel voor de 
staatsfïnancieringg van het spoor doorgevoerd. De onophoudelijke stroom 
Indischee baten en, in mindere mate, de stijging van de belastingopbrengsten 
maaktenn deze uitgaven mogelijk. Van Halls politieke overwinning zorgde 
err echter voor dat het de man die door velen al verafschuwd werd om 
zijnn arrogante houding naar het hoofd steeg. Hij weigerde na een jaar 
hethet voorzitterschap van de ministerraad, dat wettelijk moest rouleren, uit 
handenn te geven. Hij bleef zo standvastig aan zijn wens vasthouden dat het 
aanbiedenn van zijn ontslag uiteindelijk de enige oplossing bleek. 

Dee aanvallen op Van Hall bleven dan ook niet uit. Binnen en buiten 
dee Kamer bevonden zich vele critici van hem en zijn manier van politiek 
bedrijven.. Een anonieme commentator vatte zijn grieven kort samen: 'De 
geschiedeniss van het laatste ministerie van Hall is leerzaam, doch kort. Zij 
lostt zich geheel op in de omschrijving van het ééne zoo evengenoemde 
woord:: het parasitisme als regeringsbeginsel.'94 Daarmee werden de stelsel-
loosheidd en politieke berekening van de regering bedoeld. Een latere studie 
overr Van Hall stelde dat de minister ten tijde van het gesteggel over het 
voorzitterschapp een 'zeker seniele bravoure' over zich had.95 Maar ook op 
zijnn financiële politiek had men dusdanige kritiek dat de trotse Van Hall 
naa zijn aftreden zijn gelijk poogde te halen met de uitgave van een bro-
chure.. In De uitkomst bevestigt de finantieele opgaven door den minister van 
finantiënfinantiën in i860 gedaan rekende hij omstandig de begroting van 1861 na en 
verdedigdee zijn cijfergebruik.9*  Daarnaast bleef de kritiek bestaan die ook 
Vann Bosse in het vorige kabinet-Rochussen getroffen had: het uitblijven 
vann een herziening van het belastingstelsel. Een anoniem auteur merkte in 
18611 in een artikel in het Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek 
opp dat er minder dan ooit werd geklaagd over de belastingdruk.97 Hij weet 
ditt fenomeen aan de stijgende welvaart en het redelijke karakter van het 
Nederlandsee volk, waardoor men zich erbij neerlegde. Maar welke minister 
zouu het voor elkaar kunnen krijgen het stelsel te reorganiseren? 

Dee minister van Financiën die Van Hall na zijn aftreden verving, kon 
datt waarschijnlijk niet. Johannes Servaas Lotsy (1808-1863) kreeg slechts 
eenn maand de tijd om het ministerschap waar te nemen.98 Tien jaar eerder 
hadd hij Van Bosse tijdens de algemene beschouwingen in 1849 gesteund 
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inn zijn politieke strijd voor een gematigde inkomstenbelasting; nu werd er 
weinigg van hem verwacht. Voor hem waarschijnlijk wel zo prettig, daar hij 
err niet de man naar was om in het middelpunt van de belangstelling te 
staan.""  Snel na het aftreden van Van Hall bleek de overeenstemming onder 
dee andere ministers zo gering dat ze in maart 1861 gezamenlijk hun ontslag 
aanboden.. Voor de derde keer in drie jaar tijd volgde een kabinetsformatie. 

OokOok het volgende kabinet zou het, ondanks de meer liberale kleur van 
formateurr J.P.P. van Zuylen van Nijevelt, niet lang volhouden. Van Zuylen 
wass ooit een medestander van Thorbecke, maar werd nu als afvallig be-
schouwdd omdat hij zonder Thorbecke wilde regeren en enkele ministers 
uitt het vorige kabinet Van Hall over liet gaan. Ook de keus van de minister 
vann Financiën werd bekritiseerd. J.G.H, van Tets van Goudriaan stond als 
liberaall  bekend en had als referendaris aan het ministerie van Binnenlandse 
Zakenn nauw met Thorbecke samengewerkt aan zijn organieke wetten. Maar 
nuu hij in dit gemengde kabinet wilde stappen, zonder de leider van de libera-
len,, werd hem dat ten zeerste kwalijk genomen. De kamerleden volgden de 
regeringg dan ook bijzonder kritisch, en dat maakte de samenwerking er niet 
makkelijkk op. Over de te volgen koloniale politiek verschilden de meningen 
steedss sterker, ook binnen de regering, zodat Van Zuylen na acht maanden 
reedss opstapte. De minister van Binnenlandse Zaken, S. van Heemstra, nam 
dee leiding in het kabinet over. De minister van Financiën moest het in een 
vijandigee kamer, net als de andere ministers, danig ontgelden. Hem werd 
onderr meer verweten geen financiële specialist te zijn.100 Zijn repliek, dat 
zijnn voorgangers dat ook niet waren geweest, was tekenend voor de algehele 
zwaktee van dit kabinet. Toen daarop de begroting stevig werd aangevallen en 
dee Kamer grote veranderingen eiste, betekende dat het einde van het wankele 
ministerie.. Het diende, minder dan een jaar na zijn aantreden, ontslag in. 

GemeentelijkeGemeentelijke financiën 

Zoalss al duidelijk was, kregen de gemeentelijke financiën veel aandacht. 
Eindjarenn veertig waren in veel gemeenten de (opcenten op) accijnzen ver-
laagd,, veelal onder invloed van ongeregeldheden in de plaats zelf of in het 
buitenland.. Vervolgens had de gemeentewet van 1851 grote veranderingen 
inn de gemeentelijke financiële situatie bewerkstelligd. Belangrijke inko-
mensbronnenn als de opcenten op rijksaccijnzen en de meeste gemeentelijke 
accijnzenn moesten binnen vijfjaar opgeheven worden. Hiermee zouden de 
verschillenn in plaatselijke belastingdruk grotendeels verdwijnen. En de ac-
cijnsverminderingenn zouden een soepeler en goedkopere door- en uitvoer 
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vann goederen en dus de vrijhandel bevorderen. Dit kwam tegemoet aan de 
wensenn van velen. Zo ook aan die van de heren Boer en Six tot Oterleek, die 
inn 1850 hun denkbeelden over plaatselijke belastingen in een brochure had-
denn verwoord.101 Zij riepen op om tot een betere overeenstemming tussen 
dee rijks- en gemeentelijke belastingen te komen. Vooral de opcenten von-
denn ze buitensporig hoog en het stelsel van directe én indirecte belastingen 
zorgdee voor verwarring en onbillijkheid. De auteurs pleitten tevens voor 
afschaffingg van de accijnzen, daar die smokkelarij en dus onzedelijkheid in 
dee hand werkten. Ten slotte wezen ze op het feit dat in de grondwet be-
paaldd was, dat de vrije doorvoer van handel niet belemmerd mocht worden 
doorr plaatselijke accijnzen, en klonk hun waarschuwing: 'Eerst bij alge-
heelee afschaffing der stedelijke accijnsen kan de grondwettige bepaling eene 
waarheidd worden.'502 Een jaar later werd hiermee een begin gemaakt door 
dee regelgeving zoals die in de gemeentewet werd voorgeschreven. 

Vanaff  het moment dat de gemeenten hun accijnzen en opcenten moesten 
terugschroeven,, werd gezocht naar andere financiële middelen. Daarbij 
moestt men zich aan een aantal voorschriften houden. Zo was het heffen 
vann opcenten op de directe grond- en personele belasting verplicht voordat 
eenn gemeente een directe heffing op grond van inkomen of weelde, zoals 
eenn hoofdelijke omslag, mocht instellen. En die kwam weer vóór eventu-
elee toegestane gemeentelijke heffingen en accijnzen. Vooral de hoofdelijke 
omslagenn en directe heffingen waren aanleiding voor luide klachten.103 Zo 
hadd bijvoorbeeld de gemeente Leiden een heffing speciaal voor studenten 
voorgesteld.. In een pamflet werd daarop satirisch gereageerd: 

Watt weet een Muzenzoon nu toch van het Kadastrale 
Spreekk liever van een fles met tintlend druivenbloed. 
Minerva,, onze roem, heeft toch ook geen patent. 
Enn dus, o wolkgespan! wij doen niets aan 't betalen, 
Wiee van ons wat begeert, kan 't bij Pipa halen, 
Belastingg is ons vreemd, daarvoor zijn wij Student.104 

Err waren echter ook voorstanders voor de gemeentelijke directe heffingen 
tee vinden, vooral voor kleinere plaatsen, waar ieder elkaar kende en wist 
hoee zwaar de heffingen konden zijn.105 Ook bleef men zich verzetten tegen 
gemeentelijkee accijnzen op de eerste levensbehoeften.106 Ondanks de voor-
schriftenn in de gemeentewet dat ze binnen vijfjaar werden afgeschaft, gaf 
niett elke gemeente daar gehoor aan. Velen vroegen ook na de afschaffing 
vann de rijksaccijns op het gemaal in 1855, een ontheffing aan om nog wel een 
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plaatselijkee gemaalaccijns te mogen heffen. Ook werden andere accijnzen 
sterkk verzwaard, zoals die op alcoholische dranken. Blijkbaar kon of wilde 
menn moeizaam afstand doen van de indirecte heffingsinkomsten. In 1849 
wass de opbrengst van indirecte belastingen in alle gemeenten ruim 8,2 mil-
joenn gulden. En terwijl de regels van de gemeentewet die zouden moeten 
beperken,, groeide in 1865 de opbrengst tot ruim 9,1 miljoen gulden. Echter, 
verzwaringg van de directe gemeentelijke heffingen had ook plaatsgevonden: 
dezee bedroeg in 1849 namelijk ruim 3,2 miljoen en waren in 1865 gestegen tot 
ruimm 7,1 miljoen gulden per jaar.I07 Blijkbaar was de behoefte aan inkomsten 
voorr de gemeenten met de jaren gegroeid en had men, gelijk de bedoeling 
vann de gemeentewet, de verhouding tussen directe en indirecte belastingen 
daarvoorr aangepast. 

Opvallendd is vanaf eind jaren vijfti g de grote vermindering van de 
hoeveelheidd klachten over gemeentelijke accijnzen. De verschuiving naar 
accijnzenn op verbruiksvoorwerpen die minder noodzakelijk waren, de groei 
vann directe heffingen en de langzame verbetering van de economische 
omstandighedenn zorgden blijkbaar voor een soepeler acceptatie van de 
accijnzen.. Toch bestond er nog steeds aandacht voor. Er traden zogenoemde 
volksmannenn naar voren, die de protesten en klachten veroordeelden en 
trachttenn het volk daarmee te mobiliseren. Zij stuurden onder meer adressen 
naarr gemeenteraden en het parlement tegen de hoge belastingen.I08 Ook was 
bijvoorbeeldd in Amsterdam in 1861 door E.H. Hartman de Maatschappij tot 
Nutt van den Arbeidenden Stand opgericht, die onder meer vergaderingen 
hieldd over de afschaffing van accijnzen en het patent.109 

Maarr vanuit de gemeentebesturen zelf klonken wel steeds meer klachten. 
Dee gemeentelijke taken verzwaarden, en daarmee groeide de behoefte aan 
meerr inkomsten. En ondanks de verschuiving van indirecte naar meer 
directee heffingen waren veel gemeenten gedwongen leningen aan te gaan, 
juistt om die directe belastingen niet te hoog op te hoeven voeren.110 De 
vrijheidd die gemeenten hadden gekregen om zelf te beslissen hoe hoog de 
verschillendee heffingen opgevoerd zouden worden, zorgde dan ook voor 
veell  discussie, klachten én politieke betrokkenheid. Juist de middenklasse, 
diee veelal op gemeentelijk niveau wel mocht kiezen en door economische 
enn sociale banden sterk verbonden was met de eigen woonplaats, liet haar 
stemm horen. De plaatselijke, veelal weinig progressieve directe heffingen 
raaktenn haar bij uitstek. Deze relatief grote opoffering had als gevolg dat de 
middenklassee meer zeggenschap ging vragen.''' Zo werkten de gemeentewet 
enn de overheidsbesluiten aangaande rijksaccijnzen door in een grotere 
politiekee betrokkenheid op gemeenteniveau. 



116 6 OMWILL EE DER BILLIJKHEI D 

Dee ruimte die gemeenten hadden gekregen om hun inkomsten en uit-
gavenn te bepalen, lag wel binnen de kaders die door de gemeentewet waren 
opgelegd.. De strakkere voorschriften zorgden naast een grotere zelfstan-
digheidd tevens voor een beperking van de autonomie op financieel gebied. 
Gemeentenn moesten hun heffingen binnen wettelijke grenzen houden en 
warenn afhankelijk van het Provinciaal Bestuur voor de goedkeuring van 
hunn begrotingen. Door die veranderde verhouding deden gemeenten ook 
steedss vaker een beroep op de rijksoverheid voor financiële ondersteuning. 
Toenn Van Hall in i860 minister van Financiën was, zocht hij dan ook naar 
eenn oplossing voor de groeiende financiële nood van gemeenten en de over-
heidssteunn die zij daarvoor vroegen. Hij vroeg aan alle commissarissen van 
dee koning wat volgens hen moest veranderen in de financiële verhouding 
tussenn de gemeenten en het rijk.112 De vraag werd doorgespeeld naar de 
burgemeesterss van de gemeenten, zodat de minister een redelijk goed beeld 
moett hebben gekregen van de moeilijkheden. Desalniettemin zou het tot 
18655 duren voor een nieuwe regeling inging. 

1853-1861 1853-1861 

Dee jaren vijfti g van de negentiende eeuw lieten in de sociaal-economische 
omstandighedenn van de bevolking van Nederland een lichte verbetering 
zien.. Enerzijds daalden de accijnzen op de eerste levensbehoeften, an-
derzijdss leken de laagstbetaalden daar (nog) niet in grote mate van te 
profiteren.1133 Vooralsnog hadden vooral de hogere klassen baat bij de eco-
nomischee opleving."4 Wellicht zorgde dat in die hogere klassen voor een 
uitbreidingg van de aanhang voor de liberale vrijhandelspolitiek, waaron-
derr zelfs een groot deel van de conservatieve (Amsterdamse) elite, die 
eenn groeiende voorkeur voor minder protectie en handelsbelemmeringen 
kreeg. . 

Hett politieke leven ontwikkelde zich naar 'echte' partijpolitiek. Poli-
tiekee richtingen tekenden zich in de Tweede Kamer steeds sterker af en 
zijj  werden bevestigd door de kiesverenigingen, die zich ook meer langs 
ideologischee lijnen groepeerden. Het grootste onderscheid was dat tussen 
conservatievenn en liberalen, hoewel er geenszins sprake was van hechte, 
afgescheidenn groepen. En de kiezers achtten somtijds de confessionele 
tegenstellingenn van meer belang dan de 'staatkundige', zoals rondom de 
Aprilbeweging.1155 Het persoonlijke aspect in de politiek speelde echter in 
hett begin van de jaren vijfti g nog een relatief grote rol. De koning probeerde, 
samenn met de zogenaamde grootprotestanten, de liberale en meer demo-
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cratischee uitwerkingen van de grondwet van 1848 tegen te gaan. Willem 
inn oefende tijdens het kabinet-Van Hall in 1853 nog redelijk veel invloed 
uitt en mannen als Van Hall en Vrolik werkten vanzelfsprekend mee aan 
dee informele netwerken die de politiek (nog) bepaalden. Maar nadat het 
stoff  van de Aprilbeweging was neergedaald, bleek er geen politieke ruimte 
tee zijn om de grondwet van 1848 terug te draaien. De strijd bleef bin-
nenn de grenzen van de liberale constitutie; voortaan werd gevochten om 
dee precieze invulling daarvan. Opvallend in de politieke strijd van deze 
jarenn is de overgang van een persoonlijk, elitair bestuur naar een meer 
'moderne'' politiek, waar richtingen en populariteit een grotere rol gingen 
spelen. . 

Daarbijj  ging het de Nederlandse staatsfinanciën goed. Door de sanering 
vann Van Hall oversteeg de rente van de staatsschuld niet langer het haal-
bare,, terwijl de middelen elk jaar meer opbrachten en de baten uit Indië 
jarenlangg de schatkist spekten. In deze situatie bleek het niet moeilijk een 
meerderheidd voor het afschaffen van de accijnzen op het gemaal (1855) en de 
brandstoffenn ten behoeve van de industrie (1857) te vinden. Ook werd meer 
geldd uitgegeven aan de spoorwegen, de waterwegen en de strijdkrachten. 
Rondd i860 is dan ook een verandering in de financiële normen van de over-
heidd te bespeuren. Men richtte zich niet langer vooral op bezuiniging en 
schulddelging,, maar door de vermindering van de gevreesde 'burden of the 
debt'' verbreedde de begrotingsnorm zich. Dankzij de schuldvermindering 
enn de Indische baten werden grote bestedingen door het rijk, zoals die voor 
dee spoorwegen, geaccepteerd. Ook de bevordering van de welvaart van de 
bevolkingg werd een punt op de agenda."6 

Dee afschaffing van de gemaalaccijns en de hervormingen in de belas-
tingheffingg van de gemeenten, waardoor directe belastingen een grotere 
roll  gingen spelen, leken in deze jaren bijna vanzelfsprekend. De accijns 
opp het gemaal was de heffing die de decennia ervoor het meest onder 
vuurr had gelegen. Nu de schatkist door de baten uit Indië ruim gevuld 
werdd en somtijds zelfs overvloeide, was de tijd rijp om deze accijns af te 
schaffen.. De conservatieven, onder wier bewind de afschaffing plaatsvond, 
warenn ook niet afkerig van de populariteit en steun die ze ermee verkre-
gen. . 

Zoo werkte de centralisatie, die uit de liberale grondwet van 1848 voort-
vloeide,, samen met de economische opleving opvallend stimulerend voor 
hett politieke leven. Juist door de nauwere omschrijvingen in de gemeente-
wett moest er in de plaatselijke financiën veel veranderen, wat zorgde voor 
eenn grotere betrokkenheid bij de plaatselijke politiek. En in de landspolitiek 
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wass de combinatie van groeiende politieke tegenstellingen en ruimte op de 
begrotingg goed voor fundamentele veranderingen in het denken over de 
roll  van de overheid. Daar zou in de komende jaren door alle spelers op het 
politiekee toneel naar worden gezocht. 
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Hett belastingstelsel andermaal onder 
dee loep, 1862-1868 

InIn Nederland zou, in elk geval, eene inkomstenbelas-
ting,ting, nevens de daar bestaande personele belasting 
metmet hare provinciale en gemeentelijke opcenten 
enen nevens de hoofdelijke omslagen der gemeenten, 
thansthans geheel misplaatst zijn. 

Ministerr R.J. Schimmelpenninck, Handelingen 
Tweedee Kamer, Bijlagen 1867 

Naa vijf conservatieve kabinetten kregen de liberalen in 1862 wederom een 
kanss in het landsbestuur. Terwijl de modernisering van de economie voort-
ging,, de baten uit Indië bleven stromen en men zich geen zorgen meer 
hoefdee te maken over de begroting, zetten ook de politieke veranderingen 
door.. Met de groei van de politieke tegenstellingen tekende de (verkie-
zingsstrijdd zich scherper af en profileerden de verschillende richtingen hun 
denkbeeldendenkbeelden meer uitgesproken. Deze factoren zorgden voor een geleide-
lijkee verandering in het denken over de rol van de overheid. De belastingen 
speeldenn in de politieke strijd en de discussies over de overheidsbemoeienis 
-vanzelfsprekend-- een rol. Toen in 1866 de conservatieven tijdelijk het roer 
overr wisten te nemen, leek er dan ook een aantal wezenlijke veranderingen 
plaatss te hebben gehad. 

HetHet leven rond 1862-1868 

Nogg steeds groeide de Nederlandse bevolking opmerkelijk hard en konden 
err rond 1869 3,5 miljoen inwoners worden geteld.1 Gelijktijdig ontstond er 
veell  nieuwe bedrijvigheid en ontwikkelde een deel van de kleine industrie 
zichh tot fabrieken, waardoor steeds intensiever gebruik werd gemaakt van 
stoommachines.. Het leek of Nederland zich in deze jaren in een stroomver-
snellingg bevond, waardoor de economische achterstand met de omringende 
landenn beduidend verminderde.2 Deze economische opgang zorgde op haar 
beurtt weer voor een stijging van de werkgelegenheid, van de koopkracht en 
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duss ook weer van de industrie. Dit had voor de levensomstandigheden van 
dee bevolking een positieve uitwerking. Vanaf i860 stegen de reële lonen, 
terwijll  de prijzen van de levensmiddelen daalden.3 Ook nam het aantal 
mensenn dat een beroep deed op de bedeling af.4 

Err waren echter ook andere geluiden te horen. De jaarlijkse verslagen 
vann gedeputeerde staten van Noord-Holland waren ook in de jaren zestig 
bezorgdd van toon. Zo meldde men over het jaar 1866: 'De toestand van het 
armwezenn schijnt in het afgeloopen jaar over het algemeen minder gunstig 
tee zijn geweest.' En twee jaar later: 'Het jaar 1868 was in vele opzigten een 
zeerr ongunstig jaar. De gezondheidstoestand was slecht [... ] de sterfte was 
hoog.. De prijzen van vele levensbenoodigdheden waren hoog.'5 Wanneer 
dee cholera heerste en de prijzen van levensmiddelen stegen, bleek de opge-
bouwdee reserve van vooral de arme lagen niet voldoende. De beter betaalde 
burgerss bleken al met al meer van de economische opgang te profiteren 
dann de lagere. De ongelijkheid in welstand nam, in vergelijking met de 
jarenn vijftig , in deze periode zelfs toe.6 De verbetering van de levensom-
standighedenn was echter onmiskenbaar en zelfs de lotelingen voor militaire 
dienstt waren, toen de Krimoorlog was beëindigd en de graantoevoer weer 
wass toegenomen, een stuk bruikbaarder voor het vaderland.7 En rond 1870 
legdenn de accijnzen op de eerste levensbehoeften voor de laagste inkomens 
nogg maar beslag op rond de 2 procent van hun inkomen, terwijl dat twintig 
jaarr eerder nog rond de 10 procent lag.8 

Ondankss de vermindering van de accijnzen op de eerste levensbehoeften 
steegg de totale opbrengst van de rijksbelastingen onder invloed van de 
economischee opbloei en bevolkingsgroei met 12 miljoen gulden: van ruim 70 
inn i860 naar ruim 82 miljoen per jaar in 1870.9 De Indische baten stroomden 
ookk in de periode 1862-1868 overvloedig, waardoor de begroting weinig 
problemenn kende. De staatsschuld dook in deze jaren net onder de miljard 
gulden,, terwijl de jaarlijkse rentelast verder daalde van 29 in 1862 naar 27 
miljoenn gulden in 1868.10 De overschotten op de begroting zouden al snel 
eenn bestemming vinden, maar vooralsnog bleef de schatkist uit de zorgen. 
Doordatt de staat minder leningen aanging, zochten beleggers hun heil 
meerr in risicodragend kapitaal, veelal in het buitenland." Tegelijk met deze 
verschuivingg moderniseerde het Nederlandse bankwezen, zodat de toegang 
tott de effectenbeurs eenvoudiger werd.12 Niet iedereen stond te juichen 
bijj  deze ontwikkeling naar een economie waarin bijna alles om kapitaal 
draaide.. Een anonieme brochureschrijver vroeg zich af: 
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Wiee verklaart de psychologische tegenstrijdigheid, dat het zuinigste 
enn in geldzaken angstvalligste volk der wereld de vruchten zijner 
spaarzaamheidd nergens zoo veilig acht — als in de verkwistende 
handd van den Staat?13 

Volgenss de auteur waren (buitenlandse) staatsschulden meestal de naweeën 
vann oorlogen, en was de rente dus 'bloedgeld'. Hij waarschuwde dan ook 
'tegenn dat blinde en onvoorwaardelijke geloof in den Staat en vooral in 
vreemdee Staten, hetwelk in Nederland meer dan in eenig ander land der 
wereldd schijnt te heersenen'.14 De nasleep van de Krimoorlog leek de angst 
vann de schrijver te bevestigen: een internationale handels- en financiële 
crisiss was het gevolg. De Nederlandse staatsfinanciën hadden daar echter 
weinigg onder te lijden, want de gewone middelen en Indische baten vulden 
dee schatkist ruim voldoende. 

Voorr een aantal groepen was dit reden om opnieuw over een herzie-
ningg van het belastingstelsel na te denken. Ondanks de hervormingen en 
afschaffingenn van de afgelopen jaren, die een aanzienlijke verbetering in de 
levensomstandighedenn hadden bewerkstelligd, bleven er stemmen opgaan 
voorr een algehele vernieuwing van het stelsel. Het belangrijkste argument 
wass daarbij dat door de accijnsafschaffingen die hadden plaatsgehad de 
balansbalans tussen directe en indirecte heffingen zoek was. Ook waren regio-
nalee en plaatselijke verschillen blijven bestaan, vooral nu gemeenten voor 
eenn deel zelf hun inkomstenbronnen konden bepalen. Met name in de ste-
denn in het westen en noorden van het land was de belastingdruk relatief 
hoog.155 Toch daalde de druk wel en verschoof deze langzaam van indi-
rectt naar meer directe heffingen, wat vooral de rijkere en middenklassen 
trof. . 

Dee representanten van een deel van de middengroepen en de oude con-
servatievee elite waren door de hernieuwde liberale macht in het defensief 
gedwongen.. Zij zouden in 1866 opnieuw, nu onder leiding van Heemskerk, 
inn de regering plaatsnemen. Daarnaast kon het behoudende deel der natie 
zichh wenden tot de groeiende anti-revolutionaire richting. Beide groepen 
zagenn de maatschappij liever rustig en tevreden, waarin ieder zijn eigen 
plaatss wist en de heffingen betaalde die daarbij hoorden. Het liberale denk-
beeldd van maatschappelijke vooruitgang waarbij elk individu naar eigen 
kunnenn zou moeten presteren en daarbij ook persoonlijk, naar het inko-
men,, belast zou worden, strookte daar niet mee. Maar de zich doorzettende 
industrialiseringg zorgde voor andere verhoudingen in de maatschappij, die 
zichh vervolgens in de politiek vertaalden. Met de economische vooruitgang 
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verzakelijktenn de verhoudingen, waardoor de liberale ideeën van vrije han-
dell  en individuele en maatschappelijke vooruitgang algemener aanvaard 
werden.. De oude elite en renteniers moesten langzamerhand een deel van 
hunn macht inleveren doordat ondernemers en investeerders meer invloed 
kregenn op het economische en politieke leven en het grondbezit als invloed-
rijkee factor aan betekenis inboette.16 Een deel van de elite wist zich overigens 
goedd aan de nieuwe tijd aan te passen. 

Dee verzakelijking en modernisering van de maatschappij hadden hun 
weerslagg op de politiek. De persoonlijke en standsgebonden macht brok-
keldee gestaag af. Ook koning Willem m kreeg steeds minder te zeggen. 
Zijnn intensieve bemoeienis tijdens de conservatieve kabinetten in de jaren 
vijftig ,, met kabinetssamenstellingen en ministersbenoemingen, maar ook 
opp het gebied van onderscheidingen en decoraties, liep aanzienlijk terug.17 

Enn in 1867 verenigde een deel van de liberale kamerleden zich in een liberale 
Kamerclub.. Daniël van Eek, het 'enfant terrible' uit Zeeland, nam daartoe 
hett initiatief, en dertig van de zevenendertig liberale kamerleden traden 
toe.. Waartoe zij zich verenigden bleef voorlopig nog vaag en voorzichtig 
omschreven.. De leden van de Kamerclub ondertekenden een verklaring, 
waarinn ze toezegden 'in het algemeen belang [samenwerking] noodig ach-
tendee (...) te willen medewerken op de wijze later te bepalen'.18 

Dezee liberale Kamerclub was overigens meer een reactie op politieke 
gebeurtenissenn dan een vereniging die de kamerleden stemadviezen gaf of 
zichh voor de verkiezingen inzette.19 Maar voordat deze club werd opgericht, 
zoudenn de liberalen, onder leiding van hun 'oude' leider Thorbecke, een 
aantall  jaren het land besturen. 

Thorbecken Thorbecken 

Dee minister van Koloniën uit het vorige kabinet, James Loudon, werd begin 
18622 door de koning gevraagd een nieuw kabinet te formeren. Willem m 
vestigde,, na de reeks elkaar snel afwisselende conservatieve kabinetten, zijn 
hoopp op een gematigd liberaal, wellicht om de 'echte' liberalen buiten de 
regeringg te houden. De Indië-specialist Loudon achtte zichzelf echter nog 
tee onervaren in de politiek om een kabinet te formeren. Na zijn weigering 
konn de koning niet meer om Thorbecke heen en werd hem de formatie 
toevertrouwd. . 

Hett nieuwe liberale optreden lokte veel reacties uit. Koningin Sophie 
zagg echter waar men het aan te danken had en legde in een brief aan een 
vriendinn uit: 
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Wijj  hebben hier een nieuwe liberale regering. Al die stomme aristo-
cratenn mopperen en klagen, maar het is hun eigen schuld; waarom 
zijnn zij ook te onbekwaam, te dom, om een regering te vormen?20 

Mett die 'stomme aristocraten' kon zij onder meer oud-minister Agnites 
Vrolikk bedoelen, die bij koningin Sophie aan de whisttafel de vergelijking 
zouu hebben gemaakt tussen het tweede ministerie-Thorbecke en een oude 
flesfles wijn: beide smaakten bij 'heropening' veel minder dan de eerste keer.21 

Thorbeckee zelf leidde het departement van Binnenlandse Zaken. Binnen 
kortee tijd had de liberale leider de taken verdeeld. Tijdens zijn tweede optre-
denn koos Thorbecke veel nieuwe gezichten in de regering. Voor Financiën 
sloegg hij Van Bosse over, die samen met de protesterende conservatieven in 
dee Kamer zat. De nieuwe minister van Financiën Gerardus Henri Betz, een 
liberaall  kamerlid, was tamelijk onbekend en net als Van Bosse en Thorbecke 
afkomstigg uit 'burgerlijke' kringen. Dit maakte dat in bepaalde kringen van 
Denn Haag het kabinet ook wel bekendstond als 'het ministerie van burger-
lui'.222 In ieder geval was Betz zoon van een 'olieslager' uit Breda en had hij 
zelff  een aantal jaar gewerkt in de nijverheid. Hij had geen noemenswaardige 
opleiding,, en was dus een autodidact in de staathuishoudkunde en in de 
politiek,, beginnend in de gemeenteraad van Rotterdam. Sedert driejaar zat 
hijj  in de Kamer, waar hij zich boog over financiële zaken. Zijn vriend Van 
Hoëvelll  herinnerde zich: 

Meerr en meer schoot de overtuiging bij hem vasten wortel, dat ons 
financie-stelsel,financie-stelsel, vooral ook de gemeente-accijnsen, eene belemme-
ringg waren voor de vrije ontwikkeling der welvaart van de natie, en 
eenee algemeene hervorming eigenlijk eene levensquaestie was voor 
hett land.23 

Zoo vestigde Betz de aandacht van Thorbecke op zich en de liberale leider 
aarzeldee geen ogenblik bij zijn keuze voor deze nieuwe minister. Het oordeel 
naa de dood van Betz leek de juistheid van deze keus te rechtvaardigen: 

Hijj  was een van dezulken die wij in het gemeenzame leven zoo gaarne 
mett den naam van 'flinke lui' bestempelen. Hij had hetgeen men 
dee goede kwaliteiten van den Nederlandschen aard mag noemen: 
regtschapenheid,, veel gezond verstand, werkzaamheid; daarbij miste 
hijj  sommige vrij algemeene gebreken van onzen landaard: hij was 
niett te schroomvallig; slijmgasterij was hem geheel vreemd; hij zocht 
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dee ware praktijk in het verwezenlijken van goede theorien, niet in het 
angstvalligg tegenhouden van elke nieuwigheid.24 

Dezee 'flinke' minister kon, dankzij een ruime begroting, in de eerstvolgende 
troonredee de koning een aantal verheugende mededelingen laten doen 
omtrentt de staatsfinancièn: 

Dee toestand van 's Rijks geldmiddelen is bij voortduring gunstig. 
Zijj  laten toe, dat, ondanks de uitgaven voor de spoorwegen en de 
emancipatiee der slaven, de schulddelging voortgezet en aan de groote 
waterwegenn naar Zee begonnen worde. Het plan eener geleidelijke 
herzieningg van ons belastingstelsel, waarbij de belangen der gemeen-
tenn in het oog zijn gehouden, zal U worden medegedeeld.25 

Betzz hield vervolgens in september 1862, bij de indiening van de staatsbe-
grotingg voor 1863, een toespraak waarin hij zijn plannen voor de kamer-
ledenn ontvouwde. Eerst stelde hij dat het belastingstelsel 'verzwakt en in 
teringachtigenn toestand' verkeerde. Een kans op verbetering achtte hij ni-
hil:: 'Kracht in zichzelf heeft het niet, en bij een eenigzins ernstigen aanval 
looptt het gevaar in duigen te vallen.'26 Dat wilde de minister voorkomen, 
wantt hij was bevreesd voor de 'schokken en trillingen' die dan zouden 
ontstaan.. Over de gebreken in het stelsel kon hij kort zijn, want ze waren 
alomm bekend: belemmering van de nijverheid, verzwaring van de eerste 
levensbehoeftenn en een ongelijke verdeling van de lasten. De oplossing lag 
volgenss de minister voor de hand en bestond zelfs al gedeeltelijk in de 
vormm van de bestaande patentbelasting. Die was tenslotte eigenlijk al een 
verkaptee inkomstenbelasting en Betz voorspelde dat door de uitbreiding en 
hervormingg van die heffing: 'Wat tot nu toe patentregt genaamd werd, zal 
voortaann bij zijnen wezenlijken naam zou worden genoemd en belasting op 
dee inkomsten heeten.'27 

Overr deze grondige ingreep had Betz in de ministerraad al overeenstem-
mingg bereikt. Ook had hij aan de koning toestemming gevraagd om tegelijk 
mett de begrotingsbesprekingen zijn plannen voor een inkomstenbelasting 
kenbaarr te maken. Daarbij had de minister bij voorbaat stilgestaan bij de 
verwachtee tegenstand, ofschoon hij op het beste hoopte: 

Dee ondergetekende, ofschoon zich geenszins den weerzin ontvein-
zend,, die zich tegen het denkbeeld van eene belasting op de inkom-
stenn pleegt te openbaren, gelooft niettemin dat, zoo immers thans 
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hethet oogenblik déar is, om den gezonden blik der natie te rigten op de 
grondenn van billijkheid en algemeen belang welke een hervorming 
vann het patentregt in den bedoelden zin aanbevelen.28 

Dee koning antwoordde dat hij zich met de aanvraag kon verenigen en hij 
machtigdee de minister om het voorstel te doen.29 

Dee meest ingrijpende hervorming die Betz nastreefde was die van de 
patentwet.. Deze zou van een heffing op de geschatte inkomsten uit bedrijf 
enn beroep uitgebreid moeten worden naar een op de werkelijke inkomsten, 
waarvann de belastingplichtige zelf opgave zou moeten doen. Een uitbrei-
dingg van inkomsten voor de staatskas zou tevens worden verkregen door 
eenn verhoging van de grondbelasting, waarbij alle provincies gelijk zou-
denn worden aangeslagen, en een invoering van een belasting op koffie en 
theee alsmede de verhoging van de bier- en gedistilleerdaccijns. Deze ver-
meerderingg van staatsinkomsten moest een compensatie vormen voor de 
belastingverlagingenn die de minister in gedachten had. Hij stelde namelijk 
dee afschaffing van de accijnzen op brandstoffen, zeep, azijn, geslacht en 
zoutt én de afschaffing van het zegelrecht op dagbladen voor. Daarnaast 
wildee hij de personele belasting uitbreiden en voortaan een deel aan de ge-
meentenn afstaan. De berekening van het resultaat van deze hervormingen 
tezamenn kwam uit op een verschil van 200 000 gulden, in het voordeel van 
dee schatkist.30 

Zoalss de minister had kunnen verwachten, gezien de ervaringen van 
zijnn hervormingsgezinde voorgangers, kreeg hij een stortvloed van kritiek 
overr zich heen. Ook minister Thorbecke werd tijdens een diner rechtstreeks 
aangevallenn door dee vice-president van de Raad van State, die zijn instituut 
gepasseerdd achtte en vond dat Betz de Raad had moeten consulteren, anders 
werdd de Raad 'tot niets gereduceerd'. Daar voegde hij verbitterd aan toe dat 
Betzz meer aan de bedoelingen van het publiek gehecht leek dan aan die van 
dee Raad van State.31 

Inn de Tweede Kamer ging men dieper op de inhoud van de voorstellen 
in.. Volgens een kamerlid was de omvorming van de patentbelasting in een 
inkomstenbelastingg 'anationaal', want: 'Onze landaard heeft als karakteris-
tiekk kenmerk zucht tot geheimhouding van fortuin [...] in geen land zal 
menn dit zoo sterk aantreffen'. Ook verwachtte deze spreker dat de belas-
tingplichtigenn niet oprecht zouden handelen. Hij stelde: 'Deze belasting is 
inn praktijk niets anders dan eene premie op immoraliteit, eene belasting 
waarinn de eerlijke belastingschuldigen altijd te veel en de oneerlijke altijd 
tete weinig dragen.' Als laatste argument om geen inkomstenbelasting in te 
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voerenn gold voor hem het tijdstip waarop de voorstellen werden gedaan: 
'Enn is het vaderland in gevaar, zijn wij op den rand van een staatsbankroet 
waarvoorr alles zoude moeten wijken?'32 

Inn de Eerste Kamer werd bij de beraadslagingen over de begroting voor 
18633 soortgelijke kritiek geleverd. Werd, zoals oud-minister van Financiën 
Vann der Heim stelde, de inkomstenbelasting niet het hardste, ondraaglijk-
stee en ongelijkste middel genoemd? Kon zulk een middel niet slechts in 
buitengewonee omstandigheden worden opgelegd? En waren daarnaast de 
voorgesteldee afschaffingen van de accijnzen niet overdreven?33 Zijn mede-
ledenn in de senaat echoden deze opvattingen over een inkomstenbelasting 
na.344 Overigens greep Van der Heim tijdens de besprekingen meteen de kans 
aann om zijn eigen plannen van twintig jaar eerder in overeenstemming met 
zijnn uitspraken over de voorstellen van Betz te brengen. Hij gaf toe dat ook 
hijj  in 1843 een inkomstenbelasting had willen invoeren, maar het dreigende 
staatsbankroett had hem daartoe gedwongen, en van een inkomstenbelasting 
wass hij nooit een voorstander geweest. 

Dee verdediging van de belastinghervormingsplannen door minister Betz 
wass zwak. Hij stelde dat hij geen aanwijzingen had gevonden voor de ana-
tionalee aard van een inkomstenbelasting en dat er nog altijd de wens voor 
accijnsafschamngenn leefde. Daarbij leek het hem beter om nu, in een nor-
malee en rustige toestand, de belastingprincipes tebediscuteren. Hij verzocht 
dee kamerleden om tijdens de begrotingsbesprekingen de belastingvoorstel-
lenn niet te bespreken, maar de daadwerkelijke wetsvoorstellen af te wach-
ten.355 De kamerleden voldeden echter niet aan zijn wensen: zij wachtten 
dee wetsvoorstellen af noch bediscussieerden de principes. Slechts de be-
kendee argumenten tegen een belasting op het inkomen werden gebruikt: 
ontijdigheid,, onbillijkheid, onzedelijkheid en niet passend bij de lands-
aard. . 

Opvallendd was dat de minister in de Kamer weinig bijval kreeg, alleen 
oud-ministerr Van Bosse beaamde voorzichtig dat de patentbelasting zijns 
inzienss ook een gedeeltelijke inkomstenbelasting was, omdat er de winsten 
enn dus de inkomsten van de industrie mee werden getroffen. Verder wilde hij 
niett op de zaak ingaan, omdat er nog geen daadwerkelijke wetsvoorstellen 
opp tafel lagen.36 Ongetwijfeld waren er meer voorstanders in de Kamer te 
vinden,, maar deze hielden vooralsnog hun commentaar voor zich. Maar 
buitenn de Kamer had men ook wat te zeggen, en de meeste liberale kranten 
bezagenn de plannen kritisch doch welwillend.37 

Meteenn na de bekendmaking van de plannen van Betz verscheen een 
zeerr positieve reactie in De Economist.** De anonieme auteur van het artikel 
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juichtee het liberale karakter van de voorstellen toe en meende zelfs het begin 
vann een nieuw tijdperk te zien. In een brochure kreeg de schrijver van het 
artikell  bijval. De auteur van Een woord over de plannen van den Minister van 
Financiën,Financiën, met betrekking tot de herziening van het belastingstelsel beaamde 
datt Nederland een beter belastingstelsel nodig had. Daar stemden velen 
meee in, maar die overeenstemming hield op bij de uitvoering, 'want de 
vaderlandsliefdee staat bij velen achter de liefde voor de beurs'.39 En hoewel 
hett hem onmogelijk leek een stelsel te vinden dat slechts billij k en recht-
vaardigg werkte, moest elke kans worden aangegrepen. Toch werd in deze 
brochuree kritiek geleverd op een belasting op de inkomsten, die inquisito-
riaall  zou worden. De schrijver zag liever dat er een ingrijpende belasting op 
dee verteringen werd ingesteld. 

Mett deze meningen in zijn achterhoofd moest de minister aan het werk 
enn bleken de plannen ingewikkelder dan gedacht. Een jaar later moest 
Betz,, bij de aanbieding van de begroting voor 1864, meedelen dat hij de 
voorstellenn zou splitsen. De afschaffing van de accijns op de brandstoffen 
zouu daarbij voorrang krijgen, tezamen met een verhoging van de accijns 
opp het gedistilleerd. Over de hervorming van de patentbelasting sprak hij 
vooralsnogg niet meer, wellicht geschrokken door de kritiek op dit voorstel, 
hoewell  ook dit zwijgen hem weer werd verweten. De minister schatte 
blijkbaarr in dat een stapsgewijze aanpak meer resultaat zou opleveren, 
enn dat een meerderheid voor een grondige, principiële verandering in het 
belastingstelsell  niet te vinden was. 

Hett parlement nam het eerste voorstel aan en zo kwam er in 1863, na de 
aanzett van de afschaffing van de brandstoffenaccijns voor de nijverheid in 
1857,, een einde aan de accijns op de brandstoffen voor de bevolking. Tegelij-
kertijdd werd de heffing op het gedistilleerd verhoogd. Ook de suikeraccijns 
werdd in 1865 fors verhoogd. De komende jaren zouden de accijnzen op wijn, 
bierr en gedistilleerd en die op suiker voor flinke stijgingen in de accijns-
opbrengstenn zorgen. Brachten zij in 1850 tezamen nog maar 11 procent van 
dee totale belastingopbrengst van de rijksoverheid op, in i860 was het tot 
144 procent gestegen, en in 1870 zelfs tot 28 procent. Daarentegen daalden 
dee opbrengsten van de overige accijnzen navenant: van 27 procent in 1850, 
naarr 18 procent in i860 en naar 13 procent in 1870.40 Samengeteld bleven de 
opbrengstenn van alle accijnzen zodoende tussen de 32 procent en 41 procent 
uitmakenn van de totale belastingopbrengsten van het rijk, maar verschoof 
hett accent duidelijk naar heffingen die minder op de eerste levensbehoeften 
drukten.. De verzoekschriften die de kamerleden en de regering ontvingen, 
lietenn deze verschuiving ook zien. In vergelijking met de jaren vijfti g werd in 
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dee jaren zestig veel minder geageerd tegen de accijnzen. En wanneer het wel 
gebeurde,, was het vooral tegen de verhogingen op het gedistilleerd samen 
mett klachten over de gemeentelijke financiële nood. 

Ministerr Betz moest zich intussen over de hervorming van de grondbe-
lastingg en de financiële verhouding tussen het rijk en de gemeenten buigen. 
Mett zijn plannen voor de verhoging en gelijkmaking van de grondbelasting 
loktee hij flinke kritiek uit, vooral van de Limburgse kamerleden. Voor de 
provinciee Limburg golden namelijk veel minder zware regels en was de hef-
fingfing op grond lager dan elders. Nu stelde het wetsontwerp dat Betz in 1862 
hadd ingediend voor om het Limburgse voordeel trapsgewijs te laten ver-
minderenn en de tarieven van grondbelasting gelijk te laten komen met die 
vann andere provincies. De Limburgers wilden zich het bestaande voordeel 
echterr niet zomaar laten ontglippen en deden er alles aan om de minister 
opp andere gedachten te brengen. Een jaar later was het voorstel nog niet 
behandeldd en Betz rekte dat, met het oog op de verkiezingen in de zomer 
vann 1864, nog wat langer. 

Ondertussenn werden wel de voorstellen van de minister voor de hervor-
mingg van de personele belasting en een nieuwe gemeentewet behandeld. 
Dezee zou de financiële steun van het rijk aan de gemeenten opnieuw rege-
len.. Het bleek echter bijzonder moeilijk om daar een voor beide partijen 
bevredigendd evenwicht in te vinden. Uiteindelijk kwam het tot een voorstel 
waarr de Kamers zich in konden vinden. Het behelsde de afschaffing van 
allee gemeentelijke accijnzen en de toekenning van het grootste deel van de 
personelee belasting aan de gemeenten waar die werd opgebracht. Gemeen-
tenn mochten eigen directe belastingen als hoofdelijke omslagen uitbreiden. 
Daarnaastt mochten ze kleine indirecte heffingen instellen. Vooralsnog leek 
dezee nieuwe gemeentewet, in werking vanaf 1865, naar tevredenheid gere-
geld. . 

Ministerr Betz had hiermee ontegenzeggelijk een overwinning geboekt. 
Langg kon hij er echter niet van genieten, want er kwam een onverkwikke-
lijkee zaak rondom de verkiezingen en de herziening van de grondbelasting 
aann het licht. In de zomer van 1864 vonden verkiezingen plaats, die in Lim-
burgg voor een groot deel draaiden rond het liggende wetsvoorstel voor een 
verhogingg van de grondbelasting aldaar. Er werden leuzen als 'weg met 
hett ontwerp, weg met de minister van Financiën' gehoord, maar opval-
lendd genoeg wonnen de liberalen de verkiezingen wel.41 Maar meteen na 
dee uitslag werden brieven bekendgemaakt die minister Betz danig com-
promitteerden.. Er werd geschreven, dat hij aan de Limburgse kamerleden 
enn de burgemeester van Maastricht de belofte had gedaan de verhoging 
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vann de grondbelasting in te trekken, wanneer zij zich zouden inspannen 
voorr een liberale verkiezingszege. De insinuaties waren door het kamerlid 
J.H.L.. Haffmans bekendgemaakt, wat hem de levenslange woede van Thor-
beckee zou opleveren, die telkens wanneer Haffmans in de Kamer het woord 
voerdee de zaal uitliep.42 De verontwaardiging van Thorbecke was terecht. 
Toenn de brieven openbaar werden gemaakt, bleek dat Betz weliswaar de 
besluitvormingg over de grondbelasting had vertraagd om zo de verkiezin-
genn te beïnvloeden, maar geen duidelijke beloftes voor afstel had gedaan. 
Inn werkelijkheid waren zijn woorden geweest: 

OokOok de grondbelasting laat ik rusten [...] Aan de Directeur der be-
lastingenn laat ik schrijven om vooral met de meest mogelijke gema-
tigdheidd te werk te gaan en de kleine overtredingen door de vingers 
tee zien. [...] Die overdreven ijver der ambtenaren heeft mij al me-
nigg verdrietig oogenblik gekost. [...] Men zal in Limburg zien dat 
dee Minister van Financiën het zoo kwaad nog niet meent en dat 
zijj  door de nieuwe regeling der belastingen, oneindig meer bevoor-
deeligdd worden, dan zij ooit nadeel hadden kunnen lijden door de 
grondbelastingg en de bieren.43 

Hett was zeker een serieuze poging de Limburgse kiezers te beïnvloeden, 
maarr de aantijgingen over onderhandse beloften waren niet geheel terecht. 
Tochh bleek de laster zoveel invloed te hebben dat Betz in november 1865 
aftrad.. Ook de naam van Thorbecke kwam in een kwade reuk te staan, 
wantt hij zou soortgelijke brieven aan Limburgse politieke vrienden hebben 
gestuurd.. Het liberale kamerlid Van Eek herinnerde zich over de 'brieven-
kwestie':: 'Dit is het eenige geval naar mijn weten waarin Thorbecke niet 
zuiverr gehandeld heeft. Hij moge in verschillende opzigten vreemd zijn ge-
weest,, maar ik heb hem altoos als eerlijken man gekend.'44 Aan de naam van 
Betzz zou het Limburgse schandaal blijven kleven. Wel kon hij volgens zijn 
vriendd Van Hoêvell in de eerdere resultaten van zijn ministerschap troost 
vinden: : 

Betzz vond in zijn geweten, in 't bewustzijn van zijn plicht te hebben 
gedaan,, in de voldoening van de hervorming te hebben tot stand 
gebrachtt die hij zich had voorgenomen, vertroosting te over, bij den 
laster,, die zijn oprechte, ronde, brave inborst in verdenking trachtte te 
brengen.. [...] Den dag van zijn aftreden keerde hij terug naar 't stille 
studeervertrek.45 5 
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Daarr zou Betz zich drie jaar lang over Indische vraagstukken buigen tot hij 
inn mei 1868 tijdens een wandeling, na de uitroep 'Wat een prachtige avond! 
Watt heerlijke lucht!' plotseling dood ter aarde stortte.46 

Uiteindelijkk behandelde de Kamer onder het bewind van de tijdelijke 
ministerr van Financiën N. Olivier, de minister van Justitie, het wetsvoorstel 
voorr de herziening van de grondbelasting. Onder meer Van Bosse, nog 
steedss kamerlid, had hier sterk op aangedrongen, hoewel de minister ad 
interimm er weinig voor voelde een wetsontwerp dat niet het zijne was te 
verdedigen.. Olivier, die slechts drie maanden het departement van Financi-
enn zou beheren, stemde toch in en een meerderheid van de kamerleden 
besloott hierop dat er eindelijk een einde gemaakt moest worden aan de 
bevoorrechtingg van de Limburgse grondeigenaars. In december 1865 kwam 
dee wet tot stand. 

Ondertussenn ontstonden er steeds meer scheuren in de groepen die voor-
eerstt het kabinet steunden. Ook waren strubbelingen op het departement 
vann Koloniën ontstaan. Er bestonden grote verschillen tussen conservatie-
venn en liberalen over de daar te volgen koers. Ook de liberalen waren het 
onderlingg niet eens. Een aantal kamerleden, vooral conservatieven, wilde 
aann het bestaande stelsel van verplichte cultures, waarbij de baten in Neder-
landd terechtkwamen, weinig veranderen. De meest vooruitstrevende groep 
liberalenn was juist voorstander van de vrije toegang voor Europeanen in In-
diëë en van de afschaffing van de verplichte verbouw van cultuurproducten. 
Dee mening van de rest van de kamerleden was een combinatie van beide 
richtingen.. Ministervan Koloniën G.H. Uhlenbeckbehoorde tot die laatste 
groep.. Hij stelde een graduele hervorming in Indië voor, waardoor parti-
culierenn toestemming kregen cultuurondernemingen op te richten. Heftige 
tegenstandd was zijn deel, van linker- en van rechterzijde. De conservatieven 
leekk het waanzin de gulden stroom van baten (deels) te laten stoppen. Maar 
doorr de groeiende opvatting dat er 'iets1 zou moeten veranderen aan de ex-
ploitatiee van de Indische koloniën, zagen ze de bui al hangen en voorspelde 
eenn kamerlid reeds het einde van de batige saldi met de woorden: 'neemt er 
uww hoed voor af, mijne heren, gij zult ze niet weder zien!'47 

Toenn de begroting voor Indië van de minister van Koloniën, waarin de 
voorzichtigee hervormingen van het cultuurstelsel werden aangekondigd, 
inn 1863 door de Eerste-Kamerleden werd afgestemd, trad de minister af. 
Eenn van de meest vooruitstrevende kamerleden was de Zeeuw Fransen 
vann de Putte. Rijk geworden in een Indische suikeronderneming, was hij 
teruggekeerdd naar Nederland om zich voortaan in de politiek met de ko-
loniënn bezig te houden. Als kamerlid protesteerde hij luidkeels tegen alle 
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conservatievee en gematigde geluiden omtrent de hervorming van de Cul-
tuurwet.. De keus voor de leiding van het departement van Koloniën viel 
nuu op deze Isaac Dignus Fransen van de Putte. Hij was een vurig pleit-
bezorgerr van het particulier initiatief in Indië en fervent tegenstander van 
hett cultuurstelsel, waarin hij de overheidsdwang met zijn willekeur ver-
afschuwde.. Voor de liberalen leek hij de juiste man op de juiste plaats, 
enn zijn liefde voor de koloniën was alom bekend: 'Zijn hart lag in Indië; 
Nederlandschee zaken werden in den grond der zaak door hem beoor-
deeldd naar haar vermoedelijke terugwerking op het departement van Kolo-
niën.'4* * 

Dee maatregelen van de nieuwe minister van Koloniën waren talrijk. 
Fransenn van de Putte beperkte de regeringsvoorschriften voor verplichte 
verbouw,, diensten en lijfstraffen, en hij voerde door dat de Indische begro-
tingg voortaan bij wet zou worden geregeld, waardoor het in principe moge-
lij kk zou zijn (een deel van) de Indische baten in Indië zelf te besteden. Maar 
voordatt zijn nieuwe Cultuurwet, die het cultuurstelsel moest omvormen, 
inn behandeling werd genomen, viel de liberale eenheid uiteen. Thorbecke 
enn Van de Putte braken met elkaar na een meningsverschil over de behan-
delingg van een nieuw Indisch wetboek van strafrecht. Thorbecke wilde dat 
perr wet geregeld hebben, Van de Putte pleitte, om de zaken te bespoedigen, 
voorr een regeling per Koninklijk Besluit, iets waar een meerderheid van het 
kabinett en Tweede Kamer achter stond. Het bleek de aanleiding voor een 
definitievee breuk tussen 'oud-liberalen' en 'jong-liberalen', tussen 'thorbec-
kianen'' en 'puttianen'. Als gevolg van dit meningsverschil bood Thorbecke 
enn na hem Olivier zijn ontslag aan en moest er een nieuw kabinet worden 
geconstrueerd. . 

Hett feit dat de liberale leider uit zijn 'eigen' kabinet opstapte om een 
relatieff  klein verschil van mening, duidde op een dieperliggende kloof. Deze 
wass langzamerhand steeds zichtbaarder geworden. Thorbecke werd steeds 
meerr gezien als de representant van de oude garde van 1848. Onder de jon-
geree liberalen heerste ontevredenheid over het ontbreken van een program 
tott verdere hervormingen. Zij vonden Thorbeckes ideeën en bedaarde pas 
hierr debet aan, en hij en de zijnen werden 'ouderwets' en passé gedacht. De 
hervormingsdrangg van Van de Putte sprak veel jonge liberalen aan en zij 
keerdenn zich, samen met Van de Putte, tegen de oude leider. De jonge garde 
stondd een steviger optreden, met meer eenheid en daden voor ogen. Daar 
hoordee een regering bij die niet slechts voor de basis van de maatschappij 
enn van een menswaardig leven zorgde, maar actief optrad om die doelen te 
bereiken. . 
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Opp het ontslag van Thorbecke en Olivier volgde in februari 1866 het einde 
vann het tweede kabinet-Thorbecke. Daarbij werd duidelijk dat, ondanks de 
bereiktee resultaten, de verschillen overheersten. Wel waren de gemeente-
lijk ee financiën door de nieuwe gemeentewet van 1865 hervormd en was 
dee economische liberalisatie door de tariefwet van 1862 met de afschaffing 
vann uitgaande rechten en de verlaging van invoerrechten doorgetrokken. 
Ookk had men geen financiële zorgen gekend door de economische groei, 
stijgendee opbrengsten van de middelen en - nog steeds - de weldadig stro-
mendee Indische baten. Toch leken de sceptische woorden van Vrolik waarbij 
hijj  het kabinet bij aantreden vergeleek met een ten tweede male geopende, 
teleurstellendee fles wijn een rake voorspelling. In vergelijking met het eer-
stee kabinet-Thorbecke was er weinig bereikt en viel het regeringsoptreden 
tegen.. En een onderlinge kloof, die niet meer gedicht kon worden, was het  het 
lott dat de liberalen trof. 

IdeeënIdeeën voor sociale hervorming: de jonge Pierson en Van Houten 

Dee grenzen tussen de oude en jonge liberalen waren zeker niet scherp; zij 
behoordenn geenszins tot afgescheiden partijen met eenduidige denkbeel-
den.. Toch waren er ruwweg twee groepen te onderscheiden. Het grootste 
verschill  tussen die groepen was de rol die de overheid toebedacht kreeg in 
socialee en economische zaken in de maatschappij. De meeste oude libera-
lenn waren voorstander van een beperkte rol, waarbij de overheid slechts 
ingreepp in het wegwerken en voorkomen van belemmeringen in het econo-
mischee verkeer en een gelijke uitgangspositie van de bevolking bevorderde. 
Zijj  baseerden zich veelal op de wetmatigheden zoals die door de econoom 
Smithh waren omschreven en waarin de overheid principieel een kleine rol 
kreeg. . 

Dee groeiende groep jonge liberalen keerde zich echter tegen deze op-
vattingen,, die in hun ogen 'dogmatisch' en te veel op de burgerij gericht 
waren.. Deze stelde meer eisen aan de overheid. Naast de oude opvattingen 
wildee men dat de staat zich er actief voor inzette om het economisch le-
venn te stimuleren, sociale uitwassen in de maatschappij te beperken en de 
zwakkerenn te beschermen. De grond voor deze opvattingen kwam veelal uit 
economischh oogpunt voort, maar tevens uit sociale idealen. 

Binnenn de groepen groeide de overeenstemming. De mannen die zich 
schaardenn achter hervorming van het belastingstelsel, spraken zich veelal 
ookk uit voor ingrijpender overheidsmaatregelen. Tevens streefden ze naar 
oplossingenn voor zaken als de hervorming van het belastingstelsel, de re-
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gelingg van de (afkoopbare) dienstplicht en een betere organisatie van de 
strijdmacht,, het kiesrecht en het onderwijs. Daarnaast hadden enkele spe-
cifiekee zaken, zoals de beperking van kinderarbeid, de aandacht van de 
hervormingsgezinden. . 

Juistt in de jaren zestig bestond er veel aandacht voor kinderarbeid, ook 
vann de kant van de regering. In 1861 liet zij een enquête uitvoeren om 
gegevenss te verzamelen over arbeid door kinderen, daar men dacht dat 
hett werk de kinderen van het onderwijs afhield en zij daardoor fysiek en 
moreell  te gronde zouden gaan.49 Deze inventarisatie van feiten resulteerde 
niett onmiddellijk in een ander regeringsbeleid. Het uitblijven van beleid 
zouu echter wel de discussie omtrent kinderarbeid aanzwengelen, onder meer 
doorr de bekende aanklacht uit 1863 Fabriekskinderen. Een bede, doch niet om 
geldgeld van de schrijver J.J. Cremer. Uiteindelijk leidde de enquête in 1867 tot 
dee instelling van een staatscommissie. Het advies van die commissie toonde 
dee afkeer van staatsoptreden duidelijk aan. Ondanks het rapport, waarin 
voorbeeldenn van de soms vreselijke kinderarbeid werden vermeld, bleven 
maatregelenn uit, want men kon het niet eens worden. 

Doorr het gebrek aan overeenstemming was geen actief overheidsoptre-
denn te verwachten. In de maatschappij klonken echter andere geluiden. Vele 
verenigingenn werden of waren reeds gevormd. Zo deed het kamerlid Zylker 
inn 1866 in de Kamer kond van de oprichting van een vereniging van 'eenige 
wakkeree burgers' te Sneek, mannen van verschillende politieke kleur, die de 
algemenee materiële welvaart wilden bevorderen. Zylker legde uit: 

Menn stelt zich aansluiting en uitbreiding voor, zoo mogelijk door 
hethet geheele land, om dan, als destijds ook in Engeland met de anti-
graanwetvereenigingg is geschied, met vereenigde krachten tegen ons 
nogg altijd eenzijdig belastingstelsel en tot bevordering van een meer 
gelijkmatigg op de inkomsten drukkend stelsel mede te werken.50 

Ookk in bestaande organisaties verdiepte men zich in sociale en economische 
problemen.. Zo stelden de leden van de Vereeniging voor Statistiek in 1868 
eenn commissie in om gegevens over de toestand van de arbeidersklasse te 
verzamelenn en te ordenen. Van deze commissie was onder meer de eco-
noomm Nicolaas Gerard Pierson lid. Deze bezocht, samen met de sociaal 
bewogenn arts S. Coronel, arbeiderswoningen en confereerde met de 'ba-
zen'' over arbeidsomstandigheden. Pierson berichtte zijn vriend, de liberale 
Groningerr politicus Sam van Houten, daarover: 'Het is wel een werk van 
grootenn omvang; maar het moet geschieden.'51 
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Duidelijkk was dat de instelling van deze commissie een reactie was op 
hethet uitblijven van overheidsoptreden op het gebied van woon-, leef- en 
werkomstandighedenn van arbeiders (en hun kinderen). Volgens de voorzit-
terr van de Vereeniging, S. Vissering, was ook de zorg voor de bijbehorende 
statistiekk een taak van de regering, want daar moest zij zich bij het ontwik-
kelenn van beleid op baseren.52 Maar de regering stelde zich ook daarin nog 
jarenlangg afzijdig op. Het gebruik door anderen van statistisch materiaal 
omm beweringen of adviezen mee te onderbouwen groeide daarentegen ge-
staag,, onder meer in De Gids.5i Deze trend viel samen met een algemene 
verwetenschappelijkingg in de jaren zestig, ook in de staathuishoudkunde. 
Piersonn en Van Houten waren daar duidelijke exponenten van in hun aan-
vall  op het economisch dogmatisme. In zijn Gids-artikel uit 1866 'De staat-
huishoudkundee als wetenschap en kunst' viel Van Houten de zogenaamde 
natuurwettenn die in de staathuishoudkunde werden gebruikt, scherp aan.54 

Hijj  verdedigde dat slechts door kennis van alle vlakken van de maatschap-
pijj  'regelen van gedrag' konden worden omschreven, en niet door vage, 
kunstzinnigee wetmatigheden. Daarbij stond Van Houten steeds, in navol-
gingg van de econoom J.S. Mill , de bevordering van het algemeen belang 
voorr ogen, waardoor vanzelf het eigenbelang zou profiteren. De overheid 
zouu 'per geval' moeten bepalen wat haar - al of niet actieve - opstelling 
moestt zijn, maar altijd met de bevordering van het algemeen belang voor 
ogen.55 5 

Vann Houten en zijn vriend Pierson vonden in deze jaren van zoeken 
naarr een nieuwe (economische) moraal veel steun bij elkaar. In een brief 
aann Van Houten schreef Pierson: 

Honderdd maal wensch ik U bij mij, ginds in dien gezelligen hoek bij 
hethet knappend haardsteevuur, om eens recht veel, over alles met U te 
praten.. [...] onze beginselen hebben een veel wijder strekking, dan 
doorr den kring van het economisch onderzoek wordt aangewezen.56 

Dee twee vrienden hadden elkaar waarschijnlijk ontmoet bij de in 1861 mede 
doorr Pierson opgerichte Staathuishoudkundige Vereeniging te Amsterdam, 
waarr ook van gedachten werd gewisseld in een 'kring van economisch 
onderzoek'.577 Pierson zocht als autodidact econoom veel contact met andere 
economischh geïnteresseerden. Niet alleen binnen deze vereniging, maar 
ookk in de Vereeniging voor Statistiek en in de Vrijdagsche Vereeniging, 
eenn debatingclub, waarin de leden kennis deelden en gediscussieerd werd. 
Piersonn betuigde zich tevens politiek geïnteresseerd en werd in deze jaren lid 
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vann de Amsterdamse kiesvereniging De Grondwet, een gematigd liberale 
club.. Na de aftreding van Thorbecke zouden dit soort jong-liberalen de 
overmachtt in het nieuwe kabinet krijgen. 

FransenFransen van de Putte: ïndië als splijtzwam 

Nadatt de ministers Thorbecke en Olivier, die respectievelijk de posten van 
Binnenlandsee Zaken, Justitie en Financiën bezetten en daarmee het hart 
vann het kabinet uitmaakten, na de aanvaring met de jong-liberalen, in de 
persoonn van de minister van Koloniën Fransen van de Putte, hun ontslag 
haddenn ingediend, werd dezelfde Fransen van de Putte voor het blok gezet. 
Ondankss het feit dat hij steeds meer als de nieuwe liberale leider werd gezien, 
moestt hij voor de benoeming van de open ministersposten terugvallen op 
dee ervaren politicus Van Bosse. En deze weigerde zijn medewerking, mits 
hijj  zeggenschap in de formatie kreeg. Aldus geschiedde, en Van Bosse werd 
inn februari 1866 voor de derde maal minister van Financiën, met naast hem 
opp Justitie C.J. Pické en op Binnenlandse Zaken J.H. Geertsema. 

Vóórr deze benoeming zat Van Bosse in de Tweede Kamer en er had zelfs 
eenn internationale carrière geschemerd. De regering van Oostenrijk had 
hemm gevraagd een advies uit te brengen over een oplossing voor de penibele 
toestandd waarin de staatsfinanciën van dat land zich bevonden. Men vroeg 
hemm zelfs minister van Financiën te worden. Van Bosse, voorzichtig als altijd, 
schreeff  wel het gevraagde rapport, maar schrok terug voor de verwachte 
tegenstandd die hij als buitenlands minister zou krijgen.58 En snel hierna 
konn hij weer in de vaderlandse regering plaatsnemen. Opvallend waren de 
reactiess die dat teweegbracht. Oud-minister Van Hall sprak, vlak voor zijn 
dood,, in een helder ogenblik zijn blijdschap uit over Van Bosses aantreden: 
zoo was de portefeuille in goede handen.59 Zijn ervaring en voorzichtige 
financieringfinanciering pleitten echter ook tegen Van Bosse. Een anoniem auteur 
wijddee een hele brochure aan Van Bosse, daarmee reagerend op een kritisch 
artikell  in de Arnhemsche Courant over de minister. De uitspraken logen er 
niett om: 

Datt hij een eerlijk boekhouder en rentmeester geweest is, en het 
staathuishoud-boekjee altoos naauwkeurig nacijferde, erkennen wij 
volkomen.. Maar wanneer men een hervormer noodig heeft, kan men 
eenn administrateur niet gebruiken. [... ] De heer van Bosse zoekt naar 
dee goede wet, als de blinde man naar de regten weg, - al rondtastende. 
Vann daar komt het, dat hij telkens het hoofd stoot, struikelt en valt. 
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[...]]  De liberale partij heeft nieuwe en versche krachten noodig, 
jongee strijders in plaats van invaliden, capaciteiten in één woord, 
dochh geene versleten reputatiën gelijk de heer van Bosse er eene is.60 

Hett was wellicht een geluk voor Van Bosse dat er weinig financiële zor-
genn bestonden - de begroting sloot nog steeds met een overschot - en dat 
err geen belastingvraagstukken op de agenda stonden. Het liberale kamer-
lidd Zylker kon het evenwel niet laten om er toch bij de minister op aan 
tee dringen om een wet te ontwerpen die de rente zou belasten. Volgens 
Zylkerr was dit 'het eenige middel om tot grondige hervorming en eene 
evenredigee verdeeling der belastingen te komen'.61 Veel bijval kreeg hij ech-
terr niet, en zelfs verzoekschriften aangaande belastinghervormingen bleven 
nagenoegg uit. De afschaffing van vele accijnzen, een gevulde schatkist en 
eenn bedaarde minister hadden vooralsnog de belastingagenda schoonge-
veegd. . 

Maarr de Indische koloniën speelden wel een rol in de discussies in en 
rondd de Kamer. Niet alleen was Thorbecke reeds opgestapt naar aanleiding 
vann de hervorming van het strafrecht aldaar, Fransen van de Putte moest 
eenn ware strijd met de Kamer leveren bij de verdediging van zijn ingediende 
Cultuurwet.. In deze wet werd de weg vrijgemaakt voor particulieren om 
inn Indië gebruik te mogen maken van gronden en arbeidskrachten. Zo zou 
Indiëë deels individueel bezit kunnen worden. Ook zou de wet Javanen de 
doorr hen verbouwde grond deels in bezit geven. In de Kamer bestond hier 
grotee weerstand tegen, waarbij vooral het argument werd gebezigd dat men 
err in Indië weinig op vooruit zou gaan en de Indische rechtspraak in de knel 
zouu komen. Opvallend genoeg nam Thorbecke de leiding in de oppositie, 
bijgevallenn door een groep gematigde liberalen. Ook de gebruikelijke bond-
genotenn van de liberalen wanneer zij in de regering zaten, de katholieken, 
gingenn niet mee met Van de Puttes voorstel. Hun was recentelijk door de 
pauss verboden nog langer het liberalisme te steunen.62 Na een amendement, 
datt door een meerderheid van de Kamer gesteund werd, trok Van de Putte 
zijnn Cultuurwet in en diende het kabinet, vier maanden na aantreden, zijn 
ontslagg bij de koning in. 

Dee nederlaag van Van de Putte was een klap in het gezicht van de 
vooruitstrevendee liberalen. Van de Putte zelf weet de mislukking van zijn 
Cultuurwett aan zijn plaats buiten die gevestigde orde, als niet-rechtsgeleerde 
'Indiegast'.633 Zijn verslag aan Pierson, die de nederlaag ook betreurde, 
getuigdee van verslagenheid. Pierson deed op zijn beurt verslag aan zijn 
vriendd Van Houten: 
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Hoee treurig zijn de zaken in den Haag geloopen. Ik sprak gisteren 
aldaarr den voormaligen Minister van Koloniën, vdPutte, die mij 
alless in zijn kleuren en geuren vertelde. Hij is gedegouteerd over de 
ellendigee knoeierijen, waarvan hij de dupe is geweest en verlangt 
niett weder Minister te worden, zoolang de Kamer niet een geheele 
hervormingg heeft ondergaan.64 

Maarr hoe moest die hervorming tot stand komen? Meegesleept door zijn 
teleurstellingg én enthousiasme, zag Pierson een antwoord in kiesrechtuit-
breidingg en een andere politiek, met een nieuwe 'partij' van jong-liberalen. 
Hijj  verzuchtte tegenover Van Houten: 

DochDoch hoe daartoe te komen zonder uitbreiding van het kiesrecht? Wij 
wordenn tegenwoordig door eene klasse geregeerd, waartoe juist niet 
dee meest vooruitstrevende elementen onzer natie behooren. Mijns 
erachtens,, behoort kieswethervorming het eerste artikel te zijn van 
elkk liberaal programma. Zonder dat, kunnen wij geen stap verder 
komen.. Het jonge Holland moest meer van zich doen hooren. Eene 
nieuwee partij moest het vormen, een partij van ware liberalen, die zich 
evenn sterk tegen het conservatisme als tegen het pseudo-liberalisme 
aankantte,, dat tegenwoordig boven drijft.65 

Vooralsnogg profileerden de 'ware liberalen' zich niet met de roep om kies-
wethervorming.. Hun aandacht was vooral gericht op een verandering van 
hett koloniale beleid, wat voor veel politiek rumoer had gezorgd en dat zou 
blijvenn doen. 

DiscussieDiscussie over Indië 

Inn de eerste helft van de jaren zestig hadden zich rond het vraagstuk van 
dee exploitatie van de koloniën twee richtingen gevormd. Daarbij wilde de 
enee groep met de verplichte verbouw van cultures en afdracht van baten 
aann het 'moederland', zoals dat al jaren succesvol in praktijk was gebracht, 
verdergaan.. De opbrengsten van de batige sloten aan Nederland konden 
off  mochten volgens hen niet worden gemist. De bedragen die in de jaren 
zestigg werden bijgeschreven, waren, net als het decennium ervoor, bijzonder 
ruim.. Het jaar 1862 viel wat tegen met een afdracht van 'slechts' 20 miljoen 
gulden,, maar dat werd snel goedgemaakt. 1863 was namelijk een topjaar en 
konn het dubbele bedrag worden bijgeschreven: ruim 40 miljoen gulden. De 
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driee volgende jaren brachten telkens ruim 30 miljoen op, hoewel vanaf 1867 
dee opbrengsten flink daalden tot rond de 12 miljoen gulden.*6 Voor velen 
warenn de bedragen uit Indië, die zonder slag of stoot op de rekening van 
Nederlandd konden worden bijgeschreven, genoeg reden om geen moment 
aann de noodzaak van het voortbestaan van het cultuurstelsel te twijfelen. 

Dee andere groep bestond vooral uit 'jong-liberalen'; zij hadden de In-
dischee splijtzwam binnen de liberale richting gebracht. Zij stelden veran-
deringenn in het oude cultuurstelsel voor, die vooral vermindering van de 
overheidsbemoeieniss behelsden, hoewel er ook andere eisen ten aanzien 
vann de Indische bevolking en herziening van de financiële verhouding tus-
senn Nederland en Indië werden gesteld. De plannen van de jong-liberalen, 
waarinn individueel bezit, meer vrijhandel en rechtspraak en minder wil-
lekeurr en machtsmisbruik in de koloniën werden bepleit, gaven blijk van 
eenn duidelijk liberale ideologie. Maar de financiële voordelen voor Ne-
derlandd werden niet uit het oog verloren. Volgens de tegenstanders van het 
cultuurstelsell  zou het echter beter en rechtvaardiger zijn wanneer ofwel par-
ticulierenn toegang tot Indië kregen, die weer door hun belastingafdrachten 
enn door de handelstoename de Nederlandse schatkist zouden vullen, ofwel 
eenn ander systeem van koloniale afdrachten zou worden ontworpen. Bij dit 
laatstee werd dan gedacht aan een vast bedrag dat Indië aan Nederland af zou 
dragen,, al of niet gekoppeld aan de toestand van de Nederlandse schatkist. 
Bijj  de bespreking in de Kamer van een dergelijke vaste bijdrage verbond Van 
Bossee deze aan de belastingen. Hij merkte fijntjes op dat een vaste regeling 
zouu kunnen leiden tot verhoging van belastingen of de instelling van nieuwe 
heffingen.. De stroom van kritiek die dat in de pers losmaakte, liet andermaal 
dee grote afkeer tegenover belastingverhoging en -vernieuwing zien.67 

Dezee hervormingsgezinde groep groeide in de jaren zestig gestaag. Van 
belangg was het verschijnen van de roman Max Havelaar van Douwes 
Dekkerr in i860; in datzelfde jaar was de Oost-Indische Club opgericht, waar 
koloniaall  geïnteresseerden informeel kennis konden opdoen en konden 
debatterenn over Indië. In 1866 schaarde deze club zich rond de hervormer 
mett het Indische hart, Fransen van de Putte.68 Er werd tegelijkertijd veel 
gepubliceerdd over de koloniën, onder meer in De Gids. Daarin sprak men 
zichh uit voor een heldere regeling van de financiële verhouding tussen 
Nederlandd en Indië, voor afschaffing van het cultuurstelsel en een ruimere 
bestuurlijkee zelfstandigheid van de kolonie.69 

Dee jonge Pierson had een grote interesse in de koloniën. Toch vond hij 
dee politieke strijd erover te ver gaan blijkens zijn verzuchting in een brief 
uitt 1866 aan Fransen van de Putte: 'er is wat Spaansche vlieg noodig tegen 
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overr die koloniale questie, die al te uitsluitend al onze politieke bewegingen 
beheerscht.'700 Toch zou hij zich intensief en publiekelijk aan de Indische zaak 
verplichtenn door in 1868 een zestal lezingen te houden, die druk bezocht 
enn besproken werden. Hierin sprak de econoom zijn principiële afkeuring 
vann het cultuurstelsel uit op grond van het gebrek aan concurrentie dat 
eenn monopoliestelsel met zich meebracht. Volgens hem mocht de staat niet 
tegelijkk als producent en als koopman optreden, want daardoor werden 
dee economische verhoudingen te ernstig verstoord. Slechts de financiële 
noodd in Nederland in de jaren dertig en veertig had de invoering van het 
stelsell  gerechtvaardigd, maar daar was nu geen sprake meer van. Daarom 
riepp Pierson op tot de afschaffing van het stelsel, waardoor het Nederlandse 
particulieree initiatief zou opbloeien, waar de schatkist wel bij zou varen en 
watt beter zou werken voor de Javanen.71 

Dee troonrede van 1867 benadrukte het belang van de koloniale discussie. 
Werdd er dat jaar niets over de middelen of de staatsfinanciën gemeld, over de 
koloniënn deelde de koning mee dat zijn eerste zorg de krachtige bevordering 
vann het staatsbelang in Indië zelf zou zijn, met rust en tevredenheid onder 
dee bevolking. Want de vele uiteenlopende eisen en meningen hadden hun 
invloedd op de gang van zaken in Indië. Ook zou de koning meewerken 
mett de ontwikkeling van de landbouw en de nijverheid door particulieren 
aldaar.72 2 

Duidelijkk was dat de hervormingen rondom Indië op gang waren ge-
komen.. In de jaren zestig werd een aantal cultuurproducten afgeschaft, 
waardoorr uiteindelijk slechts de verplichte verbouw van suiker en koffie 
overbleef.. In 1870 zou ook de suiker sterk verminderen, wat de baten dra-
matischh deed verminderen, en werd de weg voor particulieren om woeste 
grondenn te kopen en te exploiteren opengesteld. Tevens plaatste men vraag-
tekenss bij de Nederlandse expansie binnen de Indische archipel.73 Voorals-
nogg vloog men elkaar over deze onderwerpen danig in de haren. Tekenend 
voorr de geringe mate van overeenstemming was de afkeer die de schrijver 
Douwess Dekker van de politicus Fransen van de Putte had, terwijl beide 
zozeerr met de Indische zaak begaan waren.74 Enkele Indië-denkers vonden 
well  overeenstemming in de overtuiging dat er hervormd moest worden, 
maarr de groepen bleven gefragmenteerd. Vanaf i860 kwam de kwestie of 
Indiëë zelf van het beleid moest kunnen profiteren regelmatig ter sprake. 
Maarr eerst moest de angst dat Nederland niet zonder koloniale baten zou 
kunnenn overleven weggenomen worden. 
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HetHet kabinet-Van Zuylen-Heemskerk: een democratische crisis 

ïï juni 1866 bracht, met het aftreden van het kabinet-Fransen van de Putte, 
eenn conservatief gezelschap aan de macht. De conservatieven hadden zich 
naa hun suprematie in de jaren vijfti g gedeeltelijk vernieuwd en hadden een 
nieuwee leider gekregen in de persoon van J. Heemskerk Azn., de man die 
zichh in i860 nog 'niet geheel gaar' had gevoeld voor een ministerspostt onder 
Vann Hall.75 Voor zijn generatie conservatieven gold dat zij de grondwet 
vann 1848 weliswaar geheel accepteerden, maar de liberale economische 
beginselenn wilden afzwakken. Daarnaast waren velen van hen afkerig van 
dee katholieke deelname aan het landsbestuur en keerde men zich tevens af 
vann de protestantse orthodoxen, die een klein, maar overtuigd deel van de 
Kamerr uitmaakten. Zo stonden de conservatieven tussen alle richtingen in 
enn helden afwisselend naar elk daarvan over, afhankelijk van de politieke 
onderwerpenn die speelden en de verwachte medestand. 

Onderr de hervormingsgezinde liberalen heerste teleurstelling over het 
mislukkenn van het kabinet-Fransen van de Putte. Pierson sprak in een 
brieff  aan de econoom Vissering onomwonden zijn ongeduld uit, bijkans 
wanhopendd vanwege het verwachte uitblijven van vernieuwingen: 

Onzee 2e Kamer representeert niet, m.i. de beste elementen in ons 
volk;; het representeert niet mij en de velen die eenstemmig met mij 
denken.. Wij willen geen kruideniers financiën a la van Bosse, geen 
eeuwigg durend uitstel van de regeling van Hooger Onderwijs, geen 
Wetboekk van Koophandel dat verouderd is, geen Schoolwet, waarin 
mett woorden gespeeld wordt, geen Kieswet, die de bourgeoisie opper-
machtigg maakt, geen Code Penal, waarin staking van arbeid strafbaar 
is.. Wij zijn nu eenmaal jongen ons geduld is niet bijster groot. [...] 
Watt een ontboezeming zult gij uitroepen. Maar waarlijk ik kook te-
genwoordig.. Het publiek belang is nu eenmaal het hoofdbelang; en 
hett publiek belang wordt verwaarloosd op een treurige manier.76 

Ondankss het ongeduld van Pierson en de zijnen besloot koning Willem m 
tott een ministerie dat geen 'partijministerie' was. Zijn keus viel op J.P.J.A. van 
Zuylenn van Ni je velt, die bekendstond als anti-revolutionair, maar algauw 
zijnn principes liet varen, en op de conservatief P. Mijer, die geacht werd 
hethet vraagstuk rond de koloniën op te lossen.77 Heemskerk bestierde het 
departementt van Binnenlandse Zaken, en voor Financiën kwam men uit bij 
Rutgerr Jan Schimmelpenninck. Deze man was de kleinzoon van de bekende 
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gelijknamigee raadpensionaris. Hij stond in hoge gunst bij koning Willem 
iu.. Wellicht verklaarde dat zijn benoeming, want van enig verstand van 
financiëlefinanciële zaken was niets bekend.78 De kenschets van een Britse diplomaat 
overr deze minister was kort en krachtig: 'Grandson of the Pensionary. 
Ambitious,, aristocratie. Rich by marriage.'79 

Inn de troonrede van 1866 kon de koning melden: 

Dee toestand van 's Rijks geldmiddelen laat toe, zonder buitengewone 
maatregelenn noch vermeerdering van lasten, in alle eischen der dienst 
tee voorzien, de uitgaven voor onze weerbaarheid benoodigd te be-
strijdenn en met den aanleg der Staatsspoorwegen geregeld voort te 
gaan.80 0 

Dee verhoogde weerbaarheid werd nodig gedacht nu het in Pruisen gistte. 
Dezee buitenlandse spanningen brachten ook in het kabinet spanningen 
teweeg,, daar de Pruisische expansie gevolgen kon hebben voor de positie 
vann de provincie Limburg, die bij de Duitse Bond was aangesloten. 

Maarr ondanks deze gunstige stand van de schatkist had de minister 
vann Financiën bij zijn aantreden voornamelijk kritiek op zijn voorgangers; 
schilderdee de financiële situatie zwart af en keerde zich daarom tegen elke 
vroegerr voorgestelde hervorming. Zo wees hij het voorstel van oud-minister 
Betzz af, die de patentwet wilde uitbreiden tot een inkomstenbelasting. Dit 
plann was weliswaar niet meer in behandeling, maar er werd wel aan gerefe-
reerdd bij de besprekingen van de begroting voor 1867. Kamerlid F.W.C. Blom 
drongg er bij de minister op aan niet te lang te wachten en iets te doen aan 
dee patentwet, 'eene onzer allerslechtste wetten'.81 Daarop hield het kamer-
lidd S.W.H.A. van Beyma thoe Kingma een vlammend pleidooi voor de 
instellingg van een inkomstenbelasting: 

Hoezeerr ik eene groote oppositie verwacht, wil ik toch aandringen 
opp eene belasting, gegrond op de beginselen der Grondwet, op bil-
lijkheidd en regtvaardigheid, eene belasting die tot waarheid maakt, 
datt in het stuk van belasting geen privilegie kan bestaan; eene be-
lastingg die niet hoofdzakelijk handel en nijverheid drukt, maar in 
hett algemeen alle rentheffers van roerende kapitalen. Ik geloof dat 
wanneerr men eene wet maakt die wel eene income-tax is genoemd, 
menn voldoet aan hetgeen sedert 1848 steeds de bedoeling is geweest, 
datt die de hoofdbelasting zou zijn, waarop de overige belastingen 
zoudenn steunen.82 
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Hett kamerlid G.M. van der Linden koppelde de wens van Van Beyma 
thoee Kingma aan de benodigde hogere uitgaven voor het departement van 
Oorlog.. Hij beredeneerde dat ieder die nu aandrong op een verhoging 
vann de uitgaven voor de verdediging onmogelijk zou kunnen aarzelen 
zijnn stem aan een belasting te geven die deze uitgaven zou betalen.83 De 
plotselingee aandacht van de liberale oppositie voor een inkomstenbelasting 
wass opvallend. In de oppositie gezeten leek zij een veel groter voorstander 
vann belastinghervormingen dan in de regering. 

Dee conservatieven deden een poging deze roep om een inkomsten-
belastingg in een kwaad daglicht te stellen. W. Wintgens, een vriend van 
Schimmelpenninck,, smaalde dat eindelijk duidelijk werd welke principes 
dee liberalen aanhingen: een rijksinkomstenbelasting en de afschaffing van 
dee batige saldi. Men wist waar de oppositie stond, nu zij zich niet meer 
konn verschuilen achter een persoon die slechts verkondigde dat men op 
zijnn daden moest wachten, zonder zijn principes kenbaar te maken.84 Voor 
iedereenn was duidelijk dat Wintgens hiermee Thorbecke bedoelde, die dit 
bijj  het aantreden van zijn eerste kabinet had gezegd. 

Ookk de minister van Financiën antwoordde verwonderd op de eisen 
vann de oppositie. Wist zij niet dat de meeste mensen binnen en buiten 
dee Kamer tegen een inkomstenbelasting waren? Zeker nu men zo getergd 
werdd door gemeentelijke uitbreiding van personele belasting en plaatse-
lijkee hoofdelijke omslagen. Om zijn argumenten te benadrukken, verwees 
dee minister naar de adressen en verzoekschriften aan de Tweede Kamer. 
Dee klachten over de patentwet waren na het voorstel van minister Betz 
voorr een inkomstenbelasting plotseling sterk verminderd, terwijl ze nu 
weerr binnendruppelden. Dat betekende volgens Schimmelpenninck dat 
err wel gegronde klachten tegen het patent bestonden, maar een inkom-
stenbelastingg werd nog erger gedacht. Daarbij zou hij heus wel de patent-
wett willen hervormen, maar daar was gewoonweg geen financiële ruimte 
voor.85 5 

Dee rest van het parlementaire jaar kwamen er geen belastinghervor-
mingenn meer ter sprake. Maar bij de begrotingsbesprekingen een jaar later, 
inn 1867, berichtte de commissie die de begrotingsvoorstellen had beke-
kenn positief over de Britse income-tax. Dit was tegen het zere been van 
Schimmelpenninck,, die verontwaardigd verkondigde dat die mening over 
dee income-tax door de Britten zelfbij lange na niet gedeeld werd. En voor 
Nederlandd achtte hij de belasting niet geschikt en zelfs 'geheel misplaatst'.86 

Dee bezorgde, negatieve houding van de minister ten opzichte van de 
staatsfinanciënn werd hem geenszins in dank afgenomen. In de finan-
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ciëlee wereld werd zelfs gezegd dat zijn houding ertoe had geleid dat de 
beurskoersenn gedaald waren: 

Dee beurs welligt de meest onpartijdige beoordelaar van het finanti-
eell  beleid van den vorigen minister, [Schimmelpenninck] als zijnde 
vreemdd aan politieke hartstogten, of althans zich weinig bekreu-
nendee over de politieke kleur van een minister, scheen nimmer groot 
vertrouwenn in diens finantieele capaciteiten gehad te hebben. Zijne 
donkeree schildering bij zijn optreden drukte den koers der nationale 
fondsen,, en bij het uitblijven van maatregelen om in dien toestand 
veranderingg te brengen, welke die minister in de eerste plaats had 
behoorenn te beramen, was eene prijsverbetering dagelijks minder te 
verwachten.87 7 

Anderee criticasters dachten dat de minister met zijn sombere opmerkingen 
voorall  op politiek gewin uit was: 

Dee Minister had dus beter gedaan de zaken wat naauwkeuriger te on-
derzoeken;; ongetwijfeld waren zijne mededeelingen dan achterwege 
gebleven.. Thans loopt hij gevaar, dat hem het verwijt worde gedaan, 
alsoff  hij door die donkere voorstellingen een blaam heeft willen wer-
penn op een vorig gouvernement, ten einde daardoor agitatie op te 
wekkenn bij de stembus.88 

Enn oud-minister Betz stelde kortweg dat minister Schimmelpenninck bij 
zijnn aantreden ten onrechtee de alarmklok had geluid. Zijn kritiek op voor-
gaandee bewindslieden kon de minister volgens Betz beter voor zichzelf 
bewaren,, vanwege zijn lijdelijke opstelling en omdat 'onze geldmidde-
lenn door dezen Minister met eene onvergeeflijke loszinnigheid worden 
bestuurd'.899 In de praktijk was Schimmelpennincks beleid vooral op po-
litiekk overleven gericht, zonder eigen initiatieven tot financiële hervor-
ming. . 

Tijdenss de debatten over de begrotingen en een income-tax speelden 
dee koloniën een belangrijke rol. Minister van Koloniën Mijer had tenslotte 
vann de koning de opdracht gekregen om het koloniale beleid dusdanig 
tee hervormen dat de verdeeldheid over het Indië-beleid verdween en de 
Nederlandsee schatkist niet vergeten zouu worden. Tot een doorwrocht beleid 
kwamm de minister echter niet, want vóór de behandeling van zijn eerste 
begrotingg was hij reeds afgetreden en benoemd tot gouverneur-generaal. 
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Dee verontwaardiging over deze eigenhandige benoeming was groot en 
hethet leek in het licht van de gevoeligheid die rondom het koloniale beleid 
bestondd niet erg handig. Ondanks het feit dat de gemoederen hoog opliepen, 
bleeff  de koning achter zijn ministers staan en ontbond de Tweede Kamer. 
Hieropp werden verkiezingen uitgeschreven, waarbij het er hard aan toe 

Sing--
Oud-ministerr Van Bosse was opnieuw kandidaat gesteld voor de Tweede 

Kamer.. Fransen van de Putte stelde Pierson voor 'in plaats van Rochussen 
diee ook op is b.v.b. van Bosse [te] nemen. Het is noodig dat wij een finan-
cierr weer in de Kamer krijgen.'90 Ondanks Piersons bedenkingen over de 
'kruideniersmentaliteit'' van Van Bosse stemde hij wel in met Van de Puttes 
voorstel.911 Van Bosse moest het in de verkiezingsstrijd danig ontgelden. 
Overr zijn kandidaatstelling werd geschreven: 

Dezee schipbreukeling, die onder allerlei vlaggen meegevaren heeft 
enn telkens op eene klip stootte, wordt nu weder door de liberalen 
opgevischt,, afgedroogd en als eene specialiteit (in het schipbreuk 
lijden?)) aan de medelijdende kiezers aanbevolen, die hem in de Kamer 
onderr dak moeten helpen.92 

Desondankss werd hij herkozen. En terwijl de ministers en de koning zich 
bijj  de verkiezingen bijzonder hadden ingespannen voor een conservatieve 
overwinning,, waarbij vooral de positie van de Kroon en constitutie een rol 
speeldee en de liberalen werden voorgesteld als tegenstanders van het ko-
ningshuis,, versterkte de verkiezingsuitslag de positie van de conservatieven 
slechtss in geringe mate.93 

Eenn deel van de confessionelen wenste een hervorming van de onder-
wijswet,, waarin de plaats van bijzondere scholen zou verbeteren. Daar de 
conservatievenn afhankelijk waren van de steun van de katholieken, deden zij 
beloftenn overeen nieuwe onderwijswet, die zij niet konden nakomen. Daar-
naastt kreeg minister van Buitenlandse Zaken Van Zuylen problemen door 
dee Pruisische expansie. Zijn begroting werd tweemaal afgekeurd, ten teken 
datt de Kamer het niet eens was met zijn optreden in de onderhandelingen 
mett Pruisen over de positie van Luxemburg en de provincie Limburg. Door 
dee kritiek op de 'Luxemburgse kwestie' ontbond de koning voor een tweede 
maall  de Kamer. De verkiezingen veranderden opnieuw niet veel aan de 
verdelingg in de Kamer, waarop de regering door wenste te gaan. Een motie 
vann kamerlid P. Blussé van Oud-Alblas, waarin de kamerontbinding werd 
afgekeurd,, werd echter door het parlement aangenomen en men keurde 
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nogmaalss de begroting van de minister van Buitenlandse Zaken af. De op-
positiee bleek te sterk en het ministerie-Van Zuylen van Nyevelt-Heemskerk 
kooss eieren voor zijn geld en trad in juni 1868 af. 

Uiteindelijkk versterkten deze capriolen van de Kroon slechts de posi-
tiee van het parlement. De pogingen van de regering en de koning hun 
machtt te vergroten door tweemaal de Kamer te ontbinden maakten dat het 
politiekk zwaartepunt van Kroon naar parlement was verschoven. Daarbij 
prefereerdenn sommige ministers het om een wetsontwerp door de Kamer te 
behandelen,, in plaats van het door de koning per besluit te laten goedkeuren, 
wegenss het somtijds onvoorspelbare gedrag van Willem 111. Het resultaat 
wass dat de politiek democratischer zou functioneren. Aan het eind van de 
jarenn zestig begonnen kiezers, gezien de nieuwe verhoudingen, zich vaker te 
organiseren.. Bijvoorbeeld in Amsterdam, waar in 1866 naast de bestaande 
verenigingg De Grondwet de kiesvereniging Burgerpligt werd opgericht. Dit 
werdd respectievelijk één en twee jaar later in Hoorn en Rotterdam onder 
dezelfdee naam gevolgd.94 Ook elders in het land organiseerden kiezers zich 
meer,, waarbij een opsomming van de uitgangspunten steeds meer deel ging 
uitmakenn van de vereniging. Daarbij sprak men zich meer en meer uit voor 
uitbreidingg van het kiesrecht, overigens wel met behoud van de belasting-
census.. In het volgende decennium werd die wens actueler. Een ander punt 
waaroverwaarover men zich binnen en buiten de kiesverenigingen beklaagde, waren 
dee gemeentelijke lasten. 

DeDe gevolgen van de gemeentewet van 1865 

Ministerr Betz had in juli 1865, tijdens het tweede kabinet-Thorbecke, met 
redelijkk gemak de nieuwe gemeentewet ingevoerd. In de jaren ervoor wa-
renn geleidelijk de meeste gemeentelijke accijnzen en opcenten verlaagd en 
afgeschaft.. De financiële situatie werd daardoor vaak nijpend en veel ge-
meentenn moesten overgaan tot de instelling van eigen directe belastingen 
enn leningen. Talloze noodkreten hadden de regering bereikt en in 1865 was 
eenn regeling van kracht geworden die aan de financiële zorgen het hoofd 
moestt bieden. De gemeentewet van 1865 dicteerde dat alle gemeentelijke 
accijnzenn afgeschaft moesten worden en dat de gemeenten ter compensatie 
vierr vijfde deel van de opbrengst van de personele rijksbelasting terugkre-
gen.. Daarnaast schreef de regering, net als bij de gemeentewet van 1851, 
heffingenn in een bepaalde volgorde voor: opcenten op de grondbelasting, 
opcentenn op de personele belasting, hoofdelijke omslagen en verder diverse 
heffingenn als hondenbelasting en belasting op de vermakelijkheden.95 
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Dee bedoeling van de wet was naast de leniging van de financiële nood, de 
bevorderingg van de handel en de nijverheid, die minder belast werden door 
dee afschaffing van de in- en uitvoerrechten en de accijnzen. Deze liberalisatie 
vann het economische verkeer was een verlate doorvoering van de grondwet 
vann 1848, waarin reeds was voorgeschreven dat obstructies voor de vrije 
doorvoerr ook op gemeentelijk niveau moesten worden opgelost. Naast 
dezee vergroting van de handelsvrijheid zorgden de accijnsafschaffingen 
voorr verlaging van de kosten voor het levensonderhoud voor de armere 
inwonerss van de gemeenten. De rijkeren waren echter door de uitbreiding 
vann directe belastingen veelal minder gelukkig. 

Veell  gemeenten gingen ertoe over zogenaamde hoofdelijke omslagen in 
tee stellen, waarbij een bepaalde belastingvrije voet werd aangehouden. Ook 
dee opcenten op de personele rijksbelasting kwamen voor rekening van de 
midden-- en hoogste klassen. Dit lokte het commentaar van een anoniem 
auteurr uit, die in De Economist van 1866 waarschuwde dat slechts diegenen 
diee 'met redelijkheid' een hoofdelijke omslag konden opbrengen ermee be-
lastt moesten worden.9*  Maar niet voor alle gemeenten was het noodzaak 
tott deze impopulaire maatregelen over te gaan. Want de gemeentewet had 
voorgeschrevenn dat het vier vijfde deel wat een gemeente van de rijksper-
sonelee belasting kreeg, aan die gemeente werd uitbetaald waar het vandaan 
kwam.. Zo kregen rijke gemeenten, waar de personele heffing veel meer 
opbracht,, een grotere som terug dan armere. Die minder draagkrachtige 
gemeentenn waren dan veelal genoodzaakt over te gaan op hogere directe 
heffingen,, wat de verschillen groter maakte. Het kon leiden tot een plaatse-
lijkee belastingvlucht van welgestelde burgers. Zo zouden enkele voorname 
Friesee families uit hun provincie vertrokken zijn vanwege de hoge plaat-
selijkee directe belastingen, die weer nodig waren voor het onderwijs en 
dee armenzorg.97 Zij verhuisden naar Den Haag, waar de directe heffingen 
doorr de hoge concentratie rijke inwoners en bijbehorende hoge personele 
opbrengstenn minder hoog waren. 

Dee verschuiving van indirecte belastingen naar directe, ook op het 
gemeentelijkee niveau, bracht de armere gemeenten uiteindelijk verder van 
huis.. Een aantal van hen vroeg dan ook, net als na het verbod op het 
heffenn van opcenten op de gemaalaccijnzen in 1851, een tijdelijke ontheffing 
vann het accijnsverbod, die meestal werd toegestaan. In welke mate een 
aantall  gemeenten nu in grotere nood kwam dan voorheen was moeilijk 
tee doorgronden. In de rapporten van de commissaris van de koning van 
Noord-Hollandd klonken gemengde berichten. Werd er over het jaar 1867 
gerapporteerdd dat de gemeentewet van 1865 voor de meeste gemeenten 
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gunstigg werkte daar deze ze meer armslag gaf, een jaar later luidde het 
datt de meeste gemeenten met een tekort sloten, wat voorheen nooit was 
gebeurd.98 8 

Desondankss ontvingen de gemeenten in totaal meer geld. Waren hun 
gezamenlijkee inkomsten in 1865 nog 31,3 miljoen gulden, in 1870 waren ze 
gestegenn tot 36,9 miljoen.99 Toch kon deze stijging betekenen, dankzij de 
uitbreidingg van gemeentelijke taken, dat het gemeentebudget nog te krap 
was.. Men probeerde de plaatselijke industrie te bevorderen, en daarvoor 
moestenn bijvoorbeeld terreinen worden ontgonnen of voorzieningen aan-
gelegd.. Tevens stegen de kosten voor personeel en faciliteiten door de uit-
bouww van publieke zaken, net als die voor de gemeentelijke onderwijstaak. 
Eenn anoniem criticus berichtte in het Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en 
StatistiekStatistiek over de neerwaartse spiraal waarin gemeenten door al die accijns-
afschaffingenn terecht dreigden te komen. De brave huisvaders konden door 
dee heffingen hun 'fixum' bereiken en moesten dan de tering naar de nering 
zetten.. Dit gold ook voor de potter en de rijke rentenier, die besparingen 
moestenn doorvoeren en daarmee de arbeidende klasse troffen. I0° 

Dee gemeentewet van 1865 versterkte nogmaals de denkbeelden van de 
voorgaandee wet, de gemeentewet van 1851. Ook nu weer probeerde een libe-
ralee regering de voornaamste touwtjes in handen van het rijk te krijgen. Het 
rijkk bepaalde de regels waarbinnen de gemeenten het spel mochten spelen. 
Maarr de uitbreiding van de gemeentelijke taken nam toe en de bijbehorende 
financiënfinanciën groeiden snel, en dat botste met de centralisatiegedachte. Toch 
warenn juist die taken - publieke werken, onderwijs en infrastructuur - een 
bindendee factor, want door de directe doorsluizing van rijksbelastingen naar 
gemeentenn groeide de (financiële) verwevenheid van rijk en gemeenten.101 

All  snel zou blijken dat ook de gevolgen van deze gemeentewet van 1865 
niett onverdeeld positief waren en vroeg men het rijk wederom maatregelen 
tee nemen tegen de tekorten op de plaatselijke begrotingen, de ongelijke 
belastingdrukk en de dreiging van belastingvlucht. Het Haagse gemeente-
raadslidd H.J. van der Heim van Duivendijke, de zoon van de kortstondige 
ministerr van Financiën uit 1843, had vlak voor het voorstel voor de gemeen-
tewett van 1865 op dit punt een vooruitziende blik. Velen zullen instemmend 
gekniktt hebben bij zijn opmerking: 

Hoee men het ook verbloeme, de centralisatie is voor velen het type der 
nieuweree regeerkunst, maar ze kon wel eens het doodelijk gif tevens 
bevattenn voor alle wezenlijke vrijheid, omdat zij het vrijheidsgevoel 
verdooftt en uitroeit.102 
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Tochh kon ook juist het feit dat de belastingen op gemeentelijk niveau de in-
wonerss directer raakten een ander soort van vrijheid creëren. Want wanneer 
dee gemeenteraadsleden, die zich op loopafstand bevonden, de beslissing 
voorr nieuwe heffingen namen, waren de mogelijkheden groter om daar di-
rectt protest tegen te voeren dan wanneer kamerleden in het vaak verre Den 
Haagg dit deden. Het zogenoemde De Vletter-oproer in Rotterdam in 1868, 
waarbijj  een 'volksheld' na protesten over verschillende nieuwe plaatselijke 
belastingenn gearresteerd werd en het leger eraan te pas moest komen om de 
ordee te herstellen, illustreerde deze versterkte betrokkenheid.103 

1862-1868 1862-1868 

Dee lichte verbetering van de levensomstandigheden die in de jaren vijfti g 
wass begonnen, zette zich in de jaren zestig voort. Voor de armere klassen 
hadd de afschaffing van de gemaalaccijns een positieve uitwerking, die werd 
versterktt door de afschaffing van de accijns op de brandstoffen in 1863. In 
dee publieke opinie was dan ook een duidelijke vermindering van aandacht 
voorr armoede en pauperisme te zien, in tegenstelling tot de jaren veertig 
enn het begin van de jaren vijftig . Daarnaast verkeerde de schatkist met de 
weldadigee hulp van de Indische baten in een uitstekende gezondheid. 

Dee conservatieve regeringen die van 1853 tot 1862 aan de macht waren 
haddenn de liberale economische politiek doorgezet en daarbij gehoor gege-
venn aan de veelvuldige klachten over de accijnzen. De behoudende ministers 
vann Financiën bogen zich echter niet over een algemene hervorming van het 
belastingstelsel.. Hun werd dan ook veelvuldig een gebrek aan denkbeelden 
off  kundigheid verweten. 

Dee liberalen, vanaf 1853 in de oppositie gezeten, leken daar goed op 
hunn plaats. Regelmatig namen ze het initiatief voor wetsvoorstellen en 
conservatievee voordrachten konden telkens op stevige kritiek rekenen. De 
relatievee eenheid onder de liberalen werd echter verbroken toen zij vanaf 
18622 weer aan de macht waren. De splitsing in oud- en jong-liberalen, 
diee zich voordeed rondom het koloniale beleid, leidde echter wel tot een 
hechteree band van de kamerleden die de 'jong-liberale' gedachte aanhingen, 
enn in 1867 tot de vorming van een Kamerclub. Daarnaast groeiden de 
verenigingenn waarin kiezers of anderszins gelijkgestemden samen konden 
komen.. Ook rondom tijdschriften schaarde men zich meer en meer aaneen, 
enn richtingen tekenden zich telkens duidelijker af. 

Deelss volgden deze verenigingen de liberale politieke splitsing. De oude 
liberalenn van 1848, met Thorbecke en Van Bosse als representanten van 
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voorzichtige,, economisch en constitutioneel georiënteerde denkers, die in 
dee jaren veertig nog vooruitstrevend werden geacht, waren in de jaren zestig 
ingehaaldd door meer hervormingsgezinde liberalen. Minister van Financiën 
Betzz (1862-1865) vervulde in het tweede kabinet-Thorbecke een midden-
positie.. Hij wilde enerzijds het belastingstelsel ingrijpend hervormen en 
reptee zelfs van een inkomstenbelasting, anderzijds ging hij al snel over op 
eenn stapsgewijze hervormingspolitiek. En zijn politieke persoon leed zoveel 
schadee na de kwestie met de Limburgse brieven dat hij ook zijn bijgestelde 
missiee niet kon uitvoeren. 

Ondertussenn veranderden niet alleen de verhoudingen binnen de Kamer 
enn de herenclubs, maar ook die tussen de overheden. Door de accijnsher-
vormingenn kwamen de gemeentelijke financiën, die grotendeels gebaseerd 
warenn op de rijksaccijnzen, in de problemen. In de gemeentewet van 1851 
wass al voorgeschreven dat gemeenten minder accijnzen, meer opcenten op 
directee rijksbelastingen en meer eigen directe belastingen moesten heffen, 
enn die weg werd door de afschaffingen van de accijnzen verder bepaald. Met 
dee gemeentewet van 1865 werd nu gepoogd de nood te lenigen door het 
grootstee deel van de rijkspersonele belasting aan de gemeenten uit te ke-
ren,, terwijl wederom een uitbreiding naar gemeentelijke directe belastingen 
werdd voorgeschreven. Zo werden de banden tussen het rijk en de gemeen-
tenn steeds sterker, en boetten de gemeenten aan autonomie in, hoewel daar 
enigee zeggenschap in de zwaarte van plaatselijke heffingen tegenover stond. 

Dee verzwaring van directe plaatselijke belastingen, die voornamelijk de 
hogeree en middenklasse trof, zorgde op haar beurt weer voor een groeiende 
politiekee betrokkenheid. Samen met de scherpere politieke tegenstellingen 
enn meer uitgesproken denkbeelden zoals die in verenigingen en tijdschrif-
tenn verwoord werden, breidde zo het politieke bewustzijn zich langzaam 
maarr zeker uit. Bewuste burgers wilden enige zeggenschap over de beslis-
singenn van de gemeentelijke of rijksoverheid, en waarschijnlijk des te meer 
naarmatee ze directer en in grotere sommen meebetaalden. 

Dee groep liberalen die geen genoegen meer nam met een zuiver constitu-
tionelee benadering van de maatschappij, maar verdergaande hervormingen 
wenste,, trad in de jaren zestig op de voorgrond. Personen als Pierson, 
Vann Houten, Fransen van de Putte in de landelijke of gemeentelijke poli-
tiek,, maar ook minder bekende goden als brochureschrijvers Teding van 
Berkhoutt en A. van Assen, bepleitten allen een uitbreiding van de liberale 
(economische)) politiek. De weg naar meer gelijkheid en vrijheid moest vol-
genss hen niet slechts door het opheffen van regels en het wegruimen van 
economischee obstakels worden bereikt; de staat moest ook zijn verantwoor-



150 0 OMWILL EE DER BILLIJKHEI D 

delijkheidd nemen in het oplossen van misstanden die alsnog bleven bestaan, 
zoalss de kinderarbeid, en wellicht tevens in andere zaken actiever optreden. 
Welkee taken hij op zich moest nemen zou onder meer door onderzoek 
enn met gebruik van statistieken duidelijk moeten worden. Het principe 
vann rechtvaardigheid speelde hierin een groeiende rol. Met deze bevlo-
genn mannen tekenden de eerste sociaal-liberalen zich reeds af. Voor hen 
bleeff  hervorming van het hele belastingstelsel een belangrijk aandachts-
punt,, vooral nadat de ergste onbillijkheden door de accijnsafschaffingen 
warenn weggewerkt. 

Toenn de conservatieven in 1866 weer aan de macht kwamen, kreeg 
dee minister van Financiën het dan ook zwaar te verduren. Het politieke 
klimaatt leek dusdanig veranderd dat de slaperige, persoonlijke politiek 
vann de conservatieven daar geenszins meer in paste. De ophef die na het 
eigenmachtigee optreden van minister van Koloniën Mijer ontstond, wees 
dee behoudende, elitaire politiek dan ook definitief haar plaats. 

Mett conservatieven die onder vuur lagen, met opgesplitste liberalen en 
eenn groeiende politieke bewustwording van de confessionele groepen leek 
hett voor allen noodzakelijk een andere politieke strategie te voeren. Een 
'modernere'' politiek, waarbij het winnen van stemmen met omschreven 
standpuntenn steeds belangrijker zou worden. En met spreekbuizen voor 
dee verschillende richtingen, die zich meer en meer bezighielden met de 
roll  en de taken van de staat, met de burgers en wie wat te zeggen had en, 
natuurlijk,, wie wat moest betalen. De belastingen vervulden tenslotte, zeker 
mett de afname van de Indische baten, een sleutelrol in de bepaling van de 
mogelijkee taken van de overheid. Want ook de staat was, mede door de angst 
voorr nieuwe schulden, genoodzaakt de tering naar de nering te zetten. 
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'Watt wij behoeven is een verjongingskuur' 
Liberalenn in een overgang 1869-1879 

ElkeElke partij die werkelijk liberaal is, moet ons hare 
liberaliteitliberaliteit toonen, door recht en billijkheid ook in 
onsons belastingstelsel in te voeren; door ook in zake 
vanvan belasting betalen gelijk recht voor allen en 
afschaffingafschaffing van alle voorrechten te eischen. 

L.. Philippona, Ons belastingwezen aan recht en 
billijkheidbillijkheid getoetst 

Rondd 1870 leek de invulling van de liberale grondwet van 1848 verankerd te 
zijnn in de Nederlandse politiek en maatschappij. In de volgende decennia 
zouu zich echter nieuwe kritiek ontwikkelen, waarbij het kiesrecht onder 
vuurr kwam te liggen. Het belastingstelsel was, door de census op basis 
vann directe belastingbedragen, nauw verweven met deze kwestie. Daarnaast 
brachtt de luidere roep voor een actievere staat, met bijbehorende hoge 
uitgaven,, de noodzaak van grotere inkomsten in de schatkist naar voren. 
Hervormingg van het belastingstelsel keerde zo telkens terug op de agenda 
vann de regering en het parlement. 

HetHet leven in de jaren zeventig 

Dee omstandigheden waaronder het politieke debat zich afspeelde waren 
ondertussenn wel aan verandering onderhevig. De Staten-Generaal repre-
senteerdee telkens meer mensen, want de Nederlandse bevolking groeide 
gestaag:: van ongeveer 3,5 miljoen zielen rond 1870 naar 4 miljoen in 1880.' 
Enn hoewel het overgrote deel van de bevolking in kleine plaatsen woonde, 
groeidee in deze jaren de stedelijke bevolking aanzienlijk.2 Nederland telde 
eenn omvangrijke groep rijke boeren, die vooral in de eerste helft van de jaren 
zeventigg profiteerde van een groeiende export naar meer industrieel inge-
steldee gebieden. De economische en industriële bedrijvigheid nam gestaag 
toe,, hoewel daar relatief weinig modernisering plaatsvond. In het buiten-
landd werd deze rust door de internationale (geld)crisis van 1873 verstoord. 
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Dezee crisis luidde voor Europa en Noord-Amerika een tijd van economische 
depressiee in, die ruwweg twintig jaar zou aanhouden. Dit betekende echter 
niett dat het economisch leven in Nederland stil kwamen te liggen. Inte-
gendeel,, juist door de liberale, onprotectionistische opstelling van het land 
konn de handel zich relatief goed handhaven. De verhevigde internationale 
concurrentiee maakte in menige industriële tak veranderingen noodzakelijk. 
Enn daarbij konden zij van de innovaties in andere landen profiteren door 
meteenn over te stappen op de modernste middelen. Hiermee begon de grote 
inhaalslagg van de 'achterlijke' Nederlandse industrie.3 

Dee crisis had wel een uitwerking op de belegger met buitenlandse effec-
ten.. Het aantal beleggingen in het buitenland groeide wel, maar men kreeg 
ookk meer belangstelling voor de binnenlandse industriële ondernemingen. 
Enn aan het einde van de jaren zeventig kwamen de aloude staatspapieren 
weerr meer in omloop.4 Voordat hij nieuwe leningen moest afsluiten kon 
dee staat zich echter, net als in het voorgaande decennium, aardig bedrui-
pen.. De uitgaven waren redelijk met de inkomsten in overeenstemmingen 
bedroegenn in 1870 ruim 95 miljoen gulden. Tien jaar later was er zelfs een 
overschot55 De baten uit Indië, waaruit voorheen veel uitgaven bekostigd 
werden,, droogden in dit decennium bijna geheel op. Toch was er feitelijke 
weinigg reden tot ongerustheid, want ondanks de economische hapering 
stegenn de opbrengsten uit de belastingen. Voor de bevolking betekende dat 
eenn stijging van het belastingbedrag per hoofd van jaarlijks ruim 22 gulden 
inn 1870 naar ruim 27 gulden in 1880. Deze stijging was evenwel vooral het 
resultaatt van forse verhogingen van de accijns op het gedistilleerd; de ac-
cijnzenn op de eerste levensbehoeften bleven ondertussen nagenoeg gelijk.6 

Dee rente die over de staatsschuld betaald moest worden nam intussen zelfs 
watt af. In 1870 werd er 27,18 miljoen en in 1880 26,09 miljoen gulden per 
jaarr aan de houders van de staatspapieren uitgekeerd. Toch bleef de staat 
terugschrikkenn voor te grote schulden en mochten er slechts voor de aan-
legg van spoorwegen leningen uitgeschreven worden. Ondanks de stijgende 
uitgaven,, bijvoorbeeld voor onderwijs, waarvoor in 1870 1,8 procent van de 
uitgavenn van de rijksoverheid werd gereserveerd en in 1880 4,4 procent,7 

bleeff  het overheidsbeleid gericht op een sluitende begroting. Vanuit de mi-
nisterraadd kwam in deze jaren dan ook herhaaldelijk de waarschuwing dat 
matigheidd in acht moest worden genomen.8 

Ondankss de verlichtende werking van de afschaffingen en verlagingen 
vann accijnzen op de eerste levensbehoeften in eerdere jaren leek het begin 
vann de jaren zeventig voor de bevolking niet gemakkelijk. De prijzen stegen, 
dee gezondheidstoestand was relatief slecht en de economie nog wankel.9 
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Tochh bereikte het levenspeil rond 1880 een hoger niveau dan voorheen, 
ookk voor de lager betaalde groepen. De reële lonen groeiden snel en het 
consumptiepeill  van de laagst betaalde klassen kwam daarmee op een hoger 
niveauu dan in de goede jaren in de eerste helft van de eeuw.10 Ook was er 
eenn afname van het aantal bedeelden.11 Kritiek bleef echter bestaan, ook 
opp de accijnzen. Een opvallend incident wakkerde die in 1877 nog aan. 
Eenn smokkelaar was door een belastingambtenaar betrapt en vervolgens 
doodgeschoten.. De vrijspraak van de ambtenaar was de aanleiding tot een 
stormm van verontwaardiging. In talloze artikelen vroeg men zich af of dit 
dee herinvoering van de doodstraf betekende of dat het een gevolg van 'de 
eischenn der moderne zamenleving' was.12 

Dee economische opleving gaf ook de aanzet tot veranderingen in de 
denkbeeldenn over de indeling van de maatschappij en de rol van de staat. 
Inn een verzakelijkende, seculariserende en meer industriële maatschappij 
kwamenn liberale economische opvattingen over marktwerking en indivi-
duelee vooruitgang goed tot hun recht. Maatschappelijke misstanden en 
moeilijkhedenn op de werkvloer kwamen echter ook duidelijker naar voren, 
waardoorr het 'sociaal gevoel' bij velen uit de elite groeide. Dit leidde tot 
eenn zeer uiteenlopend debat over sociale misstanden en hun oplossingen 
enn tot vele goedbedoelde initiatieven. Een van de bekendste was het Comité 
terr Bestudeering van de Sociale Quaestie, opgericht in oktober 1870. Het 
Comitéé was voortgekomen uit kringen rond de Vereeniging voor Statistiek, 
diee al jaren met groeiende belangstelling de toestand van de arbeidersklasse 
bestudeerde.. Een aantal van deze heren zette de studie in daden om en 
gingg met 'echte*  arbeiders om de tafel zitten om oplossingen voor de sociale 
misstandenn te bedenken. Daarmee keerde men zich tegen het 'doodzwijgen' 
vann de sociale kwestie in de politiek. Zo ontstond het Comité, waarin negen 
herenn en drie werklieden zitting hadden, en waarin men zich gezamenlijk 
boogg over zaken als kinderarbeid, coöperatie, spaarbanken, belastingstelsel, 
kiesrechtt en ambachtsscholen.13 

Dee groep sociaal-liberalen in en rond het Comité bracht met deze be-
sprekingenn en een stroom publicaties het debat over de sociale kwestie 
voortvarendd opp gang. Het verschil met de brochures over pauperisme rond 
1850,, die vooral door individuele — meest christelijk geïnspireerde — heren 
warenn geschreven en waarvan de inhoud veelal een beschrijving van de 
diepee armoede en een enkele schuldige - accijnzen, luiheid, goddeloosheid 
-- omvatte, was opvallend. De geschriften in de jaren zeventig werden ge-
schrevenn door een groep, die telkens op elkaar en gebeurtenissen reageerde, 
enn de sociaal-economische problemen in veel grotere, samenhangende ver-
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bandenn zag. Veelal droeg men ook oplossingen aan. De econoom Pierson 
schreeff  in 1872 bijvoorbeeld in De Gids een artikel over 'armverzorging', 
waarinn hij 'de wanverhouding van het kapitaal en de bevolking' laakte en de 
noodzakelijkee armenzorg bepleitte, 'omdat men den arme, al is hij arm ge-
wordenn door eigen schuld, niet van gebrek kan laten omkomen'. Hij bepleitte 
hett zogenoemde Eiberfelder-stelsel, waarin huisbezoeken door particulie-
renn en zacht- dan wel strengheid de armen zouden moeten helpen.14 Met 
dee oprichting in 1875 van het tijdschrift Vragen des Tijds kreeg de groep 
sociaal-liberalenn een eigen spreekbuis. Ook in het politieke leven zou deze 
inn toenemende mate van zich doen spreken. 

Behalvee de verlichte liberale heren roerden ook de arbeiders- en mid-
denklassenn zich steeds openlijker in debatten en op het politieke toneel. 
Hett aantal initiatieven vanuit die groepen op het sociale en economische 
vlakk nam eveneens toe. Socialistische en christelijke normen werden daar-
bijj  ingezet om het oude, corporatistische groepsgevoel tegenover de nieuwe 
zakelijkee maatschappij te stellen.15 Het noodde een behoudend schrijver 
tegenn het gevaar van het socialisme te waarschuwen. In zijn angst zag hij 
wanneerr het liberalisme consequent werd toegepast uitwassen als de Parijse 
Communee ontstaan.16 In ronkende bewoordingen riep hij dan ook op de 
socialee kwestie vooral serieus te nemen: 

Hett socialisme, de groote vijand van orde en gezag, werkt en woelt 
alom,, neemt in getalsterkte toe, wordt vermeteler en stouter met den 
dag,, en zet den oorlog tegen het kapitaal, niet meer bedekt maar 
openn en onafgebroken door. [... ] het vraagstuk der vraagstukken is 
enn blijf t die der sociale quaestie, die altijd een dreigender aanzien 
krijgt.17 7 

Hett antwoord van veel rijkere Nederlanders viel een buitenstaander op. 
Dee Italiaanse journalist E. De Amicis observeerde in 1873 de 'vrijwillig e 
enn zelfstandige' vrijgevigheid van de Nederlander, wat hun vermeende 
gierigheidd weersprak en de journalist een uiting van volksverlichting leek, 
waarr de regering een voorbeeld aan kon nemen. "Ondanks die vrijgevigheid 
bleeff  er echter ook veel kritiek bestaan op de slechte omstandigheden van 
velenn uit de arbeidersklasse. Maar ook de middenklassen brachten zaken 
terr sprake die in hun ogen minder rechtvaardig waren. En dat waren 
zekerr geen lichte onderwerpen: de regels rondom dienstplicht, kiesrecht, 
hett belastingstelsel en het onderwijs waren volgens velen voor grondige 
verbeteringg vatbaar. 
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Dee Frans-Duitse oorlog van 1870 had de deplorabele toestand van het 
Nederlandsee leger duidelijk aan het licht gebracht, zeker in vergelijking 
mett de Pruisische strijdmachten. In de discussie over de verbetering van 
hett leger kreeg ook het zogenoemde rempla<?antenstelsel aandacht. Het was 
mogelijkk om de dienstplicht af te kopen door een ander, een rempla^ant, 
tee laten dienen. Vanzelfsprekend lag deze weg slechts open voor diegenen 
wierr ouders rijk genoeg waren om de vervanger te betalen. Een deel van de 
liberalenn kwam hier nu tegen in opstand. Voorheen hadden zij nauwelijks 
aandachtt voor het leger gehad. In hun positieve wereldbeeld, met vooruit-
gangg en volksverheffing, (internationale) handel en opvoeding, paste het 
voerenn van oorlogen niet. Nu daar in de naburige landen toch sprake van 
was,, kwam ook de Nederlandse defensie onder hun aandacht, en werd 
voorall  het rempla^antenstelsel bekritiseerd. Naast militaire argumenten als 
dee 'mindere kwaliteit' van arme, slechtgevoede jongens die als vervanger 
fungeerden,, werden ook sociale en politieke redenaties gehoord. Het zou 
principieell  onrechtvaardig zijn dat de ene inwoner niet en de ander wel 
gedwongenn was om de plicht tot het verdedigen van ons aller land te ver-
vullen.. Mensen mochten niet verhandeld worden; het was onbillijk dat de 
elitee de 'belasting in bloed' omzette in 'belasting in geld'. Men bepleitte 
dat,, wanneer iedere man moest dienen, de samenwerking tussen de klas-
senn zou verbeteren, er meer onderling begrip kon ontstaan en de soldaten 
diee afkomstig waren uit de 'betere' klassen door hun gedrag een voorbeeld 
warenn voor de armere klassen. Overigens zou een voorstel voor afschaffing 
vann het stelsel in de Tweede Kamer in 1873 verworpen worden. De tijd voor 
klassenverbroederingg in het leger werd door het parlement blijkbaar nog 
niett rijp geacht.19 

OokOok de regels omtrent het kiesrecht kwamen in toenemende mate onder 
vuurr te liggen. Bij de wettelijke grondslag voor dat recht - het betalen van 
eenn bepaald minimum bedrag in de directe belastingen - werden steeds 
meerr vraagtekens gezet. De bekende rechtsgeleerde A.S. van Nierop vroeg 
zichh af of bezit, dat het betalen van directe belastingen impliceerde, de 
enigee goede grondslag voor politiek medebestuur was. Waren burgers met 
bezittingenn de enigen die belang hadden bij het instandhouden van de Ne-
derlandsee staat? En was, zoals wel werd geopperd, uitbreiding van die groep 
mett burgers met een 'vermoedelijke bekwaamheid' wel een goed idee of 
juistt onvoldoende? Tenslotte had iedereen belang bij het instandhouden 
vann de staat.20 Ondanks de roep om uitbreiding werd het algemeen kies-
rechtt door niemand bepleit. Wel kwam er het praktische advies om alle 
kiesgerechtigdenn voor de gemeenteraad ook op nationaal niveau hun stem 
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tee laten uitbrengen. Volgens Van Nierop zouden die kleine burgerij, kleine 
renteniers,, de pachtboer, de onderwijzers en kleinere ambtenaren weinig 
invloedd op de uiteindelijke uitkomst hebben, maar het ideaal van Thorbecke 
-- het mederegeren van verstandige ingezetenen - dichterbij brengen.21 In 
dezee jaren boog slechts een enkeling zich over het directe verband tussen 
hervormingg van het belasting- en het kiesstelsel. De conclusie van een ano-
niemee 'Burgerman' loog er dan ook niet om: 'Een belangrijk voordeel dat 
uitt de inkomstenbelasting zou voortvloeijen is, dat daarmede in eens aan al 
datt censusgezanik een einde kan komen.'22 

DeDe laatste oude liberalen: 
VanVan Bosse en Thorbecke (1868-1872) 

Naa het ontslag van het kabinet-Van Zuylen-Heemskerk, dat na twee ka-
merontbindingenn en hevige parlementaire oppositie aan zijn einde was 
gekomen,, werden bij de verkiezingsstrijd 'de gemoederen zeer in beweging 
gebracht'.233 Het werd een overwinning voor de liberalen, en Thorbecke 
formeerdee een kabinet waarin hij opvallend genoeg zelf niet plaatsnam. 
Hiermeee probeerde de oude liberale leider de politieke gevoeligheden die 
naa de strijd tussen 'oude' en 'jonge* liberalen waren blijven bestaan te omzei-
len.. Zonder Thorbecke sprak men echter wel over 'een ministerie hazepeper 
zonderr haas'.24 Desondanks werd in juni 1868 een liberale regering gevormd, 
mett Van Bosse als leidende man binnen het kabinet. 

Dezee bekende financier nam ook ditmaal het departement van Financi-
enn onder zijn hoede. De minister had vooralsnog flink aan durf ingeboet: 
diendee hij rond 1850 nog drie omstreden wetsvoorstellen voor belastingher-
vormingg in, nu verklaarde hij bij de presentatie van de staatsbegroting voor 
18699 dat hij op dat terrein geen voorstelten zou doen, daar het zoeken naar 
dee benodigde equivalenten altijd zo moeizaam verliep.23 Zijn voornaamste 
doell  was het matigen van de overheidsuitgaven. Dit leverde de minister 
ongezoutenn kritiek op van het liberale kamerlid Van Houten, die in oktober 
18688 concludeerde: 

Dee redevoering van den heer van Bosse, bij de aanbieding der Staats-
begrooting,, heeft al het talent en al de zwakheid van dien staatsman 
doenn uitkomen. Zijn talent in de orde, regelmatigheid, voorzichtig-
heidd en nauwkeurigheid, welke bij de behandeling der zaak door-
straalt.. Zijne zwakheid in het ontbreken van een ruimen blik op den 
samenhangg van het belastingstelsel met de ontwikkeling der maat-
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schappij,, zoodat hij verhinderd wordt de behoefte te gevoelen aan 
eenee hervorming van ons geheele belastingstelsel.26 

Vooralsnogg beperkte de minister zich tot een relatief kleine, maar deson-
dankss ingrijpende maatregel: de afschaffing van het dagbladzegel in 1869. 
Hett equivalent vond hij in een verhoging van de accijns op het gedistilleerd, 
eenn accijns die de komende jaren vaker de begroting zou redden. Maar 
tijdenss de kamerdebatten over het patentrecht met betrekking tot het geven 
vann onderwijs, in april 1869, verzuchtte de minister wel dat het hem lief zou 
wezenn het patent uit de rij der belastingen weg te hebben.27 Deze wens werd 
doorr de minister, onder druk van de Kamer en de verhoogde defensielasten 
doorr de oorlogsperikelen in Frankrijk en Pruisen, bij de indiening van de 
staatsbegrotingg een jaar later schoorvoetend omgezet in een wetsvoorstel 
voorr verbetering van het patent. In plaats van het oude patentrecht zag hij 
alss enige oplossing een inkomstenbelasting. Daarbij verwachtte de minister 
well  op moeilijkheden te stuiten: 'daartegen bestaat nog groot bezwaar. De 
tijdd schijnt nog niet gekomen te zijn, dat de tegenzin en het vooroordeel 
tegenn dergelijke belasting in genoegzame mate geweken zijn.'28 

Desondankss diende de minister in juli 1870 een voorstel tot een inkom-
stenbelastingg in. Deze zou het patent vervangen en het zuivere inkomen als 
grondslagg nemen. Voor de heffing zou de mannelijke bevolking in klassen 
ingedeeldd worden, waarbij de armsten vrijgesteld zouden worden. Het wets-
voorstell  bleef door tijdgebrek liggen tot na het zomerreces. Onder invloed 
vann de tekorten op de staatsbegroting door de aanleg van spoorwegen, door 
hett uitblijven van koloniale middelen en door de gestegen kosten bij het 
departementt van Oorlog, durfde de minister het aan om het wetsvoorstel in 
septemberr weer op te pakken, waarbij hij zich verdedigde met de woorden: 

Dee vraag nu, wat gedaan kan worden om de algemeene lasten met 
meerr billijkheid te verdeden, dient in de eerste plaats thans onze 
aandachtt bezig te houden. [...] Het voorstel, dat ik de eer heb 
tee doen, is niet een voorstel tot bovenmatige krachtsinspanning. 
Hett heeft vooral een billijker verdeeling van den last ten doel; het 
kann ten grondslag strekken voor verdere verbeteringen, ook in het 
belastingstelsell  der gemeenten.29 

Hett voorlopig verslag op het wetsvoorstel was grotendeels negatief gestemd. 
Menn miste een hervorming van het hele belastingstelsel en consistentie in het 
denkenn van de minister. En hoewel een deel van de kamerleden het wel eens 
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wass met een inkomstenbelasting, keurde de Kamer dit wetsvoorstel toch af, 
omdatt het geen onderscheid in de verschillende bronnen van inkomsten 
maakte.. Men vroeg zich af of deze verhoging van staatsinkomsten eigenlijk 
well  nodig was nu de dreiging van de Frans-Duitse oorlog voorbij leek. 
Daarbijj  werd het ontwerp inquisitoriaal en onzedelijk geacht, onteigende 
hethet burgers en neigde zelfs naar communisme.30 

Ookk de publieke opinie reageerde afkeurend. Men vroeg zich af of een 
regeringg wel bevoegd was om ontevredenheid op te wekken, zoals Van 
Bossee met dit voorstel deed.31 En de opgave van het inkomen bleef een steen 
dess aanstoots. Volgens een anoniem auteur was die 'openlijke biecht' een 
'terugstootend,, afkeer in werkend, anti-nationaal euvel'.32 

Vann Bosse kreeg nauwelijks steun van zijn politieke vrienden. Ook al 
stuurdee Thorbecke het kabinet achter de schermen bij, achter dit voorstel 
stondd hij niet. De liberale Geertsema schetste de situatie in een brief met 
dee woorden: 'De plannen van v. Bosse zijn in de afdelingen zéér slecht 
ontvangen.. Thorbecke werkt ze tegen. Hoe Pietje zich daaruit zal redden 
weett ik niet/33 Dat de oude leider de minister liet vallen werd later door een 
terugblikkendee Van Bosse beaamd: 'Toen ik o.a. in 1870 eene poging deed 
omm de inkomsten belasting in te voeren, wist hij [Thorbecke] de Kamer te 
bewegenn om uiteen te gaan en het ontwerp niet in behandeling te nemen.'34 

Ookk de jonge liberalen lieten het afweten. De logica van Van Bosse dat een 
belastingg op het inkomen simpelweg de enige oplossing voor begrotingste-
kortenn was, ook al was zij niet populair, werd door hen niet zonder slag of 
stoott geaccepteerd. Er ontspon zich juist een discussie over de theoretische 
enn ideologische gronden van een inkomstenbelasting. De jonge idealisten 
Vann Houten en Pierson correspondeerden onderling over die gronden en 
dedenn ondertussen Van Bosses voorstel af met: 'Wat ziet die inkomstenbe-
lastingg wet van VBosse er naar uit! Quite like him. [...] 't is cacographie.'35 

Inn De Economist werd het voorstel wat nauwkeuriger ontleed. De belasting 
opp het inkomen, ingedeeld volgens klassen, leek volgens de econoom J.L. 
dee Bruyn Kops op stelsels die in het buitenland werden gebruikt, zoals het 
Britsee en Pruisische systeem. In Groot-Brittannië maakte men echter on-
derscheidd tussen verschillende bronnen van inkomsten, terwijl in Pruisen 
geenn eigen aangifte bestond, maar een opgave op basis van het ambt en 
minderr vrijstelling. Juist die zaken leken de schrijver onontbeerlijk in een 
kundigg wetsvoorstel voor een inkomstenbelasting.36 Al met al kreeg het plan 
eenn weinig positief onthaal. 

Wellichtt was het voorzichtige beleid van Van Bosse wel debet aan een 
groott deel van de afkeuring. Mede dankzij zijn zuinige beheer stond er in 
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18700 geen tekort op de begroting. De kosten voor defensie waren ondertus-
senn wel gestegen, maar dat gebeurde niet zonder tegenstand. De minister zelf 
wondd zich later in zijn dagboek nog danig op over het militarisme, dat 'de 
heffingg van vreeselijk drukkende belastingen onvermijdelijk maakt, en de 
ontwikkelingg der algemeene welvaart zoozeer tegenwerkt. Dat ongelukkige 
militarismee is wel het treurigste verschijnsel van den geest van reactie van 
onzee tijden!'37 Met deze opvatting paste Van Bosse weer uitstekend bij de 
groepp jong-liberalen die vanaf 1870 hamerden op een drastische beperking 
vann de uitgaven voor het departement van Oorlog.38 

Vooralsnogg bleven de staatsfinanciën in balans, en dat maakte aanname 
vann het voorstel van Van Bosse onwaarschijnlijk. De minister hoefde echter 
zijnn nederlaag niet af te wachten, want het kabinet viel langzaam uiteen. 
Voorr het zover was, diende het kamerlid Van Houten nog een initiatiefwets-
voorstell  voor de hervorming van de personele belasting in. Veel om het lij f 
hadd dit voorstel niet, maar het zal de druk op de minister van Financiën 
verhoogdd hebben. Van Houten verklaarde tijdens de debatten strijdlustig: 
'Ikk had mij tot taak gesteld, reeds lang voor dat ik de eer had lid dezer 
Vergaderingg te zijn, mijne krachten te wijden aan de verbetering van het 
belastingstelsel.'399 Zijn strijd zou hij voorlopig moeten blijven voortzetten, 
wantt zijn voorstel werd verworpen. 

Dee politieke stemming in het najaar van 1870 moet treurig zijn geweest. 
Geertsemaa schreef zijn zoon: 'Onze binnenlandsche toestand is ook niet lek-
ker.. Een gekke Koning; een allerverderfelijkst gezinde camarilla; een door 
enn door verzwakt ministerie en eene Kamer die het aan leiding en daar-
doorr aan flinke kracht ontbreekt.'40 In deze omstandigheden vroegen vier 
ministerss om verschillende redenen ontslag, waarop de drie overgebleven 
ministers,, onder wie Van Bosse, zich moesten beraden. Geertsema merkte 
bitterr op: 'Van Bosse is het zwakste punt. Die heeft uitgediend en heeft 
bijj  niemand meer het regte vertrouwen. Die kan dan later de deur wor-
denn uitgezet, 't geen hij in alle opzigten verdient.'41 Uiteindelijk besloten 
dee overgebleven ministers het kabinet niet te reconstrueren, maar ook hun 
portefeuilless aan de koning aan te bieden. Zo kwam het ministerie Van 
Bosse-Fockk aan zijn einde, en daarmee eindigden ook de voorstellen van 
dee aarzelend hervormende minister van Financiën. Toch had dit ministerie 
dee afschaffing van het dagbladzegel, de afschaffing van de doodstraf, her-
vormingg van het armwezen en liberalisering van de particuliere ontginning 
inn Indië bewerkstelligd. Het kiesrecht was verder buiten beschouwing ge-
latenn na een plotseling voorstel tot uitbreiding in 1869 door het kamerlid 
Heemskerk.422 Zijn voorstel werd buiten de orde gesteld en bleef als een 
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groott politiek struikelblok op de loer liggen, naast en verbonden met het 
belastingstelsel.. Die verbondenheid maakte dat de herziening van een van 
beidee automatisch gevolgen voor de andere zaak had. En dat maakte een 
politiekee beslissing er niet makkelijker op. 

Dee liberalen waren nog steeds verdeeld tussen hervormers en behou-
denden,, en leken niet bij machte hun politieke koers te bepalen. De roep 
omm een politiek leider klonk in deze jaren vaak. Men verlangde een verlicht 
staatsman,, die 'onbaatzuchtig [...] eerlijk en rondborstig [...] zijne stem 
verheffee en verdere verwarring verhoede'.43 Het tekende de machteloosheid 
onderr de liberalen dat zij voor de formatie van een nieuw kabinet naar een 
oudgediendee moesten terugkeren. Vanaf november 1870 voerde Thorbecke 
gesprekkenn met beoogde leden van zijn derde kabinet. Geertsema leverde 
aann zijn zoon commentaar op de moeizame formatie: 

Dee finantien zijn m.i. het grootste bezwaar, v. Bosse heeft door zijn 
onbekooktee voordragten [door alvast een inkomstenbelasting in de 
wett op de middelen te zetten] de zaak zoodanig in den modder 
gewerkt,, dat het hoogst moeyelijk zal zijn het wagentje weer op den 
goedenn weg te brengen. Ik hoop dat men een geschikt man zal kunnen 
vinden.. Ruim is de keus niet. [...] In ieder geval een voorzichtig 
verstandigg man, en een persona grata bij de Kamer.44 

Thorbeckee had heel wat gesprekken voor hij zijn ministersploeg bijeen had. 
Voorr de post op Justitie werden maar liefst elf kandidaten gepolst en ook 
mett Financiën had hij veel moeite. Van zes kandidaten is het bekend dat 
zijj  weigerden.45 Onder hen was Pierson, de jonge liberaal en een van de 
directeurenn van De Nederlandsche Bank. Hij had vooral bekendheid ver-
kregenn door zijn publicaties in De Economist, De Gids en het Algemeen 
Handelsblad,Handelsblad, waarin hij zich boog over onderwerpen uit (de geschiedenis 
van)) de economie, bankzaken en koloniale aangelegenheden.46 Door de 
lezingencycluss Het Kultuurstelsel in 1868, waarin hij het cultuurstelsel op 
economischh principiële gronden afkeurde, had hij volop aandacht gekre-
genn en was zijn benoeming bij De Nederlandsche Bank niet onomstreden 
geweest.. Nu Thorbecke hem voor de ministerspost vroeg, ging hij bij zijn 
broerr Allard Pierson te rade. Per brief was diens reactie: 'Ik verblijd mij 
hartelijkk in het aanbod als hulde aan uwe bekwaamheid en karakter. Mijn 
opiniee is echter beslist: niet aannemen.'47 Tenslotte was niet bekend welke 
collega-ministerss plaats zouden nemen en was de mening van Nicolaas over 
dee belastingkwestie nog niet uitgekristalliseerd. Daarvoor zou hij zich de ko-
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mendee jaren uitgebreid met het debat over de wenselijkheid en de gronden 
vann een inkomstenbelasting inlaten. Politiek hield hij zich voorlopig liever 
afzijdigg en het kamerleven trok hem ook weinig aan, gezien zijn verzuchting 
aann Van Houten: 'Hoe houdt gij toch in 's Hemelsnaam al dat geleuter in de 
kamerr uit? [...] Diep beklaag ik U bijwijlen.'48 Overigens deed broer Allard 
tegelijkk een rake voorspelling: 'Men keert tot U terug, daar is geen twijfel 
aan,, en dan eerst kunt gij nut doen, dan eerst uwe politieke carrière zoo 
beginnenn dat gij, bij al de onvermijdelijke bitterheden er U eenig genoegen 
vann kunt voorstellen.'49 Maar zover was het nog niet. 

Thorbeckee vond uiteindelijk in Pieter Blussé van Oud-Alblas een nieuwe 
ministervann Financiën. Zij kenden elkaar al sinds de jaren dertig, toen Blussé 
collegee volgde bij professor Thorbecke.50 Daar was een levenslange vriend-
schapp op gevolgd, terwijl ze ook zakelijk verbonden waren door de aandelen 
diee Thorbecke in de rederij van de familie Blussé had.51 Blussé had zich in 
18488 niet kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer om Thorbecke niet voor 
dee voeten te lopen, maar hij zou vanaf 1850 bijna doorlopend een zetel in 
hett parlement bezetten. De denkbeelden van Blussé over de wenselijkheid 
vann vrijhandel waren bekend, en in de gemeenteraad van zijn woonplaats 
Dordrechtt had hij als raadslid een plaatselijke inkomstenbelasting bewerk-
stelligd.. Als lid van de Tweede Kamer had hij zich bovendien regelmatig 
inn de debatten over belastinghervormingen gemengd, en hij had zelfs aan 
dee Deense regering informatie gevraagd over de totstandkoming en wer-
kingg van een inkomstenbelasting.52 Nu zou hij op Financiën plaatsnemen, 
waardoorr Thorbecke zich op de verdere bezetting van de regeringsposten 
konn concentreren. Geertsema voorspelde aan zijn zoon wat er met de oude 
ministervann Financiën zou gebeuren: 'Als mijn neus goed is zou het mij niet 
bevreemdenn dat v. Bosse met den Thor onder één deken ligt, en, als hij een 
geschiktt Minister van Finantiën kan vinden, als minister van Koloniën zal 
optreden.'533 Inderdaad zou Van Bosse zich tijdens het kabinet-Thorbecke 
in,, dat vanaf 4 januari 1871 daadwerkelijk regeerde, op Koloniën mogen 
bewijzen.. Geertsema vond hem echter de achilleshiel van het ministerie, 
terwijll  hij tegelijk betwijfelde of Blussé het er op zijn leeftijd nog goed af 
zouu brengen.54 

Vooralsnogg begon het kabinet vol goede moed aan de taken die het 
zichh gesteld had: de verbetering van de defensie en de daarvoor benodigde 
hervormingg van het belastingstelsel. Wetsvoordrachten voor de verbetering 
vann de staatsinkomsten werden dan ook in september 1871 in de troonrede 
aangekondigd.. Dat Blussé bezig was met een wetsontwerp was al vanaf 
aprill  bekend, zoals bleek uit de woorden van Geertsema, die nog steeds 
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weinigg met het kabinet op had: 'Ik hoor dat Blussé een wetsontwerp laat be-
werken,, wat het zijn zal weet niemand. Ingrijpende en mitsdien afdoende 
maatregelenn zal hij wel niet nemen.'55 Het ontwerp dat Blussé eind 1871 
uiteindelijkk indiende had geen kans: vlak na het aantreden van het derde 
kabinet-Thorbeckee was het wetenschappelijk debat over de wenselijkheid 
enn de gronden van een inkomstenbelasting in alle hevigheid losgebarsten. 
Aanleidingg was een artikel van Pierson, dat in het eerste nummer van 1871 
vann De Gids was uitgekomen. In 'De inkomstenbelasting' richtte Pierson 
zijnn blik op de theoretische onderbouwing van een inkomstenbelasting. Bij 
hemm bestond de indruk dat bijna iedereen het over de wenselijkheid van 
eenn belasting op het inkomen eens was. Slechts over de praktische toepas-
singg bestond nog verschil van mening. Pierson wilde echter de theoretische 
rechtvaardigingg van een inkomstenbelasting onder de loep nemen. Eerst 
ontkrachttee hij het idee dat wanneer ieder naar eigen kracht aan de belas-
tingg bijdraagt de belasting billij k genoemd kon worden. Van tevoren kon 
niett worden voorspeld hoe het inkomen verdiend was en waar het voor ge-
bruiktt zou worden, en dus hoefde een gelijke belasting van gelijke inkomens 
geenn billijkheid te betekenen. Weliswaar drukte het huidige stelsel vooral op 
hett arbeidzame deel van de bevolking, maar voordat er grote veranderingen 
doorgevoerdd zouden worden, moest men eerst weten wat tot het inkomen 
gerekendd moest worden en in welke mate de verschillende onderdelen be-
lastt moesten worden. Daarbij achtte Pierson een inkomstenbelasting hoogst 
wisselvalligg en zou ze volgens hem in tijden van nood te weinig opleveren.56 

Dezee analyse van een belasting op het inkomen was uniek in Neder-
land.. Voorheen waren de commentaren beperkt gebleven tot een goed- of 
afkeuringg op basis van normatieve rechtvaardigheid of zedelijkheid. Nu 
lagg er een artikel van een gerenommeerd medewerker van De Nederland-
schee Bank, die op een wetenschappelijke, heldere en afstandelijke wijze het 
probleemm ontleedde. Geen wonder dat er door velen in toespraken en ge-
schriftenn op gebouwd zou worden. In De Economist verwees een auteur 
instemmendd naar Piersons artikel, waarin tenslotte was aangetoond dat een 
inkomstenbelastingg zeer ongelijk zou werken. De auteur zag dat velen de 
kreett 'hervorming van het belastingstelsel' slechts gebruikten 'als een mode-
artikel,, even als de dames voor eenige jaren allen om crinolines riepen'.57 

Ookk in het voorlopig verslag over het wetsvoorstel van minister Blussé bleek 
hett artikel van Pierson een goed wapen in handen van de tegenstanders. Die 
warenn in de meerderheid en repten ook nu weer van de impopulariteit en 
dee anti-nationale en communistische aard van het voorstel, terwijl anderen 
protesteerdenn tegen de halfslachtige hervorming.58 
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OokOok in het land klonken vooral afkeurende geluiden over het voorstel. Bij 
dee Tweede Kamer kwamen slechts weinig adressen binnen waarin op grond 
vann billijkheid vóór het wetsvoorstel werd gepleit.59 De meeste geschriften 
keerdenn zich tegen de belasting, vooral op grond van overbelasting van 
grondbezitters,, de inbreuk die de staat zou maken op zijn verbintenissen 
wanneerr men de rente op staatspapieren zou belasten, en de strijdigheid 
vann het voorstel met de zeden en gewoonten. Van zijn medeministers kreeg 
Blusséé bovendien nauwelijks steun. Thorbecke, die zich zo duidelijk had 
gedistantieerdd van Van Bosses voorstel een jaar eerder, was nu te ziek om 
zichh uit te spreken. En het liberale kamerlid Fransen van de Putte liet de 
belastinghervormingg liever over aan Pierson, zoals hij hem in 1871 schreef: 

Gaarnee kom ik eens bij u praten, ge hebt nu de income-taxen een 
nekslagg gegeven, maar gij moet nu door studeeren, en voor u zelven 
althanss een plan hebben. Mr. Blussé zal de kwestie niet oplossen en 
dee toekomst is aan ons.60 

Well  kreeg de minister veel persoonlijke loftuitingen, afkomstig van plaat-
selijkee kiesverenigingen uit kleine steden en Kamers van Koophandel in 
dee landprovincies.61 Waarschijnlijk wogen voor de bovenlaag uit de stadjes 
buitenn Holland de afschaffingen van het patentrecht en de accijnzen zwaar-
derr dan een belasting op de inkomsten. In Den Haag en Amsterdam, de 
politiekk machtige steden met de rijkste inwoners, keken vele kiezers met 
afgrijzenn naar een belasting op hun inkomen. 

Inn zijn memorie van antwoord moest minister Blussé zich verdedigen 
tegenn alle kritiek. Hij legde uit dat het artikel van Pierson een zoektocht 
naarr de meest billijk e belasting was. De minister zocht echter liever naar een 
oplossingg van de huidige onbillijkheden in het belastingstelsel. Zijn voorstel 
leekk hem een stap in die richting. Vervolgens weersprak hij de verschillende 
kritiekpuntenn van het verslag. Het genoemde communisme leek hem sterk, 
enn er was geen sprake van het gelijkmaken van alle inkomens. Over de 
protestenn tegen de openbaarmaking van het inkomen stelde hij fijntjes dat 
err al veel langer lijsten bestonden van hoogstaangeslagenen op gemeentelijk 
niveau.62 2 

OokOok bij de behandeling van het wetsontwerp was de waardering die de 
ministerr als persoon kreeg, ondanks de kritiek op het voorstel, opvallend. 
Velee kamerleden benadrukten hun bewondering voor het talent, 'den on-
tembarenn ijver' en de persoonlijkheid van het voormalige kamerlid.63 Toch 
werdenn maar liefst drie amendementen ingediend op het eerste artikel van 
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hethet voorstel, dat de jaarlijkse belasting op het zuivere inkomen van elke in-
gezetenee bepaalde. De discussie duurde uiteindelijk dusdanig lang dat men 
opp 2 mei 1872 Tweede-Kamerleden hardop 'Stemmen! Stemmen!' hoorde 
roepen.644 De voortekenen bedrogen de minister niet. Het eerste artikel werd 
verworpenn en Blussé moest zijn voorstel intrekken. Het was voor de minister 
eenn belangrijke nederlaag, die niet zonder gevolgen zou blijven. 

Tijdenss de verdediging van de belastingwet had minister Blussé zich 
overigenss op het terrein begeven van zijn voorganger Van Bosse, die hoofd 
vann het departement van Koloniën was. Gedurende de debatten over zijn 
wetsvoorstell  voor een inkomstenbelastingwas in de Kamer aan de minister 
gevraagdd of er dan helemaal niets meer verwacht kon worden uit Indië 
tenn bate van de begroting van het moederland. Was Indië verloren? Blussé 
hadd geantwoord dat Indië geenszins verloren was, maar dat er voortaan 
eenvoudigwegg twee begrotingen bestonden: een voor Nederland en een 
voorr Indië. Tussen neus en lippen was daarmee de financiële toekomst 
tussenn Nederland en Indië geschetst. Het betekende het begin van het einde 
vann de economische verstrengeling tussen beide landen. Voortaan zouden 
dee begrotingen gesplitst worden en nam de staatsexploitatie van Indië sterk 
af.. Het cultuurstelsel liep op zijn einde en Nederland ontving nog slechts 
eenn aantal jaren relatief geringe inkomsten uit de verkoop van koffie en 
suiker.. Nu mochten particulieren zich waarmaken, want in 1870 werd de 
agrarischee wet aangenomen, waardoor het hun was toegestaan om woeste 
grondenn in de archipel te kopen en te bebouwen. Daarnaast liberaliseerde 
dee tariefwet van 1872 de handel tussen kolonie en moederland. 

Vann Bosse bepleitte tijdens zijn ministerschap op Koloniën, net als voor-
heenn toen hij minister van Financiën was, een rechtvaardiger behandeling 
vann de koloniën en minder financiële afhankelijkheid. Hij sprak zich onder 
meerr uit voor een billijker belastingstelsel in de kolonie zelf, waar volgens 
Vann Bosse slechts de 'bruine man' werd belast en de Europeaan zich veel te 
hoogg plaatste.65 Dat het effect van de danige vermindering van inkomsten 
uitt Indië slechts langzaam doordrong, merkte Van Bosse op bij het defi-
nitievee eind van het cultuurstelsel in 1877, toen de laatste koffie-inkomsten 
werdenn overgemaakt. Hij noteerde zuinigjes in zijn dagboek: 'De tijding 
"hett batig slot is overleden", zal wel eenigen indruk maken. Maar zij zal den 
dollenn stroom niet staaken. Wie denkt nog aan den dag van morgen!'66 In 
dee jaren die volgden zouden verschillende politieke groepen denkbeelden 
overr een vorm van 'terugbetaling' aan Indië ontwikkelen. Maar vooralsnog 
leekk men inderdaad nauwelijks aan de dag van morgen te denken. En ge-
brekk aan vooruitziende blik speelde Nederland ook parten in 1871, toen een 
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traktaatt met Groot-Brittannië werd goedgekeurd, waardoor Nederland de 
vrijee hand op het eiland Sumatra kreeg. Dat niet het hele eiland achter de 
handelsmissiess stond zou spoedig blijken. 

Ministerr Blussé trok na de tegenstand op zijn wetsvoorstel begin mei 
18722 zijn conclusies. En met hem beraadde het kabinet zich op zijn positie. 
Criticii  vonden dat de ministers zich daarmee achter het mislukken van 
hett wetsvoorstel verscholen, om zich te hoeden Voor meerdere en vrij wat 
gevoeligerr nederlagen, welke dreigende naderen'.67 

Eenn discussie in de liberale Rotterdamse kiesvereniging Burgerpligt was 
illustratieff  voor de moeilijke positie waarin de liberalen zich bevonden. 
Moestt de vereniging nu haar sympathie aan de minister betuigen? Enerzijds 
wass men teleurgesteld dat de afschaffing van het patent en accijnzen en 
dee invoering van een inkomstenbelasting mislukt waren, anderzijds had 
menn in Rotterdam niet veel op met de rederijman uit Dordrecht. En 
hoee te handelen met het liberale kamerlid W.A. Viruly Verbrugge, die zo 
heftigg tegen het voorstel was opgetreden? Wiens redevoering in de Kamer 
'onbeduidend,, vol tegenstrijdigheden, zonder degelijke argumenten, een 
zoekenn van spijkers op laag water' was geweest?68 Uiteindelijk nam de 
kiesverenigingg een halfslachtige resolutie aan, waarin men de mislukking 
vann het wetsvoorstel zei te betreuren. Dit werd echter niet aan de minister 
bekendgemaakt,, en de tegenstanders in de Kamer werden verder genegeerd. 
Hett zoeken naar de juiste politieke weg op liberale grondslag bleek een 
moeizame,, en niet alleen in Rotterdam. 

Bijj  de afwegingen die de liberalen moesten maken, speelde ook de groei 
vann de arbeidersbeweging een rol. Geertsema verwoordde zijn vrees voor de 
politiekee gevolgen aan zijn zoon: 'gewapend met het schrikbeeld van 't roode 
spook,, zal het aan een krachtig conservatief man ongetwijfeld gelukken de 
nederlandschee liberalen het hoofd te doen buigen'.69 Ook koningin Sophie 
zagg gevaren toen zij een vriendin schreef: 'Ja, ik geloof ook dat er onder 
dee arbeiders negatieve, gevaarlijke neigingen leven. Zelfs in Holland, waar 
maarr weinig fabrieken zijn en er hoge lonen betaald worden, horen we 
overr vreemde praat, toespelingen en dreigementen. Wat ertegen te doen?'70 

Dee hervormingsgezinde jong-liberalen wilden door het verbeteren van de 
levensomstandighedenn van de arbeiders de sociale kwestie in eigen hand 
houden,, maar deze groep ontbeerde een sterke leider. Onder hen weerklonk 
zelfss wanhoop over de toekomst. Pierson gaf in 1873 Van Houten in een 
brieff  zijn visie op de politiek: 'De fout ligt bij allen en bij niemand. [...] 
Dee toestand is echter allertreurigst [...] Wij zijn ziek. Wie zal ons genezen? 
Onss ontbreekt een man.'7i De behoudende liberalen hadden Thorbecke weg 
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zienn kwijnen in zijn derde kabinet, terwijl een nieuwe grote man moeilijk te 
vindenn was en hun aanhang slonk. In deze omstandigheden was het kabinet 
tenn dode opgeschreven. 

Hett einde van het kabinet kwam sneller dan verwacht. Begin juni 1872 
noteerdee koningin Sophie: 'Onze eerste minister [Thorbecke] is overleden. 
Hijj  was een man van karakter. Het is een verlies voor het land, vooral 
voorr mij; een nieuwe kabinetscrisis is op komst.'72 Inderdaad maakte de 
doodd van de man van 1848, een maand na de intrekking van het voorstel 
vann Blussé, definitief een einde aan het liberale kabinet-Thorbecke 111. 
Geertsemaa voorspelde zijn zoon een nieuwe liberale regering: 'De Thor is 
dood!!  Ik denk dat nueene reconstructie beproefd zal worden. Waarschijnlijk 
zall  men bij mij komen.'73 De liberale publicist en hoogleraar Buijs hoopte op 
eenn ministerie dat nauw verbonden was met de Kamer en dat zich geroepen 
voeldee 'om een eenvoudige taak zonder eenige aanmatiging af te werken'. 
Zijnn verwachtingen waren hooggespannen: 'Zulk een ministerie, al mocht 
hethet ook uit zeer alledaagsche personen bestaan, het zou toch wonderen 
doen.'744 En vooral op het wonder van de belastinghervorming werd gewacht. 

Daarr stond ook de Amsterdamse kiesvereniging Burgerpligt vierkant 
achter.. In 1870 was in het reglement te lezen dat men het standpunt van 
'eenn belastingstelsel op den grondslag van gelijkmatige heffing' huldigde, 
enn na een amendement werd het zelfs aangescherpt tot een hervorming 
mett als grondslag een rijksinkomstenbelasting.75 Ook in brochures en ar-
tikelenn bleef men aandringen op een verandering van het belastingstelsel. 
Inn vergelijking met de decennia ervoor veranderden begin jaren zeventig 
dee argumenten en de toon van die geschriften. De auteurs pleitten krach-
tigerr en met minder omhaal of verdediging voor belastinghervorming: ze 
warenn duidelijk overtuigd dat ze het gelijk aan hun zijde hadden. Zoals 
Vann Houten in 1869 simpelweg schreef: 'Meer en meer begint de beoogde 
radicalee hervorming van ons belastingstelsel een eisch des tijds te worden.' 
Zijnn advies aan de regering luidde: 'Voor het staatsbestuur moet slechts één 
regell  gelden: rechtvaardig te zijn. De eischen der rechtvaardigheid mogen 
nooitt verwaarloosd worden, hoeveel moeite het ook moge kosten te breken 
mett een overgeleverd stelsel.'76 

Terr verdediging van de beoogde billijk e vernieuwing kon men de praktij-
kenn in het buitenland en plaatselijke initiatieven aanhalen. De hoofdredac-
teurr van De Economist, De Bruyn Kops, schreef er herhaaldelijk over. In 'De 
belastingg naar het inkomen te Amsterdam' liet hij zien hoe bemoedigend 
dee opbrengst aldaar was en hoezeer bezwaren overwonnen konden worden. 
Zoo had bijvoorbeeld slechts 3 procent van de belastingplichtigen geweigerd 
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aangiftee te doen.77 En in Italië had de inkomstenbelasting, die vanaf 1864 
werdd geheven, zich ook bewezen, vooral nadat in 1869 tevens de renten van 
dee staatsschuld belast waren en de inkomsten sterk waren vermeerderd.78 

Nett over de grens kon men in Frankfurt zien hoe accijnzen een voor een 
werdenn afgeschaft en de inkomstenbelasting, die daar al bestond, werd uit-
gebreid.799 Daarnaast sprak het Britse voorbeeld van de 'income-tax zeer tot 
dee verbeelding van voorstanders van hervorming en refereerde men in de 
Kamerr en in publicaties telkens aan deze ware liberalen. Volgens De Bruyn 
Kopss wilden in 1875 zelfs de Britse conservatieven de income-tax behouden, 
watt volgens hem een teken aan de wand was.80 Hij vertelde er niet bij dat 
eenn jaar eerder de liberaal W. Gladstone, onder drukvan de arbeidersbewe-
ging,, had gepleit voor afschaffing. Door loonstijgingen was een deel van de 
arbeiderss namelijk onder die belastingen gaan vallen. Een oplossing werd 
gevondenn door de drempel voor de income-tax te verhogen.81 

Inn Nederland echter zat de politiek door het mislukken van Blussés in-
komstenbelastingg en de dood van Thorbecke midden in een kabinetscrisis. 
Dee liberale verdeeldheid, de opspelende kiesrechtkwestie en de ontwikke-
lingenn in Nederlands-Indië zouden het de politiek in de komende jaren niet 
makkelijkerr maken. En nog steeds weerklonk de roep om een belastingher-
vorming. . 

LiberaleLiberale onzekerheid 

Ondankss de liberale verdeeldheid lukte het wel om in juli 1872 opnieuw 
eenn liberaal kabinet te formeren. De voorspelling van Geertsema dat men 
naarr hem zou komen tijdens de formatie kwam uit. Hoe complex de 
samenstellingg verliep, bleek uit de brieven aan zijn zoon. Geertsema meldde 
hemm dat hij in een kabinet mét Van Bosse absoluut geen zitting zou nemen, 
maarr zonder Fransen van de Putte ook niet deelnam.82 Uiteindelijk kon hij 
melden:: 'Ik zit sedert Zaterdag ochtend in het torentje, 't Is eene vreeselijke 
veranderingg voor mij; 't werk is sedert *66 nog toegenomen in omvang.'83 

Zijnn wensen waren uitgekomen: Van Bosse leidde een ambteloos bestaan en 
dee Indië-specialist Fransen van de Putte bemande het departement van 
Koloniën.. Opmerkelijk was de herverkiezing van Blussé in de Tweede 
Kamer,, ondanks de afkeuring van zijn beleid als minister van Financiën 
inn het vorige kabinet. 

Voorr Financiën had men het kamerlid Albert van Delden bereid gevon-
den.. Deze wat kleurloze figuur, zoon van een Deventer wethouder, behoorde 
tott de liberale 'middengroep': geen thorbeckiaan, maar ook niet behorend 
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tott de jong-Iiberalen die voor meer staatsbemoeienis pleitten. Van Delden 
steldestelde zich in de financiën behoudend op en hield als 'wachter voor de 
schatkist'' vooral de begroting in de gaten.*4 

Volgenss de troonrede van 1872 was dat voldoende, 's Lands geldmiddelen 
blekenn zich 'niet in een ongunstige toestand' te bevinden en slechts de 
aanlegg van de spoorwegen noodzaakte 'buitengewone middelen', waarmee 
nieuwee leningen werden bedoeld.85 Voorstellen voor belastinghervorming 
kondenn dus niet verwacht worden. Well  werd een hervorming van de kieswet 
aangekondigd:: 'Tot uitbreiding van het kiesrecht daar, waar het binnen 
tee enge grenzen is beperkt, kan eerdaags eene wetsvoordracht worden te 
gemoett gezien.'86 Het adres van antwoord op de troonrede, dat altijd in de 
Kamerr behandeld werd alvorens het naar het Kabinet des Konings te sturen, 
leiddee tot een interessante discussie tussen de minister van Financiën en het 
kamerlidd Van Houten. De laatste wilde aan de formulering 'Het deed ons 
genoegenn de verzekering te ontvangen, dat 's lands geldmiddelen zich in 
niett ongunstigen toestand bevinden' de frase toevoegen 'Wij vertrouwen, 
datt de zoo lang gewenschte en zoo dringend noodige verbetering van het 
belastingstelsell  niet uit het oog zal worden verloren'.87 Maar toen minister 
Vann Delden hem uitlegde dat de regering een hervorming van de census 
voorrangg wilde geven, trok Van Houten zijn amendement in. 

Bijj  de debatten over de begroting kwam men erop terug. Een aantal 
kamerledenn had stevige kritiek op de minister nu er geen enkel plan op tafel 
lagg voor de verbetering van het belastingstelsel. Een kamerlid stelde: 'Op het 
beginsell  van belastinghervorming is dus herhaaldelijk aangedrongen ook 
doorr dezen Minister, zoodat ze dan nu ook wel mag gevorderd worden.'88 

Eenn ander vroeg zich af waarom deze regering niet verderging op de weg die 
Blusséé was ingeslagen. En een derde dacht dat de minister, die door Blussé 
wass omschreven als een 'bekwaam en voorzichtig man', wellicht niet de 
juistee persoon op de juiste plaats was. Een beleid van 'moderatie en kalmte' 
wass niet wat het land nodig had.89 

Vann Delden reageerde enigszins verbolgen op de aantijgingen: 

Dee toestand van een Minister van Finantien is nooit zeer benijdens-
waardig,, maar als men hem alles wil afnemen en het niet eens kan 
wordenn over hetgeen daarvoor in de plaats moet worden gesteld, 
enn als men buitendien dan nog het doen van groote uitgaven aan-
moedigt,, van welke gezindheid buiten de Kamer met regt gebruik 
zall  worden gemaakt, dan wordt de toestand van den Minister geheel 
onhoudbaar.90 0 
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Maarr sommige liberalen stemden het terughoudende beleid van de minister 
af.. Van Eek noteerde in zijn memoires dat in een vergadering van de liberalen 
Vann Delden 'op aansporing en met goedkeuring van andere sprekers het 
beterr [vond] om niet dadelijk de income tax opnieuw voor te stellen'.91 En 
eenn anoniem auteur gaf de minister gelijk toen hij schreef dat de wetgever 
maarr beter zo weinig mogelijk moest hervormen in het belastingstelsel. 
Volgenss hem zouden de ergste onbillijkheden vanzelf wel verdwijnen en 
maaktee meer geld tenslotte ook niet gelukkig.92 

Maarr de kritiek op Van Delden overheerste, zodat tijdens de begrotings-
debattenn eind 1873 de liberaal Van Kuyk in pittige bewoordingen afgaf op al 
diee kabinetten die niets deden op belastinggebied: 

Zooo is het een lied zonder einde, waarin steeds dat zelfde refrein 
voorkomt:: het eerste jaar 'niet lastig vallen', het tweede jaar: 'het 
oogenblikk is niet geschikt', het derdejaar: 'aftreden'. Kan die toestand 
blijven?? Is dat bevordering van 's lands belang? Wat is er nu in de 
laatstee jaren op finantieel gebied gedaan? Er is wel hier en daar wat 
afgeschaft,, maar opgebouwd is er niet: de begrooting sluit, dat is waar, 
maarr dat is slechts de kunst om cijfers te groeperen; op finantiele 
verbeteringenn wacht men te vergeefs.93 

Hett weerwoord van de minister luidde dat hij het tijdstip voor een voorstel 
voorr inkomstenbelasting ongeschikt achtte en dat dat van hem niet verwacht 
konn worden. De zuinige houding van Van Delden ontlokte een ander 
kamerlidd de woorden: 

Ikk prijs in een Minister van Finantien voorzigtigheid. Het is eigen-
aardigg dat hij de schatkist beschouwt als zijn troetelkind, dat hij 
koesterenn moet; maar eene al te groote voorzigtigheid en zorg kun-
nenn wel eens nadeelig zijn voor de gezondheid van het kind zelf. Ik 
vreess dat dit hier het geval is.94 

Oud-ministerr Blussé nam het voor Van Delden op en noemde de verbetering 
vann de directe belastingen 'de kraton van ons belastingstelsel, waartegen nog 
meenigeenn het hoofd kan stooten'.95 Een ander kamerlid raadde Van Delden 
aann het 'idee fixe' van een inkomstenbelasting overboord te gooien, daar 
hett al zoveel kwaad had berokkend en het er toch niet van kwam.96 

Naa alle verwijten en goede raad stelde Van Delden onverwacht toch een 
kleinee hervorming voor. Nu de gewone uitgaven voor 1874 in evenwicht 
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bleken,, durfde hij, in het belang van de mindere stand en de zeepindustrie, 
afschaffingg van de zeepaccijns voor te stellen. Het equivalent voor het ge-
miss aan inkomsten werd wederom in een verhoging van het gedistilleerd 
gevonden.. De kamerleden die het voorlopig verslag samenstelden, reageer-
denn verbaasd op dit plotselinge voorstel. Had de minister voorheen niet 
elkee verandering afgewezen? En was een afschaffing, ondanks de plannen 
voorr een equivalent, niet ontijdig, nu een dreigende oorlog in Indië wel-
lichtt belangrijke financiële consequenties zou hebben?97 De Kamer was dan 
well  voorzichtig voorstander van deze accijnsafschaffing, men stond bepaald 
niett te juichen over het gebrek aan beleid van de minister. 

Dee rest van het kabinet verging het niet beter. De meeste wetsvoorstellen 
werdenn door het parlement afgekeurd. Het voorstel voor de bouw van 
eenn vestingstelsel werd wel wet, maar legde tegelijk een grote druk op de 
staatsfinanciën.. Van Delden maakte zich intussen sterk voor een hervorming 
vann het muntwezen, maar ook die mocht niet lukken. Volgens een politieke 
schetss uit die dagen was het ambt waarschijnlijk wat te hoog gegrepen voor 
dee minister, en 'zelf was hij er misschien het meest verwonderd over het 
zooverr te hebben gebracht'.98 

Dee liberalen waren dusdanig verdeeld en de kwesties zo groot dat de 
verzuchtingg van Pierson aan zijn vriend Van Houten niet verwonderlijk 
mochtt heten: 

Watt wij behoeven is een verjongingskuur; principieele herziening 
vann ons kiesstelsel schijnt daarom absoluut noodig. Wij hebben 
noodigg een partij, die, op liberalen grondslag, de onderwijswet durft 
bestrijdenn en het algemeen stemrecht durft aanbevelen.99 

Nadatt de regering bij haar aantreden had verkondigd de censuskieswet te 
zullenn hervormen, en die voorrang boven belastinghervorming te geven, 
wachttee men in en buiten de Kamer met spanning op wat komen zou. 
Dee censuswet die minister van Binnenlandse Zaken Geertsema uiteindelijk 
voorstelde,, verlaagde het bedrag dat betaald moest worden aan directe 
belastingenn alvorens men kiesgerechtigd was behoorlijk. In de Kamer kon 
menn het echter niet eens worden over de exacte grens van het bedrag. Men 
kwamm er niet uit en het voorstel ketste uiteindelijk af op een verschil van 
enkelee guldens, waardoor de census bleef zoals hij was. 

Doorr de vele nederlagen die het kabinet-De Vries-Geertsema had on-
dervonden,, voelde het zich genoodzaakt in juni 1874 zijn ontslag aan te 
bieden.1000 Behalve een reeks mislukte wetsvoorstellen, waaronder Van Del-
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denss onbehandelde voorstel voor de afschaffing van de zeepaccijns, had deze 
regeringg ook een koloniale nederlaag geleden. Het contact tussen kolonie en 
moederlandd onderging grote veranderingen, wat negatieve gevolgen voor 
dee begroting van Nederland had. Door de beëindiging van het cultuurstel-
sell  waren de koloniale baten nagenoeg opgedroogd. Ondertussen kwam er 
regelmatigg telegraafverkeer tussen Batavia en Singapore tot stand en door 
dee opening van het Suezkanaal in 1869 nam de zeevaart, met zijn handel-, 
personen-- en postvervoer, sterk toe. Door dit nieuwe kanaal steeg het belang 
vann de zeeroute langs het eiland Sumatra, met het sultanaat Atjeh in het 
noorden.. De sultan van Atjeh had echter zijn onderdanen niet in de hand 
enn de veelvuldig voorkomende zeeroverij en een kapingsincident luidden 
eenn jarenlange strijd in. 

Toenn in Nederland bekend werd dat op Sumatra gevechten waren uit-
gebrokenn tussen het Nederlandse bestuur en opstandige Atjehers, schreef 
Piersonn aan Van Houten: 'Atchin is een treurige geschiedenis, maar der-
gelijkee dingen zijn meer gebeurd in Indie. [...] Gewettigd schijnt mij de 
oorlogg volkomen, na de nota, die de regeering heeft ingediend. Het was 
eenn plicht, die op ons rustte, om dat broeinest van rooverij eens flink aan 
tee tasten.'101 Ook koningin Sophie memoreerde aan de Atjeh-oorlog in een 
brieff  aan haar Britse vriendin: 

Onzee Atjehse vijanden op Sumatra bestrijden ons verbeten. Zij lijken 
well  wat op de Sikhs in uw India; zij zijn goed bewapend en, hoewel 
niett zeer gedisciplineerd, vechten zij met de moed der wanhoop. 
Wijj  zullen uiteindelijk wel overwinnen. Dat heeft dan misschien een 
gunstigg effect op ons zeer 'vredelievende' leger en onze zo goed als 
ingeslapenn vloot.102 

Dee oorlog met Atjeh bleek erg kostbaar, maar Nederland probeerde de 
kostenn zoveel mogelijk op de Indische begroting te zetten. Zodoende was 
er,, daar de oorlog zich bleef voortslepen, definitief een einde aan de batige 
saldii  gekomen. In Indië zelf, waar de groep Europeanen vanaf 1870 een 
forsee groei te zien gaf door de toevloed van militairen en particuliere 
ondernemers,, werd geld gezocht in nieuwe heffingen.103 Terwijl men zich in 
Nederlandd voor afschaffingen van belastingen inzette, werden in de kolonie 
hethet patentrecht en de personele belasting ingevoerd. De benodigde bedragen 
warenn dan ook niet gering: in 1876 slokte de oorlog 40 miljoen gulden op, 
inn 1880 was dat gegroeid naar 150 miljoen gulden, alles voor rekening van 
dee kolonie zelf.IM 
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Dee 'vrije arbeid' van de Javanen, waarvoor de liberalen zich jarenlang 
haddenn ingezet en waarvan zij dachten dat die de Indiërs vrijheid en 
economischee groei zou brengen, bracht slechts hogere belastingen en grotere 
armoede.. Uiteindelijk zou de oorlog met Atjeh met korte tussenpozen tot 
19422 voortduren.105 In Nederland bracht de oorlog in de jaren zeventig een 
discussiee op gang over de mislukking van de ingevoerde vrije arbeid, iets wat 
voorall  door de conservatieven werd benadrukt, en over een Nederlandse 
financiëlee bijdrage aan de kolonie, wat een deel van de vooruitstrevende 
liberalenn aandurfde.106 Het jaar 1877 zou het keerpunt zijn, want vanaf toen 
maaktee Indië niets meer over aan Nederland. In de Kamer, bij de verdediging 
vann de belastingplannen voor Indië, moest Van Bosse, die van 1877 tot 1879 
ministerr van Koloniën was, tegen het conservatieve idee van een verplichte 
bijdragee uit Indië aan de Nederlandse begroting ingaan. Van Bosse draaide 
ditt denkbeeld om en verkondigde dat de schuld van Nederland verre boven 
diee van Indië stond.107 In de komende jaren moest men zich buigen over 
eenn eventuele invulling van dit schuldgevoel. 

ConservatievenConservatieven aan het roer, Kappeyne en Kuyper op de achtergrond 

Naa drie weinig daadkrachtige kabinetten was de positie van de liberalen 
ernstigg verzwakt. Moedeloos besprak men de politieke toekomst. Pierson 
klaagdee zijn nood bij Van Houten: 

Welkk een malaise in de politiek overal! Men weet soms niet, wat 
menn van de zaken te denken heeft. Wat dunkt U van onzen binnen-
landschenn toestand? Is er wat meer aaneensluiting en wederkeerig 
vertrouwenn gekomen tusschen de liberale kamerleden onderling en 
tusschenn deze en het kabinet? Men hoort hier zoo weinig van 'tgeen 
inn den Haag voorvalt. Den Haag is een wereldje apart voor gewone 
menschenkinderen.108 8 

Ookk in publieke geschriften werd de noodklok geluid. De leden van de 
volksvertegenwoordigingg maakten hun naam volgens een auteur niet lan-
gerr meer waar: 'Meermalen wordt eindeloos herhaald wat vroeger en beter 
iss gezegd. Welke andere zin kan dit soort breedsprakigheid hebben, dan 
behaagzuchtt jegens de dierbare kiezers?'109 Een ander zette zich tegen Thor--
beckee af, die volgens hem een autocratisch liberaal was geweest, waardoor 
dee natie telkens had moeten wachten. En zo was er van weinig zaken iets 
terechtgekomen.. Ook niet van de belastinghervorming: 
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Eindelijkk een paar opmerkingen over ons belastingstelsel. Bijna zou 
menn zich als liberaal schamen dit onderwerp nog aan te roeren. Zoo 
err toch één zaak van regeringszorg is, waarmede zich de liberale 
partijj  had behooren bezig te houden, dan voorwaar was 't die eener 
beteree regeling van ons belastingwezen. En wat is daarvoor gedaan? 
Alweder:: niets."0 

Dezee malaisegevoelens en verdeeldheid schiepen de ruimte voor een con-
servatievee regering. De groep die nu conservatief genoemd werd, was niet zo 
rechtt in de leer als hun voorgangers in de jaren vijftig , toen gestreden werd 
tegenn de liberale grondwet van 1848 en voor behoud van standenpolitiek. 
Dee conservatieven in deze jaren voegden zich wel naar de politieke verhou-
dingenn die uit de grondwet waren voortgekomen, maar keerden zich tegen 
dee liberale invulling van de staat, die naar hun zin te veel in het economi-
schee en sociale leven ingreep. Onder leiding van de gematigd conservatieve 
koopmanszoonn Heemskerk werd in juli 1874 een nieuw kabinet geformeerd. 

Nett als de liberale kabinetten voor hem had ook Heemskerk moeite om 
dee juiste mannen voor de juiste departementen te vinden. De aantekeningen 
overr één formatiedag laten de moeizame besprekingen die hij moest voeren 
duidelijkk zien: 'Bezoek van van der Heim, die niet afkeerig is van financi-
ën,, maar bezwaar heeft in Sch. en in Willebois.' Later die dag: 'Brief van 
v.d.. Heim met vele voorwaarden, hij wil wel min. van fin. of binn. zaken 
zijn,, maar wil niet Sch. en geen R.C. minister van justitie. Hij geeft geheele 
lijstjes.'' En weer later: 'Aan v.d. Heim geschreven, dat hij veel eischt, dat ik 
iets,, zelfs veel wil toegeven om hem te winnen.'1" De 'Sch.' die Heemskerk 
noemde,, betrof zijn vriend RJ. Schimmelpenninck, die van 1866 tot 1868 
ministerr van Financiën was geweest. Heemskerk wilde hem weer dezelfde 
postt aanbieden, maar de andere kandidaten waren daar zo afkerig van 
datt hij, met een beroep op de edelmoedigheid van Schimmelpenninck, 
hemm af moest schrijven."2 Uiteindelijk kwam de veeleisende H.J. van der 
Heimm van Duivendijke aan het hoofd van Financiën, in navolging van 
zijnn vader, die de post in de zomer van 1843 had bekleed. Hendrik Jacob 
vann der Heim was lid geweest van de gemeenteraad van Den Haag en 
vann gedeputeerde staten van Zuid-Holland, en had verschillende brochures 
overr staathuishoudkundige zaken het licht doen zien. Enkele jaren voor zijn 
benoemingg had hij nog gepleit voor vereenvoudiging en bezuiniging van 
staatsuitgaven,, iets dat volgens hem na 1850 niet meer was gepraktiseerd. 
Ookk had hij stevige kritiek op al die ministeries die met het motto 'na ons de 
zondvloed'' regeerden.113 Over de plannen voor een inkomstenbelasting was 
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hijj  kort: 'Gesteld, die heffing ware noodzakelijk en de meest gewenschte, 
zoolangg niet een algemeen systeem van belastingherziening bekend zij en 
ondernomenn wordt, kan zij, naar onze overtuiging zelfs niet ter sprake 
komen.'114 4 

Hett ministerie-Heemskerk kon pas na twee maanden officieel aantre-
den.. Koning Willem m bevond zich tijdens de ontslagaanbieding van het 
ministerie-Dee Vries-Geertsema in het buitenland en maakte weinig haast 
mett zijn goedkeuring voor het nieuwe kabinet. Uiteindelijk konden Heems-
kerkk en de zijnen eind augustus 1874 achter de ministerstafels plaatsnemen. 
Dee koning las drie weken later de troonrede voor, waarin de opbrengst der 
middelenn voldoende werd geacht. Ook werden geen buitengewone midde-
lenn verwacht.115 De eerste actie van minister Van der Heim was dan ook 
toestemmingg aan de vorst te vragen om de wetsvoorstellen van zijn voor-
gangerr Van Delden voor de afschaffing van de zeepaccijns en verhoging van 
hett gedistilleerd te mogen intrekken. Tegelijk kondigde hij aan dat hij geen 
nieuwee voorstellen zou doen. Zijns inziens kon van een pasaangetreden mi-
nisterr niet worden verwacht dat hij na een maand al denkbeelden omtrent 
belastingherzieningg had ontwikkeld."6 

Dee Kamer reageerde wisselend op de weinig hervormingsgezinde mi-
nister.. Tijdens de begrotingsbesprekingen in november 1874 stelde oud-
ministerr Blussé als kamerlid vast dat de uitgaven voor de spoorwegen en de 
aflossingg van de staatsschuld eigenlijk door de Javanen bekostigd waren. Hij 
vroegg zich af of die nu niet wat minder moesten betalen en of de middelen 
inn Nederland niet verhoogd moesten worden.117 Hij wilde echter de minis-
terr niet om losse denkbeelden vragen, maar wachtte liever op zijn plannen 
voorr een nieuw beleid. Van der Heim dankte hem daarop voor zijn geduld. 
Hett liberale kamerlid Jan Kappeyne van de Coppello was daarentegen min-
derr kalm. In zijn redevoering laakte hij het ontbreken van een beleid en 
schetstee tegelijk zijn politieke visie voor de toekomst. Volgens hem was het 
dee hoogste tijd om beginselen te herdefiniëren, om hervormingsgezinden 
tegenoverr niet-hervormingsgezinden te zetten. Wat hem betrof gold voor 
dee hervormingsgezinden, dat de staatsinrichting, die onder Thorbecke tot 
standd gekomen was, nu doordrongen moest worden met de 'moderne le-
vensbeschouwing'.. Dat betekende dat de staat zich moest inzetten voor het 
publiekrechtelijkk beginsel en alles moest verschaffen Vat vereischt wordt 
omm [...] het volle genot der beschaving te verzekeren' aan de leden van de 
maatschappij.1188 Om dit te bekostigen moest de staat zijn inkomsten uit de 
bronnenn van productie halen: de vruchten van belegd kapitaal, de onder-
nemingswinstenn en de lonen. Voorzichtigheid was echter geboden bij het 
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gebruikk van accijnzen, want die vormden vaak een te grote aantasting van 
diee lonen. Beter was het de directe belastingen te verhogen en het kapitaal 
inn portefeuille te belasten. Kappevne betwijfelde wel of deze wensen reëel 
waren,, en wanneer hij vijfentwintig jaar jonger was, 'zou ik zeggen: laat ons 
beginnen.. Ik erken echter dat het nu met mijne verwachtingen in deze meer 
soberr gesteld is.' Toch riep hij op om te strijden, en om stelsel tegenover 
stelsell  te zetten."9 

Mett deze befaamde 'novemberrede' van 1874 gaf Kappevne het sein 
voorr eenn hernieuwde onderlinge samenwerking van de liberalen. Zijn grove 
schetss werd gezien als het liberale programma en Kappevne zelf als de nieuwe 
liberalee 'leader'. En ook al kon hij hiermee niet alle 'hervormingsgezinden' 
achterr zich krijgen,'20 Heemskerk had er een geduchte tegenstander aan. 

Ookk met de confessionele kant kon de eerste minister niet op samen-
werkingg rekenen. De anti-revolutionairen waren een groep met steeds dui-
delijkerr stem en met de invloedrijke Abraham Kuyper als partijleider (vanaf 
1876)) moest deze wel gehoord worden. Als eerste partij stelden de anti-
revolutionairenn onder Kuyper in 1878 een politiek programma op. In Ons 
programprogram stond over de financiële verhouding tussen de staat en de burger te 
lezenn dat deze 'zedelijk organisch' moest zijn. Daarvoor moest het belasting-
stelsell  hervormd worden, zodat de ontwikkeling van het volksleven minder 
schadee leed, gelijker drukte en minder kostte bij de inning.121 Ook Kuy-
perr pleitte voor actiever staatsoptreden en hervorming van de wetgeving, 
natuurlijkk op basis van Gods woord.122 

Vooruitstrevendee kamerleden vonden het behoudende kabinet-Heems-
kerkk wel erg passief, en in september 1874 kwam door een initiatiefwetsvoor-
stell  het bekende kinderwetje van Van Houten tot stand. Blussé, die bij het 
aantredenn van het kabinet nog geduld had kunnen opbrengen voor Van der 
Heim,, vroeg zich een halfjaar later af of er ooit nog plannen van de minister 
voorr belastinghervorming op tafel kwamen. Weliswaar lag er een weinig 
ingrijpendd voorstel voor de afschaffing van het vuur-, ton- en bakengeld, 
maarr hij miste een beleid. Zo maakte 'de Minister toch zijne taak wel wat 
gemakkelijk'' en dat was jammer, want 'voor de taak van enkel administre-
renn heeft men die talenten niet noodig'.123 Van der Heim, die ondertussen 
inn de Kamer de naam van 'handig debater' had gekregen, antwoordde dat 
err sinds zijn aantreden geen dag was omgegaan 'waarop ook ik het niet 
jammerr achtte dat niet liever een ander mijne plaats bekleedde'.124 Verder 
hadd de Kamer het toch al zo druk, en wilde de minister deze niet verder 
belasten.. Hij beloofde echter met plannen te komen wanneer hij de tijd rijp 
achtte. . 
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Maarr bij de begrotingsbesprekingen in het nieuwe parlementaire jaar 
werdd het een meerderheid van de kamerleden te gortig. Net als kamerlid 
Vann Kuyk zijn ongeduld over de vorige minister Van Delden had geuit, 
verwoorddee Van Houten de groeiende irritaties met een uitbarsting tegen 
dee huidige minister: 

Dee geschiedenis van de finantiele plannen is als het ware die van 
eenn Sisyphusarbeid. Ik ben voorstander van belastinghervorming en 
hebb er steeds naar gestreefd. Hoe gaat het echter? Telkens komt er 
eenn Minister aan het bestuur en zegt: 'ik heb een jaar noodig om 
mijj  te oriënteren', dan stelt hij eenige plannen voor, er wordt over 
gediscuteerd,, soms komen zij in openbare beraadslaging, doch dan 
wordenn zij verworpen; de Minister gaat heen en zoo komen wij weder 
opp hetzelfde punt te regt. Wij hebben eene Regering noodig, die durft 
tee handelen op het gebied van de directe belastingen. Alleen dergelijke 
Regeringg kan ik steunen.125 

Oud-ministerr Van Bosse noteerde in zijn dagboek: 'V.d. Heim schijnt de leus 
"quietaa non movere" te willen toepassen; althans tot hiertoe vernam men 
hoegenaamdd niets van eenig werk betreffende de belastingen.'126 Minister 
Vann der Heim bleef zich in de Kamer, ondanks de toenemende kritiek, op de 
vlaktee houden. Hij vroeg zelfs om enig mededogen: 'De Fransche taal heeft 
eenn spreekwoord, hetwelk zegt: qu'il est difficile de contenter tout Ie monde 
etet son père. Ik zou waarlijk geloven, dat dat spreekwoord was uitgevonden 
vooreenn Ministervan Finantien.'127 Ook bleef hij medestanders houden. Een 
Limburgss kamerlid had, net als de minister, een afschuw van enige vorm van 
inkomstenbelasting.. En met hem de Limburgers, want die zouden volgens 
hemm wanneer 'zij hoorden dat er quaestie is van de wederinvoering van 
hett kopgeld [...] eene rilling en misschien zes weken de koorts krijgen'.128 

Uiteindelijkk zou het nog bijna twee jaar duren voordat de koning in de 
troonredee in 1877 de woorden sprak: 'De toestand der geldmiddelen mag 
bevredigendd heeten; verbeteringen in het belastingwezen zullen aan Uw 
oordeell  worden onderworpen.'129 

Inn de tussentijd had het conservatieve kabinet niet alleen in de Kamer te 
makenn met tegenstanders. Een jaar na zijn aantreden had de kiesgerechtigde 
elitee gestemd voor een sterkere liberale en anti-revolutionaire fractie in de 
Kamer.. Twee jaar later, bij de kamerverkiezingen van 1877, werden de libe-
ralenn met nog meer zetels verkozen. De ministers hadden veel moeite met 
dee parlementaire oppositie, maar ook binnen de Kroon was de samenwer-
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kingg wankel. De stabiliteit binnen het koningshuis verminderde door het 
overlijdenn van koningin Sophie in juni 1877, die een beter contact met haar 
kinderenn had dan haar man, en belangrijke internationale politieke connec-
ties.. Het huwelijk was overigens dusdanig slecht dat de koning opgelucht 
zouu hebben gereageerd op haar overlijden. Minister van Financiën Van der 
Heimm ondervond steeds meer kritiek op zijn terughoudende beleid. Van 
Houtenn analyseerde in een artikel in Vragen des Tijds dat de minister moest 
wachtenn op een oplossing van de onderwijskwestie voordat hij plannen 
zouu kunnen voorleggen. Maar, besloot hij vernietigend, dan nog zouden 
zijnn daden tegenvallen, en 'de hoofdpunten der belastinghervorming zullen 
moetenn wachten op een nieuwen, meer doortastender, meer voor goede 
redenenn toegankelijken en minder aan vooropgevatte meeningen vasthou-
dendenn minister.'130 

Zoverr was het nog niet, en de persoon van Van der Heim bleef veel 
weerstandd opwekken. Niet alleen in de Kamer of in artikelen, maar ook 
inn persoonlijke documenten gaf men af op de minister. Van Bosse schreef 
zijnn frustraties over het conservatieve kabinet en zijn leden onomwonden 
inn zijn dagboek: 

Vann der Heim is blijkbaar er 'ingeloopen'. Hij behandelt de zaken 
mett de meeste ligtzinnigheid, en leest de stukken naauwelijks, die 
hemm worden voorgelegd. Hij behoort blijkbaar tot de 'gentry' die het 
bezitt der portefeuille beschouwt als het bezit eener hooge positie, 
diee toegang in de cercles van het hof, en de 'vooraanzitting in de 
maaltijden'' verschaft, zonder veel aan het werk te hechten: dit laatste 
iss bij zaak! Heemskerk laat zich door zijne hartstogten regeren en 
denktt zeer ligt over de observantie der wetten.131 

Uiteindelijkk moest minister Van der Heim, na de belofte van nieuwe belas-
tingwetsvoorstellenn in de troonrede van 1876, wel een voorstel doen. In de 
zomerr van 1877 bracht hij de afschaffing van de zeepaccijns, vereenvoudi-
gingg van de registratie en de invoering van het successierecht in de rechte lijn 
naarr voren. De Tweede Kamer, die na de verkiezingen van 1877 nog libera-
lerr gekleurd was, gaf echter inmiddels de prioriteit aan hervorming van het 
onderwijs.. En toen in de troonrede van 1877 daar geen woord over te vinden 
was,, verklaarde deze openlijk de oorlog aan het kabinet door het onderwerp 
inn het adres van antwoord wel aan te roeren. Heemskerk en de zijnen vroe-
genn daarop ontslag, dat hun werd verleend. Zo zouden de langverwachte 
voorstellenn van Van der Heim niet door hem verdedigd kunnen worden. 
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Dee oproepen voor de invoering van een inkomstenbelasting waren ook 
tijdenss het kabinet-Heemskerk door blijven echoën. Niet alleen was Van der 
Heimm telkens aangevallen op het uitblijven van initiatieven, de voorstanders 
vann hervorming bleven ook schrijven en publiceren. Een anoniem auteur 
wildee in een omvangrijke brochure het belastingwezen aan 'recht en billijk -
heid'' toetsen. Zijn conclusies waren kort en bondig. Wanneer gekeken werd 
naarr het buitenland en naar het gewenste gevoel van recht en billijkheid bij 
dee Nederlanders zelf, bleef er volgens hem maar één mogelijkheid over: 

Eenn belasting, geheven naar volkomen evenredigheid van het inko-
men,, dat ieder bemiddeld ingezetene kan geacht worden te bezitten; 
eenee belasting derhalve, die algemeen en proportioneel is en gelijk-
matigmatig drukt op de inkomsten van alle welhebbenden, en van welken 
aardd die inkomsten ook zijn.132 

Eenn ander boog zich meer over de kwaliteiten van de afzonderlijke ministers 
vann Financiën. In een geschrift dat door het gebruik van een 'tweespraak' 
duidelijkk bedoeld was voor de minder belezen klasse, oordeelden twee 
herenn over de kunde van eerdere en huidige ministers. Alle ministers, 
inclusieff  Van der Heim, werden onkundig geacht, behalve Rochussen en 
Vann Bosse. Betz bedoelde het wel goed, maar had zijn wetsontwerpen aan 
ambtenarenn overgelaten, waardoor ze 'te fiscaal' waren. Ook hier luidde 
dee conclusie dat er eenvoudigweg een algemene belasting op het inkomen 
moestt komen.133 

Eenn anoniem 'burgerman' wenste weliswaar een inkomstenbelasting, 
maarr zag het niet zo snel gebeuren. Er werd immers zo weinig rekening 
gehoudenn met de sociale kwestie en de werkman. Wanneer er echter een 
inkomstenbelastingg tot stand zou komen, moest die wel volmaakt zijn. En 
datt zou slechts een bijzonder man gelukken, die, wanneer hij minister was, 
inn de ministerraad zou verkondigen: 'Hier sta ik, ik kan niet anders, God 
helpee mij.'134 

Dee president-directeur van De Nederlandsche Bank, Mees, mengde zich 
ookk in de publieke discussie. Hij huldigde een genuanceerd standpunt over 
dee gewenste herziening. Idealiter moest er een belasting komen die rekening 
hieldd met de draagkracht van mensen, maar tevens oog had voor het profijt 
datt de verschillende burgers hadden van de staat. Deze combinatie van 
draagkracht-- en profijtbeginsel leek Mees het meest billijk . En daar dit hem 
moeilijkk te realiseren leek, was het beter vooralsnog het oude stelsel niet 
mett te ruwe hand aan te tasten.135 
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Enn vanzelfsprekend lieten ook de tegenstanders van een inkomstenbe-
lastingg zich horen, hoewel in veel mindere mate. Een anonieme bijdrage 
inn het Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek dacht een invoering 
eenn regelrechte ramp voor het volk. Bij een nieuwe heffing moest men zich 
niett alleen afvragen welke het meest 'oeconomisch' was, maar ook het zede-
lij kk gehalte toetsen en rekening houden met de voorliefde van het volk. De 
schrijverr hoopte niet dat er besloten zou worden tot een belasting die het 
zwaarstt op de kleine burgerstand zou drukken, want die zou als geen ander 
aanleidingg tot onzedelijke praktijken geven. Zijn advies was een uitbreiding 
vann het patent en de instelling van een tabaksbelasting.136 

Enn terwijl men zich bleef afvragen welke belastinghervorming op het 
nationalee niveau nu de juiste was, speelden zich plaatselijk soortgelijke 
taferelenn af. Ook de moeizame financiële verhouding tussen het rijk en de 
lageree overheden bleek na de gemeentewet van 1865 niet opgelost. 

FinanciëleFinanciële verhoudingen 

Menn had gedacht met de gemeentewet van 1865 de financiële verhoudin-
genn tussen het rijk en de gemeenten bevredigend geregeld te hebben. Maar 
zoalss al was gebleken, werkten de strakkere financiële regels van het rijk 
niett naar aller tevredenheid. Gemeentelijke accijnzen moesten worden af-
geschaftt en gemeenten ontvingen vier vijfde deel van de plaatselijk op-
gebrachtee personele belasting. Wanneer een gemeente daarmee de kosten 
niett kon dekken, was de raad gebonden aan een volgorde van heffingen 
waarmeee de resterende gelden werden geïnd. Zo ontstonden op plaatse-
lij kk niveau al diverse varianten van heffingen die op het inkomen gebaseerd 
waren,, terwijl op landelijk niveau de discussie en wetsvoorstellen zich voort-
sleepten. . 

Dee situatie van de schatkist was relatief gunstig, ondanks de stijgende 
kosten,, want de inkomsten stegen mee. In 1877 was de eerste nieuwe staats-
leningg sinds 1850 uitgeschreven, genoodzaakt door het wegvallen van de 
Indischee baten en de gestegen uitgaven voor infrastructuur, defensie en 
onderwijs.. De rentelast bleef tussen 1870 en 1880 evenwel ongeveer even 
zwaarr wegen en bracht weinigen tot ongerustheid. Wel had men moeite 
mett het aangaan van leningen voor productieve uitgaven als het spoor, 
maarr nadat in 1877 die drempel was genomen, volgden nog vele staatsle-
ningenn en werd het denkbeeld algemener dat deze uitgaven de economie 
kondenn stimuleren.137 Daarnaast stond men eenvoudigweg voor de keuze 
vann een nieuwe lening of een belastingverhoging. De dreiging die er van 
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eenn hogere rentelast uitging en de mogelijkheid van een toekomstige be-
lastingverhogingg om die rente te bekostigen werd nauwelijks onder ogen 
gezien.. Van Bosse wees in zijn dagboek op een ander gevaar van het fi-
nanciëlee beleid: 'Alles prachtig zoolang men het vinden kan met leenen! 
Maar,, moeten de belastingen klimmen om de renten te betalen dan spre-
kenn wij elkander "later"! de contribuabelen [belastingplichtigen] zijn de 
kiezers!',38 8 

Terwijll  men voorde rijksuitgaven de schatkist elk jaar min of meer leeg-
maakte,, de tijd van de Indische miljoenenstroom helemaal over was en het 
rijkk bij de burgers aanklopte voor een lening, vroegen de gemeenten ook 
meer.. Ook al kregen ze dan het grootste deel van de personele belasting, 
dee uitgaven stegen sterker door de uitbreiding van taken. Zo moesten ge-
meentenn meer geld in onderwijs en armenzorg steken, en zetten ze zich in 
voorr verbeteringen van leefomstandigheden zoals een grotere hygiëne en 
beteree woningen. Armere gemeenten konden echter weinig wensen vervul-
len,, daar ze hoge uitgaven hadden en weinig inkomsten uit de personele of 
plaatselijkee inkomstenbelastingen. De vraag naar andere inkomensbronnen 
werdd dan ook steeds meer gehoord. 

Veell  gemeenten gingen over op hoofdelijke omslagen of een plaatselijke 
inkomstenbelasting,, al dan niet met progressie. In Goes, bijvoorbeeld, koos 
menn voor een progressieve inkomstenbelasting, waarbij 1 tot 7 procent 
vann het inkomen werd afgedragen. Het inkomen werd daar wel gesplitst 
inn inkomsten uit kapitalen, die geheel werden belast, en inkomsten uit 
arbeid,, waarvoor een kwart werd vrijgelaten in de berekening van het 
belastbaarr inkomen. In Arnhem zocht men ook naar een geschikte vorm 
vann inkomstenbelasting. Bij een persoonlijk opgegeven heffing van het 
inkomenn bleken velen valse gegevens te hebben verstrekt, terwijl de daarop 
ingevoerdee volledige openbaarheid op te veel problemen stuitte. Daarop 
besloott de raad om de heffingen op een schatting van het inkomen te 
baseren,, wat uiteindelijk wel naar tevredenheid werkte.139 

Inn Amsterdam voerde men al langer experimenten met directe gemeen-
telijkee heffingen en kon in 1878 geconcludeerd worden dat de belasting 
opp het inkomen op basis van een eigen aangifte aldaar goed werkte: nog 
geenn 3 procent van de belastingschuldigen had geweigerd opgave te doen 
omm daarmee het bedrag van de aanslag aan het college van burgemeester 
enn wethouders over te laten.140 Uiteindelijk zouden de meeste plaatselijke 
heffingenn in het laatste kwart van de eeuw leiden naar een gemeentelijke 
belastingg die gebaseerd was op een taxatie van het werkelijke inkomen.141 

Hett aandeel van de directe heffingen nam daarin flink toe, maar al met 
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all  zouden deze heffingen steeds minder belangrijk worden en vonden de 
gemeentenn aan het eind van de eeuw driekwart van hun budget in andere 
middelen,, zoals de gemeentelijke nutsbedrijven.142 

Dee grenzen waarbinnen de gemeenten middelen mochten heffen en 
hett vraagstuk rond het viervijfde deel van de personele belasting zorgden 
voorr een politisering van de financiële verhoudingen tussen het rijk en de 
gemeenten.. De uitbreiding van taken die aan de gemeenten werd opgelegd 
gaff  de plaatselijke bestuurders meer verantwoordelijkheid en zeggenschap. 
Doordatt het rijk eisen aan hen stelde, konden zij de bal terugkaatsen en om 
meerr middelen en invloed op de regelgeving vragen. Binnen de gemeenten 
moestt over de invulling van die taken worden beslist en het geld worden 
verdeeld.. De plaatselijke politiek kreeg zo een belangrijke stimulans om 
zichh actiever op te stellen en meer te handelen naar de tevredenheid van 
dee burgers. Zo kon het gebeuren dat, door de permanente gemeentelijke 
geldnoodd en de groei van de stedelijke bevolking, het plaatselijk bestuur in 
hethet laatste kwart van de negentiende eeuw zeer actief bij de stadsuitbreiding 
betrokkenn was. Onder drukvan de 4 / 5-maatregel zette men zich in voor luxe 
villawijken.. Die brachten tenslotte meer personele belasting op, onder meer 
gebaseerdd op deuren, vensters en schoorstenen, en trokken tegelijkertijd de 
welgesteldenn naar die gemeente.143 

StaathuishoudkundigeStaathuishoudkundige denkbeelden 

Dee oud-liberaal Thorbecke had in 1869, drie jaar voor zijn dood, zijn 
politiekee testament opgetekend in zijn Narede. Daarin veroordeelde hij een 
actieff  staatsoptreden en de bescherming van economisch zwakkeren. Voor 
hemm golden nog onverminderd de klassiek liberale adagia van vrije markt en 
individuelee ontplooiing. In de jaren zeventig werd deze opstelling echter nog 
maarr door een enkeling gehuldigd. De meeste liberalen, en zeker diegenen 
diee zich als jong-liberaal betitelden, waren van mening dat de staat meer 
takenn op zich moest nemen om het welzijn van de bevolking te bevorderen. 
Ookk groepen die een andere politieke overtuiging aanhingen, konden zich 
inn bepaalde mate in dat idee vinden, hoewel de meningen over de taken en 
dee mate van staatsbemoeienis natuurlijk bleven verschillen. Welke groep nu 
hett meest vooruitstrevend dacht, was dan ook soms moeilijk te zeggen. Zeer 
veranderingsgezindee jong-liberalen konden bijvoorbeeld heel behoudend 
overr het kiesrecht denken, terwijl confessionelen, die veel zaken liever aan 
(mannenn van) God dan aan de staat overlieten, weer groot voorstander van 
kiesrechtuitbreidingg konden zijn. 
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Inn de discussie over belastinghervorming mengden zich vooral mannen 
diee het liberale gedachtegoed aanhingen. In Nederland was in de jaren 
zestigg rond de koloniale kwestie weliswaar een splitsing tussen jong- en oud-
liberalenn ontstaan, maar rond sociale en economische vraagstukken bestond 
diee nog nauwelijks. In dat verband echter kwam de oprichting van de 
Duitsee Verein für Sozialpolitik in 1872 als geroepen. De grondgedachtee van 
dezee vooruitstrevende vereniging was dat economische processen zich niet 
doorr 'natuurwetten' lieten verklaren en voorspellen, maar dat het verloop 
vann de gebeurtenissen door historisch gegroeide omstandigheden bepaald 
werden.. Hierdoor konden economische vraagstukken concreet en per geval 
behandeldd worden, en konden er middelen gevonden worden 'waardoor 
aann eenige erkende gebreken der Duitsche staats- en volkshuishouding zou 
kunnenn worden te gemoet gekomen'.144 

Dezee Historische School, die de laisser faire-economen scherp bekriti-
seerde,, ondervond op zijn beurt ook veel kritiek. In Nederland analyseerde 
Piersonn de oorzaken ervan. De kathedersocialisten, zoals de aanhangers 
vann de Historische School laatdunkend werden genoemd, hadden de oude 
schooll  te hard bejegend en moesten hun slechte manieren beteugelen. Ook 
praattenn ze de verkeerde praktijken van de arbeidersklasse goed, zodat ze te 
veell  verwachtingen wekten en de ontevredenheid aanwakkerden. Pierson 
adviseerde: : 

Laatt ons toch zorgen, dat wij de hoofden der arbeiders niet op hol 
brengenn door de verkeerde gedachte bij hen aan te kweeken, dat hun 
toestandd zeer aanmerkelijk verbeterd zou kunnen worden, indien óf 
dee Staat hier en daar ingreep, óf de hoogere standen ter uitvoering 
vann zekere plannen wilden meewerken.145 

Eenn derde oorzaak van de tegenstand waarmee de kathedersocialisten te 
makenn kregen, was dat andere economisten hen, doordat ze geen gebruik 
maaktenn van wetmatigheden, niet serieus namen. Als laatste werd de 'over-
dreven'' ingenomenheid met staatsbemoeienis aangevallen. En dat was vol-
genss Pierson wel een beetje terecht. Ook al bedoelden de kathedersocialisten 
hett goed en bestonden er geen theoretische grenzen aan staatsbemoeienis, 
iederr moest toch beamen dat de staat bij het ingrijpen in de economische 
belangenn des volks 'een zekere schuchterheid behoort aan den dag te leggen; 
hoee licht gaat hij anders te ver, doodt het persoonlijk initiatief en verzwakt 
hett gevoel van verantwoordelijkheid.'146 Het eindoordeel van Pierson was 
datt de kritiek op de kathedersocialisten veelal te hard was, maar niet geheel 
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onterechtt Men wist immers niet welke gevolgen een grote mate van staats-
bemoeieniss zou hebben en ongewisse zaken waren geen goede leidraad in 
dee economische politiek. 

Inn de oratie van de econoom J. d'Aulnis de Bourouill over het kathe-
dersocialismee luidde de conclusie dat de kathedersocialisten weliswaar op 
moreell  gebied edel waren, maar wetenschappelijk weinig waard.147 Anderen 
zagenn in het afwijzen van natuurwetten een afwijzing van het goddelijke. 
Hett onophoudelijk proeven nemen, 'een geheel afhankelijk stellen van alle 
denkbeeldenn van volkswelvaart van de begrippen en opvattingen, die de 
menschh of de regering daaromtrent in verschillende tijden en landen meent 
tee moeten koesteren', maakte uiteindelijk dat de bestuurders de beschikkers 
overr goed en kwaad werden.'148 

Naastt deze geschreven kritiek ontbrandde er tevens een discussie over 
hett bestaansrecht van de Historische School binnen de Vereeniging voor 
Statistiek.. De Nederlandse kathedersocialisten hadden in 1874 het tijdschrift 
VragenVragen des Tijds opgericht uit onvrede over de weigering die hun artike-
lenn vaak ten deel viel bij de bestaande periodieken. Die oprichting werd 
eenn punt van discussie binnen de Vereeniging voor Statistiek, waarbij het 
err hard aan toeging. De klassieken keerden zich heftig tegen de splitsing 
enn partijvorming, want dat zou het vinden van de waarheid, die gevon-
denn werd door onbevangen onderzoek in vreedzame concurrentie, alleen 
maarr tegenwerken. Men verweet de oprichters van Vragen des Tijds, onder 
meerr de liberalen Van Houten, A. Kerdijk, B.H. Pekelharing, J.D. Veegens 
enn W. Heineken, een te uitgebreide staatszorg, miskenning van individuele 
rechtenn en plichten en een verkeerde, materialistische richting te propage-
ren.. Op zijn beurt verweet de Historische School de klassieken een 'vulgair 
liberalisme'' waarin eigenbelang het centrale thema was.149 De aanhangers 
vann de klassieke school hadden ondertussen de tijdgeest niet mee en raakten 
inn de verdrukking. Uiteindelijk slonk hun aantal in dit decennium dusdanig 
datt er weinig meer van hen vernomen werd.150 

Ondertussenn groeide de groep kathedersocialisten die zich rond Vragen 
desdes Tijds bewoog. Dat blad leek de richting aan te geven waarin een ware 
sociaal-liberaall  zich behoorde te begeven. Maar lang niet iedere liberaal kon 
mett hen instemmen, want soms klonken er wel heel radicale opvattingen 
door.. Toch zette de groep rond Vragen des Tijds zich duidelijk af tegen het 
socialismee en communisme. Zoals de hoogleraar Pekelharing in het eerste 
nummerr verduidelijkte: ook al achtten de kathedersocialisten het 'helpt u 
zelve'vann de klassieke school onvoldoende en verderfelijk, communisme of 
socialismee was niet het streven. Integendeel, juist door de gemeenschappe-
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lijk ee samenwerking van alle klassen, ondersteund door de bemoeiing van de 
staat,, zou het heil van de maatschappij bevorderd worden en tevens kracht 
aann het communisme en socialisme onttrekken.151 Toch bleef het blad een 
revolutionairee aura houden, wat zeker niet iedere liberale burger aansprak. 

Hett denken over de grondslagen en de wenselijkheid van een inkom-
stenbelastingg stond, mede door de opkomst van de kathedersocialisten, niet 
stil.. In 1870 was een begin gemaakt met het op theoretische gronden zoeken 
naarr de juiste richtlijn. Pierson schreef in die dagen aan Van Houten: 'Ik heb 
mijj  in den laatsten tijd veel bezig gehouden met belastingzaken en ook de 
litteratuurr over dat onderwerp eens nageplozen. Wat een warboel! Hoeveel 
iss hier nog te werken! Ik sta er werkelijk verbaasd van.'152 Ook Van Houten 
verbaasdee zich over alle verschillende denkbeelden die er rond een belasting 
opp het inkomen, en een eventuele progressie, bestonden. Hij noemde Pier-
sonn plaatselijke voorbeelden waar wel met enige progressie een belasting 
opp het inkomen werd geheven: 'Daar ziet men de wankele schreden van het 
billijkheidsgevoel,, dat zich langzamerhand tot hetgeen men regtsbewustzijn 
off  volksgeweten noemt (in de theorien der juristen) ontwikkelen zal.'153 

Vooralsnogg verschilden de liberalen onderling sterk van mening over 
dee te voeren economische politiek. Zelfs over de hulpmiddelen konden 
zee het niet eens worden. Het belang van cijfermatig materiaal, waarvoor 
eenn groeiende groep zich tientallen jaren had ingezet, werd plotseling sterk 
aangevallen.. Door een deel van de liberalen werd een nieuwe bezieling 
verwachtt door het politieke debat te stimuleren. Kappeyne van de Coppello, 
diee na zijn november rede van 1874 een hoofdrol in de liberale politiek 
speelde,, achtte de politiek meer een waarde op zich dan dat ze zich moest 
richtenn naar de werkelijkheid in de maatschappij. Het Statistisch Bureau, dat 
sindss 1848 onder het departement van Binnenlandse Zaken viel, werd door 
hemm opgeheven. De schat aan cijfers, die juist voor de sociaal-liberalen 
zoo belangrijk was, daar ze de misstanden in de maatschappij onvervalst 
weergaven,, was voor Kappeyne niet nodig. Dit maakte ondubbelzinnig 
duidelijkk dat ook na de val van het kabinet-Heemskerk de liberalen geen 
eenheidd waren. 

KappeyneKappeyne en Gleichman: twee liberale richtingen 

Nadatt de meerderheid van de Tweede Kamer in november 1877 het kabinet-
Heemskerkk naar huis had gestuurd, vooral vanwege zijn opstelling ten 
opzichtee van een onderwijshervorming, moest een nieuw kabinet wor-
denn gevormd. De liberalen, die zich in de oppositie hadden gesterkt en in 
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Kappeynee van de Coppello een nieuwe leider zagen, mochten formeren. 
Kappeynee koos Van Bosse op Koloniën en de liberaal-conservatief Johan 
Georgee Gleichman op Financiën. Zij representeerden de gematigd liberale 
stroming,, terwijl Kappeyne en de zijnen voor de jongeren moesten spreken. 
Inn de Tweede Kamer bleven, behalve een liberale meerderheid, enkelin-
genn als de radicaal-liberaal Van Houten of een overgebleven conservatief 
bestaan,, naast een groeiende confessionele stroming. De liberaal W.H. de 
Beaufortt zag de tweedeling in de politiek op zijn eigen manier. Hij tekende 
vlakk voor de val van Heemskerk in zijn dagboek aan: 

Teruggekomenn uit de vergadering van de liberale partij bij Kappeyne. 
Gedelibereerdd over de wijze om een crisis uit te lokken. Groote ver-
scheidenheid.. Er zijn eigenlijk twee categoriën, zij die de politiek 
begrijpenn en zij die er geen begrip van hebben. Onder de eerste Kap-
peyne.. Hij heeft ongetwijfeld een politiek hoofd en niettegenstaande 
zijnee onaangename vormen en onaangenaam uiterlijk heeft hij iets 
zeerr aantrekkelijks. Van Houten lijk t mij een utopist en theoreticus.154 

Kappeynee was een opvallende figuur in politiek Den Haag. Journalisten 
schrevenn graag over zijn studentikoze verschijning, zijn typerende vrijge-
zellee levensstijl en zijn scherpzinnige geest. Het kabinet was onder deze 
flamboyantee figuur echter geen hechte eenheid. De herbenoeming van de 
achtenzestigjarigee Van Bosse op Koloniën leekeen zwaktebod in een minis-
teriee dat graag een vooruitstrevende indruk wekte. De minister van Finan-
ciënn Gleichman stond, ondanks zijn jarenlange ervaring bij het departe-
ment,, niet bekend als economisch vernieuwer. Een parlementair journalist 
waardeerdee Gleichman maar weinig toen hij opschreef: 'Zooals zijn uiterlijk 
iss ook zijn voordracht: pedant, droog, saai en tamelijk onbeduidend.'155 En 
ookk al waren Gleichman en Van Bosse beide liberalen van de behoudende 
richting,, de wederzijdse irritaties waren groot. Struikelblok waren de baten 
uitt Indië. Van Bosse accepteerde het eind ervan, terwijl Gleichman om zijn 
begrotingg sluitend te krijgen pogingen bleef ondernemen de rechtstreekse 
batenn weer in het leven te roepen. 

Hett aangetreden liberale kabinet begreep dat een wet op het onderwijs 
eenn voorwaarde voor zijn voortbestaan was, naast andere prangende zaken 
diee geregeld moesten worden. Streven was om naast het onderwijs de 
belastingenn en het kiesrecht te hervormen, en de kwesties rond de koloniën 
enn defensie te regelen. Een ambitieus programma, dat voor hooggespannen 
verwachtingenn zorgde. 
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Ministerr Gleichman wilde op zijn departement ook een nieuwe start 
makenn en trok meteen alle wetsvoorstellen die Van der Heim had gedaan 
-- de afschaffing van de zeepaccijns, de invoering van een successie in de 
rechtee lijn en een vereenvoudiging van de registratie - in. Bij de begrotings-
besprekingenn bleek echter dat voor het eerst sinds jaren de begroting een 
tekortt liet zien. Kamerleden drongen bij de minister aan op maatregelen. 
Dee een pleitte voor een 'oorlogslening' voor de kosten die de oorlog in 
Atjehh maakte, de ander zag een inkomstenbelasting nu toch echt als onver-
mijdelijk.. Gleichman reageerde nauwelijks: hij uitte slechts de wens dat de 
oorlogg zo spoedig mogelijk ophield, was tegen een lening, en verklaarde de 
onvermijdelijkheidd van een inkomstenbelasting niet te zien.156 Intussen liet 
hijj  zich op geen enkele manier uit over een oplossing van het tekort of over 
plannenn voor hervorming. 

Vann Houten vond Gleichmans afwachtende houding gevaarlijk. Hij 
drongg aan op belastinghervormingen, hoewel hij zich afvroeg of de liberalen 
diee wel zouden doorvoeren. Hij had ernstige twijfels: 

Err is reden tot twijfel, blijkens de geschiedenis der laatste 30 jaren. Het 
feitt kan niet genoeg herhaald worden, dat de Nederlandsche staten-
generaalgeneraal na 1848 nog nimmer hunne toestemming hebben gegeven tot 
eeneeene belasting-hervorming, die de gegoeden, d.i. de kiezers zwaarder 
belastte.belastte. De Javanen en jeneververbruikers hebben tot dusverre alles 
betaald.157 7 

Volgenss Van Houten hing het liberale succes van dit kabinet aan een zijden 
draad.. De liberalen moesten nu hun beginselen volgen en de directe belas-
tingenn verhogen. Volgens hem zouden de conservatieven en de kiezers dat 
echterr proberen te voorkomen. Om een belastinghervorming daadwerkelijk 
doorr te voeren, was een uitbreiding van het kiesrecht dan ook onvermij-
delijk.. En wanneer die uitbleef, mislukte tevens de belastinghervorming en 
bestondd er goede kans op een revolutie. 

Hett kabinet-Kappeyne zette de waarschuwende woorden van Van Hou-
tenn niet onmiddellijk om in daden, maar concentreerde zich eerst op het 
onderwijs,, de kwestie waar het vorige kabinet over gevallen was. De vraag 
wass welke richting de 'staatsschool' zou moeten hebben. Een deel van de 
Kamerr zag daarvoor liever een christelijke grondslag, maar het kabinet-
Kappeynee ontwierp een wetsvoorstel voor een gesubsidieerde staatsschool 
opp neutrale leest. Met redelijk gemak werd dit voorstel in 1878 door de 
Kamerss geloodst, hoewel het de woede van christelijke groepen deed ont-
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vlammen.. Hun scholen kregen namelijk met veel strengere kwaliteitseisen 
tee maken en moesten bovendien alle kosten zelf dragen. Vooral Kuyper, 
dee voorman van de anti-revolutionairen, moedigde zijn achterban aan om 
hiertegenn te protesteren, die dat dan ook vol hartstocht deed. Samen met 
Kappeyness manier van politiek voeren en de opkomst van de katholieken 
inn de politiek betekende dit een nieuwe fase in de Nederlandse politiek.158 

Ministerr Gleichman moest ondertussen de strijd met het begrotingste-
kortt aanbinden. Eind 1877 diende hij een wetsontwerp voor een successiebe-
lastingg in de rechte lijn in. Om de kleine vermogens niet te raken was er een 
vrijstellingg van de eerste 1000 gulden, mochten de schulden en de begrafe-
niskostenn van het kapitaal worden afgetrokken, waarna pas een belasting van 
1,388 procent inging.159 In een briefwisseling tussen Gleichman en Pierson 
warenn beiden het eens geweest over het karakter van deze heffing: 'een suc-
cessiebelastingg in de rechte lijn is, dunkt mij, alleen verdedigbaar als een, om 
zooo te spreken, geconcentreerde kapitaalbelasting. Men kan de inkomsten 
uitt vermogen - roerend of onroerend - op verschillende wijzen treffen.'160 Na 
langee discussies en een defensieve verdediging van minister Gleichman161 

werdd de belasting in mei 1878 aangenomen. Over het algemeen werd dit be-
sluitt weinig bekritiseerd en bestond er overeenstemming over de noodzaak 
enn rechtvaardigheid van de heffing. Alleen de voorgaande minister Van der 
Heimm schreef een pamflet tegen deze belasting. Hij trok de noodzaak ernstig 
inn twijfel en dacht dat er met een herziening van de begroting geen tekorten 
meerr waren en er geen nieuwe belasting of lening nodig zou zijn.162 

Vann der Heim werd door de begroting voor 1879 weersproken. Ondanks 
dee ingevoerde successiebelasting in de rechte lijn was er nog steeds een 
tekort.. Daarom sprak de koning in de troonrede in september 1878 de 
woorden: : 

Dee staat onzer finantien wijst aan, dat het oogenblik gekomen is om 
opp versterking der Rijks middelen ernstig bedacht te zijn. Voorstellen, 
inn dien geest ontworpen, zullen U worden voorgelegd en verband 
houdenn met de plannen omtrent eene hervorming der bestaande 
belastingen,, welke wordt voorbereid.163 

Dee Atjeh-oorlog, de bouw van het vestingstelsel en de sterk gestegen kosten 
voorr het onderwijs maakten de begrotingsbesprekingen in het parlement 
voorr de minister van Financiën tot moeilijke uren. Van Houten bezigde de 
meestt kritische toon. Hij voelde zich ver verwijderd van deze regering die 
slechtss belust was op vermeerdering van middelen. Het kamerlid R.P. Mees 
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vondd de uitbreiding van directe en indirecte belastingen noodzakelijk, want: 
'Hett moderne leven stelt hooge eischen aan de publieke financiën.'164 In 
zijnn reactie stelde Gleichman kortweg dat het de taak van een regering 
wass inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen, en dus moesten er 
nieuwee heffingen komen.165 Hij onthulde nog niet welke dat zouden zijn, 
maarr dacht aan een uitbreiding van de bestaande middelen, daar nieuwe 
belastingenn te moeilijk te realiseren waren en omdat dat de wens van de 
Kamerr was.166 

Hett wetsvoorstel waar de minister mee kwam, een verhoging van de 
grondbelasting,, werd in maart 1879 dan ook zonder problemen aangeno-
men.. Zijn andere troef voor aanvulling van de schatkist was echter opval-
lend.. In februari 1879 lag er een wetsvoorstel voor een nieuwe belasting: 
eenn heffing op effecten. De memorie van toelichting sprak heldere taal: de 
vermeerderingg van middelen was, naast gepaste zuinigheid, een 'dringende 
eischh van het oogenblik'. Daarbij ging het Nederland goed: 'Het Nederland-
schee volk mag, vergeleken met andere natiën, inderdaad zeer bemiddeld 
heeten;; en het heeft in verhouding tot zijn zielental meer dan eenige andere 
natie,, zijn vermogen in portefeuillewaarden belegd.' De minister refereerde 
aann de vele landen waar reeds soortgelijke belastingen bestonden en schatte 
dee opbrengst op 3 miljoen gulden per jaar. Het zou een directe belasting 
vann 1 procent op de aankoopprijs van effecten boven de duizend gulden 
zijn,, waarvan vreemdelingen waren uitgesloten en de aangifte door een 
schriftelijkee eedverklaring moest gebeuren.167 

Dee reactie in het voorlopig verslag van de commissie van rapporteurs 
wass voorzichtig. Aan de minister werd eerst meer informatie over de geld-
middelenn gevraagd, en een deel van de Kamer bleek het wel eens met een 
nieuwee heffing die de renteniers aanpakte. Een ander deel vond het geen 
goedd idee, enerzijds omdat er geen rekening werd gehouden met schulden, 
anderzijdss door het gebrek aan hervormingszin. 

Dee reacties in de publieke opinie waren evenwel meer uitgesproken. Ook 
all  waren drie verschillende auteurs het wel eens met belastinghervorming 
opp zich, dit voorstel konden ze absoluut niet toejuichen. De minister werd 
verwetenn slechts uit te zijn op aanvulling van de tekorten, zonder het stelsel 
tee hervormen.168 Een ander auteur vond een effectenbelasting alle nadelen 
vann een inkomstenbelasting hebben, maar niets van de voordelen. Men kon 
tochh niet, zoals bij de onbeschaafde volken gebeurde, bij een tekort zomaar 
inn het wilde weg gaan heffen, zonder te letten op een billijk e verdeling?169 

Hett derde geschrift stelde eenvoudigweg dat zulk een trapsgewijze hervor-
ming,, terwijl een herziening van het gehele stelsel zo broodnodig was, niet 
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voldeed.. Voor dit voorstel gold: 'Ontoereikend in opvatting, eenzijdig in 
toepassing,, gebrekkig in uitwerking, kan het, zelfs als gedeeltelijke bijdrage 
tott verbetering van ons belastingstelsel moeijelijk dienst doen.'170 

Ministerr Gleichman reageerde op het voorlopig verslag met een her-
zieningg van het wetsvoorstel. In het nieuwe ontwerp werden de schulden 
meegerekendd en kwamen er een klassenverdelingen een grotere vrijstelling. 
Weerr was men er niet erg over te spreken. Het voorstel zou overigens wegens 
dee voortijdige val van het kabinet niet behandeld worden. Waarschijnlijk 
bespaardee dat de minister veel kritiek en een parlementaire afkeuring van 
hett wetsvoorstel. 

Hett verging het kabinet niet goed. Men zei wel dat na de aanname van 
dee onderwijswet het regeren Kappeyne begon te vervelen. Hij wilde geen 
'leader'' meer zijn, en toen zijn liberale 'partijgenoten' aandrongen op voort-
zetting,, stemde hij in onder de voorwaarde van een grondwetsherziening.171 

Dee kwestie waar de herziening om moest draaien was het kiesrecht. Vanaf 
hett mislukte voorstel van Geertsema in 1874, toen een besluit was afge-
ketstt op de hoogte van de census, bleef het gekibbel aanhouden. Kappeyne 
wildee nu de uitdaging van de kiesrechtkwestie te regelen wel aangaan en 
hijj  achtte een grondwetsherziening noodzakelijk. Zijn wens was om daarbij 
hett kiesrecht van de belastingcensus los te koppelen. De rest van het kabinet 
wass echter geen onverdeeld voorstander van de herziening, terwijl ook de 
koningg niet mee wilde werken. Daarnaast ondervond het kabinet nog meer 
tegenslag.. De anti-revolutionairen bleven ageren tegen de moeilijke positie 
diee het bijzonder onderwijs in de schoolwet had gekregen. De ingediende 
kanalenwett werd verworpen en de eenheid binnen de regering was steeds 
verderr te zoeken. Uiteindelijk vroeg het kabinet-Kappeyne ontslag, wat het 
inn augustus 1879 werd verleend. 

Binnenn de liberale geledingen was men ernstig verdeeld geraakt. Er bleef 
eenn kleine groep 'kappeynianen' over die Kappeyne van de Coppello als 
leiderr bleef zien. Een ander deel schaarde zich achter de meer behoudende 
Gleichman.. Men hoopte dat het volgende decennium de verlossende liberale 
leidsmann zou brengen. 

1869-1879 1869-1879 

Dee jaren zeventig van de negentiende eeuw hadden geen grote verande-
ringenn in het belastingstelsel opgeleverd. Minister van Financiën Van Bosse 
(1868-1871)) werd wel weer een afwijzing rijker. Zijnn voorstel uit 1870 om een 
inkomstenbelastingg in te voeren, ter vervanging van de alom bekritiseerde 
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patentwet,, was door een voortijdige val van het kabinet niet behandeld. 
Zijnn liberale opvolger Blussé (1871-1872) ondernam een poging om het 
belastingstelsell  nog ingrijpender te hervormen. Hij wilde naast een inkom-
stenbelastingg en de afschaffing van het patent ook de accijnzen op zeep 
enn geslacht opheffen. De Kamer, die al jarenlang aandrong op een nieuw 
stelsell  in plaats van hervormingen in de marge, deinsde toch terug en na 
driee amendementen moest de minister het voorstel intrekken. Minister 
Vann Delden (1872-1874) diende wijselijk geen hervormingen in, wat hem 
echterr veel verwijten opleverde. Uiteindelijk deed hij een bescheiden voor-
stell  voor de afschaffing van de zeepaccijns, maar het kabinet viel voordat 
hett behandeld kon worden. De conservatieve Van der Heim (1874-1877), 
diee net als zijn vader de eer van het ministerschap te beurt viel, kreeg 
ookk veel verwijten toen hij geen wetsvoorstellen op belastinggebied wilde 
doen.. Hij diende na lang dralen een voorstel in, dat de afschaffing van 
dee zeepaccijns, uitbreiding van de successiebelasting in de rechte lijn en 
vereenvoudigingg van de registratie behelsde. En ook in zijn geval zat het 
ministeriee niet lang genoeg om deze voorstellen te behandelen. Zijn plan 
omm de directe erfgenamen te belasten werd door zijn opvolger Gleichman 
(1877-1879)) wel met succes ingediend en verdedigd. De successiebelasting 
inn de rechte lijn werd dan ook in 1878 doorgevoerd. Deze minister wist 
verderr een voorstel voor de hervorming van de grondbelasting door te 
voeren,, maar faalde met een belasting op de effecten door de val van het 
kabinet. . 

Wass de onderwijskwestie door Kappeynes schoolwet voor veel liberalen 
afdoendee geregeld, voor de confessionele groepen in de politiek was het een 
redenn om zich duidelijk te profileren. Het vraagstuk rondom het kiesrecht 
kwamm gaandeweg meer op de voorgrond, terwijl de sociale kwestie aan 
hett eind van de jaren zeventig op een lager pitje stond dan voorheen, 
maarr zeker niet was verdwenen. Slechts de koloniale kwestie was, ongeveer 
gelijkk met de baten, voorlopig van de agenda. Wel bleek de oorlog in Atjeh 
lastigg en kostbaar. Intussen bleef de hervorming van het belastingstelsel 
opp het verlanglijstje van de Nederlandse politiek staan. Weliswaar was er 
eenn vruchtbare discussie over de grondslagen en de wenselijkheid van een 
inkomstenbelastingg ontstaan, waarin de econoom Pierson een belangrijke 
roll  speelde, maar er was geen overeenstemming over de wijze waarop de 
hervormingg doorgevoerd kon worden. Al met al leek het verlanglijstje in 
dee politiek diverser en uitgebreider te worden en vochten de onderwerpen, 
afhankelijkk van de kleur van het kabinet, de persoonlijkheid van de ministers 
enn de wensen van de kiezer, om de eerste plaats. 



HOOFDSTUKK  6 • *WAT WIJ BEHOEVEN IS EEN VERJONGINGSKUUR* 1<J1 

Eenn belangrijk aspect dat het debat over een belastinghervorming ver-
anderde,, was de ontwikkeling die de politieke richtingen doormaakten. De 
inbrengg van de kiezers groeide, en daarmee de rol van de kiesverenigingen. 
Menn begon partijpolitieke programma's op te stellen, waardoor standpun-
tenn en verschillen duidelijker op de voorgrond kwamen te staan. Enerzijds 
zorgdee dit ervoor dat denkbeelden helder naar voren werden gebracht en 
datt men wist waar een partij of leidsman stond. Anderzijds konden de 
partijenn makkelijker struikelblokken opwerpen wanneer dat partijpolitiek 
zoo uitkwam. Zo maakten de confessionelen zich bijvoorbeeld sterk voor 
eenn herziening van de schoolwet, en zolang de liberalen daar geen gehoor 
aann gaven, werkten ze nauwelijks mee aan voorstellen die voor de libera-
lenn belangrijk waren. Door de groeiende complexiteit van het politieke en 
maatschappelijkee leven en de ervaringen uit het verleden leek een oplossing 
vann de belastingkwestie zo steeds verder weg. 
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Sociaal-liberalenn tussen 
dee belastingvoorstellen, 1879-1891 

DeDe groote Heeren, de verlichte mannen, kunnen zich 
dusdus ook vergissen; er kunnen schijngronden bestaan 
diedie zelfs de scherpzinnigste hoofden van de wijs 
brengen.brengen. Onze onredelijke belastingwetten en het 
blijvenblijven voortbestaan derzelven, schrijf ik daaraan 
toe. toe. 

J.. Truijen, De belasting in Nederland in verband 
metmet de maatschappelijke toestanden der bevolking 
enen met de verdeeling der openbare lasten en lusten 

Hett leven in Nederland was in de jaren tachtig van de negentiende eeuw in 
eenn stroomversnelling terecht gekomen. Vernieuwingen op economisch en 
sociaall  terrein stapelden zich op, terwijl de politiek nu duidelijk een ander 
gezichtt kreeg. Grote kwesties als het kiesrecht, sociale hervormingen en de 
belastingenn streden om een plaats op de politieke agenda. Ook zouden een 
grondwetsherzieningg en de onderwij swetgeving veel politieke inspanning 
vragen.. Geen tijd dus voor een bezadigde politiek. 

HetHet leven in Nederland 

Ookk in dit decennium breidde de Nederlandse bevolking zich snel uit, 
enn het land telde rond 1890 4,5 miljoen inwoners.1 Die bevolking bracht 
gezamenlijkk steeds meer belasting op, maar dat betekende niet dat het 
bedragg dat gemiddeld per inwoner werd afgedragen sterk steeg.2 Het aandeel 
vann de accijnzen in de totale belastingopbrengst bleef ongeveer gelijk, 
netnet als de verdeling tussen directe en indirecte heffingen. De kosten van 
dee eerste levensbehoeften, die in voorgaande decennia waren verminderd 
doorr de accijnsafschaffingen, daalden steeds verder.3 Vooral voor de armste 
stadsbewonerss steeg hierdoor het levenspeil, terwijl op het platteland, onder 
invloedd van de internationale landbouwcrisis, een omgekeerde beweging 
plaatshad.. Had de armere bevolking in de provincie het voorheen vaak 
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makkelijkerr door de ruimere aanwezigheid van voedsel, nu trok een deel 
vann hen naar de stad om daar een leven op te bouwen.4 Vooral in de eerste 
helftt van de jaren tachtig stegen daar de lonen en kregen de armste groepen 
hett iets beter. In de tweede helft nam de werkloosheid echter weer toe, terwijl 
dee landbouw zich nog in een dal bevond.5 In het algemeen steeg de kwaliteit 
vann leven voor de armste groepen, maar zeker niet altijd en voor iedereen. 

Doorr de crisis in de landbouw, die vooral werd veroorzaakt door de 
importt van goedkoop Amerikaans graan, was men intussen in Nederland 
genoodzaaktt bepaalde zaken anders aan te pakken. Net als in de indu-
striee zou deze tijd van stagnatie in de landbouw uiteindelijk leiden tot 
eenn grotere specialisatie, nieuwe productietechnieken en een modernere 
bedrijfsvoering.. Maar vooralsnog was die modernisering aan de industrie 
voorbehouden.. Daarvoor was geld nodig, en op de kapitaalmarkt was dan 
ookk een groei van beleggingen in de binnenlandse industrie te zien, vooral 
naa de verliezen die met de Amerikaanse spoorwegen waren geleden, waarin 
massaall  door Nederlanders belegd was.6 Met de industriële expansie ont-
stondd naast de oude elitegroepen een nieuwe laag van weigestelden,7 wier 
ideeën,, gevoed in een moderne omgeving, wellicht zouden doorwerken in 
hett politieke leven. 

Hett kapitaal in Nederland zou tevens een bestemming vinden in de 
nieuwee staatsleningen. Na jaren van terughoudendheid, uit angst voor een 
tee zware rentelast, was de overheid in 1877 overstag gegaan. Langzaam 
veranderdenn zo de opvattingen over financiering door leningen. Terwijl de 
'gewone'' uitgaven door de normale begroting gedekt moesten worden, werd 
voorr 'buitengewone' uitgaven lenen steeds makkelijker toegestaan.8 

Zoo groeide de staatsschuld tussen 1880 en 1890 met ongeveer 100 miljoen 
guldenn naar een totaal van 1100 miljoen.9 De rente die jaarlijks afgelost moest 
wordenn steeg van ruim 26 miljoen jaarlijks naar ruim 30 miljoen. Toch bleef 
dee rentelast door de economische groei binnen betaalbare grenzen.10 Vanaf 
hett midden van de jaren zeventig nam de 'staatsschuldquote' - de omvang 
vann de schuld van de centrale overheid als percentage van het nationale 
inkomenn - telkens af.11 Behalve de schuld groeiden ook de uitgaven van het 
rijkk tussen 1880 en 1890 van ruim 117 miljoen naar ruim 140 miljoen gulden. 
Defensie,, verkeer en waterstaat en de rente waren groeiende kostenposten. 
Err was echter weinig reden tot zorg, want de inkomsten stegen navenant. 
Enn samen met de afgesloten leningen maakte dat de begrotingen telkens 
sluitend.. Desondanks nam de overtuiging toe dat een herziening van het 
belastingstelsell  om financiële redenen en uit het oogpunt van 'billijkheid' 
niett te vermijden was. 
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EenEen zakenkabinet met een rentebelasting 

Nadatt het kabinet-Kappeyne in augustus 1879 ten gevolge van de vele 
tegenslagenn en onderlinge verdeeldheid ontslag had ingediend, was het 
dee beurt aan Constantijn Theodoor van Lynden van Sandenburg om een 
kabinett te vormen. Deze vertrouweling van koning Willem 111 zou zelf de 
postt op Buitenlandse Zaken waarnemen, en had er net als voorgaande 
formateurss moeite mee de andere posten bezet te krijgen. Zijn uiteindelijke 
keuss voor het departement van Financiën werd met verbazing begroet. Van 
Lyndenn had de Leidse hoogleraar staathuishoudkunde Simon Vissering 
bereidd gevonden zijn entree in de politiek te maken. Zijn professoraat 
hadd de Amsterdamse econoom in 1850 aan een politieke benoeming door 
Thorbeckee te danken, die Vissering had ingezet tegen de conservatievere J. de 
Boschh Kemper. Deze Vissering stond bepaald niet bekend als vernieuwend 
staathuishoudkundigee of politicus, maar gold vooral als bedachtzaam en 
weinigg doortastend. Zijn belangrijkste werk was het tweedelige Handboek 
vanpractischevanpractische staathuishoudkunde uit begin jaren zestig. De liberale politiek 
commentatorr Buijs merkte na de dood van Vissering over zijn stap naar het 
ministerschapp op: 

Zonderlingee beslissing; hij, de altijd angstvallig wikkende, de voor-
zichtigee en verstandige raadsman van zoo velen, kon hier zich zelf niet 
tott raadsman zijn. Wat schier iedereen, die hem kende, zag, zag hij 
niet,, dat namelijk de mate van physieke kracht, welke hem overbleef, 
allerminstt voldoende was voor de taak die hij ging aanvaarden, en 
daarenboven,, dat, wie zestig jaren lang volstrekt vreemd is gebleven 
aann de woelige wateren van het parlementaire leven, zich niet straffe-
looss op die wateren kan wagen, allerminst dan wanneer hij geroepen 
wordtt daar dadelijk als leider op te treden.12 

Dee eerste daad van de eenenzestigjarige Vissering als financieel leider was de 
intrekkingg van de effectenbelastingvoorstellen van zijn voorganger Gleich-
man.. Een week later sprak de koning in de troonrede van 1879 van de 
slechtee oogst, wat een verminderde opbrengst van sommige rijksbelastin-
genn deed verwachten. Vissering greep deze gelegenheid echter niet aan om 
zijnn hervormingsplannen te presenteren. In de troonrede liet hij de vorst 
slechtss stellen: 'Versterking van de inkomsten der schatkist zal op den duur 
noodzakelijkk zijn. Daarbij zal zooveel mogelijk ook op betere verdeeling 
vann lasten moeten worden gelet.'13 



196 6 OMWILL EE DER BILLIJKHEI D 

Menn gaf de minister weinig tijd om zich waar te maken. In het voorlo-
pigg verslag over de begroting trok de commissie gelijk van leer en verweet 
dee regering met te veel kostbare plannen te komen. Ook wenste ze duide-
lijkheidd over de wetsvoorstellen van de minister van Financiën, enerzijds 
terr geruststelling van de dreigende tekorten - men achtte nieuwe bronnen 
vann inkomsten onvermijdelijk - anderzijds vanwege de regeringsplannen 
omm het kiesrecht te verruimen. Een belastingherziening en een kieswetwijzi-
gingg zouden tenslotte, ongeacht de volgorde van behandeling, grote invloed 
opp elkaar hebben.14 

Tijdenss de begrotingsbesprekingen in de Kamer waren soortgelijke ge-
luidenn te horen. Men drong er met klem bij minister Vissering op aan 
zijnn plannen zonder dralen uiteen te zetten, of het nu kleine hervormin-
genn of een geheel nieuw stelsel betrof. Kamerlid G. van Tienhoven zag 
dee middenklasse te veel onder de bestaande belastingen lijden, terwijl De 
Bruynn Kops zich stoorde aan de doorbreking van de 'zuiverheid' van een 
eventueell  wetsvoorstel. Doordat de herziening van de kieswet op stapel 
stond,, kon men een belastingwetsvoorstel niet meer op zuiver economi-
schee gronden toetsen. Hij pleitte voor een gelijktijdige afschaffing van het 
censusstelsell  en belastinghervorming en ried de minister aan zich slechts 
doorr economische motieven te laten leiden. Anderen spraken hun zorgen 
uitt over de hoge onderwijskosten en verzandden in een aparte onderwijs-
discussie.. De minister werd echter ondersteund door kamerlid en oud-
ministerr Blussé, die waarschuwde voor te veel woorden en een gebrek aan 
daden.. Blussé schetste de financiële noodzaak voor een nieuwe belasting; 
'reedss op dit oogenblik teeren wij in, ons kapitaal kankert weg, wij eten 
opp hetgeen tot schulddelging had moeten dienen.' Hij erkende de fouten 
inn zijn vroegere wetsvoorstel voor een inkomstenbelasting, en dacht dat de 
ministerr de meeste kans van slagen had met een vorm van effectenbelas-
ting.15 5 

Inn zijn antwoord onthulde Vissering zijn plannen, waar men met zoveel 
ongeduldd op wachtte. De radicale hervormers moest hij teleurstellen. Voor-
stellenn om het gehele stelsel op de schop te nemen moest men niet van hem 
verwachten:: 'Ware het in mijn vermogen, ik zou die onvergelijkelijk schoone 
enn verheven taak willen beproeven: ons belastingstelsel vordert inderdaad 
hervorming,, omdat er bijna geene belasting is waaraan niet iets te verbe-
terenn valt'. Echter, de minister achtte de financiële noodzaak van dien aard 
datt hij geen tijd had om het stelsel grondig aan te pakken. Daarom volgde 
hijj  de raad van Blussé op en zou hij met daden komen. Vissering wilde 
eerstt een nieuwe belasting voorstellen, die meteen geld opbracht, daarna de 
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registratierechtenn hervormen en vervolgens het patentrecht door een be-
drijj  fsbelasting vervangen. Als laatste op zijn lijstje stond een verminderde 
financiëlefinanciële verwevenheid van het rijk en de gemeenten.16 

Dee toelichting van de minister werd met teleurstelling ontvangen. Van 
dee man die jarenlang hoogleraar staathuishoudkunde was geweest had men 
doorwrochtee wetsvoorstellen verwacht die het belastingstelsel als geheel 
zoudenn aanpakken.17 Daarnaast had het kabinet verkondigd dat het het 
kiesrechtt zou hervormen. De ingewikkelde verbondenheid met de belastin-
genn maakte dat er niet eenvoudiger op. En welk wetsvoorstel nu prioriteit 
moestt hebben bleef een belangrijk punt van discussie. 

Inn maart 1880 werd het duidelijk dat de regering voorrang gaf aan een 
uitbreidingg van de middelen. Toen diende de minister van Financiën een 
wetsontwerpp tot heffing ener rentebelasting in, en pas na dit voorstel zou 
menn zich over het kiesrecht buigen. In zijn toelichting legde Vissering uit 
datt deze belasting op inkomsten uit effecten, schuldvorderingen etc. diende 
omm het begrotingstekort en de onbillijkheid van onbelaste inkomsten weg 
tee nemen. Aan de koning verklaarde Vissering dat hij liever de rente belastte 
dann de effecten zelf, want de waarde daarvan was veel willekeuriger. Ook 
zoudenn bij een rentebelasting de aard en omvang van het kapitaal geheim 
kunnenn worden gehouden.18 

Hett voorlopig verslag over deze rentewet stond bol van de kritiek. 
Deelss richtte die zich op de voorrang die nu aan een nieuwe belastingwet 
werdd gegeven. De meeste kritiek richtte zich echter tegen de inhoud. De 
commissiee vroeg zich af of de minister zich de moeite niet beter had kunnen 
besparen.. Ten eerste lag er een soortgelijke wet van zijn voorganger te 
wachtenn toen de minister aantrad. Die had hij in behandeling kunnen 
nemen,, en dan was alles wat spoediger verlopen. Daarnaast was er bij een 
deell  van de kamerleden twijfel gerezen over de financiële noodzaak van de 
wet.. Konden de verwachte tekorten niet eenvoudigweg door bezuiniging 
wordenn opgelost? Of door de Indische baten toch weer op te voeren? Of 
doorr een andere belasting in te stellen, bijvoorbeeld op de tabak, de biljarten 
off  de spoorwegkaartjes? Ten slotte verweet men de hooggeleerde minister 
datt hij zich in zijn staathuishoudkundige werken tegen een belasting op de 
rentee had gekeerd, terwijl hij er nu een indiende.19 

Ookk in brochures kon men weinig begrip voor de minister of zijn 
wetsvoorstell  opbrengen. Opvallend waren de diverse redenen voor een 
afwijzing.. Van Houten dacht dat met bezuiniging tegelijkertijd andere 
belastingenn afgeschaft konden worden: 'Tegenover eene rentebelasting mag 
enn moet dus de afschaffing van andere schadelijke belastingen geëischt 
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worden.'200 In een ander geschrift maande hij het kabinet nogmaals tot 
zuinigheid.. Hij zag dat echter nog niet gebeuren, en daar viel hij minister 
Visseringg hevig op aan: 

Maarr den minister gaat slechts de volle schatkist ter harte; voor den 
drukk der belastingen heeft hij weinig oog en hart. Zoo de minister 
ditt ontkent, waarom toont hij dat oog en dat hart niet in zijne 
handelingen?? Waarom is de liberale schrijver van het Handboek in 
denn minister niet meer te herkennen?21 

Ookk in anonieme brochures werd Visserings rentewet bekritiseerd. Een 
schrijverr had de moeite genomen om ervoor in de plaats een algemene 
belastingg op het inkomen op te stellen. Het was een geschrift in de vorm 
vann wetsartikelen en leek niet onder te doen voor 'echte' wetsvoorstellen.22 

Eenn ander noemde de renteheffing een 'dubbelhartige basterdzuster' van de 
enigee ware heffing: een algemene inkomstenbelasting.23 Daarnaast werden 
allerleii  details van de wet bekritiseerd en viel men over de willekeur, de 
uitzonderingenn en het gebrek aan overeenstemming met andere heffingen.24 

Naa de eerste slechte ontvangst wijzigde Vissering, voor de behandeling 
inn de Kamer zou plaatsvinden, zijn wetsvoorstel. Ondanks het feit dat 
dee minister liever de rente belast zag, veranderde hij het voorstel in een 
heffingg op de waarde van de effecten. Ook hierop volgde een verslag van de 
kamercommissie,, waarin de kritiek enigszins verstomd was; en men achtte 
nuu wel een kamerbehandeling mogelijk.25 Veel vaart zette de Kamer er 
echterr niet achter en pas in oktober 1880 dacht men erover het wetsvoorstel 
daadwerkelijkk in behandeling te nemen. 

Intussenn had de koning, die net een dochter, prinses Wilhelmina, had 
gekregen,, minder verontrustende woorden in de troonrede uitgesproken 
dann het jaar ervoor. De belastingopbrengst was ruimer dan verwacht en 
dee handel en nijverheid verbeterden. Toch bleef door de 'onvermijdelijke 
toeneming'' van de staatsuitgaven versterking van de middelen nodig.26 Op-
merkelijkk genoeg werd er met geen woord over de noodzaak van nieuwe 
belastingenn gesproken. In verzoekschriften aan de Kamers werd er wel op 
gereageerd,, vooral door armbesturen, die protesteerden omdat ze aangesla-
genn zouden worden, en door Kamers van Koophandel in het hele land, die 
eenn rentebelasting en de voorgenomen afschaffing van het patent toejuich-
ten.27 7 

Dee begroting van het nieuwe parlementaire jaar liet in het najaar van 
18800 zelfs overschotten zien, en dat bracht een deel van de commissie die 
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overr de staatsfinanciën rapporteerde in ernstige twijfel over de noodzake-
lijkheidd van de rentebelasting. Was het nu wel gewettigd om de natie nog 
zwaarderr te belasten? Er werd echter door een ander deel van de commis-
siee verwacht dat de staatsuitgaven sowieso wel zouden stijgen, onder meer 
doorr de kosten voor spoorwegen en openbare werken. Een verruiming van 
middelenn was dan zeker nodig, maar men zette vraagtekens bij het beleid 
vann de minister. Als alternatief voor de rentewet werd enerzijds een uitbrei-
dingg van de indirecte belastingen geopperd, anderzijds voor een algemene 
inkomstenbelastingg gepleit.28 

Off  die rentewet wel in behandeling genomen moest worden werd ook 
nogg uitvoerig in de Kamer bediscussieerd. Het was een teken aan de wand 
datt zoveel kamerleden een reden voor uitstel opperden, en dat Van Houten 
zelfss overging tot de indiening van een motie tot uitstel van de kamerbe-
handeling.. Na dagenlange debatten trok Van Houten zijn motie in, maar 
dezee werd meteen door een ander kamerlid overgenomen. De minister 
hieldd zich zoveel mogelijk op de achtergrond en stelde slechts dat de moties 
eigenlijkk zijn zaak niet waren en dat hij de stemming aan de kamerleden 
overliet.299 Uiteindelijk werd de motie tot uitstel afgestemd, maar tegen deze 
achtergrondd was aanname van de wet zeer de vraag geworden. 

Tijdenss de behandeling werd het wetsvoorstel op alle mogelijke manie-
renn bestreden. Een vloek voor de natie zou het zijn, de oneerlijkheid werd 
opp onzedelijke wijze aangewakkerd, de middenklassen werden uitgehold, 
enn uiteindelijk zou Nederland in het verderf gestort worden en wellicht door 
vreemdee mogendheden worden overgenomen.30 De reactie van de minister 
klonkk nogal mat. Het was hem opgevallen dat de tegenstand in het land wel 
meeviel,, en dus dacht hij dat de bevolking er wel achter stond. En de door 
velenn gevraagde algemene inkomstenbelasting leek hem, gezien de ervarin-
genn in het verleden, gewoonweg te moeilijk om in te voeren. Tijdens de 
behandelingg van de rentewet waren er zoveel amendementen ingediend en 
werdd op elk artikel zoveel kritiek geuit dat, ondanks goedkeuring van delen 
vann de wet, de minister tot schorsing van de behandeling en uiteindelijk in 
aprill  1881 tot intrekking van het wetsvoorstel besloot.31 

Hett gesol met het wetsvoorstel moet op minister Vissering diepe indruk 
hebbenn gemaakt. Zijn financiële en politieke bedoelingen waren zeker op-
recht,, maar een belangrijk deel van de volksvertegenwoordiging bleek geen 
genoegenn te nemen met de stapsgewijze aanpak van de minister. Anderen 
probeerdenn door niet mee te werken een andere zaak, bijvoorbeeld kies-
rechtuitbreidingg of een andere onderwijswetgeving, af te dwingen. Maar 
geenn enkel wetsvoorstel voor belastinghervormingen was met zoveel ge-
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touwtrekk ten onder gegaan. Na een korte verlofperiode 'legde hij ziek en 
afgetobd,, naar geest en lichaam beiden, den al te zwaren last weder af'.32 

Dee man van de klassieke economische leer vertrok uit de politiek en zijn 
collega's,, die hem weinig gesteund hadden, betreurden dat nauwelijks. Bij 
zijnn dood in 1888 merkte Pierson op: 'Een vriendelijk man is ons ontvallen. 
Dee wetenschap heeft geen zwaar verlies te betreuren, maar als man van 
oordeell  en van smaak stond hij hoog.'33 

Kamerlidd Van Houten gedroeg zich onmiddellijk na het vertrek van 
Visseringg als een luis in de pels. Hij vroeg de regering wat haar plannen 
warenn aangaande het kiesrecht. Ze had tenslotte verklaard zich met een 
hervormingg van de kieswet bezig te houden wanneer de rentewet was 
afgedaan.. Met het onbestemde antwoord van Van Lynden nam Van Houten 
geenn genoegen, en met een motie van hemzelf- het landsbelang verbood de 
herzieningg van het kiesrecht nog langer uit te stellen - en van Van Delden 
-- kiesrechtherziening was zeer wenselijk - werd de behandeling van het 
kiesrechtt afgedwongen.34 

InIn een artikel in Vragen des Tijds benadrukte Van Houten het verband 
tussenn de hervorming van het kiesrecht en het belastingstelsel. Hij pleitte 
voorr een grondwetsherziening die het kiesrecht en het belastingstelsel los-
koppelde,, daar er te veel moeilijkheden optraden door de verbondenheid 
vann die twee zaken. Een grondige belastinghervorming leek onmogelijk zo-
langg die gevolgen zou hebben op het gebied van het kiesrecht. Loskoppeling 
leekk hem dus een noodzaak.35 

Datt was ook het streven van het Comité voor de Invoering van het 
Algemeenn Stemrecht, dat in 1879 was opgericht. Het manifest hiervan uit 
18800 wees meteen de zere plek aan: 

Eenn verouderd belastingstelsel drukt de min gegoede klassen buiten 
verhoudingg tot hun draagvermogen, belemmert in menig opzicht 
eigendomsverkrijging,, voortbrenging en verkeer, begunstigt beurs-
spell  boven eerlijken arbeid. [... ] Het is bekend, waar het kwaad zijn 
oorsprongg vindt. Niet meer dan omstreeks honderd vijftien duizend 
kiezerss wijzen de Vertegenwoordigers van een volk van bijna vier 
millioenn zielen aan. [...] Herziening der Grondwet met betrekking 
tott het kiesrecht is een dringende eisch des tijds.36 

Ookk in een brochure werden de problemen met kiesrecht en belastingen 
onderr de loep genomen. De auteur, P.C.F. Frowein, stelde ironisch vast dat 
dee Tweede Kamer zijn rechten ontleende 'Aan de kiezers, die zoo gelukkig 
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off  ongelukkig zijn om zooveel belasting te betalen, dat zij er knapper 
vann worden dan hun medeburgers.' Frowein vroeg zich af of, wanneer 
dee belastingen in die Kamer besproken werden, dan niet juist de minder 
gegoeden,, die in verhouding de meeste belasting betaalden, het grootste 
belangg bij die besprekingen hadden. En: 'Kan men dan met recht van hen 
eischen,, dat zij het hun plicht achten de belastingen op te brengen, wanneer 
hunn stem niet gehoord is!' Zijn conclusie was, mede ter voorkoming van 
gewelddadigee revoluties, dat algemeen stemrecht noodzakelijk was.37 

Behalvee dat hij een politieke oplossing moest zoeken voor deze bran-
dendee kwestie, die zich net als de belastinghervorming naar een climax 
toee leek te werken, moest Van Lynden de opengevallen plaats van Visse-
ringg opvullen. Het liefst zag hij een kundig en krachtig man aantreden, die 
hett wonder van de hervorming kon voltrekken. Net als Thorbecke in 1870 
wenddee hij zich tot een van de directeuren van De Nederlandsche Bank, de 
hoogleraarr Nicolaas Pierson. Deze was stilaan bezig dé fiscale theoreticus 
vann Nederland te worden. Met zijn geschriften leidde hij het intellectuele 
debatt over de billijkheid, haalbaarheid en richting van een belastingher-
vorming.. Hij leek dan ook de aangewezen man om aan het hoofd van het 
departementt van Financiën te staan. Pierson twijfelde echter en vroeg zijn 
vriendd Willem Cornelis Mees, tevens de president-directeur van De Neder-
landschee Bank, om raad. Deze schreef hem: 'Kunt gij de beslissing niet nog 
watt uitstellen? [...] Is dat uitstel echter onmogelijk, wel nu, dan raad ik u 
tee bedanken. 1: omdat gij thans zeer nuttig werkzaam zijt en 2: omdat ik u 
niett in alle opzichten voor den Ministerzetel geschikt acht.'38 Mees dichtte 
Piersonn te weinig politiek inzicht en een te grote goedmoedigheid toe om 
eenn ministerspost met succes te bekleden. Tevens waarschuwde hij hem 
voorr de valse voorwendsels van Van Lynden: 

Weess op uwe hoede voor het gefluit van den vogelaar van Lynden. 
Alless zal u beloofd worden tot dat gij het ja woord gegeven hebt. En 
dann zal alles verkeeren. Dat 'het Kabinet zich met uwe denkbeelden 
omtrentt belastinghervorming homogeen zou verklaren en de ver-
wezenlijkingg daarvan tot een kabinetquaestie zou maken' geloof het 
niet.. Gij zoudt uw eigen strijd te strijden hebben.39 

Piersonn volgde het advies op en weigerde, maar Van Lynden gaf niet zo snel 
op.. Aan Fransen van de Putte schreef Pierson: 'Van Lynden laat mij niet los. 
Hijj  was vandaag weder bij mij en poogde die gronden te ontzenuwen. Hij 
slaagdee daarin echter niet.'40 Tot driemaal toe weigerde Pierson, terwijl hij 
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ondertussenn wel een vermoeden over de opvolger van Vissering kreeg: 'Ik 
vermoedd dat Lynden zelf financiën neemt; maar hoe zal hij het er afbrengen? 
Hijj  schijnt mij voor die taak niet opgewassen. De theoretische basis, hier 
onmisbaar,, ontbreekt hem op dit terrein.'41 Ondanks dit vermeende gebrek 
namm Van Lynden uiteindelijk toch zelf Financiën onder zijn hoede. En was, 
volgenss critici, vergenoegd 'om zijn staatsmantalent weder op een nieuw 
terreinn te doen schitteren'.42 

Vooralsnogg gaf Van Lynden weinig blijk van zijn talent op Financiën. 
Inn de troonrede werd weliswaar gesproken van nieuwe voorstellen, 'die tot 
beteree verdeeling van de lasten der ingezetenen en tot vermeerdering van 
dee inkomsten der schatkist kunnen leiden',43 maar er werd ook gesproken 
vann een toenemende opbrengst van de middelen, waardoor de financiële 
noodzaakk voor nieuwe belastingen minimaal was. Ook het jaar erna waren 
dee middelen toereikend, maar nu leek voor Van Lynden de tijd gekomen 
omm daadwerkelijk te schitteren. In de troonrede van 1882 vroeg de koning 
namenss de regering de medewerking van de Kamers voor de 'hervorming 
vann het zamenstel onzer belastingen'.44 

Tijdenss de begrotingsbesprekingen onthulde de minister in duizeling-
wekkendee vaart zijn plannen.45 Niet alleen wilde hij de personele belasting 
vereenvoudigen,, deze zou ook niet meer aan de gemeenten worden over-
geheveld,, die op hun beurt meer opcenten op directe belastingen mochten 
gaann heffen. Verder zou het patentrecht hervormd worden in een bedrijfs-
belastingg en zou er een nieuwe heffing op het roerend vermogen komen. 
Tenn slotte had de minister een herziening van de grondbelasting in petto. 
Ditt geheel van wetsvoorstellen verblufte de kamerleden zo dat het het ka-
merlidd en oud-minister Gleichman 'duizelde' en K. de Jong interrumpeerde 
mett een zuur: 'Er komt van dit alles toch niets.'46 Ook oud-minister Van 
Deldenn tartte de bewindsman met zijn woorden: 'hoe lang nog, Mijnheer 
dee Minister, zult gij misbruik maken van ons geduld? Niets anders dan 
voorspiegelingen!'47 7 

Duidelijkk was dat deze minister niet het vertrouwen genoot van de 
Tweede-Kamerleden.. En niet alleen hij, maar het hele kabinet ondervond 
weinigg medewerking meer. Alle nederlagen en missers op een rij maakten 
hett aanbieden van een ontslag onontkoombaar. En zo eindigde in april 1883 
hett kabinet-Van Lynden van Sandenburg zonder dat er iets was hervormd 
aann het belastingstelsel of het kiesrecht. 
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TerugbetalingTerugbetaling aan Indië? 

Tijdenss de debatten en de behandeling van de wetsvoorstellen verwezen de 
kamerledenn nauwelijks naar Indië. Slechts een enkele maal greep een ka-
merlidd terug op de tijd waarin de overvloedige batige sloten iedere serieuze 
discussiee over belastingverhogingen overbodig maakten. Die tijd was voor-
bij,, hoewel een enkeling hoopte dat die ooit nog terug zou komen. Maar 
toenn midden jaren tachtig de Indische landbouw, en vooral de suiker, het 
moeilijkk kreeg door ziekten en overproductie door de toegestroomde par-
ticulieren,, werd die hoop geheel weggenomen. Daar kwam nog de toename 
vann het protectionisme van veel Europese landen bij, dat de handel van In-
dischee producten bemoeilijkte.48 De poging in 1880 van een aantal liberale 
kamerledenn om de bijdragen uit Indië op een bepaald bedrag - minimaal 2, 
maximaall  6 miljoen gulden per jaar, afhankelijk van de Indische begroting 
-- vast te stellen, was tevergeefs. Een relatief kleine vaste bijdrage klonk wel-
lichtt geruststellend voor de groep die hoopte op een nieuwe stroom baten 
énn voor de groep die de uitstroom van geld uit Indië aan de kaak stelde. De 
tekortenn in de kolonie zelf maakten het voorstel echter tot een luchtkasteel, 
enn het parlement keurde het dan ook af. 

Dee Indische financiën stonden er weinig rooskleurig voor. De oorlog 
inn Atjeh, die officieel tussen 1880 en 1884 niet gevoerd werd, maar daarna 
oplaaidee en vervolgens pas in 1896 (tijdelijk) tot rust zou komen, kostte 
veell  geld, en dat werd allemaal door Indië betaald. Ondanks de in Indië 
ingevoerdee patent- en personele belasting en de stevige bezuinigingen van 
hett Indische bestuur sloot de Indische begroting dan ook tientallen jaren 
mett een groot tekort, en stond de kolonie bij het moederland in het krijt.49 

Intussenn werden de sporadische uitspraken over een terugbetaling aan 
Indiëë van de jarenlang verkregen batige saldi zoveel mogelijk genegeerd. 
Indië-kennerr Van Hoëvell had het onderwerp van teruggave al in 1849 
terr sprake gebracht, in zijn brochure over de gevolgen van de cholera op 
Java.500 Daarin sprak hij echter niet over terugbetaling in geld, maar over 'de 
inboorlingenn [... ] de genoegens en het geluk eener beschaafde maatschappij 
tee schenken, om hen op te heffen uit hunne stoffelijke en zedelijke ellende, 
omm hen tot Godsdienst en Christenzin te vormen en op te voeden'. Zijn 
blaamm richtte zich echter wel op de geldelijke uitbuiting: 'gij steldet alleen 
belangg in het cijfer der som, die jaarlijks van Java in uwe schatkist vloeit, 
maarr of daaraan zweet en bloed en tranen kleefden, daarom bekommert gij 
uu niet.'51 Sindsdien had een enkeling zich over een omgekeerde beweging 
vann saldi uitgelaten. Toen de socialist F. Domela Nieuwenhuis in 1888 in de 
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Kamerr terugbetaling aan Indië ter sprake bracht, werd hij weggehoond. Pas 
inn 1899 ontstond, na de publicatie van het artikel 'Een eereschutd' door C.Th. 
vann Deventer, een serieuze discussie. De advocaat, die zelf gefortuneerd 
uitt de kolonie teruggekeerde, vergoelijkte in zijn artikel de overgang naar 
hett cultuurstelsel, die genoodzaakt was door de kostbare afscheiding van 
België.. Maar rond 1867 waren volgens hem de financiële moeilijkheden wel 
overwonnenn en had men meer om de belangen van de inwoners in Indië 
moetenn denken. In Van Deventers visie had de Nederlandse elite zoveel 
vann zijn rijkdom aan het behoud van de kolonie te danken dat deze, om 
datt behoud te waarborgen, een politiek van rechtvaardigheid en eerlijkheid 
moestt voeren. Wanneer dat gebeurde zou er, naar zijn berekening, 187 
miljoenn gulden teruggestort moeten worden en bleef de kolonie voor het 
moederlandd bewaard.52 

Maarr in de jaren tachtig kreeg Indië weinig aandacht in de Nederlandse 
politiek.. Terwijl de schulden van Indië opliepen, maakte een deel van de 
particulierenn in de kolonie fortuinen. Atjeh bleef een pijnlij k onderwerp, en 
dee Nederlandse soldaten boekten weinig successen. Langzaam veranderde 
Indiëë van een goudmijn in een overzees zorgenkind. 

HeemskerkHeemskerk u 

Naa het krachteloze kabinet-Van Lynden was het tijd voor een doortastend 
regeringsbeleid.. Het vinden van de juiste bestuurders bleek echter moeilijk. 
Tijdenss de formatie probeerden verschillende kopstukken een werkbare 
groepp mannen bijeen te brengen, maar zonder succes.53 Uiteindelijk lukte 
het,, ondanks de verdeeldheid onder de liberalen en het feit dat liberalen 
enn confessionelen elkaar op een onwerkzame manier in evenwicht hielden, 
eenn formateur te vinden die slaagde. Jan Heemskerk Azn. behoorde niet 
tott het liberale, noch tot het confessionele kamp en werd wel de laatste 
conservatiefinn de Kamer genoemd. In 1877 was het eerste kabinet dat onder 
zijnn leiding stond over de onderwijshervorming gestruikeld. Nu werd van 
Heemskerkk verwacht dat hij een gematigd kabinet zou vormen, dat een 
oplossingg zou vinden voor de moeilijke politieke kwesties en tijdens de 
behandelingg daarvan stand kon houden. 

Ookk Heemskerk had, net als eerdere formateurs, moeite om een geschikt 
persoonn voor het departement van Financiën te vinden. Hij wendde zich 
niett tot Pierson, die hem te vooruitstrevend was. Bijna moest Heemskerk 
besluitenn dat hij het departement zelf dan maar zou beheren, want de ene na 
dee andere kandidaat weigerde.54 Op de valreep trok de veertiende gegadigde, 
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eenn ambtenaar van het departement, zijn weigering in en werd deze Willem 
Johann Lucas Grobbée minister van Financiën. De moeizame zoektocht 
werdd vooral veroorzaakt door het ambitieuze programma van Heemskerk. 
Evenwichtt in de belastingen brengen heette een dringend programmapunt, 
nett als een grondwetsherziening om het kiesrecht te regelen, hervorming 
vann de defensie en van de onderwijswetgeving. Met argusogen volgden de 
liberalenn in de Kamer en in den lande de verrichtingen van deze regering. 

Maarr ook de confessionelen waren op hun hoede. Zij beoogden een ge-
lijkstellingg van de positie van het bijzonder onderwijs met het openbare. Dit 
wass zo cruciaal voor hen dat ze het telkenmale als 'wisselgeld' gebruikten 
bijj  andere voorstellen. Dit gebeurde niet alleen bij wetsvoorstellen, maar 
ookk bij de pogingen om tot een grondwetsherziening te komen.55 Daarbij 
kondenn ze rekenen op een belangrijke achterban, want juist door de tastbare 
onderwijseiss konden de confessionele groepen de middenklasse goed berei-
kenn en mobiliseren. De regering ondervond veel last van de tegenwerking 
vann de confessionelen, waarmee dezen hun eis probeerden af te dwingen. Zo 
laveerdee Heemskerk tussen onwillige confessionelen en verdeelde liberalen. 

Off  het minister Grobbée onder deze omstandigheden zou lukken even-
wichtt in de staatsfinancièn en in het belastingstelsel te brengen was nu de 
vraag.. Weliswaar bezat hij door zijn werkzaamheden als ambtenaar een 
grotee detailkennis over de belastingen. De Kamer vroeg echter om een dui-
delijkee toekomstvisie en een helder beleid aangaande de staatsfinancièn. 
Maarr in de eerste troonrede van de regering-Heemskerk waren die aspecten 
verr te zoeken. De koning beloofde slechts meer belastingen: 'Eene onmis-
baree versterking van 's Rijks inkomsten zal U worden voorgesteld.'56 

Doorr de geraamde tekorten volgde een voorstel voor die versterking 
vann de middelen snel. Minister Grobbée had een heel pakket samengesteld, 
datt hij in september 1883 aan de Kamer ter beoordeling aanbood. Het 
omvattee een hernieuwde invoering van de invoerrechten op granen en 
peulvruchten,, rijstmeel en hout, een verhoging van die rechten op thee, een 
verhogingg van de accijns op het gedistilleerd, en de verhoging van opcenten 
opp de personele belasting en op het successierecht. De toelichting van de 
ministerr benadrukte het losse karakter van zijn plannen door te stellen 
datt dit slechts een voorlopige voorziening van de noden van de schatkist 
was,, in afwachting van nieuwe voordrachten. Maar bij een Kamer die reeds 
jarenlangg klaagde over een gebrek aan beleid, konden deze voorstellen 
bepaaldd niet rekenen op een algemene goedkeuring. Weliswaar bleek uit 
hett voorlopig verslag dat een deel van de kamerleden het in principe met 
eenn tijdelijke oplossing van het tekort eens was. Een definitieve oplossing 
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vroegg tenslotte om een hervorming van het gehele belastingstelsel, en die 
zagg men niet zo snel plaatsvinden wanneer de grondwet ook nog herzien 
moestt worden. Met deze plannen was men het echter geheel niet eens. Ze 
verhoogdenn de belastingdruk, waren te protectionistisch, en het geraamde 
bedragg zou de tekorten nog steeds niet dekken. 

Overr een inkomstenbelasting werd in het verslag gezwegen, want een 
aantall  kamerleden had reeds een initiatief ontplooid. Vijf parlementari-
ërs,, onder wie de oud-ministers Van Delden en Gleichman, straften het 
'geknutsel'' van de minister af door een alternatief wetsvoorstel voor een tij -
delijkee rijksinkomstenbelasting te doen.57 Daarin zou al het inkomen boven 
eenn bepaald minimum worden belast, waarbij onderscheid werd gemaakt 
tussenn inkomen uit vermogen en uit andere bronnen.58 Een brochure van 
F.S.. van Nierop, bankdirecteur in Amsterdam, juichte dit plan toe, al vond 
hijj  het jammer dat het slechts een tijdelijke maatregel was.59 In een artikel 
inn Vragen des Tijds werd ook de voorkeur aan het voorstel van de kamer-
ledenn gegeven, daar het volgens de schrijver billijker was en de broodprijs 
vann de werkman niet verhoogde. Toch klonk ook hier het commentaar dat 
eenn permanente, eenvoudiger inkomstenbelasting een betere oplossing zou 
zijn.60 0 

Opvallendd was de openlijke afkeuring door een aanzienlijk deel van de 
liberalenn van het plan van Van Delden en zijn medestanders. Kappeyne 
schreeff  een bijzonder kritische beschouwing over het initiatiefwetsvoorstel. 
Hijj  vergeleek het laatdunkend met een oud voorstel van Van Bosse en 
noemdee het een karikatuur van een misgeboorte.61 Ook de links-liberalen 
inn de Kamer werkten het voorstel tegen, en wel door de oppositie van 
dee confessionelen te ondersteunen. Deze opstelling zou het einde van de 
plenairee bijeenkomsten van de liberale kamerclub betekenen.62 

Buitenn de Kamer bekritiseerde men tevens de gematigde, tijdelijke aard 
vann het initiatiefvoorstel. Pierson schreef zijn vriend Aad Gildemeester: 
'Hett is een waagstuk; een waagstuk, welks mislukking het gansche werk der 
belastinghervormingg in gevaar kan brengen; maar juist daarom mag het 
niett mislukken, nu het eens is ondernomen.'63 Hij had liever een voorstel 
voorr een gelijktijdige invoering van een vermogens- en een bedrijfsbelasting 
gezien.. Nu Van Deldens voorstel er echter lag, 'hebben we het te steunen 
mett geestdrift en energie'.64 Opmerkelijk genoeg klonk Piersons oordeel in 
zijnn dagboek een stuk harder: 

Eenn onbezonnen Voorstel! Zeker, een Vermogensbelasting hebben 
wijj  noodig; zij staat op het Program. Doch zij is van dit laatste 
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hett moeilijkste artikel en moet niet worden voorgedragen, tenzij 
opp een wijze, die haar succes verzekert. Maar hier is alles verzuimd 
watt daartoe strekken kan en de oppositie zal niet nalaten daarop te 
wijzen.. Zoo wordt een échec beloopen, dat enkel het gevolg zal zijn 
vann wildheid, onbezonnenheid. Men verwijt Grobbée, dat hij een 
greepp doet en geen stelsel heeft [...] Van Delden c.s. laat zich geheel 
hetzelfdee verwijten, 't Is een lastig gevoel. Ik heb geen keus; ik moet 
hett voorstel steunen; maar ik heb tevens de overtuiging, dat men een 
daadd van overmoed heeft gepleegd door het in te dienen.65 

Overmoedd of niet, Van Delden en Gleichman kregen aanmerkelijk meer 
steunn in de Kamer dan minister Grobbée met zijn gevarieerde pakket van 
belastingverhogingen.. De minister kon dit niet op zich laten zitten en diende 
eenn nieuw voorstel in, naast het hangende pakket belastingverhogingen. In 
februarii  1884 kreeg de Kamer zijn ontwerp voor een inkomstenbelasting op 
basiss van een klassenverdeling en daarmee gepaard gaande afschaffing van 
hett patent. In de toelichting verklaarde de minister dat het bedrag van deze 
nieuwee belasting per jaar vastgesteld zou worden, afhankelijk van het gat 
inn de begroting, en dat nu snel de tekorten opgelost zouden worden. Ook 
dachtt hij met deze heffing de verhoogde belastingdruk beter te spreiden.66 

InIn ieder geval zorgde het ervoor dat de behandeling van het voorstel van de 
kamerledenn werd uitgesteld. 

Dee commissie van kamerleden reageerde redelijk welwillend. In het 
voorlopigg verslag werden weliswaar veel mitsen en maren naar voren ge-
bracht,, maar de bereidheid om mee te werken leek voldoende. Merkwaardig 
wass dann ook dat tijdens de debatten over de klassenbelasting van minister 
Grobbéee het ene na het andere kamerlid de plannen aanviel. Men maakte 
zichh bezorgd over de te hoge belastingdruk voor de middenklasse, vond de 
belastingg demoraliserend en willekeurig, en achtte de tekorten te klein voor 
zo'nn ingrijpend middel. Grobbée verdedigde het voorstel zwakjes en beriep 
zichh op de openbare mening, die zich nu, nadat de geldstroom uit Indië was 
gestopt,, steeds sterker voor een directe belasting op het inkomen uitsprak. 
Dee ware verdediging van de klassenbelasting leek meer door de liberaal 
H.. Goeman Borgesius te worden gevoerd. Hij vroeg zich verontwaardigd af 
waarr die bereidheid tot samenwerking die uit het voorlopig verslag sprak 
wass gebleven. Ook achtte hij de kritiek die op elk wetsvoorstel werd geuit 
weinigg productief. Het leek hem dat een snelle aanname beter was dan te 
wachtenn op het volmaakte wetsvoorstel. Als laatste nam Heemskerk, de mi-
nisterr van Binnenlandse Zaken, het voor zijn collega op. Hij beaamde ooit 
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well  tegen een inkomstenbelasting te zijn geweest, maar die nu als het juiste 
middell  te zien om de tekorten te dekken en het gevaar voor het socialisme 
aff  te wenden.67 

Buitenn de Kamer werd het klassenbelastingvoorstel ook weinig positief 
ontvangen.. De ene commentator vond de heffing een 'kwaad op zich zelve', 
datt de grenzen van het haalbare overschreed, voor een ander was juist het 
gebrekk aan progressie het manco.68 De minister moest wel overtuigd van 
zijnn voorstel zijn om al die kritiek binnen en buiten de Kamer te weerstaan. 
Hett was tekenend voor zijn onmacht dat Heemskerk had moeten ingrijpen. 
Grobbéee leek een beetje de kluts kwijt. Vlak voor de kamerbehandeling had 
hijj  plotseling de ministervan Buitenlandse Zaken met spoed informatie la-
tenn opvragen over de totstandkoming van de algemene inkomstenbelasting 
inn Baden.69 

Dee voormalig ambtenaar Grobbée paste wat betreft werkwijze en poli-
tiekee flair niet echt in het kabinet. Zijn ambtgenoot van Marine merkte in 
zijnn herinneringen op: 

Onzee ministerraden waren steeds zeer gezellig. Wij zaten elkaar nim-
merr in 't haar en rookten steeds vredepijpen of cigaren. Als onze 
goedee minister van finantièn aan 't woord was, nam ik een potlood 
enn stuk papier en ging, om niet in te dutten aan 't teekenen en papier 
kladden... .70 

Dee klassenbelasting van minister Grobbée haalde het niet. Na vijf dagen 
discussiediscussie in de Kamer, waarbij de confessionelen weigerden mee te werken 
enn slechts een deel van de liberalen achter het voorstel stond, werd deze 
verworpenn en door de minister in augustus 1884 ingetrokken. Ook het 
pakkett voorstellen dat hij een jaar eerder had ingediend en dat nog niet 
behandeldd was, had Grobbée in juni 1884 ingetrokken. 

Wellichtt speelden in de besluitvorming over de klassenbelasting niet 
alleenn de tekortkomingen van de wet zelf mee. De tekorten op de begroting, 
diee een verhoging van de staatsinkomsten noodzaakten, bleken op een 
anderee manier op te lossen. De minister had namelijk, tegelijk met de 
debattenn over de nieuwe belasting, een voorstel voor een staatslening van 
600 miljoen gulden tegen 4 procent rente gedaan. Men bleek gemakkelijk 
overr de schroom om te lenen en daarmee de rentelast te verzwaren heen te 
kunnenn stappen. Waarschijnlijk was dit nog eenvoudiger met de constante 
dreigingg van een heffing op het inkomen op de achtergrond. Zo werd in 
junii  1884 de staatsschuld met 60 miljoen verzwaard. 



HOOFDSTUKK  7 • SOCIAAL-LIBERALEN I879-189I 209 

InIn de troonrede van 1884 kon nu echter wel tevreden worden opgemerkt 
datt 'het krediet van de staat zeker was gevestigd'. Toch beloofde de regering 
tee blijven zoeken naar evenwicht in de uitgaven en inkomsten.71 Minister 
Grobbéee onthulde dan ook snel een nieuw pakket wetsvoorstellen om de 
middelenn te versterken. Net als een jaar eerder bestond het uit een samen-
raapsell  van belastingverhogingen: een uitbreiding van het successierecht en 
dee staatsloterij en een vermindering van de overheveling van de personele 
belastingg aan de gemeenten met een vijfde deel, terwijl de gemeenten een 
groteree vrijheid kregen om opcenten te heffen. De Kamer accepteerde deze 
herhalingg van losse voorstellen niet. Tijdens de begrotingsbesprekingen 
steldee deze zich zo hevig teweer dat minister Heemskerk dreigde met de val 
vann het kabinet wanneer minister Grobbée moest vertrekken. De Kamer 
namm dat echter voor lief en viel het gebrek aan beleid van de minister dusda-
nigg hard aan dat Grobbée uiteindelijk in mei 1885 opstapte. Pierson noteerde 
inn zijn dagboek: 'Grobbée is eindelijk afgetreden. Hij was de risee générale 
geworden.'722 In het journaal van de liberaal Willem Hendrik de Beaufort 
klonkk hetzelfde geluid: 'Grobbée ontslag genomen. Erbarmelijke verschij-
ning.. Braaf en fatsoenlijk man, maar voor minister geheel ongeschikt.'73 De 
voormaligg ambtenaar had het aangedurfd om het departement te leiden, 
enn was daarin jammerlijk mislukt. Het dreigement van Heemskerk bleek 
looss alarm, want hij zette de regering zonder Grobbée voort. Wel moest 
err een andere leider voor Financiën gevonden worden, terwijl de roep om 
herzieningg van het belastingstelsel voort bleef klinken. 

'Aan'Aan proeven en ontwerpen heeft het 
nietniet ontbroken, aan eensgezindheid overal*74 

Dee commentaren over belastinghervorming, zoals die in brochurevorm en 
inn periodieken werden gepubliceerd, kregen in de jaren tachtig een andere 
vorm.. Er werden door de auteurs minder details ontleed of berekeningen 
gemaakt.. Meer en meer bracht men zaken met elkaar in verband en gaf men 
eenn brede analyse. Ook speelden de politieke verhoudingen en program-
matischee denkbeelden een steeds belangrijker rol. Partijen profileerden zich 
steedss duidelijker en moesten dan een standpunt innemen over hervorming 
vann het belastingstelsel. 

Natuurlijkk bleven er ook andere geluiden bestaan. Oud-minister Van 
derr Heim schreef in 1882 een Gids-artikel waarin hij een belastingherzie-
ningg voldoende vond wanneer volstaan werd met bezuiniging en kleine 
verschuivingenn in de accijnzen en opcenten. Hij achtte de kans op de ge-
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vraagdee herziening van het stelsel voor het eind van de eeuw zeer klein: 
'Aann proeven en ontwerpen heeft het niet ontbroken, aan eensgezindheid 
overal.'755 Een anonieme schrijver was minder pessimistisch en zag de oplos-
singg in een grondige aanpak: afschaffing van alle belastingen en daarvoor 
inn de plaats één directe heffing op de verteringen.76 

Anderenn behandelden de belasting- en kiesrechtkwesties en hun op-
lossingenn uitvoeriger. 'Batavus' pleitte in een anonieme brochure voor de 
invoeringg van een goed, degelijk belastingstelsel, dat gegrond moest zijn 
opp vrijheid, recht en billijkheid. Dit leek hem de enige mogelijke heffings-
wijzee bij een liberale economische politiek, en hij voorspelde dat de meeste 
mensenn een goed stelsel met waardering zouden begroeten.77 Een grondi-
gerr analyse van de problemen rond het belastingstelsel werd in 1886 door 
eenn Groninger onderwijzer geleverd. J. Bakker ging in zijn brochure uit 
vann de grondwet van 1848.78 Artikel 172 daarin luidde: 'Geene privilegi-
ënn kunnen in het stuk van belastingen worden verleend'. Om dat artikel 
rechtt te doen moesten allen die het vaderland liefhadden en het welzijn 
derr maatschappij beoogden zich aaneensluiten. Na een historische schets 
vann de staatsfinanciën in de negentiende eeuw, waarin de auteur opmerkte 
datt de belastingen beter hervormd hadden kunnen worden ten tijde van 
dee overvloedige Indische baten, boog Bakker zich over de problemen van 
zijnn tijd. Te grote uitgaven, toenemende tekorten en een ongelijke belas-
tingdrukk vroegen dringend om een oplossing. Volgens Bakker moest de 
burgerijj  daarvoor teruggrijpen op de liberale credo's van 1848: eenvoud 
inn het bestuur en een billijk e verdeling van de noodzakelijke lasten. Dit 
zouu onder meer de invoering van een algemene inkomstenbelasting im-
pliceren.. Tegelijkertijd moesten andere (directe) belastingen verlaagd of 
opgehevenn worden. Hierdoor zou het aantal kiezers verminderen, wat een 
regelingg van de kieswet en dus een grondwetsherziening noodzaakte. Kwam 
diee uitbreiding van kiesgerechtigden eerder dan de belastinghervorming, 
dann zou het laatste vanzelf plaatsvinden. Ten slotte riep de onderwijzer de 
liberalenn in den lande op zich politiek eensgezind en doortastend op te 
stellen: : 

Latenn nu de liberalen toonen, dat hun wetgevend vermogen, waar-
aann reeds velen begonnen te twijfelen, nog niet is uitgeput, dat zij 
zichh willen bewegen in democratische richting, in welke richting de 
maatschappijj  zich blijkbaar voortbeweegt. Wordt dit vertrouwen der 
natiee beschaamd, dan is het te vreezen, dat wij spoedig zullen staan 
aann 't sterfbed der liberale partij.79 
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Ondertussenn probeerden de liberalen een manier te vinden waarop ze die 
eensgezindheidd weer terug konden vinden. Na de jarenlange verdeeldheid 
wass samenwerking broodnodig om politiek krachtiger te kunnen optreden. 
Enn zeker om slepende conflicten als de hervorming van het belastingstelsel 
enn de kieswet op een voor de liberalen bevredigende manier op te lossen. Het 
liberalee Tweede-Kamerlid J.P.R. Tak van Poortvliet schetste in een toespraak 
vann 1884 de problemen waar de liberale 'partij' voor stond: 

Allerwegee heerscht eene groote en rechtmatige ontevredenheid over 
denn gang der algemeene zaak. Wetgeving en bestuur beiden schieten 
inn de laatste jaren te kort. Niet omdat het aan den goeden wil ontbrak, 
maarr wijl veranderde toestanden de taak aan de oude krachten deden 
ontwassen.80 0 

Volgenss Tak moest, naast een zuinig en beter bestuur, de censusbepaling 
uitt de kieswet verdwijnen en moesten de belastingen worden hervormd. 
Voorr de grondslagen van een nieuw belastingstelsel ging Tak bij Thorbecke 
tee rade. In de ogen van de oude leider waren die grondslagen eenvou-
dig:: zolang ze de productie niet belemmerden, maar bevorderden, waren 
heffingenn gerechtvaardigd. Tak vertaalde dit in een algemene inkomsten-
belasting,, en die zou voor alle liberalen duidelijk moeten worden door 
eenn helder en eenduidig programma op te stellen waarin het een van de 
eisenn moest zijn. Ook voor de liberaal P.W.A. Cort van der Linden, die 
eenn brochure over Richting en beleid der liberale partij opstelde, was een 
algemenee inkomstenbelasting het enige juiste liberale antwoord op het be-
lastingvraagstuk.81 1 

Niett alleen liberale politici, maar ook de liberale partij, vanaf 1885 ge-
organiseerdd in de Liberale Unie (LU), zocht haar weg uit de grote politieke 
kwesties.. Toen het bestuur eind 1885 zijn standpunt aangaande de belasting-
kwestiee moest innemen, klonk in zijn eerste schrijven grote twijfel door. 
Hett bestuur legde de afgevaardigden voor de algemene ledenvergadering de 
vraagg voor of een herziening van de belastingen 'wenschelijk op zich zelve' 
was.. En of een verhoging van lasten, door de sociale kwestie en tekorten 
onvermijdelijkk geworden, wel doorgang kon hebben zonder een grondige 
hervorming.822 Uiteindelijk kon men zich op de algemene ledenvergadering 
buigenn over de volgende voorzichtige vragen: 

1.. Is hervorming van het samenstel onzer Rijksbelastingen door in-
voeringg van eene belasting (of van belastingen) naar de inkomsten 
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dringendd noodzakelijk, ten einde eene betere verdeeling der lasten 
tee verkrijgen en afschaffing van schadelijke heffingen mogelijk te 
maken? ? 

2.. Behoort daarbij het beginsel van eene progressieve percentage te 
gelden?83 3 

All  snel werd echter besloten tot een radicaler geluid, zoals in de circulaire van 
dee LU uit 1887. Daarin werd een progressieve inkomstenbelasting bepleit, 
diee een eind moest maken aan het privilege dat verbonden was met de 
inkomstenn uit roerend vermogen, en die de lasten beter zou verdelen.84 En 
ookk al wilde men deze circulaire niet het predikaat 'programma' geven, in 
feitee fungeerde deze wel zo. 

Dee confessionelen waren gematigder in hun programmatische wensen 
overr de belastingen. De anti-revolutionairen hadden zich in 1878 in alge-
menee termen voor een hervorming uitgesproken, opdat het 'volksleven' zich 
konn ontwikkelen, een gelijkere druk ontstond en de inning minder kostte.85 

Inn de Proeve van een program van de katholieke voorman H.J.A.M. Schaep-
mann werd ook vagelijk gesproken van een persoonlijke belasting, waarvan 
hethet belastbaar vermogen de maatstaf moest zijn van de belastingaanslag. De 
enigee restrictie was dat zedelijke en stoffelijke belangen niet geschaad moch-
tenn worden.86 Ten slotte vermeldden ook de georganiseerde socialisten in 
Nederlandd begin jaren tachtig de eis van een algemene inkomstenbelasting 
inn hun programma.87 Op het landelijke politieke toneel zouden zij pas eind 
jarenn tachtig hun stem laten horen. 

BloemBloem en een grondwetsherziening: voortgang onder Heemskerk 

Piersonn koesterde 'niet de minste verwachtingen' van de nieuwe minister, 
Jacobuss Cornells Bloem.88 In een brief schreef hij: 'En thans - weder een 
nieuwen/M.. v. financiën./Verbleekt was de roem /Van den grooten Grob-
bée/Daarr verschijnt er een Bloem -/Doch wij roepen: O wee!'89 Droogjes 
voegdee hij daaraan toe: 'Het knutselen blijf t aanhouden. De affaire zal op 
denzelfdenn voet worden voortgezet.'90 Net als zijn voorganger was Bloem 
eenn ambtenaar bij het departement van Financiën geweest. Daarnaast had 
hijj  politieke ervaring als gemeenteraadslid in Den Haag. Uit die tijd dateerde 
eenn brochure van zijn hand, waarin hij zich een hardnekkig tegenstander 
vann directe belastingen betoonde. Volgens hem was men zich veel minder 
bewustt van indirecte belastingen en drongen afschaffingen daarvan nau-
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welijkss door. Ondertussen bleef de zijns inziens meest hatelijke heffing, het 
patent,, bestaan en was er nu zelfs sprake van een inkomstenbelasting, wat 
'eenee ware anomalie' zou zijn.91 

Ministerr Bloem trad in mei 1885 aan en verklaarde al snel dat van hem 
geenn voorstellen voor belastinghervorming verwacht moesten worden. Op-
vallendd was de zinsnede in de troonrede van september in datzelfde jaar: 
'Dee zorg voor 's Rijks financiën eischt steeds een spaarzaam beheer en ver-
sterkingg der middelen.'92 De minister stelde echter geen versterkingen voor; 
slechtss de uitkering aan de gemeenten werd uitgebreid door voortaan ook 
dee landelijke opcenten op de personele belasting aan hen over te maken, 
Inn de troonrede van 1886, door minister Heemskerk gelezen wegens ziekte 
vann koning Willem m, en van 1887, zeer kort door de koning zelf uitge-
sproken,, werd telkens van een bevredigende toestand van de geldmiddelen 
gesproken.gesproken. Toch vielen er gaten in de begroting. Net als zijn voorganger 
Grobbée,, die een nieuwe lening had uitgeschreven, vulde Bloem ze op door 
financieringfinanciering met geleend geld. Niet alleen gaf de regering nieuwe schatkist-
biljettenn uit voor 14 miljoen gulden, ook werd een conversie voorgesteld. 
Dee staatsleningen die tegen 4 procent rente werden geleend, moesten om-
gezett worden in 3,5 procent. Deze conversie lukte, ondanks het verzet in de 
Kamerr en van de koning, die zelf veel staatspapieren bezat.93 In Vragen des 
TijdsTijds werden vraagtekens gezet bij het beleid van de minister: terwijl er wel 
tekortenn bestonden, en er jarenlang werd aangedrongen op herziening van 
hethet belastingstelsel, schoofde minister 'met benijdenswaardige kalmte' alle 
bezwarenn weg en schreef doodleuk een nieuwe lening uit.94 

Ondertussenn speelde de kwestie van de grondwetsherziening een belang-
rijkee rol in het politieke leven. In 1883 was een staatscommissie ingesteld om 
dee herziening voor te bereiden. Heemskerk had immers de hervorming van 
dee kieswet tot zijn regeringstaak uitgeroepen, en die was onmogelijk onder 
dee oude grondwet. Daar kwam nog bij dat in 1884 prins Alexander stierf, 
dee laatste directe mannelijke erfgenaam van het koningshuis, wat ook een 
herzieningg van de grondwet noodzaakte. Tevens werd, onder druk van de 
confessionelen,, de onderwijswetgeving bij de herziening meegenomen. 

Tijdenss het ministerschap van Bloem leken de voorstanders van een 
belastingherzieningg in de Kamer de hoop opgegeven te hebben. Weinig 
woordenn werden meer vuilgemaakt aan belastingwensen. Maar bij de be-
sprekingenn over de voorstellen aangaande de grondwetsherziening zagen 
dee hervormingsgezinden hun kans schoon. De commissie had voorgesteld 
omm in de nieuwe grondwet de bepalingen op te nemen: 'Geene belastingen 
kunnenn ten behoeve van 's Rijks kas worden geheven, dan uit krachte van 
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eenee wet. Als belastingen worden niet aangemerkt heffingen wegens het ge-
bruikk van Rijkswerken en -inrigtingen.'95 Vier liberale kamerleden stelden 
daarr drie amendementen op voor: 

ï.. De heffing van regten voor het gebruik van bepaald aangewezen 
Rijks-werkenn en -inrigtingen kan de wet aan den Koning overlaten. 2. 
All ee ingezetenen die tot het betalen van belastingen in staat zijn, dra-
genn naar hun inkomen en draagkracht bij tot de directe belastingen. 3. 
Accijnsenn op eerste levensbehoeften worden niet geheven.96 

Hierdoorr zouden een proportionele inkomstenbelasting en accijnsafschaf-
fingenfingen door grondwettelijke regels afgedwongen worden. Maar de meerder-
heidd in de Kamer werkte niet mee en alleen het eerste amendement werd 
doorr de regering overgenomen. Opvallend was dat tijdens de behandelin-
genn van de amendementen de ministervan Financiën zich niet in de Kamer 
liett zien.97 Wellicht was de trots van minister Bloem te zeer gekrenkt nu zijn 
beleidd middels de grondwetsherziening aangevallen werd.98 

Naa veel debatten en moties werd ten slotte in november 1887 een nieuwe 
grondwett aangenomen. De belastingvereiste voor het kiesrecht, de census, 
werdd geschrapt, en het werd aan de bepalingen van de nog nader te bepa-
lenn kieswet overgelaten wie er voortaan mochten stemmen. In de tussen-
tijdd werd een voorlopig kiesreglement ingesteld, dat nog steeds een fiscale 
grondslagg had, hoewel deze sterk verruimd was. Over de verdere bepalingen 
aangaandee de 'geschiktheid' van kiezers zou de komende jaren een ingewik-
keldee politieke strijd worden gestreden. Met de grondwetsherziening werd 
tevenstevens door de herinterpretatie van een artikel overeenstemming bereikt 
overr de mogelijkheid voor de subsidiëring van het bijzonder onderwijs. Ten 
slottee werden de rechten van de volksvertegenwoordiging uitgebreid, net 
alss het aantal leden van de Eerste en Tweede Kamer. 

Mett deze overwinning leek de kracht uit het kabinet verdwenen. Nu de 
belangrijkstee opdracht die Heemskerk zichzelf had gesteld was volbracht, 
blevenn er voor de regering weinig zaken over om voor te vechten. Een be-
lastingherziening,, de sociale kwestie: Heemskerk en de zijnen voelden zich 
niett geroepen om die vraagstukken op te lossen. In de politiek speelden ze 
echterr wel een rol. Een groep kamerleden boog zich in 1886, op initiatief van 
dee liberaal Goeman Borgesius, over de sociale omstandigheden waaronder 
arbeiderss moesten werken door een enquête naar arbeidsomstandigheden 
tee houden. Het kabinet was daar geen voorstander van. In 1886 had het 
kabinett al eens zijn ontslag aangeboden, maar was de regeringsvoortgang 
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geredd door de Kamer te ontbinden. Maar bij de verkiezingen in maart 1888 
wass de zetelverdeling volgens Heemskerk van dien aard dat samenwerking 
onmogelijkk zou zijn. Van de 80 zetels in de Tweede Kamer bezetten de li-
beralenn er 45, wat een verlies betekende, 27 zetels waren er voor de AR, 26 
voorr de katholieken, terwijl er nog één conservatief plaatsnam in de Kamer. 
Tevenss werd het parlement voor het eerst met een vertegenwoordiger van 
hett socialisme verrijkt. De voortdurende verdeeldheid van de liberalen was 
voorr velen van hen een reden tot bezorgdheid. Van Houten klaagde in een 
artikell  in Vragen des Tijds zijn nood over die verdeeldheid, waaraan hij 
dee vermindering van het aantal liberale zetels toeschreef." Ook legde hij 
dee schuld bij de 'gloeiende strijd' tijdens de verkiezingen van 1888 en de 
samenspanningg van de andere partijen. Maar de hand moest volgens Van 
Houtenn toch het meest in eigen boezem worden gestoken: als Kappeyne in 
18799 een grondwetsherziening serieus ter hand zou hebben genomen, was 
hett vertrouwen in de liberale partij een stuk groter geweest. 

Dezee ontwikkelingen betekenden het einde van het tweede kabinet-
Heemskerk.. In april 1888 werd het ontslag aanvaard en daarmee was het 
hett langst regerende kabinet sinds 1848. De herziening van de grondwet 
vann 1887 was een duidelijke overwinning voor Heemskerk geweest. Door de 
uitbreidingg van het kiesrecht en de toenemende aandacht van het parlement 
voorr zaken als arbeidsomstandigheden nam ook onder de bevolking de 
belangstellingg voor de politiek toe.100 En door het slechten van de census uit 
dee grondwet was de weg geëffend voor een belastingherziening, daar men bij 
eenn verandering van de directe belastingen geen rekening meer te houden 
hadd met de gevolgen voor het aantal kiesgerechtigden. Deze ontwikkelingen 
maaktenn het politieke leven steeds interessanter. Ondertussen bleef het de 
vraagg of er een ministerie zou aantreden met een minister van Financiën 
diee de belastingkwestie kon aanpakken. Zoals in De Economist in 1887 over 
dee veelgevraagde inkomstenbelasting werd opgemerkt: 

Hett is mogelijk, maar men heeft het reeds op allerlei manieren 
beproefdd [...] Welke Minister zal het er op wagen dat hij het beter 
doett of gelukkiger is dan zijne voorgangers? Veeleer zal hij in al 
diee gestrande ontwerpen eene waarschuwing zien om dat onveilig 
vaarwaterr te vermijden.'01 

Dee vraag was nu of de formateur van het volgende kabinet een gewaar-
schuwdd man zou vinden of een waaghals die geen angst had voor woelige 
wateren. . 
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DeDe sociaal-liberalen verzetten de wissels 

Ondankss de weigering van de kabinetten-Van Lynden en -Heemskerk om 
dee sociale kwestie op de politieke agenda te zetten leefde de kwestie wel 
degelijk.. Grote delen van de bevolking hadden een moeizaam en onzeker 
bestaan,, en anderen maakten zich daar zorgen over. Zeker toen in de loop 
vann de jaren tachtig de socialistische politiek zich steeds sterker profileerde 
enn onlusten de kop opstaken. Of die nu bewust waren ingegeven door de 
bestaandee sociale problemen of niet maakte voor bezorgde politici niet 
veell  uit. Vooral het deel van de liberalen dat de staat een grotere rol wilde 
gevenn en meer bemoeienis van de overheid met de sociale omstandigheden 
vann de bevolking wenste, maakte zich sterk. Een deel van die bezorgdheid 
goldd de belastingdruk op het armere deel van de bevolking. Ook zou de 
overheidd meer uitgaven moeten doen wanneer deze sociale problemen 
hielpp verminderen, en die stijgende kosten wilden de sociaal-liberalen bij 
voorkeurr op de meer draagkrachtigen afwentelen. Een algehele herziening 
vann het belastingstelsel werd dan ook broodnodig geacht. 

Dee onrust in Nederland werd aangewakkerd door de groeiende politieke 
activiteitenn van radicale groepen, zoals de Sociaal Democratische Bond (op-
gerichtt in 1881). Ook eiste een deel van de bevolking dat geen kiesrecht bezat 
ditt telkens luider op, en een grote demonstratie op het Binnenhof in 1885 gaf 
daarr uiting aan. Deze eis werd verwoord door menig brochureschrijver, on-
derr meer in het socialistische epistel uit 1885 Wat de werkman aan belasting 
betaalt,betaalt, waarin gepleit werd voor zeggenschap van de arbeiders in de belas-
tingenn en dus voor kiesrecht voor de 'werkmansstand'.102 En na de grond-
wetsherzieningg van 1887, toen in de kieswet de census werd verlaagd en een 
groterr deel van de middenklasse aan de verkiezingen kon deelnemen, werd 
dezee in een brochure door Domela Nieuwenhuis opgeroepen om op de so-
cialistenn te stemmen, op grond van de hoge belastingen.103 De auteur stelde 
datt alle regeringen de middenklasse 'gevild' hadden, waardoor zij nu wel 25 
procentt van haar inkomen aan de staat betaalde. De schrijver legde de schuld 
hiervann echter bij de kiezers zelf: 'Maar wat het ergste is: dit geschiedde met 
uww goedkeuring, met uw eigen wil, want gij hebt zelven de mannen uit-
verkoren,, die u moeten villen. Zult gij ook voortaan dezelfde dwaasheid 
begaan?'1044 Of vele 'middenklassers' de oproep volgden was de vraag. 

Inn Amsterdam leidde een uit de hand gelopen volksfeest in 1886 tot het 
Palingoproer.. Pierson, president-directeur van De Nederlandsche Bank, was 
getuigee van de gevolgen. Hij sprak in zijn dagboek van de 'troebelen in de 
Jordaan',, de karrenvrachten met gewonden die bij het ziekenhuis werden 
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afgeleverdd en de officier die met veertien man de wacht hield bij Piersons 
woningg en de bank.105 Ook de toenemende werkloosheid halverwege de 
jarenn tachtig stimuleerde de politieke betrokkenheid en bezorgdheid. En 
daarmeee ook weer de eisen aan de overheid.106 

Eenn nieuw vooruitgangsgeloof van de sociaal-liberalen kreeg op velerlei 
vlakkenn gestalte. Nadat onder Kappeyne, die bepaald afkerig was van een 
actievee overheidspolitiek in het sociale leven, het Statistisch Bureau op 
hett departement van Binnenlandse Zaken was opgeheven, werd in 1884 
onderr leiding van Pierson een nieuw Statistisch Bureau opgezet.107 Tenslotte 
moestt men om te handelen wel de nodige informatie hebben. In dat kader 
konn ook de parlementaire enquête naar de arbeidsomstandigheden van 
arbeiderss worden gezien die op instigatie van Goeman Borgesius in 1886 
wass gehouden. De resultaten van de enquête zouden in 1889 leiden tot 
eenn arbeidswet, waarin restricties waren opgenomen die het werk van 
arbeiderss draaglijker zouden moeten maken. Zo werden arbeiders een vast 
onderdeell  van de politiek en werden hun problemen onderdeel van de 
politiekee agenda. 

Dee sociaal bewogen elite bemoeide zich niet alleen met de externe om-
standighedenn waaronder arbeiders moesten leven en werken, ook het gedrag 
vann de arbeiders zelf namen ze onder de loep. Tijdens huisbezoeken en mid-
delss voorlichting propageerde men een andere en betere levenswijze. Een 
gezondd en deugdzaam bestaan, waarbij eerlijke arbeid en persoonlijke ont-
wikkelingg centraal stonden, zou de lagere klassen verheffen en meevoeren 
naarr een betere toekomst. Pierson legde in een lezing uit wat zijns inziens ge-
daann moest worden aan de 'quaesties' rond het welzijn der arbeidersklasse. 
Niett alleen moesten uitwendige verbeteringen worden aangebracht, maar 
hett zedelijk en verstandelijk peil van individuen zou bovenal van binnenuit 
moetenn worden verhoogd. 'De bron der ellende ligt niet hoofdzakelijk bui-
ten,, maar in ons.'108 Pierson wees drie schuldigen van de situatie aan. Ten 
eerstee de arbeiders zelf, die hun problemen slechts aan anderen weten. Het 
wass onjuist, volgens Pierson, hieraan toe te geven: 

Menn wordt dan de gevierde man, de volksvriend. De ware volksvriend 
iss echter niet hij, die het volk vleit en streelt, maar die het zijn 
foutenn toont, het wakker schudt, het de oogen doet opengaan voor de 
middelen,, die het zelf kan aangrijpen tot verbetering van zijn lot.109 

Maarr ook de bazen trof blaam, want zij deden hoegenaamd niets om 
dee slechte omstandigheden van de arbeiders te verbeteren. Als laatste gaf 
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Piersonn de staat een veeg uit de pan: deze verzaakte zijn plicht, vooral op het 
vlakk van arbeidswetgevingen leerplicht. Ten slotte verontschuldigde Pierson 
zichh voor zijn prekerige toon, maar: 'Er is tegelijk zooveel lichtzinnigheid en 
zooveell  conservatisme in deze wereld.' En het maakte het leven de moeite 
waardd om nu voor de ware idealen te blijven strijden.110 

Opp deze analyse van de sociale kwestie kwamen verschillende reacties. 
Dee ene auteur protesteerde tegen de liberale kijk van Pierson en wenste juist 
eenn socialistische blik op het probleem.111 Een ander ontkende het bestaan 
vann de sociale kwestie. De enige kwestie die volgens hem bestond, was dat 
menn dacht dat er een sociale kwestie bestond. Het gemor van het volk zou 
slechtss het gevolg zijn van een gemis van godsdienstzin, gebrek aan werk en 
dee onrechtmatige verdachtmaking van patroons.112 

Dee overtuiging dat de staat en de sociaal-liberale elite een taak en 
voorbeeldfunctiee hadden werd ondanks deze kritieken wijder verspreid. 
Inn het beeld van een volksmassa in deugdzame ontwikkeling pasten geen 
zondenn als drankzucht en schulden. Zo verscheen in De Gids een artikel 
overr spaarbanken voor de arbeidersklasse, waarin verontwaardigd werd 
gesteld:: 'Op de 18000 zielen is er ééne spaarbank in Nederland en op de 
833 zielen één drankwinkel.'113 De auteur zag gaarne een rijkspostspaarbank 
verschijnen,, want die zou 'zeer waarschijnlijk het geluk en zelfs de grootheid 
vann een volk beter [... ] bevorderen, dan het schitterendste wapensucces of 
dee meest verbazende verbeteringen in handel en landbouw'.114 Tegelijkertijd 
werdd het overmatig gebruik van alcohol bestreden, hoewel de telkenmale 
verhoogdee accijns op het gedistilleerd niet altijd in goede aarde viel. In een 
brochuree werd de aanname bestreden dat die verhogingen zouden leiden 
tott een vermindering van de drankconsumptie.115 De auteur meende dat de 
voornaamstee reden voor accijnsverhogingen de tekorten van de schatkist 
waren.. Voor het volk betekende het juist een neerwaartse spiraal, want de 
dorstt verdween niet; en duurdere drank betekende grotere armoede, meer 
onzedelijkheidd en vervolgens weer toename van het drankmisbruik. 

Dee sociaal bewogen elite boog zich ook over de uitgaven en de schul-
denn van de arbeiders. Om geldgebrek te voorkomen zouden er allerhande 
coöperatiess moeten worden opgericht. Daarin konden arbeiders samenwer-
ken,, zodat producten en diensten in het groot konden worden ingekocht en 
zoo de kosten konden worden gedrukt. Men hielp de arbeiders bij de oprich-
tingg van de winkels en instellingen, waardoor niet alleen werkgelegenheid 
werdd geschapen, maar ook de winst gedeeld en geïnvesteerd zou worden. 
Ditt fenomeen van 'self-help' was in de jaren tachtig en negentig van de 
negentiendee eeuw in verlichte kringen zeer populair. Men hoopte dat door 
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dee hulp aan arbeiders bij het opzetten van instellingen die de ontwikkeling 
enn werkzin bevorderden, zij er zelf mee verder zouden gaan. Coöperatieve 
winkelss en bedrijven, lokalen voor lezingen, onderwijs en zedelijke verpo-
zingg en goedkope uitgaven van deugdzame lectuur: de initiatieven van de 
liberalenn bestreken een breed terrein. 

Datt door een deel van de arbeiders die zelfontwikkeling serieus werd 
nagestreefd,, bleek uit de activiteiten van De Unie, een vereniging voor ar-
beiderss 'tot opwekking van het staatkundig leven en de bevordering van 
maatschappelijkee belangen' In de herinneringen van een van de voorman-
nen,, Joan Nieuwenhuis, werd beschreven hoe de vereniging voor haar le-
zingenn aan de alom bekende en goede sprekers kwam, in dit geval Pierson: 

Tochh was mijn succes bij die heeren zeer eenvoudig. Ik werkte ho-
moeopatisch.. Dat ging zoo [...] Wanneer ik de heeren bezocht om 
hunn te verzoeken als 'spreker' in een openbare vergadering op te tre-
den,, volgde bijna steeds een weigerend antwoord. Dat was b.v. ook 
hethet geval bij prof. N.G. Pierson, de latere Minister van financiën. Hij 
dachtt er niet over, zijn ekonomische denkbeelden in een vergadering 
vann onkundigen uiteen te zetten. Wie er belang in stelde, kon van zijn 
beschouwingenn kennisnemen in 'De Gids' of de 'Economist'. Toen 
pastee ik mijn middeltje toe... Ik zat tegenover hem in de groote bene-
denkamerr van zijn mooie huis aan het Frederiksplein. Heel langzaam 
gingg ik te werk... sprak van de heerschende ontevredenheid bij de 
burgerijj  omtrent den gang van zaken in 's lands regeering... Van de 
verbitteringg die daardoor ontstond in 'sommige kringen' der bevol-
king.... Over het gevaar dat daaruit zou voortkomen, bij eenzijdige 
voorlichting.... O, ja! Zeer zeker! - Wanneer dan mannen met volle-
digee kennis van zaken weigeren het volk in te lichten en - Domela 
Nieuwenhuis.... Verder behoefte ik niet te spreken. Hij zou aan het 
verzoekk voldoen!"6 

Dee zelfstandigheidsbevordering van de arbeiders bleek ook uit een bro-
chure,, die 'self-government' door middel van fiscale maatregelen propa-
geerde.n77 De auteur bedoelde hiermee dat door een gelijke belasting voor 
iedereenn in te voeren alle burgers het stemrecht zouden krijgen en zo kon-
denn beslissen over de staatsbemoeienis. Hij achtte deze maatregel nodig als 
bindmiddell  voor de natie, daar de Kerk deze functie niet meer vervulde 
enn de socialisten een groot gevaar vormden. De nieuwe kiezers zouden 
zijnss inziens niet snel tot een radicale politiek overgaan, omdat elk besluit 
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eenn verhoging van hun bijdrage betekende, en het gros voelde daar niet 
veell  voor. Overigens zouden vele 'self-help'-initiatieven, net als dit idee van 
'self-government'' op grond van een gelijke belastingbijdrage, niet worden 
uigevoerdd of doodbloeden. 

Tochh bleef het optimisme onder veel linkse liberalen bestaan. De jurist 
H.P.G.. Quack schetste in een Gids-artikel de toekomst. Eerst moesten de 
slechtee toestanden, die tenslotte door mensen veroorzaakt waren, worden 
verbeterd.. Daarvoor riep hij op om de maatschappij te doorgronden en 
bewustt mee te werken aan het 'architectonisch ideaal, dat wij allen voor 
ogenn hebben'.118 De voldoening zou groot zijn: 'Die taak is zoo heerlijk. Wij 
kunnenn redden.' Om de situatie te duiden gebruikte Quack de metafoor 
vann twee bliksemsnelle, volle treinen, die men op hetzelfde spoor elkaar te-
gemoett zag komen. Maar dan, terwijl een ramp onafwendbaar leek, voltrok 
zichh het sociaal-liberale wonder: 'Gij behoudt uw kalmte, uw zelfbedwang. 
Enn lang vóórdat een ander iets van het dreigend en ontzettend gevaar der 
botsingg gewaar wordt, verzet gij de wissels.'"9 

Bijj  het verzetten van die wissels speelde de belastingkwestie een belang-
rijkee rol. Een hervorming van het gehele belastingstelsel kwam telkens ter 
sprake,, enerzijds om een meer rechtvaardige verdeling van de belastingdruk 
tee verkrijgen, anderzijds ter compensatie van de stijgende overheidsuitga-
ven.. Maar op welke grondslagen die hervorming gestoeld moest zijn en 
watt de exacte invulling zou worden werd veel minder bediscussieerd. Het 
debatt dat wel plaatshad, stond min of meer onder leiding van Pierson. Hij 
probeerdee door artikelen en lezingen de kern van de benodigde hervorming 
tee doorgronden. De meeste andere publicaties bestonden uit een reactie op 
zijnn geschriften. 

Inn 1879 publiceerde Pierson een artikel in De Gids dat de belasting 'naar 
denn welstand' onderzocht.120 Daarvoor probeerde de econoom het beginsel 
waaropp de verdeling van de belastingen gebaseerd moest zijn te omschrij-
ven.. Volgens hem was de opvatting dat bij belastingheffing rekening moest 
wordenn gehouden met het draagvermogen, met de welstand, algemeen 
aanvaard.. Britse denkers hadden deze opvatting reeds uitgedacht en ge-
rechtvaardigd.. Pierson probeerde die billijkheid waarmee men rekening 
moestt houden te ontleden. Moest er hetzelfde gelijkheidsprincipe gelden 
alss bij de gewenste hervorming van de dienstplicht, waar men voor ieder 
gelijkee regels wil? Voor de belastingen was dat volgens Pierson een onjuist 
principee om toe te passen. Want een belasting naar de welstand zou in prin-
cipee ieder verschillend dienen te behandelen. Hoe die welstandsheffing dan 
preciess bepaald moest worden liet Pierson echter vaag. 'Gericht naar het 
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algemeenn belang' en 'zo min mogelijk schade toebrengend aan het welzijn 
vann het volk op zedelijk en stoffelijk gebied' - de daadwerkelijk invulling 
vann die heffing bleef ook voor hem vooralsnog de vraag. 

Tweee jaar later volgde meer denkwerk van Pierson, wederom in De 
Gids.Gids.121121 Voor zijn artikel 'Belastinghervorming' was hij te rade gegaan bij 
Britsee theoretici over economische problemen, en bij Duitse, die meer 
praktischh gericht onderzoek hadden gedaan. In dit artikel sprak Pierson 
zichh stelliger uit voor progressie en de overheidsplicht om de lasten gelijk-
waardigg te verdelen. Verder ging hij dieper in op een vermogensbelasting 
alss equivalent voor de afschaffing van de personele belasting en het patent-
enn registratierecht. Een invoering van die belasting zou tevens de groei-
endee staatstekorten kunnen oplossen.122 Pierson stelde echter niet dat deze 
vermogensbelastingg de enige billijk e oplossing voor de belastingkwestie 
zouu zijn. En een helder hervormingsprogramma gaf hij ook niet, daarvoor 
warenn zijn denkbeelden nog te veel in ontwikkeling. 

InIn 1888 werd tijdens een vergadering van de kiesvereniging De Grondwet 
eenn discussie gevoerd over een progressieve inkomstenbelasting. Het was 
voorr Pierson, lid van de vereniging, aanleiding 'om de quaestie der Progres-
sie'' nogmaals duidelijk uiteen te zetten in een kort opstel.123 De econoom 
wass er tijdens het debat bijzonder door getroffen dat velen zich hadden 
uitgesprokenn vóór progressie. Want, waarschuwde Pierson, progressie als 
middell  om een gelijkmatiger belastingdruk te verkrijgen sprak niet van-
zelf.. Eigenlijk bediende men zich van een schijnargument. Pierson stelde 
datt een hoger belastingpercentage voor rijken niet automatisch makkelijker 
opp te brengen was dan voor armen. Hij zag vooral problemen in de mate 
vann progressie, want in theorie zou die, wanneer men consequent was, 
pass eindigen wanneer na de belastingheffing alle inkomsten gelijk waren 
geworden.. En deze nivellering was niet gewenst, dus kon een progressieve 
inkomstenbelastingg volgens Pierson niet gerechtvaardigd worden, voordat 
diee zo kon worden berekend dat die tot een 'vaste evenredigheid tussen 
offerr en genot' leidde. Zelf deed hij nog een poging om tot een mathe-
matischee onderbouwing van een progressie te komen, maar hij kwam er 
niett uit. En zolang daar geen zekerheid over bestond, kon wat hem betrof 
eenn progressieve inkomstenbelasting niet met vertrouwen worden aanbe-
volen.124 4 

Eenn meer radicaal politicus was het daarover met Pierson eens. M.W.F. 
Treub,, radicaal-liberaal gemeenteraadslid te Amsterdam, worstelde ook met 
dee hoogte van de draagkracht en progressie. Hij legde in een artikel uit dat 
bijj  een belasting naar draagkracht 'voor de voldoening aan den plicht van 
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hett mededragen der publieke lasten van den een geene grootere inspanning 
wordtt gevorderd dan van den ander'.125 Wanneer men ervan uitging dat 
hett belastingstelsel zo ingericht moest worden 'dat het iederen ingezetene 
inn gelijke verhouding tot het inkomen als bron van alle belasting treft', 
dann was een progressieve belasting theoretisch gerechtvaardigd.126 De mate 
vann die progressie bleef echter de vraag. Ook Treub liet de beantwoording 
daarvann over aan 'mathematici'.127 

Eenn jaar later verscheen een proefschrift, dat een antwoord wilde zijn op 
dee vraag naar een mathematische berekening van een billijk e progressie.128 

Dee schrijver, A.J. Cohen Stuart, probeerde hierin wiskundige schalen voor 
eenn progressie te berekenen. Hij ging uit van de draagkracht en offergelijk-
heidd die Pierson en Treub hadden verwoord en trachtte de percentages die 
belastingbetalerss van hun inkomen moesten afdragen daarop af te stemmen. 
Hett resultaat waren vele getallenlijsten. Duidelijk werd dat elk percentage 
discutabell  was, zoals Pierson en Treub al hadden begrepen. Zo bleek dat 
eenn progressieve inkomstenbelasting makkelijker op een programma kon 
wordenn gezet dan in cijfers in een voorstel gevat. 

Ookk niet-economen bogen zich over een inkomstenbelasting. In 1889 
verscheenn een boek onder de titel De theorie der inkomstenbelasting door 
W.RR Rochussen. Deze Rochussen was de zoon van de man die van 1840 tot 
18433 minister van Financiën was geweest. De zoon was onder Van Lynden 
vann 1881 tot 1883 minister van Buitenlandse Zaken geweest, maar over het 
belastingstelsell  ontwikkelde hij ook een mening. Aan zijn boek werd ech-
terr weinig aandacht besteed en na een jaar had De Economist nog steeds 
geenn commentaar aan het werk gewijd. Rochussen beklaagde zich daar 
perr brief over.129 Hij voelde zich zeer gekrenkt, temeer daar zijn theo-
riee geheel nieuw was. Pierson, redacteur van het tijdschrift, antwoordde 
hem.. Diplomatiek beaamde hij dat een bespreking inderdaad correct zou 
zijnn geweest. Het probleem was echter dat niemand van de redactie zich 
geroepenn had gevoeld. Ook merkte hij nog fijntjes op dat Rochussen mis-
schienn wel een nieuwe theorie had, maar dat Pierson niet begrepen had 
welke.130 0 

Inderdaadd bevatte het boekwerk van Rochussen weinig theoretische 
onderbouwing.. Het bestond vooral uit een afkeuring van een belasting 
opp het inkomen, op grond van de vermeende schending van de rechten 
vann het individu door de staat. Rochussen zag veel modieuze meelopers 
onderr de voorstanders: 'Eene talrijke groep verschijnt onder de leus: de 
inkomstenbelastingg is de liberale belasting; ik ben liberaal, ergo ben ik 
voorr haar.'131 Zijn conclusie luidde kort en bondig: 'De slotsom is dat de 
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inkomstenbelastingg fraai is alleen op een afstand en niets natuurlijker dan 
dee antipathie die zij verwekt, in iederen vorm waarin men haar poogt te 
verwezenlijken.'132 2 

Desondankss legden de sociaal-liberalen steeds meer nadruk op een (pro-
gressieve)) inkomstenbelasting. In Groot-Brittannië was bewezen dat met 
eenn inkomstenbelasting een liberale politiek gevoerd kon worden terwijl 
hett de staatsfinanciën goed ging. Dit was een voorbeeld geworden voor 
veell  Europese landen, waar men naarstig op zoek was naar een vermeerde-
ringg van de staatsinkomsten en andere gronden voor de belastingheffing.I33 

Inn Nederland namen de sociaal-liberalen het voortouw bij een praktische 
invullingg van de mentaliteitsverandering die nodig was voor een belasting-
hervorming.. Van radicalere hervormers ontvingen zij daar evenwel stevige 
kritiekk op. De liberalen zouden een utopisch wereldbeeld willen verwerke-
lijken,, dat niet strookte met de werkelijkheid. Volgens de radicalere denkers 
zoudenn ze, in plaats van hun burgerlijke ideaal na te jagen, beter naar de 
bestaandee werkelijkheid moeten kijken en daar verbeteringen in aanbren-
gen.1344 Ook van de zijde van de confessionelen kregen de sociaal-liberalen 
weinigg steun. En door de verkiezingsoverwinning van de katholieken en 
anti-revolutionairenn in maart 1888 zou een kabinet gevormd worden dat 
weinigg op had met een inkomstenbelasting. 

HetHet kabinet-Mackay: een groepje heterogene bestanddelen 

Dee liberalen verloren in de jaren tachtig telkens meer kamerzetels aan ver-
tegenwoordigerss die zich tot een gelovige groep rekenden. Binnen de libe-
ralee gelederen gistte het ondertussen. De veelal zeer individueel ingestelde 
mannenn plooiden zich vaak moeizaam naar een werkzaam programma. 
Grofwegg waren er drie richtingen te onderscheiden: de behoudende libera-
len,, de sociaal-liberalen en de radicalen. De eerste groep stond afwijzend 
tegenoverr actief ingrijpen door de staat in het economisch en maatschap-
pelijkk leven. De sociaal-liberalen waren wel voorstander van een overheid 
diee zich, tot op zekere hoogte, bemoeide met het welzijn van haar burgers. 
Dee zelfstandigheid en ruimte voor persoonlijke initiatieven van die bur-
gerss moesten daarbij gewaarborgd blijven. Ten slotte had zich een groep 
gevormdd voor wie deze opstelling te voorzichtig was. Deze noemde zich 
radicaall  en streefde een veel grotere rol van de staat na, waarbij de belangen 
vann de armere bevolking beter behartigd zouden worden. Hoewel de opvat-
tingenn van de leden in menig opzicht dicht bij die van de socialisten lagen, 
diee volgens de radicaal Treub slechts 'wat sneller pas liepen',135 richtten de 
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radicalenn zich in hun kritiek meer naar de andere liberalen. De liberalen 
werdd vooral huichelarij verweten. Wanneer de radicalen naar de stemmin-
genn over het kiesrecht en de inkomstenbelasting keken, bleek hoe verdeeld 
dee liberalen in werkelijkheid waren en hoe weinig ze klaarmaakten.136 

Ondertussenn ondernamen de vooruitstrevende liberalen welgemeende 
pogingenn om tot meer eensgezindheid te komen. Er werden onderling vele 
debattenn gevoerd en menige kiesvereniging organiseerde avonden waar de 
tee volgen weg en samensmelting met andere verenigingen centraal ston-
den.. Ook werd er veel over geschreven. In 1885 verscheen een advies aan 
dee Liberale Unie, geschreven door de liberaal LA. Levy, waarin stond dat 
dee LU meer daden moest tonen en gebrek had aan een leider. Volgens Levy 
stondd de LU op een tweesprong: of de oude weg volgen en haar ondergang 
tegemoett gaan, of nu 'te werken, zoolang het daagt', want dat was toch 'voor 
volk,, partij of individu de stalen levensregel'.137 Samenwerking werd serieus 
bekeken,, zoals in het geval van de drie liberale Amsterdamse kiesverenigin-
gen.. Pierson noteerde in oktober 1888 in zijn dagboek: 'Vrijdag een lange 
vergaderingg van drie bestuurders [van] Grondwet, Burgerplicht en Amstels 
Burgerij,, om te komen tot samenwerking, misschien samensmelting. Er is 
eenn goede gezindheid tot het nemen eener ernstige proef.'138 Maar drie we-
kenn later noteerde hij: 'Dinsdag vergadering bij mij van de drie presidenten 
derr Kiezersvereenigingen, om een schema van samenwerking op te stellen. 
Off  die slagen zal?'139 De samensmelting zou niet doorgaan. Toch bleef een 
groepp liberalen ijveren voor meer samenwerking. Tegelijkertijd moest men 
oppositiee voeren tegen de eerste christelijke coalitie. 

Dee spannende verkiezingen van maart 1888 hadden namelijk een over-
winningg opgeleverd voor de 'rechterzijde'. Er stond een christelijk conser-
vatieff  kabinet op stapel. Pierson zag het somber in: 

Ikk verwacht nu een langdurigen ziekte toestand in de politiek. [...] 
enn zoo de rechterzijde het bestuur aanvaardt, zal zij een heerlijk 
voorwendsell  hebben om op wetgevend terrein niets te doen van eenig 
aanbelang.. Hare machteloosheid, hare innerlijke verdeeldheid, zullen 
duss niet spoedig aan 't licht komen. Middelerwijl zal zij administratief 
enn bij de begrootingen heel wat kwaad kunnen stichten, waartegen de 
Eerstee Kamer niets zal vermogen. Wij zullen jaren lang behept blijven 
mett personeel, dat de regeering in de administratie weet te brengen.140 

Dee rechterzijde aanvaardde inderdaad het bestuur en in april 1888 trad het 
ministeriee onder leiding van de anti-revolutionair Aeneas Mackay aan. Nog 
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tweee geloofsgenoten hadden zitting, samen met twee katholieken en twee 
oud-conservatieven.. Pierson had er nog steeds weinig vertrouwen in: 'Het 
groepjee heterogene bestanddeelen, dat zich Ministerie noemt, is gisteren 
opgetredenn om 's lands zaken te besturen. Ik verwacht van deze Heeren niet 
bijsterr veel. Doen zij iets meer dan administreeren, dan gaan zij dadelijk 
aann het kibbelen met elkander.'141 

Hett werd de christelijke coalitie niet makkelijk gemaakt. De koning, die 
inn de laatste jaren van zijn leven bijzonder humeurig kon zijn, ontving 
dee ministers weinig vriendelijk. De nieuw aangetreden bewindslieden ver-
schenenn keurig in rokkostuum ten paleize voor de eedsaflegging, maar de 
koningg zou, terwijl hij gekleed was in een oude overjas, onmiddellijk na 
dee plechtigheid verdwenen zijn, zonder een woord te hebben gesproken. 
Menn weet het aan zijn afkeer van de grondwetswijziging die een jaar eerder 
tott stand was gekomen.142 De gezondheid van Willem m liet de daaropvol-
gendee jaren vaak te wensen over. Koningin Emma moest in 1889 toegeven 
datt ze niet met zekerheid kon zeggen dat de door de koning behandelde 
stukkenn 'met rede van wetenschap' waren afgedaan.143 Emma nam in tijden 
vann nood het roer gedeeltelijk over en in november 1890 werd zij, na de 
doodd van koning Willem m, regentes. 

Vooralsnogg kwam het uitspreken van de troonrede in september 1888 
opp de leider van het kabinet, Mackay, neer. De toespraak was in alge-
menee bewoordingen gesteld, net als het programma van het ministerie. De 
toestandd van 's lands geldmiddelen werd 'niet onbevredigend' genoemd, 
enn met een spaarzaam beheer zag men geen aanleiding tot het doen van 
belastingwetsvoorstellen.1444 Het voornaamste doel van het ministerie was 
eenn herziening van de onderwij swetgeving. Verder stelde het zich vooral 
defensieff  en anti-liberaal op. 

Mackayy had de advocaat Karel Antonie Godin de Beaufort bereid gevon-
denn het departement van Financiën op zich te nemen. Dit anti-revolutio-
nairee kamerlid was een jongere broer van de liberale W.H. de Beaufort en 
stondd niet bekend om zijn financiële kennis. Van enige hervormingszin op 
belastinggebiedd viel onder dit ministerie dan ook niets te bespeuren. In de 
begrotingg voor het jaar 1889 werden geen plannen gepresenteerd, wat de 
ministerr veel protest uit de Kamer opleverde. 

Oud-ministerr Gleichman deed tijdens de algemene beraadslagingen 
dee suggestie voor een heffing op het roerend vermogen. De reactie van 
ministerr Godin de Beaufort luidde echter dat van hem geen voorstel in 
diee trant verwacht moest worden, daar de vroegere bezwaren ertegen niet 
warenn verdwenen en de Kamer het wel zou afkeuren.145 Hierop zette het 



226 6 OMWILL EE DER BILLIJKHEI D 

socialistischh kamerlid Domela Nieuwenhuis de minister meteen op zijn 
plaatss door hem toe te bijten dat de eventuele afkeuring van een wetsvoorstel 
bijj  de Kamer lag en niet bij de bewindsman.146 

Domelaa Nieuwenhuis diende vervolgens bij de beraadslagingen over de 
begrotingg een motie in, 'om de heffingen op de allereerste behoeften des 
levenss te vervangen door de zodanige, die met de draagkracht der natie in 
overstemmingg is'. Ondanks het protest van een groep liberale kamerleden, 
diee tot de orde van de dag over wilde gaan omdat ze de minister niet wilde 
overvragen,, werd de motie in behandeling genomen. Domela verdedigde 
zijnn voorstel om de accijnzen op de eerste levensbehoeften definitief af te 
schaffenn met het argument dat de arbeiders een buitensporig deel van hun 
inkomenn aan die accijnzen kwijt waren. Hij wilde de ogen van de minister 
openenn door hem op de noden van het volk te wijzen: 

Onbegrijpelijkk mag het schijnen dat de Minister zoo weinig begrijpt 
vann hetgeen noodig is. Het komt mij wel eens voor dat velen zich 
zoodanigg vastgetuurd hebben op de onzienlijke dingen, dat zij ten 
slottee geen oog hebben voor de zienlijke dingen, die als het ware vlak 
voorr hunne voeten liggen. Toch is dat bovenal noodig. En nu kome 
menn niet aan met het gewone gezegde: gij moet den Minister tijd 
laten.. Mijne Heeren, het volk heeft daarvoor geen tijd.147 

Opmerkelijkk was het niet dat de motie van Domela werd afgekeurd, maar 
well  dat minister Godin de Beaufort zich met geen woord in de debatten 
mengde.. Deze terughoudendheid werd hem niet in dank afgenomen, en 
datt het ministerie aan het begin van zijn regeerperiode stond bleek geen 
excuus.. Nog in hetzelfde jaar dat Godin de Beaufort was aangetreden 
verscheenn een anoniem commentaar waarin de vraag werd gesteld of het 
bijj  de staatsfinanciën 'bij knutselwerk zou blijven'.148 De schrijver had wel 
begripp voor de zware taak van de minister, Vooral in een tijd als de onze, die 
hett goud tot zijn afgod heeft verkozen'. Maar 'groote daden kwamen nooit 
zonderr groote opofferingen'. En nu was de tijd voor daden gekomen.149 

Dee liberale Tweede-Kamerleden beaamden dat. Niet alleen bekritiseer-
denn ze de minister, ze bezorgden hem ook de vernedering van een ini-
tiatiefwetsvoorstel.. In mei 1889 werden aan de Kamer zes wetsvoorstellen 
aangebodenn door Goeman Borgesius, ondersteund door vier liberale mede-
standers.. Onder het motto 'Betere verdeeling van lasten is dringende eisch 
dess tijds' werden een inkomstenbelasting, de afschaffing van het patent en 
dee zoutaccijns en enkele kleine hervormingen voorgesteld. In de toelich-
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tingg legden de kamerleden uit waarom ze hiertoe waren overgegaan. Bij de 
verkiezingenn van 1888 was de noodzaak van de betere lastenverdeling door 
iederee partij erkend. Een voorstel bleef echter uit en de minister leek ook 
nietss voor te bereiden. Dus gold voor deze initiatiefnemers: 

Onderr die omstandigheden hebben zij het hun plicht gerekend, het 
initiatieff  te nemen tot het aanhangig maken van wetsontwerpen, 
waarvann de strekking is, de minstgegoeden te ontlasten, financieele 
belemmeringenn voor handel, landbouw en nijverheid weg te nemen, 
enn de meergegoeden, in verhouding tot hun draagkracht, een grooter 
deell  der Rijkslasten te doen dragen.150 

Dee verkiezingen die in dezelfde maand plaatshadden, leverden winst op 
voorr de liberalen. Gezien de wens van velen voor een belastinghervorming, 
leekk het initiatief van Goeman Borgesius en zijn medestanders geen ver-
keerdee zet. Toch werden hun wetsvoorstellen, ook in liberale kring, kritisch 
ontvangen.. Weliswaar werd in het Sociaal Weekblad en Vragen des Tijds 
waarderingg uitgesproken voor het initiatief op zich, toch achtte men de 
voorstellenn verre van perfect.151 De radicale Treub sprak over 'idealistisch 
doordraven'' en te veel een streven naar volledige rechtvaardigheid.'52 Zelfs 
hett oordeel van Pierson klonk hard. In zijn dagboek noemde hij de voor-
stellenn van Goeman Borgesius 'jammerlijk dilettanten-werk'.153 Ook had hij 
kritiekk op de Liberale Unie, die zich na rijp beraad achter de voorstellen had 
geschaard.1544 Pierson oordeelde: 'De liberale partij werpt bloemen op het 
lijk .. Wetende, dat verwerping zeker is, spreekt zij met de hoogste waardering 
vann die voorstellen!'155 

Opp lokaal niveau boog men zich eveneens over het initiatief. De kies-
verenigingg Burgerplicht te Groningen had de plannen goedgekeurd, maar 
niett unaniem. Het lid J. Pik kon zich zo weinig vinden in het besluit van 
dee kiesvereniging dat hij een brochure aan zijn bezwaren wijdde. Volgens 
hemm waren de voorstanders van een inkomstenbelasting alleen op popula-
riteitt uit: 'Het is tegenwoordig de gemakkelijkste zaak der wereld zich als 
mett een tooverslag de gunst van een groot deel des volks te verwerven en 
alss apostel der billijkheid te worden verheerlijkt.'156 Wanneer men echter 
goedd nadacht, was eigenlijk al elke belasting een belasting op het inko-
men.. Een ware inkomstenbelasting zou te veel familiegeheimen onthullen. 
Duss voelde de schrijver zich verplicht te 'waarschuwen voor den achter 
hett mombakkes van een engel verscholen verrader, dien een groot deel des 
volks,, opgezweept door in mijn oog verkeerde voorlichters, geneigd schijnt 
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inn huis te halen'.157 Het klonk weinig bemoedigend voor Goeman Borge-
siuss en zijn medestanders. Wellicht zou de behandeling van de voorstellen 
meevallen,, maar alvorens die plaatshad, werden twee andere belangrijke 
wetsvoorstellenn afgedaan. 

Dee grootste drijfveer van het confessionele kabinet was de hervorming 
vann het onderwijs. Mackays voorstel luidde dat voortaan ook christelijke 
scholenn een overheidssubsidie zouden ontvangen. Zijn verdediging klonk 
geruststellendenn beloofde een einde te maken aan de politiek verlammende 
strijdd tussen confessionelen en niet-confessionelen over dit onderwerp. 
Doorr aanname van de wet zouden ook andere strijdpunten kunnen worden 
uitgevochten.. Mackay zou hier slechts gedeeltelijk gelijk in krijgen. Maar 
vooralsnogg werd zijn voorstel in december 1889 wet. De voorspelling was dat 
dee kosten van deze onderwijswet jaarlijks ruim drie miljoen hoger zouden 
zijnn dan voorheen. 

InIn hetzelfde jaar werd ook een arbeidswet van kracht. Deze wet vloeide 
voortt uit de arbeidsenquête die in 1886 -ook op initiatief van Goeman Bor-
gesiuss - was gehouden. De wet reguleerde de arbeidstijden en -omstandig-
hedenn van vrouwen en jongeren. Na de wet van Van Houten uit 1874, 
waarinn een gedeeltelijk verbod op kinderarbeid van kracht werd, was het 
eenn tweede belangrijke stap in de groeiende inmenging van de staat met de 
arbeidsomstandighedenn van zijn burgers. 

Voordatt de belastingvoorstellen van Goeman Borgesius en zijn vrienden 
behandeldd werden, kondigde de regering in de troonrede van 1889 aan dat 
err voldoende middelen de staatskas binnenvloeiden, maar dat er wel een 
herzieningg van de belasting op de ongebouwde eigendommen voorgesteld 
zouu worden. Dit leverde de Tweede Kamer een flinke stapel adressen op 
vann grondeigenaren, die zich al genoeg belast voelden. In het parlementaire 
jaarr 1889-1890 werd ook het voorlopig verslag over het initiatiefwetsvoorstel 
bekend.. De meningen waren zeer verdeeld. De tegenstanders vonden dat een 
wetsvoorstell  van de regering had moeten uitgaan, dat de Kamer het al druk 
genoegg had, dat een inkomstenbelasting onzedelijk en onbillijk zou werken 
enn de middenstand zou benadelen. Volgens de voorstanders daarentegen 
zoudenn de voorstellen rechtvaardigheid in de belastingen brengen, daar de 
effectenn dan eindelijk getroffen werden en men vond dat de staat niet de 
makkelijkste,, maar de meest billijk e weg moest kiezen.158 

Dee initiatiefnemers verdedigden hun plannen door te wijzen op de ja-
renlangee vraag naar een inkomstenbelasting en de onwil van de minister 
vann Financiën. Ze erkenden dat er willekeur bestond in een inkomsten-
belasting,, het percentage en de progressie. Maar bij elke belasting bestond 
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willekeurr en de progressie maakte die juist voor de middenstand draaglijk. 
Tenn slotte werd het voorstel herzien, zodat rekening werd gehouden met 
hethet kindertal en het te heffen percentage lager uitkwam.159 

Uiteindelijkk voerde de Tweede Kamer in maart 1890 het debat over de 
voorstellenn van Goeman Borgesius. Een deel van het debat was vergelijkbaar 
mett de meningen die in het voorlopig verslag naar voren waren gekomen. 
Eenn enkeling vond de voorstellen veel te bescheiden. Domela Nieuwenhuis 
namm er geen genoegen mee: 'Komt men aandraven met de theorie - ook veel 
gebruiktt - dat een half ei beter is dan een leege dop, dan moet ik zeggen dat 
ikk niet behoor tot hen die zich met dergelijk theoriën met een kluitje in het 
riett laten sturen.'160 Maar de meeste opmerkingen waren geen kritiek op de 
wetsvoorstellen,, maar op de afwachtende houding van minister Godin de 
Beaufort.. Deze had tijdens de debatten verkondigd dat wanneer men dacht 
datt dit initiatief de regering zou prikkelen tot eigen voorstellen, men zich 
daarinn ten enen male vergiste. Hij zou zich na het debat slechts buigen over 
dee vraag óf het kapitaal in portefeuille getroffen zou moeten worden.161 

Veell  kamerleden waren al weinig te spreken over het beleid van de mi-
nister,, zijn aanmatigende houding leek het startsein voor een ware aanval. 
Schaepmann riep uit: 'De beste rol voor den Minister is nu die van maarschalk 
VOORWAARTS.'1622 Van Houten stelde droogweg vast dat deze discussie niet 
nodigg was geweest, wanneer de minister eerder iets had ondernomen.163 

Dee liberaal H. Smeenge stoorde zich aan het voortduren van de belas-
tingkwestie,, die 'dagteekent reeds van voor eene halve eeuw'.164 Ten slotte 
maaktee Goeman Borgesius zich kwaad over de trotse, verwaande houding 
vann de minister. Dat Godin de Beaufort zich beraadde óf hij zich over een 
heffingg op de effecten zou buigen, deed het kamerlid opmerken: 'alles is 
bijj  dezen Minister nog in embryo; neen, dat is nog te veel gezegd, want 
alss er een embryo was, dan zou er ten minste een begin van voorberei-
dingg moeten zijn, maar de Minister heeft alleen gegeven een toezegging 
tott denken, niets meer.' Toch luidde Goeman Borgesius het debat hoopvol 
uit:: 'Al worden onze voorstellen ten slotte afgestemd, wij voorstellers zijn 
err vast van overtuigd dat door hetgeen in deze Kamer is voorgevallen, de 
belastinghervormingg als zoodanig weder een stap nader tot verwezenlijking 
iss gekomen.'165 Gelukkig kon hij in dit denkbeeld troost vinden, want met 
vierr stemmen verschil werd het eerste artikel van de wetsvoorstellen - de 
heffingg op de inkomsten - afgekeurd. Daarop trok Goeman Borgesius de 
resterendee wetsvoorstellen in. 

Nuu verwachtte men van de minister van Financiën eigen stappen. Ten-
slottee had hij toegezegd na te zullen denken over een belasting op het 
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kapitaall  in portefeuille. Godin de Beaufort hield zich echter stil, zo stil dat 
Domelaa Nieuwenhuis in december 1890, tijdens de algemene beschouwin-
gen,, wederom een motie indiende. Deze luidde: 

Dee Kamer, van oordeel dat de Regeering nalatig is gebleven in het 
doenn van voorstellen, inhoudende de afschaffing van de indirecte 
belastingenn en van de patentbelasting en in het indienen van voor-
stellenn eener progressieve inkomstenbelasting, keurt op dien grond 
hett financieel beleid der Regeering af en gaat over tot de orde van 
denn dag.166 

Eenn vernedering werd de minister evenwel bespaard, want alleen Domela 
Nieuwenhuiss stemde voor zijn eigen motie.167 

Eenn spreker voor kiesvereniging Volksbelang, M.RH. Wiercx, maakte in 
18911 een voorlopige politieke balans op. Over het financiële beleid van de 
regering-Mackayy dacht hij weinig goeds. Dee vage beloften van de minister 
vann Financiën voor enige belastinghervorming waren volgens hem weinig 
waard: : 

Dochh dit alles was comedie, schijnvertoon [...] Het waren bliksem-
afleiders.. Zoodra het onweer voorbijgetrokken was verviel men in de 
oudee zorgeloosheid. En het bleef tot heden zoo. De leus der Regeering 
opp financieëel en belasting-gebied was steeds en is nog: 'Après nous 
Iee deluge'.168 

Hett oordeel van Wiercx over minister Godin de Beaufort zelf klonk nog 
vinniger:: 'wie van hem eenige belastinghervorming van beteekenis ver-
wacht,, is het toonbeeld van het meest onbegrensd vertrouwen en overtreft 
Jobb in geduldoefening.'169 Dat de minister weinig ondernam, ontlokte zelfs 
zijnn collega minister A.F. de Savornin Lohman commentaar. Deze schreef 
diplomatiek:: 'Wachten is zijn fort, of zijn zwakheid.'170 Godin de Beaufort 
leekk het toonbeeld van de impasse waarin de Nederlandse politiek zich rond 
18900 bevond. Ook op Pierson had het zijn weerslag. De immer werkzame 
bankpresident,, hoogleraar en publicist moest lijdzaam toekijken hoe het 
gesteggell  in de politiek alle hervorming en vooruitgang bevroor. Op een 
dagg in mei 1891 kon hij in zijn dagboek slechts het volgende versje opbren-
gen:: 'De Kamer gaat nog altijd voort/Met ijdel redeneeren. / Nu vraagt het 
eenee lid het woord/Dan de ander van de Heeren - /en men komt tot geen 
besluit.'171 1 
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Dee belofte van de regering voor een kleine hervorming in de grondbelas-
tingg stond nog. Maar toen minister Godin de Beaufort met plannen dreigde 
tee komen, was het al te laat. Het confessionele kabinet was na het berei-
kenn van zijn belangrijkste doel, de onderwijswet, dusdanig verdeeld geraakt 
datt het langzaam uiteendreef. Tijdens een congres van christelijke partijen 
poogdee men de samenhang weer terug te vinden en toekomstplannen te 
ontwikkelen.. Dit Sociaal Congres werd echter in november 1891 gehouden, 
naa de verkiezingen. 

Bijj  die verkiezingen in juni 1891 was het moreel bij alle partijen laag. 
Piersonn noteerde: 'Er is niet veel ware animo bij den verkiezingsstrijd. 
Enn iedere partij rekent op een nederlaag.'172 Maar de uitslag zou voor de 
regering-Mackay,, waar al niet veel kracht meer in zat, doorslaggevend 
zijn.. Pierson volgde de stemmingen op de voet en analyseerde de uit-
komst: : 

Dee herstemmingen van 23 Juni brachten aan de Liberale partij een 
volledigee zegepraal: 53 stemmen. De Anti-Rev. werden op 19 geredu-
ceerd,, welk getal door de keuze van Lucassen te Middelburg tot 20 
klom.. De Katholieken kwamen van 24 op 25. Voorts zijn in het Noor-
denn 2 Radicalen gekozen. Het wordt dan ook algemeen verwacht, dat 
zoodraa de Duitsche Keizer, die morgen komt en Vrijdag vertrekt, zijn 
hielenn heeft gelicht, het Ministerie zijn voorbeeld zal volgen. Het is 
gevallenn door zijn deugden en door zijne fouten [...] Het won en 
hethet verbeurde sympathie. De coalitie - Anti R. en Roomsch - was 
alleenn bruikbaar voor de oplossing der schoolquaestie. Zoodra zij 
méérr wilde beproeven - wat zij in den regel, b.v. op het punt der 
belastingenn - naliet, bleek zij machteloos door verdeeldheid. Mackay 
hadd toen flinkweg de alliantie moeten opzeggen en kracht zoeken bij 
dee liberalen, die hem steeds hebben gesteund, van wie geen enkel 
beginsell  hem scheidt.173 

Nuu was het te laat om nog met de liberalen samen te werken. Het 'kos-
telijk'' kabinet, voor de confessionelen een geuzennaam, door de liberalen 
spottendd bedoeld,174 moest aftreden. De plannen die minister Godin de 
Beaufortt ten langen leste had ingediend, waarmee geringe hervorming van 
dee grondbelasting en van de gemeentelijke financiën werden voorgesteld, 
kondenn niet meer worden behandeld. Zo werd de belastingkwestie naar 
hethet volgend kabinet doorgeschoven, dat in de zomer van 1891 gevormd 
werd. . 
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DeDe gemeenten gefixeerd 

Dee financiële verhouding tussen het rijk en de gemeenten stond minder 
inn de belangstelling dan het nationale belastingstelsel. Dit betekende echter 
niett dat deze op een bevredigende manier geregeld was. De vraag naar 
eenn grotere bestaanszekerheid voor de bevolking groeide en de problemen 
vann de Nederlandse burgers werden veelal eerstt aan de plaatselijke politiek 
kenbaarr gemaakt. Dit resulteerde in een beginnende sociale politiek op 
plaatselijkk niveau, die pas later door de landelijke politiek gevolgd werd.175 

Naastt regelingen die het sociale en arbeidsleven verbeterden, kwam de 
financiëlefinanciële en praktische invulling van het onderwijs voor een belangrijk 
deell  op de gemeentelijke schouders neer. Ook de 'normale' lopende zaken, 
zoalss armenzorg en stedelijk beheer, moesten gefinancierd blijven worden. 
Geenn wonder dat de gemeenten telkens meer geld nodig hadden. 

Gelukkigg groeiden de gemeentelijke inkomsten tussen 1880 en 1890 voor 
eenn deel met de uitgaven mee. Dit was vooral aan plaatselijke directe heffin-
genn op het inkomen te danken, die steeds meer gemeengoed werden, zoals 
bijvoorbeeldd in de gemeente Haarlem, die in 1884 tot een inkomstenbelas-
tingg overging. Daarbij werd het percentage jaarlijks vastgesteld, naar gelang 
dee tekorten op het gemeentebudget. Dat percentage was door het bestuur 
vann Haarlem voor ieder gelijkgesteld, daar men bij een progressieve heffing 
bangg was voor belastingvlucht van de meest weigestelden naar andere ge-
meenten.1766 Deze oplossing was evenwel een slechte optie voor gemeenten 
waarr weinig rijken woonden. Niet alleen kregen die weinig terug van de 
personelee belasting, waarvan 80 procent door het rijk aan de betreffende 
gemeentee werd overgedragen, ook een gemeentelijke heffing op de inkom-
stenn bracht weinig op. Vooral voor die gemeenten bracht de wet van 1881, 
waarbijj  het recht op een plaatselijke heffing op sterkedrank werd terugver-
kregen,, verlichting. Zo stegen de gemeentelijke inkomsten, afkomstig uit 
directee en indirecte belastingen van ruim 23 miljoen in 1880 naar ruim 28 
miljoenn in i890.177 Dit betekende tevens dat van alle belastingopbrengsten 
eenn steeds groter deel voor de gemeenten bestemd was, ten koste van het 
rijk.'78 8 

Tochh kwamen, ondanks de stijging van gemeentelijke inkomsten uit 
heffingenn en andere bronnen als nutsbedrijven, veel plaatsen in geldnood. 
Dee rijksoverheid hield zich zoveel mogelijk afzijdig en kwam slechts in het 
uiterstee geval met speciale subsidies te hulp. Onder minister van Financiën 
Bloemm werd in 1885 een wet aangenomen die regelde dat voortaan ook de 
rijksopcentenn op de personele belasting aan de gemeenten werden overge-
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dragen.. Belangrijker echter was de wet uit hetzelfde jaar die de teruggave 
vann de personele belasting fixeerde.179 Blijkbaar waren de fluctuaties in de 
opbrengstt van de personele belasting, waarop de 4/5-maatregel was geba-
seerd,, te groot om gemeentelijk beleid daarop af te stemmen. Om dat te 
voorkomenn was de fixatiewet ontworpen, die het gemiddelde van de per-
sonelee belasting die een gemeente de voorgaande drie jaar had ontvangen 
bepaalde.. Dit bedrag werd vervolgens voor tien jaar vastgesteld en jaarlijks 
uitgekeerd.. Zo wisten de gemeentebesturen waarop ze konden rekenen. Het 
probleem,, dat rijke gemeenten zo relatief veel meer inkomsten kregen dan 
armere,, werd er echter niet door opgelost. Ook kon geen rekening worden 
gehoudenn met het zich uitbreidende takenpakket en ontvingen gemeenten 
niett méér bij stijging van de opbrengsten van de personele belasting. Gevolg 
wass een voortdurende groei van gemeentelijke leningen en bijbehorende 
rentelast. . 

Opvallendd was de sterke afname in geschriften over gemeentelijke fi-
nanciën.. Over de wenselijkheid van een plaatselijke directe heffing op de 
inkomstenn werd weinig meer geschreven, waarschijnlijk omdat die in veel 
plaatsenn reeds ingevoerd was. Een enkeling riep nog op om de financiële 
verhoudingg tussen het rijk en de gemeenten te hervormen of binnen de ge-
meentenn meer of minder heffingen naar draagkracht in te voeren.180 Zo ook 
ministerr Bloem voorafgaand aan zijn ministerschap. Als gemeenteraadslid 
vann Den Haag sprak hij zich in 1883 in een brochure uit voor plaatselijke 
inkomstenbelastingen.1»11 Ook pleitte hij voor allerhande kleine veranderin-
gen,, waarvan gemeenten zouden profiteren en die hun meer armslag gaven. 

Hett leek erop dat gemeenten, nadat ze gewend waren geraakt aan de ver-
anderingenn die de wet van 1865 teweeg had gebracht, ook langzaam wenden 
aann hun financiële verbondenheid met het rijk én het deel onafhankelijkheid 
datt ze hadden verkregen. 

1879-1891 1879-1891 

Dee jaren tachtig waren voor de verschillende ministers van Financiën lastige 
jaren.. Wie er ook aan het hoofd van het departement van Financiën kwam te 
staan,, er werden onmiddellijk belastinghervormingen van hem geëist. In en 
buitenn de Kamer had men bijzonder weinig geduld gekregen. De keus van 
formateurr Van Lynden van Sandenburg voor een minister van Financi-
enn stemde hoopvol. Professor Vissering (1879-1881) zou wellicht, door 
zijnn grote kennis van de staathuishoudkunde, een nieuw belastingbeleid 
kunnenn ontwikkelen. Nog voor hij enig plan kenbaar maakte, deed de 
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publiekee discussie een voorzet. De teleurstelling was groot toen de minister 
draaldee en in 1880 slechts met een voorstel voor een renteheffing kwam. 
Datt plan ontlokte veel tegenstand en ten slotte stapte de minister, samen 
mett zijn voorstel, mismoedig op. De leider van het kabinet, Van Lynden 
vann Sandenburg (1881-1883), nam het financiële roer over, maar voor er iets 
vann zijn plannen kwam, viel het kabinet. 

Dee volgende formateur, Heemskerk, had er grote moeite mee om een 
mann op Financiën te vinden. Uiteindelijk werd het Grobbée (1883-1885), 
diee een stijgende financiële druk het hoofd moest bieden en daarom in 1883 
besloott een divers pakket belastingverhogingen in te dienen. Groot was de 
verontwaardigingg in de Kamer en vijf liberale kamerleden grepen in. Zij 
diendenn in hetzelfde jaar een initiatiefwetsvoorstel voor een tijdelijke rijks-
inkomstenbelastingg in. Het zou niet in behandeling worden genomen, maar 
hadd wel als gevolg dat Grobbée een nieuw plan ontwierp, nu voor een klas-
senbelastingg en een afschaffing van het patent. De tegenstand in de Kamer 
daaropp was echter groot en afkeuring volgde. Ondertussen had Grobbée de 
schatkistt wel weten te vullen. Niet door een belastingverhoging, maar met 
geleendd geld. Ten slotte deed hij nogmaals een poging tot fiscale hervor-
mingen,, maar het onsamenhangende pakket voorstellen deed de Kamer zo 
hevigg tekeergaan dat minister Grobbée de regering, met medeneming van 
zijnn plannen, voortijdig verliet. 

Heemskerkk moest wederom naarstig op zoek naar een financiële minister 
inn zijn kabinet, en weer viel zijn keus op een zwak en behoudend man. 
Ministerr Bloem (1885-1888) verkondigde direct dat van hem geen enkele 
hervormingg verwacht kon worden. Hij ontwikkelde dan ook geen nieuw 
beleidd en wist slechts de staatsschuld te verhogen door, net als Grobbée, 
nieuwee leningen uit te schrijven. De Kamer greep de grondwetsherziening 
aann om zijn wensen voor een belastinghervorming kenbaar te maken, 
maarr tijdens het kabinet-Heemskerk maakte men weinig kans. En het 
eerstee kabinet dat op confessionele leest geschoeid was, onder leiding van 
Mackay,, bleek nog minder neiging tot financiële hervormingen te hebben. 
Vanaff  1888 zwaaide Godin de Beaufort (1888-1891) de scepter op Financi-
en,, en dat deed hij zo rustig en behoudend mogelijk. Weer grepen vijf 
liberaleliberale kamerleden hun kans en dienden in 1889 onder leidingvan Goeman 
Borgesiuss een wetsvoorstel in voor onder meer een inkomstenbelasting. 
Datt werd gemengd ontvangen, en ten slotte in de Tweede Kamer met enkele 
stemmenn verschil afgekeurd. Uiteindelijk diende Godin de Beaufort met 
tegenzinn een voorstel voor herziening van de grondbelasting in, maar voor 
daarr een woord over gezegd was,, diende het kabinet zijn ontslag in. 
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Dee financiële noodzaak van een verruiming van de belastinginkomsten 
bleekk in de jaren tachtig wisselend. Enerzijds breidden de overheidstaken en 
dee bijbehorende kosten zich behoorlijk uit. Daarvoor was geld nodig, en de 
ministerss van Financiën drongen aan op een verruiming van de middelen. 
Anderzijdss ging het Nederland, ondanks de achteruitgang van de landbouw, 
economischh gezien niet slecht. Hierdoor stegen de belastingopbrengsten en 
vielenn de tekorten soms danig mee. En de ministers van Financiën kregen 
inn deze jaren weinig tegenwerking wanneer ze het redmiddel van leningfi-
nancieringg wilden toepassen. Blijkbaar stuitten de verschillende voorstellen 
omm de middelen te vergroten de volksvertegenwoordiging dusdanig tegen 
dee borst dat ze haar weerzin tegen een groei van de staatsschuld deels liet 
varen. . 

Tochh bleef men in en buiten de Kamer stevig aandringen op een finan-
cieell  beleid. Elke minister zonder denkbeelden of hervormingsdrang werd 
inn steeds fellere bewoordingen aangevallen en overtroefd met initiatiefwets-
voorstellen.. Maar liefst tweemaal legden liberale kamerleden in deze jaren 
eenn voorstel voor een vorm van inkomstenbelasting op de tafel van de mi-
nister.. Beide keren leidde het niet tot een besluit, mede door de politieke 
verdeeldheidd onder de liberalen zelf. Ondanks de liberale samenwerking, 
zoalss in de Liberale Unie en door de vorming van een liberaal programma, 
bleeff  die verdeeldheid bestaan. Behoudende, sociaal- en radicaal-liberalen 
stredenn voor hun standpunten. Een belastinghervorming juichten ze allen 
toe,, maar over de strekking van die hervorming bestond geen overeenstem-
ming.. Wel werd het debat over de gronden van een belastinghervorming, 
datt in de jaren zeventig gestart was en nog steeds onder leiding van Pierson 
stond,, voortgezet. 

Ondankss het feit dat er in deze jaren geen nieuw belastingbeleid werd 
ontwikkeld,, was het voor de fiscale toekomst wel een belangrijk decennium. 
Niett alleen was de schoolstrijd, die zoveel tegenwerking had veroorzaakt, 
voorlopigg opgelost, ook aan de sociale kwestie werd gewerkt. Daarnaast 
hadd de grondwetsherziening een belangrijk struikelblok voor belastingher-
vormingenn weggewerkt. De belastingcensus, die een belangrijk obstakel 
vormdee voor hervormingsplannen in het belastingstelsel én het kiesrecht, 
wass uit de grondwet gehaald. Hoewel ze elkaar nog wel beïnvloedden, 
zorgdee de loskoppeling van kiesrecht en heffingen ervoor dat ze elk her-
vormdd konden worden, zonder wederzijdse onomkeerbare gevolgen. Of 
dezee veranderingen voldoende politieke ruimte gaven voor het alom ge-
wenstee nieuwe belastingbeleid, moest in het volgende decennium worden 
bewezen. . 
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Liberalee belastingzege, 1891-1894 

IkIk aanvaard mijn taak als een soldaat, die in den slag 
gaat.gaat. Want een slag zal het zijn - tegen behoudzucht 
enen egoisme aan den eenen, doldriftig radicalisme 
aanaan den anderen kant. Zal ik slagen? Ik weet het 
niet, maarniet, maar ik moet nu eenmaal in het vuur. 

N.G.. Pierson, brief aan J.P. Hasebroek, 20 augustus 
1891 1 

Naa de val van het kabinet-Mackay zou de politiek in Nederland een omslag 
maken.. Samen met het economische en sociale leven, dat vol was van 
vernieuwing,, begaf het volgende kabinet zich op de weg der hervorming. 
Voorr de liberalen leek het tij gunstig. De liberale achterban had zich tijdens 
dee christelijke regering weer wat dichter om zijn partij geschaard. En de 
onverzettelijkee houding van de katholieken en anti-revolutionairen was 
sterkk afgezwakt nu de onderwijskwestie voorlopig was bezworen. Voor 
eenn hervormingsgezinde liberale regering zou de weg naar een vernieuwde 
maatschappijj  openliggen. 

InIn Nederland en in Indië 

Dee lijn van voorspoed en groei die het economisch leven vanaf midden 
jarenn tachtig volgde, zette zich in de jaren negentig voort. De landbouw 
kroopp uit het dal waarin deze zich onder invloed van de internationale 
crisiss had bevonden. De industriële ontwikkeling maakte een grote sprong 
enn volgens velen ging Nederland eindelijk mee in de westerse kapitalistische 
stroomversnelling.'' Voor de steeds toenemende bevolking betekende dat 
eenn snelle groei van de lonen. Het bedrag dat in het laatste decennium 
vann de eeuw gemiddeld per persoon aan belastingen werd uitgegeven bleef 
ongeveerr gelijk. Het aandeel van de accijnzen daalde hierin licht.2 

Dee inkomsten en uitgaven van de rijksoverheid bleven ook vanaf 1890 
stijgen.. Een sluitende begroting, zonder tekorten of noodzaak tot lenen, 
kwamm daarbij een enkele maal voor. Meestentijds echter werden voor grote 
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werkenn als de spoorwegen of waterstaatkundige zaken aparte leningen uit-
geschreven.. Zo belandde de schuldenlast van de overheid in de jaren ne-
gentigg ruim boven de 1,1 miljard gulden, wat een jaarlijkse rentebetaling 
vann ruim 30 miljoen betekende.3 De gemeenten profiteerden van de econo-
mischee voorspoeden konden een aanzienlijke verhoging van gemeentelijke 
belastinginkomstenn verwelkomen. De plaatselijke belastingen werden, in te-
genstellingg tot voorgaande decennia, niet verhoogd. De gemeentebesturen 
achttenn dat niet gewenst of nodig, mede dankzij de stijgende opbrengsten 
uitt gemeentelijke nutsbedrijven. Toch bleef de geldnood van veel gemeenten 
-- vooral van plaatsen met veel arme bewoners - hoog. Daar werd echter in 
dezee periode een oplossing voor gezocht. Na de jarenlange klachten kwam 
err in 1892 een noodwet tot stand, waardoor de rijkssubsidies aan de ge-
meentenn aanzienlijk verhoogd werden, vooral ten bate van de opgelopen 
kostenn van het onderwijs. En in 1897 werd uiteindelijk een financiële ver-
houdingenwett tot stand gebracht, die de financiële overdrachten van het 
rijkk naar de gemeenten beter regelde. De rijksuitkeringen werden hierdoor 
gekoppeldd aan het inwonertal van de gemeenten en de belastingheffing van 
dee gemeenten zelf werd aan nog meer regels gebonden. Dat betekende on-
derr meer dat de hoofdelijke omslagen belangrijker én openbaar werden.4 

Overigenss bleef financiering met behulp van leningen ook voor gemeenten 
eenn gewone zaak. 

Dee rijksoverheid kreeg nog maar weinig geldelijke steun uit Indië. Het 
speett velen dat er uit de kolonie definitief geen rechtstreekse baten meer naar 
dee schatkist vloeiden. Maar door een groeiende groep werd over een ethische 
politiekk gesproken, waarin de belangen van de Indische bevolking centraler 
kwamenn te staan. Het artikel van Van Deventer over de 'ereschuld' van 
Nederlandd zette dit vraagstuk op de agenda. Het besef dat Nederland dankzij 
dee kolonie uit zijn financiële problemen van het midden van de eeuw was 
gekomenn en spoorwegen en kanalen had gerealiseerd, werd steeds sterker.5 

Ditt bevorderde de ethische gedachte om nu de welvaart en ontwikkeling van 
dee Indiërs zelf te bevorderen. Of aan die goedwillende gedachte een prijs 
moestt hangen, die ditmaal voor rekening van de Nederlandse schatkist 
kwam,, bleef een andere kwestie. 

Politiekk waren de meningen over de kolonie danig verdeeld. Een con-
servatieff  als Heemskerk vond dat de teloorgang van Indië, net als de zich 
voortslependee oorlog op Atjeh, geheel de schuld was van de liberalen. Vol-
genss hem waren zij het die de Indische hulpbronnen lieten opdrogen.6 Het 
anti-revolutionairee standpunt verkondigde al jaren een 'zedelijke verplich-
ting'' tegenover Indië in plaats van de baatzuchtige exploitatie die onder 
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liberalee leiding plaatsvond. De Liberale Unie schaarde zich vanzelfsprekend 
well  achter het vrije particuliere ondernemerschap in Indië, maar voegde er 
inn deze jaren wel aan toe dat dat met inachtneming van de belangen van 
dee lokale bevolking moest gebeuren. De Radicale Bond, die in 1892 werd 
gestichtt door liberalen voor wie de standpunten van de Liberale Unie te 
voorzichtigg en behoudend waren, pleitte zelfs voor een ontwikkeling naar 
zelfbestuurr in Indië.7 In het algemeen vonden denkbeelden over terugbe-
talingg of zelfbestuur maar bij een kleine groep gehoor. De grootste groep 
wass van mening dat de kolonie Nederland geen geld moest kosten, maar 
opp enige manier hoorde op te leveren. De tegenzin om de baten van wel-
eerr definitief op te geven was dan ook groot. Na een jarenlange discussie 
overr eenheid of scheiding van de Indische en Nederlandse financiën, al 
off  niet met een vaste bijdrage van Indië, zouden pas in 1903 de financiën 
daadwerkelijkk gescheiden worden.8 

Zoo bleef Indië, net als in het voorgaande decennium, ook in de jaren 
negentigg een zorgenkind. Weliswaar verdiende een aantal 'Indischgasten' 
err fortuinen en ging het na de eeuwwisseling de kolonie economisch beter, 
hett Nederlandse politieke beleid bleek toch moeilijk te bepalen. Met moeite 
legdee men zich neer bij de teloorgang van de Indische baten, die jarenlang 
eenn hartelijk welkom hadden gekregen in de Nederlandse schatkist. Het 
moederlandd moest het nu op eigen kracht doen. 

PolitiekPolitiek en denkbeelden 

Dee ontwikkeling die de liberalen vanaf de jaren zeventig doormaakten, 
resulteerdee in de jaren negentig enerzijds in een groeiende radicalisering 
vann een kleine groep, anderzijds in een toename van de eensgezindheid 
binnenn de hoofdstroom. Na de aanvankelijke 'methodestrijd' tussen aan-
hangerss van laisser faire en staathuishoudkundige 'natuurwetten' en meer 
sociaall  en hervormingsgerichte liberalen, was de laatste groep sterk toe-
genomen.. Hun stond het ideaal van een harmonieuze maatschappij met 
gelijkwaardige,, arbeidzame burgers voor ogen. Om dat te bereiken kreeg de 
overheidd een actievere rol toebedacht, waardoor een gelijke uitgangspositie 
voorr iedereen zou worden verkregen en sociale achterstanden zouden wor-
denn opgelost. Over de precieze invulling van die rol en de daadwerkelijke 
hervormingsplannenn werd in de jaren zeventig en tachtig volop gediscus-
sieerd.. Langzaam maar zeker kristalliseerden de belangrijkste ideeën zich 
uitt en werden de hervorming van het kiesrecht en de belastingwetgeving 
enn de ontwikkeling van sociale wetten voor de grootste groep liberalen als 
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dee wettelijke vertaling naar de ideale maatschappij gezien. De formulering 
vann die punten zorgde weer voor meer eensgezindheid onder de liberalen. 

Datt de confessionele partijen geen voorstander van de liberale opvat-
tingenn waren was evident. Het christelijke kabinet-Mackay had de liberale 
kamerledenn een goede gelegenheid om oppositie te voeren gegeven, waarbij 
dee liberale standpunten nader bepaald konden worden en medestanders 
gegroepeerd.. Ook de groeiende aanhang van de christelijke politiek maakte 
eenn meer eensgezind optreden van de liberale partij noodzakelijk. 

Toenn de Liberale Unie in 1884 werd opgericht, kregen de denkbeelden 
vann de sociaal-liberalen daarin de overhand. Het concept-manifest Aan de 
kiezers,kiezers, dat in februari 1891 ter goedkeuring aan de leden van de Liberale 
Uniee werd voorgelegd, besteedde veel aandacht aan de hervorming en uit-
breidingg van het kiesrecht. Naast plannen voor sociale wetgeving werden 
tevenss de gewenste veranderingen in het belastingstelsel opgesomd: invoe-
ringg van progressieve directe belastingen, opheffing of hervorming van het 
patent,, opheffing van de accijnzen op eerste levensbehoeften en tegemoet-
komingg aan de financiële noden van de gemeenten. In de daaropvolgende 
algemenee vergadering leverden deze plannen een motie van meer behou-
dendee liberalen op, die vonden dat er te veel beloofd werd in het manifest 
enn dat het te veel een 'instructie' voor een liberale denk- en handelwijze 
was.. De motie werd evenwel afgewezen en het manifest werd aangenomen.9 

Behalvee door een kritische behoudende groep binnen de Unie werd 
dee Liberale Unie aangevallen door een kleine groep liberalen, die haar te 
voorzichtigg vond. In 1888 had reeds een afscheiding binnen de grootste 
liberaleliberale kiesvereniging in Amsterdam plaatsgevonden en was de Kiesvere-
nigingg Amsterdam opgericht. De standpunten van deze groep verschilden 
feitelijkk niet zo heel veel met de LU en klonken vooral eigenwijzer en on-
geduldiger.geduldiger. Het initiatief zakte evenwel na een aantal jaren weg. Toch bleef 
dee linkervleugel van de liberalen zich roeren en werd in 1892 de Radicale 
Bondd opgericht, die zich tussen de Liberale Unie en de socialisten plaatste. 
Eenn van hun voormannen was de econoom Treub, die zich trappelend van 
ongeduldd van de Liberale Unie had afgekeerd, nadat hij haar had vergeleken 
mett een oude jongejuffrouw waar geen vuur meer in te brengen viel.10 Tij-
denss een geruchtmakende lezing in 1891 ten overstaan van een voornamelijk 
socialistischh publiek stelde Treub dat de radicalen streefden naar 'zooveel 
mogelijkk geluk voor een zoo groot mogelijk aantal zijner ingezeten, zoo 
nabijj  te komen als onder gegeven omstandigheden bereikbaar is'.11 Vol-
genss Treub was het verschil tussen de radicalen en de socialisten niet groot 
watt stemrecht, leerplicht, belastinghervorming en arbeidswetgeving betrof; 
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slechtss het tempo van de hervormingen lag anders. Wat radicalen en socia-
listenn volgens hem werkelijk scheidde, was het verschil in opvattingen over 
eigendom,, de herverdeling van rijkdommen en de manier van propaganda 
voeren.122 De radicale partij ijverde voor algemeen stemrecht, de afschaffing 
vann de Eerste Kamer, arbeids- en sociale wetten en belasting naar draag-
kracht,, wat een progressieve inkomsten- en successiebelasting betekende en 
dee afschaffing van de accijnzen op de eerste levensbehoeften inhield.13 Het 
verschill  met de Liberale Unie was daarmee eigenlijk niet zo groot als Treub 
deedd voorkomen en lag vooral in de invulling van de kieswet. 

Doorr het optreden van deze radicale liberalen werd de druk op de Libe-
ralee Unie om tot hervormingen over te gaan groter en sloot men zich binnen 
dee Unie nog meer aaneen. De socialistische groepen stonden verder van de 
liberalenn af, maar ook zij voerden strijd voor meer sociale hervormingen, 
waaronderr die van het belastingstelsel. De onrust die ontstond door grote 
(kiesrecht)demonstratiess en opstootjes benadrukte nogmaals de noodzaak 
vann politieke en sociale veranderingen. Onder liberalen werd regelmatig ge-
waarschuwdd voor het socialistisch gevaar, meestal gevolgd door aansporin-
genn om als liberale partij hervormingen door te voeren teneinde de gevaren 
voorr te zijn. Ook werd gevreesd voor eenn conservatieve omslag door het op-
tredenn van radicaal-linksen. Zo schreef Pierson in mei 1892 in zijn dagboek: 
'Dee dynamietaanslagen in Parijs, waarvan thans zooveel gesproken wordt, 
kondenn wel eens een conservatieve strooming te voorschijn roepen.'14 

Aann de 'sociale kwestie' werd dan ook veel aandacht besteed. Uit angst 
voorr sociale onrust, uit mededogen met de arbeidersklasse of uit liberaal 
ethischee overwegingen - de kwestie was breed en hield de liberalen danig 
bezig.. Er ontstonden diverse plannen ter verbetering van het huiselijk en 
arbeidslevenn van de arbeiders. Men bemoeide zich in lezingen en artikelen 
mett uiteenlopende zaken als de spaarzin en eetgewoonten van de armste 
klassenn en de wettelijke bepalingen die de arbeid minder zwaar en onzeker 
zoudenn kunnen maken. Naast een beschavende, opvoedkundige aanpak 
groeidenn de praktische ideeën. Hierin paste de vervanging, op initiatief van 
dee overheid, van het slecht functionerende Statistisch Bureau uit 1884 door 
eenn Centrale Commissie voor de Statistiek in 1892, die vanaf 1899 overging in 
hett Centraal Bureau voor de Statistiek. De benodigde gegevens waarop men 
zichh bij de aanbevelingen voor sociale en economische maatregelen kon ba-
seren,, kregen hiermee een fundamentele plaats in de Nederlandse politiek. 
Ookk dacht men systematischer na over de aanpak van sociale problemen. 
Tochh bleef er ruimte voor particuliere initiatieven. Voor de bestrijding van 
armoedee verwachtte men bijvoorbeeld veel van het Elberfelder-stelsel, het 
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stelsell  van huisbezoeken aan armen onder gemeentelijke toezicht, maar met 
grotee inzet van particulieren, waarvoor Pierson al in 1872 had gepleit.15 

Terwijll  de aandacht voor de sociale kwestie groeide, verschoven de idee-
enn over de oorzaak van sociale misstanden. In voorgaande decennia dachten 
dee liberalen vooral dat morele gebreken, veroorzaakt door een tekort aan 
opvoeding,, scholing en karakter, de oorzaak van veel lijden waren. In de 
jarenn tachtig en negentig kregen economische oorzaken meer aandacht. 
Daarbijj  verschoof de verantwoordelijkheid voor een vermindering van de 
maatschappelijkee misstanden van de betrokken heren-werkgevers steeds 
meerr naar de overheid. 

Eenn kwestie die in de jaren tachtig en negentig centraal stond in de poli-
tiekk was die van het kiesrecht. Met de grondwetsherziening van 1887 waren 
belastingcensuss en kiesrecht losgekoppeld, en nu moest er een kieswet 
tott stand worden gebracht die de kentekenen omschreef van geschiktheid 
enn maatschappelijke welstand waaraan de kiezers moesten voldoen. Velen 
drongenn erop aan om het aantal kiesgerechtigden op meer diverse gronden 
uitt te breiden. Het betekende dat het volgende kabinet noodzakelijkerwijs 
eenn kieswetsvoorstel moest indienen, maar ook dat de weg naar hervor-
mingenn van het belastingstelsel, zonder onomkeerbare gevolgen voor het 
aantall  kiesgerechtigden, vrij was. 

Doorr deze politieke verwikkelingen werd een belastinghervorming bij-
kanss onontkoombaar. De radicale groepen zaten de Liberale Unie op de 
huid,, terwijl de liberalen na hun oppositie tijdens het kabinet-Mackay hun 
woordenn in daden zouden moeten omzetten. De politiek in de omringende 
landenn gaf ook bewegingen in het fiscale stelsel te zien. Groot-Brittannië was 
inn 1842 reeds voorgegaan in een zwaardere belasting van zijn rijkste burgers 
doorr een inkomstenbelasting en vermindering van heffingen voor de armere 
klassen.. Vervolgens waren in de jaren zeventig en tachtig Pruisen en een 
aantall  andere Duitse staten tot heffingen op het inkomen dan wel het ver-
mogenn overgegaan. Nederlandse economen hielden deze ontwikkelingen, 
getuigee de artikelen in De Economist en het Tijdschrift voor Staathuishoud-
kunde,kunde, nauwkeurig bij. In de jaren 1890 sloeg de hervormingsdrift echt toe. 
Groot-Brittanniëë breidde onder leiding van de 'New Liberals' zijn directe 
heffingenn uit door in 1894 een relatief zwaar successierecht in te voeren.16 

Inn Duitsland werd in 1891 door minister J. von Miquel een persoonlijke 
progressievee inkomstenbelasting ingevoerd, gebaseerd op inkomsten en op 
vermogen.. De minister had als voormalig burgemeester van Frankfurt reeds 
ervaringg met directe heffingen op grond van het inkomen, waarbij de op-
brengstenn deels voor sociale politiek werden bestemd. Als minister wist 
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hijhij  in 1893 tevens de plaatselijke heffingen te hervormen, zodat rijks- en 
gemeentefinanciênn gescheiden werden en deels op grond van het inkomen 
enn vermogen werden geheven.17 Ook verder weg waren de jaren negentig 
vann de negentiende eeuw vruchtbare jaren voor een hervorming van het 
belastingstelsel.. Zweden, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland voerden alle 
eenn inkomstenbelasting in, terwijl Oostenrijk en Italië tot een belangrijke 
uitbreidingg van oudere heffingen op het inkomen overgingen. Denemar-
kenn en Noorwegen volgden net na de eeuwwisseling. Ten slotte zouden de 
Verenigdee Staten van Amerika in 1914 hun bestaande regelingen tot een 
uniformee heffing op het inkomen omvormen.18 In Frankrijk werd in 1896 
eenn progressieve inkomstenbelasting voorgesteld, maar die werd door de 
volksvertegenwoordigingg met succes tegengehouden. Na verschillende po-
gingenn werd pas in 1916 een Franse belasting op het inkomen van kracht, 
diee door verschillende mazen in de wet echter slecht functioneerde.19 Deze 
uitzonderingg deed niets af aan het algemene westerse beeld dat de tijd rijp 
leekk te zijn om tot een vernieuwing van het belastingstelsel over te gaan. 

EenEen liberaal kabinet gevormd 

Dee uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen die in juni 1891 plaatshad-
den,, was voor de regering-Mackay bepalend. Ondanks het geringe animo 
onderr de politieke partijen voor de verkiezingen bleken de toegenomen 
eensgezindheidd en programmatische aanpak van de liberalen een succes. 
Naa de herstemmingen was de overwinning aan de liberalen en bezetten ze 
533 van de 100 kamerzetels: in Piersons ogen een 'volledige zegepraal'.20 In 
iederr geval gaf het voor het ministerie-Mackay de doorslag en zou het zijn 
ontslagg aanbieden. De verslagen kabinetsleider hing dat echter niet aan de 
grotee klok. Op 19 juli 1891, bijna drie weken na de verkiezingsuitslag, luidde 
Piersonss dagboekaantekening: 'In de politiek nog niets nieuws. Heeft het 
Kabinett ontslag gevraagd? Zelfs dat weet men niet met zekerheid, schoon 
iederr verzekert, dat het 8 of 9 Juli moet gebeurd zijn.'21 Tenslotte was op 11 
julii  1891 een nieuwe formateur bij de regentes verschenen. 

Joanness Pieter Roetert Tak van Poortvliet, voormalig kamerlid en voor-
zitterr van de Liberale Unie, was op die datum bij Emma geroepen. De 
verkiezingsuitslagg rechtvaardigde een liberaal kabinett en Tak werd gepolst. 
Hijj  zegde zijn medewerking toe, maar de persoonlijke vriendschap van 
regentess Emma met de burgemeester van Amsterdam, Gijsbert van Tien-
hoven,, bracht de formatie in andere handen.22 Van Tienhoven, tevens lid 
vann de Eerste Kamer, mocht in opdracht van de regentes een liberaal kabinet 
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samenstellen.. Hij begreep echter dat hij Tak niet kon missen en de formatie 
werdd dan ook gedeeld. Tak, die binnen de liberale beweging een invloed-
rijkerr positie dan Van Tienhoven bekleedde, kon het zich veroorloven om 
voorwaardenn te stellen. Met een 'Amice-briefje' legde hij op 17 juli 1891 een 
stevigg eisenpakket bij Van Tienhoven neer. 

Daarinn stond de hervorming van het kiesrecht voorop. In zijn verlang-
lijstjee stelde Tak dat zijn vrienden, waarmee hij de meerderheid van de Li-
beralee Unie bedoelde, het zijn taak achtten 'een regeling van het kiesrecht te 
ontwerpenn en voor te dragen'. Tak zou daarom minister van Binnenlandse 
Zakenn moeten worden. Het kies wetsvoorstel zou een 'kabinetsquaestie' 
moetenn zijn. Dit betekende dat wanneer het voorstel sneuvelde, de Kamer 
ontbondenn moest worden of de regering ontslag zou nemen. Dit was echter 
bijj  lange na niet het enige plan van de liberale voorhoede. Tak somde het 
doorr hem gewenste programma op dat voor de behandeling van de nieuwe 
kieswett aan bod moest komen: 

Gedurendee het tijdsverloop, noodzakelijk tot voorbereiding en af-
doeningg der regeling van het kiesrecht zoude met alle kracht tot 
verbeteringg van het Rijksbelastingstelsel en van den finantieelen toe-
standd der gemeenten, tot regeling der levende strijdkrachten, tot 
regelingg van den leerplicht, tot verzekering der gezondheid en vei-
ligheidd van arbeiders in fabrieken en werkplaatsen, tot verbetering 
vann het lot der oude en gebrekkige werklieden, tot verbetering van 
hett finantiewezen en ontwikkeling der welvaart in onze overzeesche 
bezittingenn moeten gearbeid en daartoe strekkende wetsbepalingen 
zooveell  mogelijk [...] tot stand gebracht moeten worden.23 

Terwijll  Tak en Van Tienhoven de basis voor hun samenwerking smeedden, 
noteerdee Pierson over het mogelijke verzoek aan hem om in het kabinet 
zittingg te nemen: 

Takk schijnt gisteren bij de Koningin geroepen te zijn, en hij moet de 
taakk wel aanvaarden. De vraag houdt mij zeer bezig, of ik ditmaal met 
rustt zal worden gelaten. Zoo neen, dan wensch ik niet onverhoeds 
tee staan tegenover de moeilijkheden, die zich zullen voordoen. Maar 
ikk zie nog geen licht. Vol idealen op financieel gebied aan den eenen 
kant,, vol zorg over mijn eigen capaciteiten aan den anderen, zou ik 
zeerr in twijfel verkeeren. Ik acht de betrekking van Minister, vooral 
vann hervormende Minister, zeer moeilijk, en ik weet niet, of ik er 
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voorr geschikt ben. Was dat niet zoo, dan zou mijn ambitie voor het 
werk,, dat thans gedaan moet worden, mij over vele persoonlijke offers 
doenn henenstappen. Doch wie weet, of ik niet schotvrij blijf , en komt 
menn tot mij, dan zal het kunnen wezen met een program of een stel 
collega's,, dat mij niet bevalt. Ik word echter zeer geslingerd in mijne 
gedachten.. Vroegere ervaringen spelen door mijne herinnering.24 

Piersonss zorgelijke verwachting werd bewaarheid, want twee weken later 
kreegg hij bezoek van Van Tienhoven, die hem kwam 'raadplegen'. Tevergeefs, 
wantt Pierson verzocht hem 'elders rond te zien'.25 Desondanks kwam Van 
Tienhovenn terug en verzocht Pierson nogmaals om het ministerschap in 
overwegingg te nemen. Pierson voelde zich hierdoor op een keerpunt staan 
enn vertrouwde zijn dagboek toe: 'Ik begrijp het programma nog maar half en 
gevoell  grootelijks, tot welk een gewichtigen stap ik geroepen word.' Enkele 
dagenn later peinsde hij verder: 'Welk een ernstig oogenblik in mijn leven.'26 

Enn weer vroeg Pierson zijn vriend Aad Gildemeester om steun. Hij be-
schreeff  hem zijn positie: 'De Bank houdt mij vast met 12 handen; Tienhoven 
enn Tak trekken aan den anderen kant. Zij scheuren mij half kapot, en mijn 
ziell  lijdt er onder. Terwijl zij toch ook weder juicht; want zoo is de mensch.'27 

Aann Tak zette hij nogmaals zijn twijfels uiteen. Enerzijds, zo bekende Pier-
son,, 'trekt het werk mij machtig aan. [...] gesteund door sympathieke 
mannenn aan de verwezenlijking dezer idealen te werken, in dat denkbeeld is 
veell  dat mij toelacht.'28 Anderzijds voelde Pierson zich verplicht zijn func-
tiee als president-directeur van De Nederlandsche Bank niet zonder slag of 
stoott op te geven. Hij vroeg Tak hoe groot de kans was om daadwerkelijk de 
belastingenn te kunnen hervormen, zodat hij niet voor niets zijn betrekking 
bijj  de bank zou opzeggen. Pierson zag in het 'Hollandse volkskarakter', in de 
'Reform-Bill'' van Tak en de geringe liberale kamermeerderheid de grootste 
obstakels.. Het volkskarakter schuwde zijns inziens immer het radicale op 
hett terrein van de hervorming; met de Reform-Bill bedoelde hij het aange-
kondigdee kieswetsvoorstel, dat als een 'jaloerse meesteres' niemand naast 
zichh zou dulden. Wanneer nu het voorstel voor de belastinghervorming na 
dee kieswet zou worden ingediend, kon de Kamer er wel eens heel anders 
uitzien.. Toch zag Pierson nog mogelijkheden en beloofde hij een overleg bij 
tee wonen, in het belang van de natie: 

Hett tijdsgewricht is moeilijk; wat er te doen staat vordert ernstig 
overlegg en tot dat overleg ben ik geneigd samen te werken. In het 
belangg van het land is het niet, dat ik de Bank verlaat, tenzij nog 
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nuttigerr werk voor mij te doen staat; zoo kunnen wij dan uitsluitend 
overr landsbelangen spreken, al is mijn persoon daarbij betrokken.29 

Dee samenkomst met Tak, Van Tienhoven en een andere kandidaat-minister 
brachtt de definitieve wending. Ondanks zijn twijfels voelde Pierson zich 
gerustgesteldd én verplicht om met deze mannen en dit programma een 
liberaall  kabinet te vormen. Zijn dagboeknotities luidden: 

Dee teerling wordt heden avond geworpen. [... ] Gisteren avond met 
Tienhoven,, Taken Smidt confereerende, werden mij drie dingen dui-
delijk.. 1. Dat deze mannen een flinker en beter doordacht programma 
hebben,, dan ik mij aanvankelijk had voorgesteld, 2. Dat zij het mijne 
opp financieel gebied ten volle aanvaarden, 3. Dat van mijne beslissing 
alless afhangt. Met belastinghervorming moet begonnen worden, en 
menn wil dat werk slechts beginnen met mij. Weiger ik, dan stort de 
combinatiee ineen, en de Koningin komt voor de grootste moeilijkhe-
denn te staan. Het werd mij duidelijk, dat weigering een misdaad zou 
zijn.. Cateau [echtgenote van Pierson] kreeg denzelfden indruk. Aad 
G.. [Gildemeester] evenzeer. Ik zal het moeilijk werk dus aanvaarden. 
Mij nn innigste begeerte zou zijn, te bedanken. Toen ik heden aan de 
Bankk kwam, schoot mijn gemoed vol. Ik wist zelf niet, dat de band 
zóóó sterk was, de wortels mijner affectien zóó diep in mijn hart lagen. 
Maarr het moet. [...]  De weg van mijn plicht is klaar geteekend.30 

Hett besluit maakte indruk. Piersons vriend en opvolger bij de universiteit, 
hoogleraarr staathuishoudkunde Quack, schreef hem: 'Wat gij doet is zeker 
inn het belang van het land, niet in uw eigen belang. Want gij zult harde 
stormenn te doorworstelen hebben. Maar die zijn leven durft verleenen, die 
zall  het winnen. Met aandoening volg ik U op uw weg. Kracht en sterkte 
bidd ik U toe.'31 En toen de formatie voltooid was en de ministersploeg 
doorr regentes Emma op paleis Het Loo werd beëdigd, toonde ook de 
vorstinn dankbaarheid voor Piersons vaderlandsliefde en sympathie voor 
zijnn 'reformatorische' taak.32 

Overr het programma was men het binnen het kabinet-Van Tienhoven-
Takk van Poortvliet snel eens geworden en het Amice-briefje, waarin Tak het 
eisenpakkett had verwoord, was door de andere ministers goedgekeurd en 
ondertekend.. Tijdens de formatie had Van Tienhoven ook regentes Emma 
middelss een nota van zijn voornemens op de hoogte gesteld. Daarin wees 
hijj  met een beschuldigende vinger naar de regering van 1888, die volgens 



HOOFDSTUKK  8 • LIBERALE BELASTINGZEGE 247 7 

hemm een veel te lakse houding had gehad ten aanzien van hoognodige 
hervormingen.. De verkiezingen hadden het slappe beleid echter afgestraft, 
zodatt Van Tienhovens conclusie luidde: 

Bedriegtt niet alles, dan hebben die verkiezingen geleerd, dat als 
dringendee eischen van het oogenblik thans de volgende regelingen 
opp den voorgrond moeten staan: 

1.. Uitbreiding van het kiesrecht binnen de grenzen, maar ook zoover 
dee grondwet dit toelaat. 

2.. Verbetering van het Rijksbelastingstelsel en van den financieelen 
toestandd derr gemeenten. 

enn 3. regeling der levenden strijdkrachten in nationalen zin. 

Eenn kabinet, dat optreedt zonder zich bewust te zijn, dat aan die 
eischenn in de eerste plaats moet worden voldaan, schijnt ondenkbaar, 
omdatt het in de Staten-Generaal op geene meerderheid zou kunnen 
rekenen,, en ook den duidelijk uitgedrukte wensch der natie zou 
miskennen.33 3 

Dee urgentie van een belastinghervorming schetste Van Tienhoven door bij 
hett tweede punt toe te voegen: 

Diee verbetering is dermate een eisch van het oogenblik geworden, 
datt geene regeering denkbaar is, die te dezen opzichte niet terstond 
dee hervormende hand aan het werk slaat. Hoeveel te meer moet dit 
dee plicht zijn eener regeering uit de meerderheid der Kamer van 1891 
ontsproten.. Op grond van hare wording moet bij haar het voldoen 
aann dien eisch in zeer sterke mate op den voorgrond staan.34 

Wanneerr de regentes zich met de plannen in deze nota kon verenigen, was 
Vann Tienhoven bereid om, met medewerking van Tak van Poortvliet, de 
regeringg op zich te nemen. Regentes Emma kon zich hiermee verenigen en 
hett kabinet toog daarop aan het werk. Ondertussen had Van Tienhoven 
inn zijn nota niet vermeld dat hij een kamerontbinding wenste wanneer de 
voorstellenn voor een nieuwe kieswet afgekeurd zouden worden. Het zou de 
regentess nog een onaangename verrassing bezorgen. Maar vooralsnog kon 
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eenn vooruitstrevende groep liberale heren op de ministerszetels plaatsne-
men.. Onder hen de leidende econoom Nicolaas Gerard Pierson. 

'Ik'Ik zit nu eenmaal vol idealen15 

Nicolaass Gerard Pierson was in het laatste kwart van de negentiende eeuw 
eenn van de belangrijkste economische denkers van Nederland. Binnen de 
economischee wetenschap werden zijn ideeën gerespecteerd, hoewel niet ie-
dereenn zich erin kon vinden. De 'oude' economen, die voorstander van een 
terughoudendee overheid en vrijemarktwerking onder invloed van econo-
mischee 'natuurwetten' waren, vonden zijn opvattingen te vooruitstrevend. 
Dee voorzichtige beïnvloeding van economische processen door de staat 
diee Pierson bepleitte, ging een andere groep echter niet ver genoeg. Zo 
plaatstee Pierson zich tussen de oude staathuishoudkundigen en de radicale 
hervormers.. Zijn Grondbeginselen der staathuishoudkunde (1875-1876) en 
zijnn Leerboek der staathuishoudkunde (deel 1 verscheen in 1884, deel 11 in 
1890)) waren toonaangevend. Door artikelen en lezingen mengde hij zich in 
belangrijkee debatten. Zijn geschriften werden gekenmerkt door een heldere 
uitlegg en gematigde betoogtrant en velen respecteerden zijn opvattingen. 

Stapsgewijss ontwikkelde Pierson zijn denkbeelden over een hervorming 
vann de belastingen. Het grootste deel van de liberalen volgde hem daarin. 
Weess hij rond 1870 een belasting op het inkomen op theoretische gronden 
nogg af, omdat zijns inziens elk percentage willekeurig was, rond 1880 was hij 
well  voorstander van een billijk e belasting naar welstand. Hoe deze praktisch 
gestaltee zou moeten krijgen bleef ook voor hem vooralsnog de vraag. Uit-
eindelijkk sprak Pierson zich - naar eigen zeggen nolens volens - uit voor een 
inkomstenbelasting.. Bij die belasting zou de overheid uit economische en 
socialee overwegingen de plicht hebben om de lasten gelijkmatig te verdelen. 
Diee billijk e verdeling was volgens Pierson een 'eis der rechtvaardigheid' en 
duidelijkk in het belang van de gemeenschap.*6 Voor het meest vooruitstre-
vendee deel van de liberalen en radicalen bleven Piersons overtuigingen te 
gematigd. . 

Piersonn sprak met kennis van zaken. Deze had hij opgedaan door stu-
diee naar buitenlandse economische denkers en een welhaast aangeboren 
verstandd van economische ontwikkelingen en staathuishoudkunde. Opval-
lendd hierbij was zijn gebrek aan universitaire opleiding. Na een particuliere 
'middelbare'' school te Brussel en een kortstondige voorliefde voor de zen-
dingg richtte Pierson zich op een loopbaan in de handel. Hij stond zijn 
vaderr bij in zijn glashandel en studeerde op de handel in katoen. Daarvoor 
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ondernamm hij in 1858 als negentienjarige een reis naar Groot-Brittannië en 
dee Verenigde Staten. Tijdens zijn reis verzamelde hij gegevens, verdiepte 
zichh in de slavenarbeid en raakte geïnteresseerd in het geld- en bankwezen. 
Inn zijn eerste artikelen verwerkte hij de aldaar opgedane kennis. Terug in 
Nederlandd vervolgde hij zijn studie, intussen een katoenhandel drijvend. 
Snell  hierna werd Pierson gevraagd de leiding van de Surinaamsche Bank 
opp zich te nemen. Vervolgens werd hij in 1868 tot een van de directeuren 
vann De Nederlandsche Bank verkozen, en volgde aldaar in 1885 zijn vriend 
Meess op als president-directeur. 

Tijdenss zijn loopbaan bij de bank droeg Pierson zijn denkbeelden ook 
middelss het onderwijs uit. Eerst als docent aan de handelsschool te Amster-
dam,, later was hij professor aan de kersverse universiteit van Amsterdam, 
waartoee hij via een eredoctoraat van de universiteit van Leiden - hij was 
tenslottee niet academisch geschoold - bevoegd raakte. Zijn liefde voor het 
onderwijzenn was groot, en velen getuigden daar later van. Zo ook de liberaal 
CV.. Gerritsen, die Pierson als leraar aan de handelsschool meemaakte. Zijn 
echtgenotee noteerde in haar herinneringen: 'Wanneer hij [CV. Gerritsen] 
vann dien tijd vertelde, sprak hij het liefst en met ingenomenheid over de 
lessenn van een leeraar, met name N.G. Pierson [...], die als docent in hooge 
matee de gave bezat om liefde op te wekken voor de studie van staathuis-
houdkundee en sociale vraagstukken.'37 Dat Pierson zijn taken bij de bank 
enn de universiteit met grote voldoening vervulde, bleek wel uit de moeite 
diee het afscheid hem kostte. Bij zijn vertrek van de universiteit merkte hij 
op:: 'Welk een verlangen zal ik dikwijl s hebben naar mijne Colleges' en toen 
Piersonn van de bank scheidde: 'Het was een barre dag, met bloedend hart 
gingg ik heen.'38 

Ondankss de vermaardheid die Pierson genoot, was hij niet overmatig 
overtuigdd van zichzelf. In zijn dagboek evalueerde hij zichzelf regelmatig, 
maarr een uitgebreid commentaar trok hem niet. Hij noteerde: 'N.G.P. bevalt 
mijj  dagelijks minder. Doch waarom? Dat zeg ik alleen aan N.G.P,'39 Naar 
aanleidingg van Piersons belangeloze inzet voor de 'muntquaestie' werd hij 
benoemdd tot Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw. De reactie op 
diee koninklijke onderscheiding tekende zijn ongemak bij uiterlijk vertoon: 
"ss Avonds rustig aan mijne werk zittende, opgeschrikt door het bericht dat 
Z.M.. mij Ridder van den Leeuw maakte. Het geval werkte erg op ons beider 
lachspieren.'*'' Zijn ongevoeligheid voor decorum weerhield hem er echter 
niett van om een diepe verering te koesteren voor de regentes Emma en de 
jongee prinses Wilhelmina. Zoals velen raakte Pierson onder de indruk van de 
charmess van het tweetal. Zo schreef hij in 1891 dat de indrukken die de regen-
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tess en de prinses bij een bezoek aan Amsterdam achterlieten 'zéér weldadig' 
waren.. En: 'Toen die twee Koninginnen daar zaten, dachten wij allen: hoe 
weinigg is van het Oranjehuis over, en dat weinige wat is het sympathiek.'41 

Dee vermaarde econoom kon binnenshuis genieten van een bijzonder ge-
lukkigg huwelijk. Ten tijde van het twintigjarig huwelijksfeest merkte hij op: 
'Voorr 20 jaar werd ik Bruidegom. Nog geen berouw, maar veel dankbaar-
heid.. Ik zou deze 14 dagen wel permanent willen feestvieren. Was er ooit een 
levenn zoo gezegend als het onze-slechts één punt uitgenomen!'42 Uit de ver-
binteniss met Cateau Waller waren tot beider verdriet geen kinderen voort-
gekomen,, het ene uitzonderingspunt waaraan Pierson refereerde. Toen er 
inn 1889 dan ook een neefje werd geboren dat Nicolaas Gerard werd gedoopt, 
konn Pierson zijn geluknietop: 'Welkeen vreugde! Mijn gansche ziel juicht.'43 

Dee kinderwens kon in de rijke familieschaar goed worden gecompenseerd. 
Desalnietteminn moest Pierson een groot gemis hebben gevoeld. Wellicht gaf 
datt hem het vermogen om zich goed te kunnen inleven in andermans ver-
driet,, want velen getuigden van zijn troostrijke woorden in tijden van nood. 

Piersonn was afkomstig uit een diepreligieus gezin: zijn ouders, J.L.G. Pier-
sonn en I. Pierson-Oyens, vervulden een belangrijke rol binnen de Réveilbe-
wegingg van Amsterdam. Deze protestantse beweging stelde de individuele 
geloofsbelevingg van leken centraal en wilde de rol van kerkelijk leiders ver-
minderen.. Daartoe hield men regelmatig samenkomsten, onder meer in het 
huiss van de Piersons. Het romantische wereldbeeld, waarin de eigen verant-
woordelijkheidd zeer belangrijk was, zorgde voor een grote maatschappelijke 
betrokkenheid.. Resultaat was de praktische zorg voor minder bedeelden, 
voorall  door de vrouwelijke leden. De twee oudere broers van Nicolaas Pier-
son,, Allard en Hendrik, gaven net als hun ouders het geloof een centrale 
positiee in hun leven. De een als bekend en vernieuwend Amsterdams hoog-
leraar,, predikant en theoloog, de ander als rechtzinnig predikant en leider 
vann een tehuis in Zetten. Vooral Allard Pierson publiceerde regelmatig over 
geloofszaken.. Nicolaas Pierson volgde de theologische ontwikkelingen kri-
tischh en ging geregeld naar verschillende predikanten luisteren. Hij volgde 
zijnn ouders echter niet in hun actieve rol in de Réveilbeweging, maar zijn 
grotee maatschappelijke betrokkenheid was wel verbonden met de religieuze 
gevoelenss die hij van huis uit had meegekregen. Zijn belangeloze inzet voor 
diversee instellingen en personen was tekenend. Hij stond dan ook bekend 
omm zijn 'buitengewoon goedigen aard', en zijn gemoed werd omschreven 
alss 'ontoegankelijk voor alles wat zelfs naar haatdragendheid zweemde'.44 

Daarbijj  bezat hij volgens een journalist een 'aanstekelijke, geestige blijmoe-
digheid',, waardoor men bij intuïtie zou aanvoelen dat hij een 'goed mensch' 
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was.455 Zelfs zijn uiterlijk moet 'het toonbeeld van goedhartigheid' zijn ge-
weest,, gezien de sympathieke omschrijving van Mia Boissevain, de dochter 
eenn zijner vrienden.46 

Eenn van de weinige kritiekpunten op zijn persoon was dat Pierson té 
rechtschapenn zou zijn. De radicale journalist P.L. Tak merkte Pierson aan als 
'dee bolleboos van de economisten en van De Economist, met het ijkmerk van 
knapp en braaf en vrijzinnig jaren lang hernieuwd op zijn bol, totdat er geen 
plekjee meer onbezet was'.47 Daarentegen achtten velen die 'braafheid' juist 
dee oorzaak van het succes van Pierson. Ondanks zijn lidmaatschap van de 
behoudend-liberalee kiesvereniging De Grondwet ging hij namelijk nauwe-
lijk ss de politieke strijd aan. Die apolitieke opstelling en oprechte bedoelin-
gen,, zijn redenaarstalent en rustige overredingskracht zorgden ervoor dat 
velenn hem een serieuze en gerede kans gaven. Zijn bijkans naïeve opstelling 
konn partijpolitieke drempels slechten, wat een stimulans voor een discussie 
opp basis van inhoudelijke argumenten betekende. Samen met het vastbeslo-
tenn liberale kabinet en een liberale kamermeerderheid maakte dit de kansen 
voorr aanname van een hervormende belastingwet groter dan ooit tevoren. 

Wittebroodsweken Wittebroodsweken 

Hett nieuwe kabinet was eind augustus 1891 tot stand gekomen en had 
eenn duidelijk programma. Vooropstond de hervorming van het kiesrecht; 
dee belastinghervorming kwam op een goede tweede plaats. En omdat een 
kieswetsvoorstell  enige voorbereidingstijd vergde, zouden de voorstellen van 
ministerr van Financiën Pierson eerst aan bod komen. In tegenstelling tot 
dee kieswet waren die echter geen 'kabinetskwestie' en zouden er geen con-
sequentiess volgen wanneer het parlement de herziening van de belastingen 
tegenhield.. Pierson rekende wel op het vertrouwen van een meerderheid 
vann de kamerleden. Hij had er dan ook zin in gekregen: 'Gisteren nam ik 
tee 10 uren de zaken over van Godin de Beaufort. Die dag was mij weldadig 
voorr mijn zenuwen, want ik ging nu weder aan het werk.'48 

Inn de troonrede die regentes Emma op 15 september 1891 uitsprak, 
werdenn de plannen van het kabinet openbaar gemaakt en werd de spoedige 
indieningg van wetsontwerpen beloofd. Emma refereerde in de toespraak aan 
dee verkiezingen, die de wenselijkheid van snelle hervormingen duidelijk 
haddenn gemaakt. Daarom werd een nieuwe kieswet, 'deze noodzakelijke 
voorwaardee van blijvende verbetering', voorbereid. Daarnaast eisten de 
rijksgeldmiddelenn versterking en gold de verbetering van het belastingstelsel 
alss een 'dringende eisch der rechtvaardigheid'.49 
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Ministerr Pierson hield bij de indiening van de begroting voor 1892 een 
krachtigee rede. Hij vatte de financiële toestand van het rijk samen en con-
cludeerdee dat er geen tekorten voor het jaar 1889 waren; voor 1890 was 
hett nog niet zeker, maar daar maakte de minister zich weinig zorgen over. 
Anderss lag het voor de jaren 1891 en 1892. De rekeningen en begrotingen 
voorr die jaren lieten een aanzienlijke overschrijding van het budget zien, 
volgenss de minister vooral veroorzaakt door de gestegen onderwijskosten. 
Ministerr Pierson opperde direct twee oplossingen die konden zorgen dat 
err geen daadwerkelijke tekorten ontstonden. Ten eerste zou de staatsschuld 
aangepaktt moeten worden, ten tweede het belastingstelsel. En dat het ge-
rechtvaardigdd was om die belastingen te hervormen, bleek zijns inziens 
uitt het feit dat minder vermogenden in verhouding veel te zwaar belast 
werden,, dat sommige belastingen onbillijk werkten en uit het moeilijke 
vraagstukk van de gemeentebelastingen. De minister beloofde de Kamer met 
voorstellenn te zullen komen en hij sprak de hoop op medewerking uit.50 

Piersonn moest, als politieke nieuweling, het politieke metier nog onder 
dee knie krijgen. In zijn dagboek vergeleek hij het spel met de Kamer met 
hett leren bespelen van het klavier. Alleen vond hij het 'een klavier met veel 
valschee toonen'.5' Wel zag hij mogelijkheden om het 'met eenigen tact' te 
stemmen.. Toch stemde het intellectuele peil van het parlement hem treurig: 

Dee Tweede Kamer is een echt Hollandsche Vergadering; tuchteloos, 
dwaselijkk op een wonderlijk soort van quasie-vrijheid gesteld, maar 
goedig,, welwillend, voor vriendelijke bejegening uiterst vatbaar. In-
tellectueell  staat het peil nog lager dan ik dacht, men hoort soms 
idiotischee opmerkingen. Maar hoe gebrekkig en onbeholpen dan 
ook,, deze Kamer is toch een vertegenwoordiging van het Ned. volk. 
Watt daarin leeft en woelt vindt hier weerklank. Het mocht soms een 
welsprekenderr weerklank zijn.52 

Ondankss het vermeende lage peil was Pierson te spreken over de houding 
vann de Kamer, want alle ministers waren bij de begrotingsbesprekingen 
'uiterstt vriendelijk behandeld' en alle hoofdstukkenn van de begroting wer-
denn soepel aangenomen. Wel voorspelde hij dat er ooit een einde zou 
komenn aan de 'wittebroodsweken' van het kabinet.53 Maar vooralsnog zat 
hett tij mee. Pierson loodste gemakkelijk een wetsvoorstel tot een geldle-
ningg door het parlement die de tekorten over vroegere jaren kon dekken. 
Diee maatregel had effect, want de begroting voor 1892 werd sluitend. In 
dee daaropvolgende jaren liepen de overheidsuitgaven telkens zo ver op dat 
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zee niet konden worden gedekt zonder leningsfinanciering. En ook al had 
Piersonn in zijn Handboek geen bezwaren gemaakt tegen staatsleningen ten 
behoevee van zogenoemde productieve uitgaven, als minister gaf een slui-
tendee begroting hem een geruster gevoel.54 Toen hij dan ook een begroting 
mett tekorten moest presenteren, klonk zijn dagboekaantekening tamelijk 
zuur:: 'Eene leelijke begrooting; dat kan en mag niet zoo blijven.'55 En een 
jaarr later: 'Millioenenspeech. De cijfers bevallen mij maar half.'56 

Behalvee het bewaken van de schatkist was Piersons belangrijkste taak 
eenn kundig wetsvoorstel voor belastingherziening te ontwerpen en dat zo 
tee verdedigen dat beide Kamers er hun goedkeuring aan zouden geven. De 
ministerr wist zich gesteund door zijn collega's binnen het kabinet. Aan zijn 
broerr Allard schreef hij: 

Mett de Collega's is het werken aangenaam. Vóór ons optreden is 
schierr al het denkbare besproken, en verstandhouding geconstateerd. 
Hett blijkt tot dus ver niet, dat wij in elkander ons bedrogen hebben, 
juistt het tegendeel. En er heerscht een vertrouwelijke toon in den 
omgang,, wat den gang der zaken gemakkelijk maakt.57 

HetHet eerste bedrijf: de vermogensbelasting en accijnshervormingen 

Inn de week na zijn installatie hakte minister Pierson een aantal knopen 
door.. Hij besloot om de hervorming van het belastingstelsel stapsgewijs 
aann te pakken. Eerst wilde hij de inkomsten uit het vermogen belasten en 
mett de opbrengst daarvan de accijnzen en registratierechten verminderen. 
Daarnaa zou hij de heffing op de inkomsten uit bedrijf en beroep herzien, en 
daarbijj  het patentrecht afschaffen. Ook stond een herziening van de per-
sonelee belasting en de gemeentelijke belastingen op zijn lijstje. De splitsing 
vann de inkomstenbelasting in een vermogensbelasting enerzijds en een be-, 
drijfsbelastingg anderzijds was om politieke en fiscale redenen doorgevoerd. 
Fiscaall  betekende het een bescherming van het agrarisch inkomen. Velen 
achttenn dat namelijk onbillijk, daar de agrariërs reeds door de grondbelas-
tingg werden getroffen. Ook zou het sinds lange tijd bekritiseerde onbelaste 
inkomenn uit het vermogen 'in portefeuille' worden getroffen. En politiek 
dachtt minister Pierson meer kans te maken wanneer er niet te veel verande-
ringenn ineens werden voorgesteld. Voor de praktische invulling profiteerde 
Piersonn van de ervaringen met het belastingsysteem in Pruisen. Daar was 
menn in 1890 overgegaan van een inkomstenbelasting op basis van het ambt 
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naarr een belasting op basis van eigen aangifte van het inkomen. Dit laatste 
steldestelde Pierson nu ook in Nederland voor.58 Overigens zou de vermogensbe-
lastingg tevens moeten gaan gelden voor de inwoners van 'Oost en West' -de 
koloniënn -, een groep die veelal buiten het Nederlandse belastingsysteem 
bleef.59 9 

Alss eerste concentreerde minister Pierson zich op het wetsvoorstel voor 
eenn vermogensbelasting. Daarbij kon hij rekenen op de hulp van zijn amb-
tenaren.. Vooral een zwager van het kamerlid Van Houten, W. van Konij-
nenberg,, stond hem als hoofdambtenaar bij Financiën 'steeds krachtig ter 
zijde'.600 Pierson merkte in een brief aan zijn broer op: 'In mijn departement 
schuilenn voortreffelijke krachten. "Schuilen" is het woord - want de Minister 
komtt alleen voor den dag; de ambtenaren blijven achter de schermen, trots 
hunn grooten en rechtmatigen invloed.'61 Ook kon de minister op de steun 
vann zijn vroegere vriend Van Houten zelf rekenen, die in tegenstelling tot 
Piersonn wél een jarenlange politieke ervaring had. En op het politieke vlak 
konn Pierson nog wel wat hulp gebruiken. Tenslotte was het laveren tussen 
politiekee meningen en het zorgvuldig afstemmen van politieke gevoelighe-
denn een nieuwe ervaring voor de voormalig bankdirecteur. En ondanks zijn 
weinigg positieve beeld van de Kamer was hij wel te spreken over het leven als 
minister,, gezien zijn oordeel in een brief aan zijn broer: 'het nieuwe leven 
mishaagtt mij niet. Zware eischen stelt het, iederen dag. Van drudgery geen 
sprake,, telkens interessante problemen.'62 

Opp 1 maart 1892 ontvouwde minister Pierson zijn plannen voor de 
Tweedee Kamer en diende hij een pakket wetsvoorstellen in. De minister 
verklaardee dat hij de belastinghervorming in fasen wilde laten verlopen. 
Dee voorstellen die nu werden ingediend behelsden een belasting op de 
inkomstenn uit vermogen, vermindering van een aantal rechten, afschaffing 
vann de zeepaccijns, wijziging van het invoerrecht op zeep en een verhoging 
vann de accijns op het gedistilleerd. De minister verdedigde in zijn memorie 
vann toelichting de beoogde hervormingen met een beroep op de billijkheid. 
Meerr behoudende politici kon hij geruststellen met de toezegging dat bij 
dee hervormingen 'behouden zou blijven wat bruikbaar was' of wat geen 
aanleidingg gaf tot praktische bezwaren.63 

Hett leek onvermijdelijk dat de voorgestelde vermogensbelasting veel 
commentaarr zou oproepen. Niet alleen dat voorstel, maar ook de split-
singg van de belastingen op het inkomen zoals de minister die voorstelde, 
leiddee in de Kamer en in artikelen soms tot scherpe kritiek. Tevens werden 
vraagtekenss gezet bij de prioriteit van deze wetsvoorstellen ten opzichte 
vann het verwachte kieswetsvoorstel. Weer anderen betwijfelden of ze hun 
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goedkeuringg aan het eerste pakket voorstellen moesten geven wanneer men 
niett zeker wist welk voorstel zou volgen en óf het wel zou volgen. Minister 
Piersonn zou dus zorg moeten dragen voor opeenvolgende kundige wets-
voorstellenn en tegelijk een politieke koorddans uit moeten voeren die een 
parlementairee meerderheid tevredenstelde. 

Dee kritiek was divers. Buiten de Kamer boog men zich in artikelen en 
brochuress over de plannen. Zo schreef een anoniem belastingambtenaar in 
hett Sociaal Weekblad over de gevaren van de splitsing, die volgens hem niet 
praktischh was en technische fouten bevatte. Zijn waarschuwing gold de Ka-
mer:: 'Een uur van onbedachtzaamheid kan maken dat men jaren schreit.'64 

Dee econoom D'Aulnis de Bourouill keerde zich meer specifiek tegen de ver-
mogensbelasting.. In een brochure stelde hij dat men in Nederland meestal 
niett wist waar men het over had wanneer over de belastingen werd gespro-
ken.. Bijvoorbeeld in het geval van de grote verschillen in belastingdruk: 
velenn achtten die onevenredig groot voor de armere klassen. Hij kon echter 
middelss een berekening bewijzen dat een 'ambtenaar-renteniersgezin' en 
eenn 'ordentelijk arbeidersgezin' gemiddeld respectievelijk 14 procent en 3,5 
procentt van hun inkomen aan belastingen kwijt waren, en dat er dus reeds 
voldoendee progressie in de belastingen bestond. De schrijver keerde zich 
daaromm tegen de voorgestelde vermogensbelasting.'65 

Ondankss de toegenomen eensgezindheid waren niet alle liberalen te 
sprekenn over het kabinet of de plannen van Pierson. De liberale jurist Cort 
vann der Linden keerde zich op meerdere gronden tegen de vermogensbe-
lasting.. Juist omdat het een belasting op slechts een deel van het inkomen 
was,, achtte hij het een onrechtvaardige heffing. Daarbij zou de belasting 
veelall  betaald moeten worden uit het opgespaarde kapitaal en was het te-
veell  gebaseerd op schattingen. Cort van der Linden vond Piersons plannen 
kortwegg een 'sprong in het duister', en zeker niet aan te raden.66 

Kritiekk uit radicale hoek werd in een geschrift van C. Croll verwoord. De 
titel,, Nog altijd "in het moeras". De politiek der liberalen en de belastingvoor-
stellen,stellen, sprak reeds boekdelen. Deze verwees naar een uitspraak van Tak van 
Poortvliet,, die had gezegd dat het kabinet-Mackay dusdanig tekortschoot 
datt het het Nederlandse volk in het moeras liet. Volgens Croll deed Tak 
echterr hetzelfde en was de liberale regering een 'zootje'. Zo ook de belas-
tingvoorstellenn van minister Pierson, waarover zelfs de liberalen verdeeld 
waren.. Pierson was daar grotendeels debet aan, want hij probeerde aan ie-
dereenn tegemoet te komen en maakte zo dat er 'kracht noch heerlijkheid' in 
dee voorstellen was.67 Nog meer kritiek uit linkse hoek kwam van Kerdijk, die 
inn het Sociaal Weekblad op zure toon Piersons plannen onderuithaalde.68 
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Dezee twee critici betoonden zich wel voorstanders van een inkomsten-
belasting,, maar ze achtten de plannen van Pierson niet hervormend en 
progressieff  genoeg.69 

Maarr niet in elk artikel in het Sociaal Weekblad werd tegen de belasting-
plannenn geageerd. G. Emants was positief gestemd: 

Ongetwijfeldd komt de voorgestelde belasting-hervorming ditmaal 
tott stand. Al ware het niet reeds, omdat deze minister door prestige 
enn bekwaamheid tot meer dan zijn voorgangers in staat is, dan zou 
hett toch zijn, omdat de kiezers het terecht reeds sedert jaren door-
en-doorr moede zijn geworden, van de Tweede Kamer op dit gebied 
slechtss negatieve uitkomsten te verkrijgen.70 

Enn minister Pierson had ook een anonieme medestander. De auteur van 
DeDe aanhangige belastingvoorstellen toegelicht door een kiezer vergeleek net 
alss Croll de kabinetten-Mackay en -Van Tienhoven-Tak van Poortvliet. 
Zijnn conclusie was echter tegengesteld. Was het confessionele kabinet vol 
goedee moed verwelkomd, van zijn beloften op financieel gebied was niets 
terechtgekomen.. De schrijver was blij dat er nu een kabinet was aangetreden 
vann mannen 'die kwamen om te arbeiden'. Met een minister van Financiën 
diee reeds na enkele maanden een plan klaar had, een goed plan, dat het 
verdiendee goedgekeurd te worden. Want: 'Dan zal de natie dankbaar zijn, 
datt zij in 1891 hare stembusuitspraak van 1888 vernietigde, want dan zal zij, 
inn plaats van ijdele beloften, vruchtbare daden zien.'71 Aan het parlement 
dee taak de vermogensbelasting tot een goed einde te brengen. 

Inn het voorlopig verslag van de commissie van rapporteurs, dat begin mei 
18922 verscheen, wisselden de voor- en tegenstanders van de vermogensbelas-
tingg elkaar af. De kritiek hierin was vergelijkbaar met die in de artikelen en 
brochures.. Ook vanuit de Raad van State kwam kritiek. Maar deze werd door 
Piersonn weinig serieus genomen, daar ze geleverd werd door W.F. Rochus-
sen,, de man wiens geschrift De theorie der inkomstenbelasting door Pierson 
inn De Economist van 1890 zo laatdunkend was behandeld. Het rapport van 
dee Raad van State bestond volgens Pierson voor de helft uit Rochussens 
boek,, en voor de andere helft was het 'al even weinig interessant'.72 Ondanks 
dezee gemoedsrust bezag de minister het vervolg met gemengde gevoelens: 

Enn nu zullen weldra mijne plannen publiek worden. Hoe wél over-
dachtt en overwogen alles ook zij, met zorg zie ik de toekomst te 
gemoet,, want de bezwaren tegen mijne eigene plannen ken ik zelf 
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beterr dan iemand. Ik moet die bezwaren accepteren, want tegen het 
bestaandee zijn grootere bezwaren. Toch wordt het mij soms benauwd 
alss ik denk aan hetgeen mij te wachten staat. Doch, sursum corda! 
Ikk heb dit groote werk aanvaard uit plichtsbesef, niet voor mijn rust 
off  genoegen, en hoop dat mij de kracht niet ontbreken zal om het te 
volvoeren.73 3 

Dee memorie van antwoord kostte Pierson een maand werken, waarbij hij 
intensieff  overleg voerde met zijn ambtenaren en ten slotte 'alles op een 
goudschaall  gewogen en veel veranderd' werd.74 Het was een toegankelijk en 
deskundigg antwoord op de opgeworpen problemen. De minister beaamde 
dee onvolkomenheden, beloofde hard aan de bedrijfsbelasting te werken 
enn benadrukte tegelijkertijd de noodzaak om een begin te maken met de 
hervorming.. Ook zou hij details in het wetsontwerp wijzigen.75 

Toenn het rapport van de Kamercommissie over het aangepaste wets-
voorstell  voor een vermogensbelasting en accijnshervormingen in juni 1892 
wass rondgedeeld, stelde een kamerlid voor het debat over het wetsontwerp 
uitt te stellen. Een aanzienlijk deel van de Kamer schaarde zich daar op ver-
schillendee gronden achter. Men betwijfelde vooral of door de splitsing in 
voorstellenn wel het uiteindelijke doel bereikt zou worden. Daarom zou het 
wenselijkerr zijn om te wachten op de verdere plannen van de minister. En 
sommigee kamerleden waren het eenvoudigweg niet eens met de voorstellen 
enn wensten daarom geen behandeling. Daarbij had de commissie een aantal 
belangrijkee wijzigingen voorgesteld, en wellicht kon de minister die beter 
eerstt verwerken, voordat het debat plaatsvond. Pierson antwoordde kort-
wegg dat zijns inziens een gesplitste inkomstenbelasting heel goed mogelijk 
was,, en de regering wenste het aldus te laten. Uiteindelijk werd met 43 tegen 
377 stemmen besloten om de volgende dag aan de behandeling te beginnen.76 

Tijdenss die behandeling wisselden hulde en kritiek elkaar af. Opvallend 
warenn de veelvuldige complimenten aan het adres van de minister. Men 
roemdee zijn snelheid en kunde, en een aantal kamerleden achtte het wel-
slagenn van de wetsvoorstellen onder leiding van Pierson onvermijdelijk. 
Volgenss de leider van de katholieken, Schaepman, kon men bij de minister 
'bewonderenn eene aangename geestdrift, eene weldadige frischheid, twee 
hoedanighedenn bij het behandelen van belastingontwerpen zeer noodig'.77 

Hett kamerlid R.P. Mees hield zijn collega's voor: 'Belastinghervorming aan 
tee kondigen is een populair werk, haar in uitvoering te brengen maakt 
steedss vijanden.'78 Hij behoorde tot de groep parlementariërs die de minis-
terr onvoorwaardelijk steunden en opgelucht waren dat er nu hopelijk een 
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eindee zou komen aan de zich jarenlang voortslepende reeks voorstellen. Van 
henn had een enkeling kritiek op de geringe mate van progressie, maar dat 
bleekk geen reden om Pierson niet te steunen. Opmerkelijk was de houding 
vann Goeman Borgesius, wiens initiatiefwetsvoorstel voor een inkomsten-
belastingg drie jaar geleden was ingediend, door Pierson in zijn dagboek 
alss 'jammerlijk dilettanten-werk' beoordeeld. Goeman Borgesius koesterde 
geenn wrok over zijn eigen mislukte voorstel, schaarde zich onvoorwaar-
delijkk achter de minister en keerde zich in zijn toespraak scherp tegen de 
'reactionaire,, conservatieve geluiden' die hij 'nog steeds' hoorde. Tevens 
gaff  hij grootmoedig toe dat deze voorstellen beter waren dan die hij had 
ingediend,, want met de plannen van Pierson werkte de progressie beter en 
werdenn meer belastingen afgeschaft.79 Ten slotte werd de minister gesteund 
doorr inkomende adressen van kiesverenigingen en plaatselijke Kamers van 
Koophandel,, die zich volmondig achter de voorstellen schaarden en sterk 
aandrongenn op aanname. 

Hett debat beperkte zich echter niet tot een lofzang op de minister en 
zijnn plannen. Een aantal kamerleden had weinig vertrouwen in de fiscale 
splitsingg of in het verloop van het aangekondigde voorstel voor een bedrijfs-
belasting.. Anderen vonden dat te weinig rekening werd gehouden met boe-
renbelangenn of met de bezitters van kapitaal. Een opvallende kritiek werd 
geleverdd door het kamerlid G.J.Th. Beelaerts van Blokland. Hij vergeleek de 
Nederlandsee politiek met die van het buitenland en kwam tot de conclusie 
datt de situatie in Nederland 'magnifique' was, wat bepaald niet complimen-
teuss bedoeld werd. Volgens zijn inlichtingen werd in het buitenland slechts 
aann het belastingstelsel gesleuteld wanneer ofwel de schatkist in nood was, 
ofwell  overvloed bestond. Nu lagen er echter plannen die 10 miljoen gulden 
aann belastingen afschaften én ze weer opnieuw oplegden. Dit kamerlid was 
overigenss de enige die niet te spreken was over 's ministers spoed: hij be-
klaagdee de overschrijding van de werktijden van het parlement en eindigde 
zuurwegg met de verzuchting dat hij er allemaal weinig van begreep.80 

Nuu was het debat ook niet eenvoudig, en het werd onder meer vertroe-
beldd door de relatie van de belastingvoorstellen met gemeentelijke heffingen, 
diee veelal een plaatselijke inkomstenbelasting inhielden. Daarnaast dacht 
eenn aantal kamerleden dat eerst het kiesrecht geregeld moest worden, zodat 
eenn betere representatie van het Nederlandse volk over de belastingher-
vormingg kon meebeslissen. Tenslotte had het kabinet de regeling van het 
kiesrechtt als zijn hoofdtaak uitgeroepen. Al met al zorgde het voor vele 
toespraken,, goed voor ruim driehonderd bladzijden in de Handelingen, en 
volgenss de minister 'verbazend langwijlig'.81 
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OmOm het tot een goed eind te brengen moest minister Pierson zich nu 
vann zijn beste kant laten zien. Want niet alleen sprak een deel van de 
Kamerr zich in het algemeen uit tegen de wetsvoorstellen, ook werd een 
aantall  amendementen op details van de wetten of over uitstel van invoering 
ingediend.. Pierson kon zijn redenaarstalent nu goed gebruiken en het ging 
hem,, gezien zijn dagboekaantekening, goed af: 'Ik kwam reeds dadelijk 
aann 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 
enn zich verjongt.'82 De eerste dag van de debatten lichtte hij in de Kamer 
zijnn plannen toe. Hij legde uit dat het voelde alsof hem een taak op de 
schouderss was gelegd, en hij vroeg om steun bij de vervulling van die taak. 
Tegelijkk werd elk punt van kritiek door hem behandeld en weerlegd. Aan 
hett deel van de Kamer dat problemen met de ongewisse bedrijfsbelasting 
had,, bekende hij: 'een moeilijker onderwerp dan dat bestaat er niet op 
financieelfinancieel politiek gebied'. Maar hij was ermee bezig en, voegde hij er 
optimistischh aan toe: 'Where there is a will , there is a way.'83 En toen de 
twijfelss over die bedrijfsbelasting aanhielden, vroeg hij de kamerleden licht 
verwijtendd waarom men zoveel angst had voor een slecht ontwerp. Hij en 
zijnn ambtenaren zouden er toch hun best op doen? Vervolgens riep hij de 
parlementariërss op tot coöperatie: 

hett zal mij een waar genoegen zijn in dezen belangrijken arbeid 
samenwerkingg te mogen vinden tusschen alle partijen in de Kamer, 
opdatt een in waarheid nationaal werk tot stand kome. Maar zal dat 
geschieden,, dan moet er ééne voorwaarde vervuld worden en die is 
deze:: dat mij geen onmogelijke eischen worden gesteld.84 

Dee uitkomst van de stemmingen over de ingrijpendste amendementen, 
gerichtt op uitstel van de invoering, werd beslissend geacht. De echtgenote 
vann Pierson en 'een geheele bende familie en kennissen' zaten tijdens de 
stemmingenn op de tribune. Nadat de uitkomst bekend was geworden, 
klonkk Piersons verslag verheugd: 'De groote slag is [... ] geslagen en de zege 
behaald.. [, •. ] elkeen beschouwde dit als de beslissing.'85 Want de voorstellen 
tott uitstel waren door een meerderheid van de Kamer afgekeurd, en na de 
behandelingg van de wijzigingen op minder ingrijpende onderdelen kon de 
definitievee stemming plaatsvinden. Met een overtuigende meerderheid van 
622 stemmen voor en 33 tegen werd het geheel, de vermogensbelasting en de 
accijnshervormingen,, door de Tweede-Kamerleden aangenomen. 

Dee welsprekendheid van minister Pierson had zijn werk gedaan. In een 
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felicitatiebrieff van het kamerlid W.K. van Dedem verhaalde deze dat hem 
terr ore was gekomen dat een conservatief kamerlid voor de zaak gewonnen 
wass op grond van de verdediging van Pierson. Van Dedem dacht dat dit 
meerderee volksvertegenwoordigers was overkomen: 'Ik vertrouw, dat er heel 
watt landgenooten zijn, die hetzelfde proces hebben doorloopen, door Uw 
talentt maar ook het karakter, dat uit Uw verdediging sprak.'86 

Dee minister zelf achtte de steun van regentes Emma van grote invloed: 

Hett is merkwaardig hoe de Koningin mij steunt. Om stoornis te 
gevenn zond de R.v. State met bijzondere spoed zijn advies over de 
Kieswett in, terwijl hij andere veel eenvoudiger en veel urgenter zaken, 
somss 6 a 7 weken laat rusten. [... ] Maar de Koningin hield het advies 
eenvoudigg in portefeuille. Thans is zij in Friesland en Groningen, 
zoodat,, als de Kamer Dinsdag bijeenkomt en over het werkplan zal 
wordenn gesproken, de Regeering naar waarheid verklaren kan dat zij 
hett advies niet ontvangen heeft.87 

Off het nu vooropgezette steun was van Emma, of dat zij vooral langer over 
dee kieswet wilde nadenken, het werkte zeker in het voordeel van Piersons 
voorstellen. . 

Hett succes dat minister Pierson in de Tweede Kamer had geboekt met 
zijnn vermogensbelasting en accijnshervormingen, werd een aantal maanden 
later,, na het zomerreces, in de Eerste Kamer herhaald. Zelf schreef hij daar
over:: 'De Belastingontwerpen werden Zaterdag met overgroote meerder
heidd aangenomen: de Vermogensbelasting met 38-8. Een heerlijk succes.'88 

Maarr ondanks de behaalde overwinn ing voelde de minister zich er niet altijd 
gelukkigg onder. Bij de viering van zijn dertigste trouwdag verzuchtte hij: 

Hett uitstapje was zeer aangenaam - maar ik blijf toch gedrukt. 
Hett hindert mij zoo erg, dat ik, ter wille der billijkheid, zoovele 
menschenn moet belasten, die thans, wel niet aan Rijks-, maar toch 
aann Gemeentebelastingen reeds zooveel moeten opbrengen. Mijne 
taakk is niet benijdenswaardig. Ik wist, dat zij moeilijk zou zijn, doch 
subjectieff valt het niet mede.89 

Nuu de vermogensbelasting en accijnshervormingen waren doorgevoerd, 
stondd de beloofde bedrijfsbelasting op stapel. Het was de vraag of minister 
Piersonn deze met dezelfde voortvarendheid en zonder kleerscheuren kon 
doorvoeren. . 
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HetHet tweede bedrijf; de belasting op bedrijf en beroep 

Dee regentes kondigde in de troonrede van september 1892 aan: 'Ter regeling 
vann het kiesrecht voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal en voor de 
Provincialee Staten, wordt U eene voordracht aangeboden.' Tevens deelde ze 
mee:: 'Voorstellen tot invoering eener beroeps- en bedrijfsbelasting en tot 
verbeterdee heffing der grondbelasting, zullen U binnenkort bereiken.'90 Het 
parlementt en de regering zouden een druk jaar krijgen. 

Datt voorzag Pierson ook. Over de rede schreef hij: 'Haar inhoud is 
droogjes.. Expres, want tot debat, bij het vele dat te doen is, willen wij geen 
aanleidingg geven.'91 De regering wilde de touwtjes vooral zelf in handen 
houden.. Ze zette vaart achter de wetsontwerpen, en reeds de dag na de 
troonredee werd het voorstel voor een kieswet ingediend. De voorbereidin
genn voor de behandeling werden echter niet zo spoedig afgehandeld. De 
kamercommissiee beraadde zich grondig en ook de regentes volgde de ver
wikkelingenn aandachtig. Pierson merkte op: 'Ik vond de Koningin verleden 
Donderdagg zeer tobberig over de kieswet. Zij ondervindt, geloof ik, den 
drukk van haar omgeving.'92 

Ookk de bedrijfsbelasting had de aandacht van Emma. De Raad van 
Statee had, net als bij de vorige belastingvoorstellen, een afkeurend rapport 
naarr de vorstin gestuurd over de bedrijfsbelasting van Pierson. Hierop 
verdedigdee de minister zijn wetsontwerp in een uitvoerige brief aan de 
regentes.. Hij stelde dat de Raad van State nu eenmaal afkerig was van 
eenn inkomstenbelasting. Maar, merkte Pierson op: 'Verklaarbaar is dit 
volkomen,, maar is het ook volkomen te rechtvaardigen?' Want, zoals de 
ministerr uitlegde, een vermogensbelasting was onvermijdelijk, en die kon 
niett anders dan door een bedrijfsbelasting gecomplementeerd worden, daar 
aann de patentbelasting te veel bezwaren kleefden.93 

Dee minister had de Kamer reeds voorgehouden dat een moeilijker on
derwerpp dan de bedrijfsbelasting op financieel politiek gebied niett bestond. 
Piersonn riep de hulp in van de provinciale inspecteurs van de directe belas
tingen.. Hij legde hun het wetsontwerp voor om het van praktisch commen
taarr te voorzien. De inspecteurs mochten op hun beurt hun ambtenaren 
omm raad vragen, 'doch uit den aard der zaak moet dit zich tot zeer weinige 
bijzonderr bekwame en vertrouwde ambtenaren bepalen'.94 

Ookk het kamerlid Van Houten stond Pierson bij dit wetsvoorstel zeer 
na.. Als voorzitter van de kamercommissie die verslag over de voorstellen 
moestt doen, had hij een belangrijke inbreng. In de herinnering van het 
kamerlidd De Beaufort had hij zelfs een even groot aandeel in de totstand-
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komingg ervan als de minister zelf.95 Van Houten schreef in zijn terugblik op 
zijnn eigen politieke leven ook over de adviezen die hij aan Pierson gaf, en 
hoee ze 'dankbaar aanvaard' werden.96 Wel bekende hij dat zijn steun vooral 
werdd ingegeven door de afschaffingen die Pierson voorstelde, en niet door 
dee nieuw opgelegde belastingen. Van Houten had liever een gemeentelijke 
inkomstenbelastingg naast een rijksinkomstenbelasting. Door de heersende 
politiekee denkbeelden werd hij echter op een ander spoor gezet: 'Maar 
gedurendee den tijd van mijn Kamerlidmaatschap liep de stroom zoo con
stantt in de richting naar Rijksinkomstenbelasting, dat ik er telkens toe heb 
medegewerkt,, wanneer zij slechts diende ter vervanging van nog slechtere 
belastingen.'97 7 

Off Van Houten nu werkelijk veel invloed had of niet, minister Pierson 
besteeddee veel tijd aan het voorstel. Ook nu ontving hij aanzienlijke kritiek, 
enn na het verslag van de kamercommissie herzag hij zijn plannen puntsge
wijs.. Daarbij nam de tevredenheid over zijn ambtenaren af, en mopperde 
Piersonn in zijn dagboek: 'ik moest artikelen nieuw redigeren over punten, 
diee voor ambtenaren gesneden brood moesten zijn. In alles waren grove 
fouten.. Men heeft mij niet goed gediend.'98 Buiten de Kamer werd er goed 
opp de minister gelet. Zo waren veel plaatselijke Kamers van Koophandel 
krachtigg voorstander van aanname van de bedrij fsbelasting, vooral omdat 
gelijktijdigg de sterk bekritiseerde patentwet afgeschaft zou worden. Zij hiel
denn de vinger aan de pols door hun contacten met Tweede-Kamerleden 
enn bestookten de Kamer met adressen, die voor aanname van de bedrijfs-
belastingwett pleitten.99 In de periodieken bleef het evenwel opvallend stil, 
terwijll er geen noemenswaardige brochures werden gepubliceerd over het 
bedrijj fsbelasti ngwetson twer p.' °° 

Tenn slotte kon minister Pierson, na verscheidene aanpassingen, het 
'moeilijke'' wetsvoorstel naar de Kamer sturen: 

Eindelijkk is het werk Donderdag avond gereed gekomen. Voortdu
rendd kwamen er fouten aan het licht. Ik ben dood bang dat wij er 
dee laatste niet uit haalden. Vrijdag ging alles naar de Kamer, gisteren 
avondd had de vergadering van de leden plaats. [... ] Ik gevoel mij zeer 
afgetobdd van het inspannende werk en zal eenigen tijd noodig heb
benn om op streek te komen. Er wordt in ons land van een Minister 
veell gevergd.101 

Maarr tijdens de debatten, die in mei en juni 1893 werden gehouden, kreeg 
dee minister eer van zijn werk. Hij kon in zijn dagboek noteren: 
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Tott dus ver loopt alles goed, maar er blijven nog vele klippen te 
omzeilen.. De Kamer is gunstig gestemd, doch het komt er op aan, 
haarr in die stemming te houden. Goed prepareren van ieder punt 
blijftt de boodschap. Het blijkt nu echter wel, dat al de zorgen, aan de 
techniekk der wet besteed, niet vruchteloos zijn geweest.102 

Omdatt de nieuwe belastingwet een afschaffing van het oude patentrecht 
betekende,, leek er weinig ruimte om het voorstel te verwerpen. Want 
tegenn geen enkele directe belasting bestond al zo lang zoveel weerstand. 
Sindss de instelling ervan klaagde men over de veelal onlogische regels 
enn de vrijstelling voor de inkomsten uit staatspapieren en voor bepaalde 
beroepsgroepen,, zoals advocaten. Daarbij hief het patent belasting over 
hett geschatte inkomen en moest er betaald worden, ook al leed men in 
werkelijkheidd verlies. Een afschaffing van dit fiscale 'monster' kon dus bijna 
niett geweigerd worden.103 En de Kamer had tijdens de behandeling van de 
vermogensbelastingg zo sterk aangedrongen op een snel ontwerp voor het 
tweedee deel van de inkomstenbelasting dat men zichzelf te kijk zou zetten 
wanneerr men nu dwarslag. De kamerleden bogen zich tijdens de debatten 
voorall over technische details. De bedrijfsbelasting werd eind juni 1893 met 
555 stemmen voor en 34 tegen aangenomen. En nadat de Eerste Kamer haar 
ookk had goedgekeurd, was de gesplitste inkomstenbelasting, bestaande uit 
dee vermogensbelasting en deze bedrijfsbelasting, een feit. 

Velenn schreven het welslagen van deze hervorming toe aan de deskun
digheidd van minister Pierson. In een artikel in Vragen des Tijds werd de 
'duivelskunstenaar'1044 geëerd: 

Menn moge het met zijne beschouwingen eens zijn of niet, hem kan 
dee lof niet worden onthouden van met groote scherpzinnigheid en 
helderheidd van geest het gewichtige onderwerp te overzien en te 
behandelen,, terwijl hij zich zooveel mogelijk tot toenadering bereid 
verklaart.105 5 

Wellichtt werkte de politieke onervarenheid hierbij in het voordeel van Pier
son.. Waar anderen strikt op hun eigen standpunten bleven staan en geen 
duimbreedd toegaven, was Pierson de diplomatie zelve. Zijn beminnelijke 
aardd en grote kennis en kunde maakten enerzijds dat hij met velen mee 
konn denken en in zijn voorstellen waar mogelijk aanpassingen deed, an
derzijdss verleenden ze hem zoveel gezag dat een aantal tegenstanders voor 
zijnn argumentatie zwichtte. Ondertussen hield de minister zelf de blik op 
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dee toekomst gericht en voorzag hij, ondanks de belastinghervormingen, 
problemen.. Bij een persoonlijke terugblik op het jaar 1892 voorspelde hij 
reeds: : 

Err ging veel in mij om, bij de gedachte aan het vervlogen jaar. Het 
brachtt mij persoonlijk veel succes, maar om persoonlijk succes is noch 
wass 't mij te doen, en hoe langer hoe meer wordt het mij duidelijk, 
datt een werkelijke, afdoende, verbetering van ons belastingwezen ja 
vann geheel onzen politieken toestand niet te verkrijgen is zoolang het 
budgett niet aanmerkelijk daalt. Het is te hoog opgevoerd; daar ligt 
dee kwaal. Meer zorg dan voldoening alzoo.106 

Naa de aanname van de bedrijfsbelasting rustte de minister dan ook niet 
opp zijn lauweren. Hij was druk bezig met een nieuw wetsvoorstel voor 
dee personele belasting en het successierecht.107 De totstandkoming van 
dee belangrijkste belastinghervormingen betekende echter niet dat Piersons 
nieuwee voorstellen nu eenvoudig werden aangenomen. De eerste opbrengst 
vann de nieuwe vermogensbelasting viel tegen, en dat maakte de ruimte voor 
verderee hervormingen kleiner dan gedacht. En na het kunststuk dat de 
ministerr had volbracht, groeide de kritiek uit radicale hoek. Treub schreef 
inn februari 1894 in het Sociaal Weekblad een uiterst scherp artikel over het 
beleidd van de minister van Financiën, die volgens hem geen staatsman 
was.. Zijns inziens trakteerde Pierson de Kamer telkens op halfbakken ka
detjes,, die pas eetbaar werden nadat de Kamer ze had overgebakken. De 
toeschietelijkee opstelling van de Kamer schreef Treub toe aan de wil tot 
zelfbehoud.108 8 

Piersonss streven was om ook de gemeentelijke financiële nood aan te 
pakken.. Een eerste oplossing bracht in 1892 een noodwet, waarin de subsi
diess die het rijk aan de gemeenten uitkeerde werden verhoogd. Ondertussen 
broeddee de minister op een betere regeling: 'Het is stil aan het Bureau en 
ikk kon eindelijk eens beginnen aan de Gemeentefinancien. Nauwlettende 
studiee der jongste buitenl. wetgevingen is het begin; dat zet de gedachten 
inn beweging. Deze week hield vooral Engeland mij bezig.'109 Zijn denkwerk 
zouu echter niet worden omgezet in een volgend wetsvoorstel, want het kies-
wetsvoorstell bepaalde vanaf januari 1894 de politieke agenda en liet geen 
ruimtee voor de verdere plannen van de minister van Financiën. 



HOOFDSTUKK  8 • LIBERALE BELASTINGZEGE 265 5 

KieswetKieswet en val 

Dee belangrijkste kwestie voor het kabinet, boven zijn verdere ingrijpende 
plannen,, was een nieuwe kieswet. In september 1892 diende minister Tak het 
kieswetsvoorstell in en dat hield de gemoederen 'natuurlijk' onmiddellijk 
bezig."0 0 

Verruimingg van de voorwaarden waarop het kiesrecht werd verleend 
werdd door velen broodnodig geacht, want de belastingcensus leek ernstig 
achterhaald.. In het voorstel kreeg het overgrote deel van de mannelijke 
bevolkingg op verschillende gronden het kiesrecht. Binnen de liberale partij 
stondd men zeker niet unaniem achter Tak en zijn kieswet. Minister Pier-
sonn achtte de uitbreiding echter politiek noodzakelijk en noteerde in zijn 
dagboek: : 

Eenn klein land als het onze kan de groote stroomingen niet angstvallig 
buitensluiten,, zonder nóg kleiner te worden. Wij lijden aan de Onder 
Onsjes;; wij maakten onze politiek tot een gezellig praatje. Er moet 
strijdd komen over groote dingen, zullen wij werkelijk groot zijn.111 

Dee aanslag in de directe belastingen zou nog steeds gelden, maar was nu 
uitgebreid.. De voorgestelde grondslagen leidden echter tot felle discussies. 
Elkee grens was tenslotte discutabel en min of meer willekeurig. Bij dit 
voorstell hielden de liberalen hun 'ondergrens' aan, waarbij kiesbevoegdheid 
niett moest worden verleend aan mannen die van de bedeling leefden, 
analfabeett waren of een zwervend bestaan leidden. De hete adem van 
dee radicalen en socialisten, die zich sterk maakten voor een nog grotere 
uitbreidingg van het kiesrecht, speelde bij de ruime liberale interpretatie zeker 
mee.. Niet iedereen was het daarmee eens en minister Tak kreeg veel kritiek 
tee verduren. Ook in brochures en kranten verscheen veel commentaar en in 
dee Tweede Kamer broeide het. De rechtse oppositie had met dit vergaande 
voorstell een machtig wapen in handen en kon flink van leer trekken tegen 
dee liberalen in het algemeen en de ministers in het bijzonder. Maar ook 
gedeeltelijkee medestanders maakten het de regering moeilijk door vele 
amendementenn op de grondslagen voor te stellen. Het liberale kamerlid 
W.. de Meyier diende uiteindelijk een amendement in om de discussies over 
dee woninggrondslag te verhelderen. Hij stelde voor dat een kiesgerechtigde 
kostwinnerr een woning van minstens twee kamers moest bewonen. Voordat 
hethet kamerlid deze wijziging voorstelde, had hij zich ervan verzekerd dat het 
kabinett zich ermee kon verenigen. Minister Tak had dit bevestigd, maar 
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verklaardee de volgende dag in de ministerraad dat hij bij aanname van het 
amendement-Dee Meyier de wet in zou trekken. Pierson kon vervolgens 
noteren: : 

Mett 57-41 stemmen werd het amendement aangenomen, en daarop 
volgdee - in ons aller tegenwoordigheid - de onverwachte ministeri-
eelee verklaring. Mij deed zij, hoewel ik zéér gedubieerd heb, genoegen. 
[...]] Technisch was het [amendement] broddelwerk, in de praktijk 
zouu het tot de grootste onbillijkheden aanleiding hebben gegeven.112 

Zoalss bij het aantreden van het kabinet duidelijk was gemaakt, raadde de 
ministerr de regentes nu aan om de Tweede Kamer te ontbinden. Emma 
volgdee na enige briefwisseling het advies van Tak op. Van Tienhoven wilde 
niett meer met zijn collega's meegaan en vroeg ontslag, dat hij verkreeg. 
Dee rest van het kabinet zette zich in tijdens de hevige verkiezingsstrijd 
inn april 1894, die zich voornamelijk rond het voorstel van Tak afspeelde. 
Err ontstond een politieke scheiding van zogenoemde takkianen en anti-
takkianen,, die binnen alle partijen verdeeldheid bracht. Tak zelf leek de strijd 
nuchterr te bekijken, gezien het aan hem toegeschreven motto: 'Zoolang als 
zee nog op je schelden, heb je nog niet afgedaan.'113 Het bezorgde hem 
echterr geen overwinning, want slechts 44 van de 100 zetels werden na de 
herstemmingenn bezet door medestanders. Daarop trok het kabinet zijn 
conclusiess en bood ontslag aan. De behoudende liberalen die onder leiding 
vann J. Röell een regering vormden, haalden de kiesrechtkwestie tijdelijk van 
dee agenda door een gematigde uitbreiding voor te stellen, die aangenomen 
zouu worden. 

Ministerr Pierson trok zich, ondanks de vele verzoeken om zich kandidaat 
tee stellen voor de Tweede Kamer, terug uit de politiek. Zijn tijd van rust en 
studiee zou echter niet lang duren, want drie jaar na de val van het kabinet-
Vann Tienhoven-Tak van Poortvliet werd hem gevraagd een ministersploeg 
samenn te stellen. Van 1897 tot 1901 leidde hij een kabinet dat bekend zou 
komenn te staan als het kabinet van de sociale rechtvaardigheid.114 En tot 
zijnn grote vreugde werd tijdens zijn regering zijn liefdevoor het Oranjehuis 
bekroondd met de inhuldiging van prinses Wilhelmina als koningin. 
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NasleepNasleep van Piersons inkomstenbelasting 

Dee opbrengst van de belastingen was niet naar ieders tevredenheid, in ieder 
gevall niet voor de minister zelf. Toch bleef Pierson vertrouwen hebben in 
dee zaak en hij schreef in september 1894, naar aanleiding van tegenvallende 
cijfers:: 'Op den duur zullen mijne wetten ook uit fiscaal oogpunt zeer wel 
voldoen,, daarvan ben ik vrij zeker. Maar dat zij het aanvankelijk niet doen 
iss mij een oorzaak van veel verdriet.'115 

Dee totale belastingopbrengst van het rijk week na de invoering van de 
inkomstenbelastingg van Pierson weinig af van voorgaande jaren. Maar voor 
dee belastingbetalers veranderde er door de hervorming wel wat. Diegenen 
diee veel directe belastingen moesten betalen, werden zwaarder belast, terwijl 
dee indirecte heffingen sterk daalden.tl6Bij een kleine groep belastingbetalers 
wakkerdee dit de afkeer van de fiscus dusdanig aan dat in 1894 de sputterende 
Vereenigingg tot het Weigeren van Belastingbetaling werd opgericht. Ook 
opp het persoonlijk vlak kreeg Pierson met nagekomen verwijten over zijn 
hervormingenn te maken. In juni 1894 wilde hij, samen met een aantal van 
zijnn collega's uit het gevallen kabinet, lid worden van de Haagse heren
sociëteitt 'De Witte'. Maar zijn tegenstanders smeedden een complot om 
hett lidmaatschap van Pierson te voorkomen. In zijn dagboek deed Pierson 
verslag: : 

Eenn curieus incident. Ik hing voor als gewoon lid der Witte Soci
ëteit,, en het bericht had zich verbreid - de Couranten maakten er 
meldingg van - dat men mij wilde deballoteeren. Dank zij een drie 
maall grootere stemming dan immer plaats had (er werden bijna 600 
stemmenn uitgebracht) is dit fraaie plan verijdeld. Natuurlijk vond de 
oppositiee haar grond in de belastingen.117 

W.H.. de Beaufort was zeer verontwaardigd over het incident, maar herin
nerdee zich ook dat de minister de belediging waardig droeg: 

Hett was dubbel erg dat men op deze wijze zijne boosheid tegenover 
Piersonn koelde omdat hij zelf vermogend was en in zijne belastingen 
niett onbelangrijk bijdroeg. Maar de Hagenaar, die in den regel zijn 
inkomenn tot op den laatsten cent verteert, is nu eenmaal op het 
puntt zijner beurs uiterst gevoelig. Ik heb Pierson nooit over deze 
schandaligee behandeling hooren klagen, noch kunnen bemerken dat 
zijj bij hem eenigen wrok had opgewekt."8 
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Intussenn wachtte het belastingstelsel nog op aanpassingen in de perso
nelee belasting en de gemeentefinanciën, zaken waarover Pierson zich wel 
hadd gebogen, maar die door de val van het kabinet geen doorgang had
denn gevonden. Zijn opvolger bij het departement, J.R Sprenger van Eyk 
(1894-1897),, had in Indië de belastingen hervormd en kon geen voorstan
derr van Pierson genoemd worden. Toch steunde hij bij zijn voorstellen 
voorr verdere hervormingen op de voorbereidingen van Pierson die op 
hethet departement lagen te wachten. Het resultaat was een herziening van 
dee personele belasting in 1896, waarbij de heffing werd vereenvoudigd en 
doorr de herziening van de huurwaardee en een kinderaftrek gunstiger uit
paktee voor de middenstand. Een jaar later werd de verhouding tussen het 
rijkk en de gemeenten beter geregeld door de financiële verhoudingenwet. 
Dee grondslag van de rijksuitkering aan de gemeenten werd hierbij het 
inwonertal.. Ook werden de veroorloofde gemeentelijke heffingen nader 
omschreven,, waarbij de hoofdelijke omslagen - de gemeentelijke inkom
stenbelastingg - driekwart van de plaatselijke belastinginkomsten moesten 
gaann uitmaken. Na een paar jaar bleek deze een te zware last voor de 
armeree bevolking te zijn door de geringe mate van progressie, waardoor 
dee tarieven te hoog bleken. In 1900 volgde een aanpassing, waarbij on
derr meer een grotere progressie in de hoofdelijke omslagen werd inge
voerd.'19 9 

Ookk de splitsing van de inkomstenbelasting werd door een latere minis
terr van Financiën aangepakt. Treub, de radicale liberaal die zoveel kritiek 
opp Pierson had gehad, werd in 1914 zelf hoofd van het departement. Toen 
dee schatkist onder invloed van de Eerste Wereldoorlog in nood dreigde 
tee geraken, smolt hij de bedrijfs- en vermogensbelasting tot één geheel, 
waardoorr de inkomsten uit verschillende bronnen werden opgeteld en de 
progressiee sterker werkte. Deze hervorming kostte de minister door de oor
logsomstandighedenn in West-Europa weinig moeite. Aan de grondslagen 
vann Piersons belastingstelsel veranderde hij evenwel weinig en tot het eind 
vann de twintigste eeuw bleef er een rechte lijn te trekken naar het fiscale 
stelsell van Pierson.120 

1891-1894 1891-1894 

Bijj het aantreden van het liberale kabinet-Van Tienhoven-Tak van Poort-
vliett waren de kansen voor een succesvolle liberale politiek bijzonder gun
stig.. Het ging Nederland economisch steeds beter. De inkomsten van de 
staatt waren voldoende, ondanks de stijging van de uitgaven. Ook was de 
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liberalee eenheid toegenomen, daar de liberalen zich tijdens het christe
lijkee kabinet-Mackay meer aaneengeschaard hadden, voornamelijk binnen 
dee Liberale Unie. Met de formulering van haar standpunten maakte de 
liberalee partij duidelijk waar volgens haar het evenwicht tussen de ver
antwoordelijkhedenn van de staat en het particuliere initiatief lag. Hoewel 
zee veel belang hechtte aan individuele initiatieven, werden de taken van 
dee staat steeds belangrijker geacht voor de totstandkoming van de meest 
idealee maatschappij. Sociaal-liberale denkbeelden kregen de overhand en 
aanhangerss van die richting vormden in 1891 een kabinet met een strak 
regeerprogramma. . 

Voornaamstee punt op de politieke agenda was de invulling van een 
nieuwee kieswet. Maar voordat deze aan de volksvertegenwoordiging werd 
voorgelegd,, zou het belastingstelsel onder de loep worden genomen onder 
leidingg van Nicolaas Gerard Pierson (1891-1894). Hij leek de enige die 
hervormingsvoorstellenn kon ontwikkelen die een kans maakten en na hevige 
drukk van zijn politieke vrienden gaf de econoom toe. Om de riskante kieswet 
voorr te zijn, haastte Pierson zich om met voorstellen te komen. 

Hett eerste gedeelte van de voorstellen, ingediend in maart 1892, leidde 
binnenn en buiten de Kamer tot veel gesputter. Maar de minister kon een 
meerderheidd overtuigen van de noodzaak ervan en in september 1892 werd 
dee belasting op het vermogen ingevoerd. De belasting op dee inkomsten uit 
bedrijff en beroep, waardoor een einde zou komen aan het patentrecht, werd 
inn oktober 1893 nog soepeler aangenomen. Daarmee werd een gesplitste 
inkomstenbelastingg van kracht, terwijl verschillende indirecte heffingen 
werdenn verlaagd. Na het debacle met de kieswet kregen de plannen van 
ministerr Pierson voor verdere hervormingen in de belastingen en in de 
financiëlee verhouding met de gemeenten door de vall van het kabinet geen 
kanss meer. 

Dee invoering van een gesplitste inkomstenbelasting, die in 1892-1893 
vann kracht werd, bleek mogelijk door een samenspel van gunstige om
standigheden.. De schatkist gaf geen reden tot onrust; de grondwettelijke 
verbondenheidd van het kiesrecht met fiscale heffingen was doorbroken; 
dee politieke opvattingen waren in meerderheid verschoven ten gunste van 
sociaal-liberalee denkbeelden; en de kundige en beminnelijke Pierson was 
bereidbereid gevonden wetsvoorstellen samen te stellen. Daarbij bleken de voor
stellenn geen algemene belastingverhoging of omvangrijke inkomensher-
verdelingg in te houden: tegenover de verhogingen in de directe heffingen 
stondenn verlagingen in de indirecte belastingen en een afschaffing van het 
verafschuwdee patentrecht. Een parlementaire meerderheid verkoos het her-
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nieuwdee stelsel boven het oude. De weg van de hervormingen die Nederland 
hierdoorr volgde was, gezien de gelijksoortige veranderingen in de omrin
gendee landen, geenszins uitzonderlijk. 

Mett het nieuwe belastingstelsel werd recht gedaan aan de vrijwel alge
menee wens om het inkomen uit het vermogen in portefeuille uit billijk
heidsoverwegingenn te belasten. Door het hervormde stelsel bestonden er 
voortaann geen inkomsten meer waarover géén belasting verschuldigd was. 
Dee sociaal-liberale idealen - geen uitzonderingen in de belastingheffing en 
eenn gelijkmatige en gelijkgerechtigde bijdrage in de kosten van de natie van 
allee burgers - werden met de hervormingen van Pierson fiscaal verwezen
lijkt. . 



CONCLUSIE E 

Hett  grillig e pad naar  een 
rijksinkomstenbelastingg in Nederland 

Tussenn 1840 en 1893 speelde het belastingdebat met wisselende intensiteit een 
roll in de Nederlandse politiek. Daarbij streden financiële, fiscale en sociale 
argumentenn om voorrang in de pleidooien voor of tegen een hervorming 
vann het belastingstelsel. De sociaal-economische en politieke achtergronden 
warenn van grote invloed op het verloop van de belastingdiscussie en de 
concretee argumentatie in die discussie. Maar ook de persoonlijkheden en 
voorkeurenn van de verschillende ministers van Financiën speelden een rol 
tijdenss de decennia van voorstellen en debat. 

All vóór 1840 had zich de noodzaak van een hervorming van het belas
tingstelsell aangekondigd. Tijdens het koningschap van Willem 1 was het 
strevenn gericht op de aflossing van de nationale schuld en rentebetalin
gen,, en tegelijkertijd op nieuwe investeringen. Dit had een ingewikkelde 
zoektochtt opgeleverd naar een goede financiële koers, met de koning in 
eenn centrale rol. Een ondoorzichtig en geheim financieel bestuur was het 
resultaat.. Tegelijk werd een groter beroep op de koloniën gedaan door de 
instellingg van het cultuurstelsel. Dit verhinderde echter niet dat de schuld, 
voorall door de kostbare reactie op de Belgische afscheiding, bleef stijgen en 
dee begroting zwaar onder druk kwam te staan. 

Politiekee verwikkelingen leidden in 1840 tot een grondwetsherziening. 
Niett alleen werd een herverdeling van de politieke macht gewenst, ook wilde 
menn meer openbaarheid in het bestuur. Met machtiger ministers en een in
vloedrijkerr parlement moest Willem n het hoofd bieden aan de stortvloed 
vann kritiek die na de bekendmaking van de nationale financiële situatie 
losbarstte.. Ter voorkoming van het gevreesde bankroet van de Nederlandse 
staatt zocht men naarstig naar een verruiming van de middelen. De aan
dachtt die daarnaast aan pauperisme werd besteed was opvallend groot en 
leiddee tot oproepen voor vermindering van de accijnzen op de eerste le
vensbehoeften.. De tegenstrijdige doelen van de regering, vergroting van de 
belastinginkomstenn enerzijds en een evenwichtiger verdeling van de lasten 
anderzijds,, deed de aandacht voor de houders van grote portefeuilles met 
staatspapierenn sterk toenemen. Voor deze 'couponknippers', die inkomen 
verkregenn zonder daarvoor te hoeven werken, werd steeds minder begrip 



272 2 OMWILL EE DER BILLIJKHEI D 

opgebracht.. Toen in 1842 de Britse regering besloot tot het belasten van 
dezee groep als onderdeel van een income-tax, leek dat voor de Nederlandse 
problemenn een oplossing. 

Maarr de minister van Financiën die deze maatregel in de jaren veertig 
voorstelde,, kreeg het parlement geenszins mee. Om de natie toch van een 
staatsbankroett te redden, moest minister Van Hall in 1844 zijn toevlucht 
nemenn tot een lening tegen lage rente, die de burgers onder de dwang 
vann een heffing op de bezittingen werd aangeboden. Dat gaf tijdelijk wat 
financiëlee ruimte, zodat de pleidooien voor een belastinghervorming op 
grondd van financiële argumenten voorlopig verstomden. 

Hett politieke klimaat was in de jaren veertig nogal roerig. Toen de eerste 
schrikk over de financiën geluwd en de ergste nood gelenigd was, ontstond er 
ruimtee om het sociale element in de discussie uit te bouwen. Dit was door het 
pauperismedebatt naar voren gebracht, en het werd door de hervormings
gezindee liberalen opnieuw gebruikt in de discussie over rechtvaardigheid 
inn het belastingstelsel. Het paste binnen hun streven naar een maatschappij 
mett gelijke kansen voor iedereen en een economisch systeem dat gebaseerd 
wass op vrijhandel. Hiermee kreeg het pleidooi voor een belastinghervor
mingg naast economische en fiscale argumenten tevens een sociale basis en 
werdd de eis voor een 'billijk' stelsel gegrond. Rond de grondwetsherzie
ningg van 1848 diende de liberale minister van Financiën Van Bosse dan 
ookk driemaal een wetsvoorstel voor belastinghervormingen in. Accijnsver
lagingenn en verhoging van directe belastingen voor de rijkere lagen van de 
bevolkingg moesten de middelen vergroten én de belastingdruk verschuiven. 
Maarr ondanks de groeiende aanhang voor de liberale denkbeelden lukte het 
dee minister niet het belastingstelsel te wijzigen. De hoge vlucht die de ba
tigee saldi uit Nederlands-Indië namen, zwakten de financiële noodzaak van 
zijnn voorstellen danig af. En blijkbaar telde het 'billijkheidsargument' niet 
zoo zwaar dat Van Bosse een kamermeerderheid kon vinden. Wel intensi
veerdee het debat zich door zijn voorstellen en werden de standpunten in 
commentarenn scherper geformuleerd. 

Opmerkelijkk genoeg voerde de conservatieve tegenbeweging, die in de 
jarenn vijftig aan de macht kwam, wel veranderingen door in de belastingen. 
Dankzijj de ruime Indische baten kon het pad dat reeds op gemeentelijk 
niveauu werd gevolgd ook landelijk worden betreden. De gemeenten wa
renn eind jaren veertig al begonnen met het verminderen van de accijnzen, 
onderr invloed van de groeiende protesten tegen de hoge prijzen en han
delsbelemmeringen.. De liberale grondwetsherziening en de gemeentewet 
bevorderdenn deze verlagingen en de rijksoverheid zette de trend door. Dit 
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stimuleerdee de economische opleving, waardoor de roep om belastingver
lagingenn op grond van economische argumenten tijdelijk minder luid werd. 
Err was echter geen einde gekomen aan het debat over sociale rechtvaardig
heidd in het belastingstelsel. 

Ondertussenn groeide het sociale bewustzijn. Geleidelijk nam een nieuwe 
groepp liberalen de hervormingsgezindheid over van de liberalen van 1848 en 
streefdee deze hen daarin voorbij. Liberalisme betekende voor hen niet alleen 
hett opheffen van regels en belemmeringen in het handelsverkeer, maar ook 
hett tegengaan van maatschappelijke uitwassen. Zij pleitten voor een meer 
actievee opstelling van de staat en een uitbreiding van zijn taken. Deze 
moestenn grotendeels gefinancierd worden door de belastingopbrengsten, 
zekerr toen de Indische baten vanaf het midden van de jaren zestig belangrijk 
terugliepen. . 

Terwijll de politieke tegenstellingen zich verscherpten, kristalliseerden de 
denkbeeldenn over belastingen zich verder uit. Onder leiding van Pierson 
ontstondd een debat waarin de theoretische en morele fundamenten van het 
stelsell en de richting van de hervormingen stapsgewijs werden ontleed en 
vormgegeven.. De belangstelling voor de wetenschappelijke basis waarop 
dee formulering en berekening van de belastinghervormingen stoelden nam 
sterkk toe. Ook nam de aandacht voor sociale misstanden en mogelijke 
oplossingenn door de overheid toe. Hierdoor floreerde het debat over be
lastinghervormingen.. Tot een besluit kon men in de politiek echter niet 
komen.. De toegenomen politieke verdeeldheid en de beginnende partij vor
mingg zorgden voor ingewikkelde politieke manoeuvres, waarbij de groepen 
elkaarr flink dwarszaten in een poging de eigen eisen af te dwingen. 

Inn de jaren zeventig leken de omstandigheden voor een hervorming 
vann het belastingstelsel optimaal. Terwijl de uitgaven van de rijksoverheid 
blevenn stijgen, waren de inkomsten uit Indië nagenoeg opgedroogd. In de 
belastingdiscussiess leek een meerderheid van de politici en de kiezers voor
standerr van een vermindering van indirecte heffingen en een verzwaring 
vann directe. De voorstellen die door liberale ministers van Financiën ge
daann werden, leidden echter tot veel kritiek en ketsten telkens af. Enerzijds 
lekenn de voorstellen zelf niet goed in elkaar te zitten, anderzijds voerde men 
rondd alle regeringsvoorstellen een politieke machtsstrijd, waardoor weinig 
bereiktt werd. 

Gaandewegg namen de voorstanders van hervormingen hier geen genoe
genn meer mee. De roep om tot daden over te gaan werd telkens luider. 
Dee verwijten aan de conservatieve en confessionele regeringen in de jaren 
tachtigg waren scherp en werden vergezeld van initiatiefwetsvoorstellen. Het 
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geduldd van de hervormingsgezinden leek op te raken. De belastingkwestie 
kwamm steeds hoger op de agenda van de liberalen te staan, en zij vonden 
medestanderss in de groeiende groep die links van hen stond, de radicalen en 
socialisten.. Het compromis in 1887 dat de machtsstrijd rond het onderwijs 
voorlopigg dempte, verminderde tevens de politieke tegenstellingen. En toen 
hett kiesrecht grondwettelijk werd ontkoppeld van het belastingstelsel, leek 
dee weg vrij om, wanneer er een fiscaal kundig voorstel lag, tot een besluit 
overr de belastingen te komen. 

Mett Pierson op de ministerszetel, die een doordacht voorstel indiende 
maarr tegelijk openstond voor aanvullingen en kritiek, met de belofte ook 
hett kiesstelsel aan te pakken, met een schatkist die voldoende gevuld was 
maarr waar een steeds groter beroep op gedaan werd, en met een relatief 
coherentee regering en een liberale kamermeerderheid, bleken na meer dan 
vijftigg jaar voorstellen en debatten de omstandigheden gunstig genoeg om, 
mett het argument van een billijke belastingverdeling voor alle burgers, een 
inkomstenbelastingg in te voeren. 

DeDe financiën 

Aann de geschiedenis van de voorstellen voor een vorm van inkomsten
belastingg en de debatten die de voorstellen begeleidden, lagen complexe 
structuren,, feiten en denkbeelden ten grondslag. Naast de soms sterk wis
selendee politieke omstandigheden en ideologische tegenstellingen vormde 
dee staathuishoudkundige situatie van de Nederlandse staat een cruciale 
component. . 

Dee sociaal-economische omstandigheden waren tussen 1840 en 1900 
bepaaldd geen constante. Door fundamentele economische ontwikkelingen, 
dee beginnende en zich doorzettende industrialisatie en de geleidelijke maar 
belangrijkee stijging van de reële lonen veranderde er veel. Niet alleen in 
dee economische structuur van Nederland, waar de industrie een steeds 
aanzienlijkerr plaats innam, maar ook in het leven van de bevolking. Heerste 
err in de jaren veertig op grote schaal somtijds bittere armoede, aan het 
eindd van de eeuw was die in grote mate teruggedrongen en konden de 
meestee mensen redelijk rondkomen. Al met al werd Nederland industrieel 
enn getalsmatig een drukker, maar tegelijk ook een rijker land.' 

Dee financiën van de staat stonden er aan het eind van de negentiende 
eeuww ook behoorlijk voor. De overheid leende nog wel geld en had niet altijd 
eenn sluitende begroting, maar de nood was wel eens hoger geweest. Het drei
gendee staatsbankroet dat rond 1840 zo dichtbij was geweest, had nog lange 
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tijdd door de hoofden van de bezorgde burgers gespeeld. Nadien bleef de 
overheidd bijzonder huiverig om nieuwe leningen aan te gaan. Deze inkom
stenbeperkingg plaatste de middelen in het centrum van de belangstelling. Er 
wass eenvoudigweg jaarlijks veel geld nodig om de rente te betalen, de begro
tingg sluitend te maken en aan de groei van de overheidsuitgaven te voldoen. 
Dee genereuze Indische baten waren dan ook een bijzonder welkome aan
vullingg op de middelen en drongen de noodzaak van een verhoging van de 
belastingenn naar de achtergrond. Het wegvallen van die inkomsten uit Indië 
viell gelijk met het begin van het tijdperk waarin de overheid telkens meer ta
kenn op zich nam. Dat betekende tevens een sterke stijging van de uitgaven,2 

watt andermaal de aandacht voor de belastinginkomsten deed toenemen. 
Well was door de gestage schuldaflossing meer kapitaal beschikbaar geko
menn voor investeringen in de industrie. De daaruit voortkomende econo
mischee ontwikkelingen verhoogden op hun beurt de belastingopbrengsten 
enn maakten zo weer geld en kapitaal vrij voor de versterking van de infra
structuur.. Hiermee verdween ook de grootste angst voor het aangaan van 
leningen,, en daardoor maakte de overheid weer makkelijker schulden voor 
uitgavenn waarvan men veronderstelde dat ze zichzelf terug zouden betalen. 
Echter,, vergeleken met 1840, toen 59 procent van de begroting wegvloeide 
naarr de houders van staatspapieren, viel het in 1890, met 'slechts' een klein 
kwartt van de begroting bestemd voor de couponknipper, nog alleszins mee.3 

Onderr economisch en financieel zeer verschillende omstandigheden 
boogg men zich over het belastingstelsel. De rol die aan de belastingen werd 
toegekendd veranderde daarbij. Door de jaren heen bleven de afdrachten die 
dee bevolking deed de belangrijkste inkomstenbron van de overheid, maar 
hett antwoord op de vraag wie hoeveel moest betalen was aan veranderende 
argumentenn onderhevig. Toen in 1840 duidelijk werd hoe deplorabel de 
toestandd van de staatsfinanciën was, leken voldoende inkomsten de groot
stee zorg. De accijnzen waren in de jaren daarvoor, onder meer ten bate van 
hett staande leger na de Belgische afscheiding, sterk gestegen. Dit bleek de 
eenvoudigstee manier van heffen, die de minste protesten van invloedrijke 
burgerss opriep. In de jaren veertig bleven die accijnzen en andere indi
rectee belastingen als tollen en rechten, ondanks de groeiende zorg over de 
armoedee en werkloosheid, een groot deel van de belastinginkomsten uitma
ken.. De voornaamste reden waarom een hervorming van het belastingstelsel 
terr sprake kwam, was de financiële urgentie. Slechts een enkeling zag in de 
hervormingg van het stelsel een middel tot vermindering van de sociale nood. 

Tochh hadden de min of meer revolutionaire gebeurtenissen die eind 
jarenn veertig in binnen- en buitenland plaatsvonden hun weerslag op het 
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belastingstelsel.. Toen de Indische baten in de jaren vijftig in dusdanige mate 
binnenstroomdenn dat er tijdelijk weinig begrotingsproblemen waren, greep 
menn deze kans aan om accijnzen af te schaffen. 

Enerzijdss werden daarin de economische denkbeelden van de liberalen, 
diee vanaf 1848 hun stempel op de politiek drukten, gevolgd. Vrijheid in 
handell en gelijkheid in burgerschap: daar hoorden in de ogen van Thor-
beckee en de zijnen minder accijnzen en andere handelsbelemmeringen bij. 
Dee conservatieve stroming die in de jaren vijftig aan de macht kwam, 
volgdee die denkbeelden, hoewel hun stimulans voor accijnsafschaffingen 
wellichtt meer in de angst of zorgzaamheid voor een oproerig volk dan in 
hethet prikkelen van de vrijhandel lag. Daarbij volgden ze de fiscale praktijk 
opp gemeentelijk niveau. Daar was men op veel plaatsen al in de jaren veer
tig,, onder druk van armoede en oproer, overgegaan op verlagingen van 
verschillendee indirecte heffingen die onevenredig zwaar op de armere be
volkingslagenn drukten. Ter compensatie van de gederfde middelen werden 
velerleii experimenten met belastingen op de inkomsten of het vermogen 
gedaan.. Die lokale praktijk werd uiteindelijk in de gemeentewet van 1865 
bestendigd. . 

Doorr de verlagingen van accijnzen verminderde het aandeel van de in
directee belastingen tussen 1850 en 1890 van 74 procent naar 60 procent 
vann de totale belastingopbrengst.4 Hierdoor veranderde, ook zonder de 
vaakk bepleite rijksinkomsten- of vermogensbelasting, in de tweede helft 
vann de negentiende eeuw de balans tussen directe en indirecte belastingen. 
Heffingenn op de consumptie werden minder belangrijk, terwijl heffingen 
gekoppeldd aan het loon verkregen door 'eerlijke' arbeid centraler kwamen te 
staan.. En daarmee groeide het aandeel van directe heffingen in de totale be
lastingopbrengst.. Als equivalent voor accijnsafschaffingen en als aanvulling 
opp de begroting werd de personele belasting op luxe-uitingen verhoogd. Die 
heffingg bracht, dankzij de toename van de welvaart, telkens meer op. Tussen 
18500 en 1890 steeg de opbrengst van de personele belasting van 6,5 miljoen 
naarr 11,2 miljoen gulden.5 De grondbelasting werd minder gebruikt om de 
verlagingenn te compenseren, hoewel daar wel veel over geklaagd werd. Ten 
slottee stegen de opbrengsten van het patentrecht tussen 1850 en 1890 van 
2,66 naar 4,7 miljoen gulden.6 Hier leken vooral de economische verbete
ringenn en industriële ontwikkeling debet aan. En ook al bracht het patent 
relatieff weinig op, voor veel kleine ondernemingen was het een grote last, 
terwijll er tevens grote onregelmatigheden in de wetgeving rond het patent 
bestonden.. Naast de accijnzen ondervond van alle bestaande belastingen 
hethet patentrecht dan ook de meeste kritiek. 
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Opmerkelijkk was dat er in de jaren van de Indische geldstroom, toen 
err voldoende financiële ruimte was om het belastingstelsel grondig te her
vormen,, geen fundamenteel debat werd gevoerd. Men spitste zich vooral 
toee op een economische politiek van de korte termijn en schafte stapsge
wijss enkele accijnzen af die de ontevredenheid en armoede bevorderden. 
Dee liberalen wilden in de jaren vijftig en zestig wel de inkomsten uit ef
fectenn (waaronder de staatspapieren) belasten, maar meer uit overwegin
genn van rechtvaardigheid en financiële overwegingen dan als onderdeel 
vann een nieuw doordacht belastingstelsel. En toen eind jaren zestig de ba
tenn uit Indië begonnen op te drogen, lag er geen plan met equivalenten 
klaar. . 

Well werd de druk om tot belastingverhogingen over te gaan, dankzij de 
groeii van de overheidsuitgaven die zich in de jaren zeventig aankondigde 
enn die de decennia erna doorzette, verhoogd. Tegelijk zette het politieke en 
wetenschappelijkee debat in, waarbij de belastingen, naast hun functie als 
inkomstenbronn van de overheden en als economisch instrument, een rol 
kregenn in de vooruitgangsideologie. Steeds meer werden heffingen gezien 
alss een instrument om maatschappelijke en sociale hervormingen aan te 
wakkerenn en te sturen. En in 1892-1893 kwam er met de wetgeving van 
Piersonn voor de gesplitste inkomstenbelasting een voorlopig einde aan de 
discussiee over de inrichting van het belastingstelsel. 

Fiscaall was het een voorzichtig voorstel en was er geen sprake van een 
totalee omwenteling van het belastingsysteem. Het patent werd omgesmeed 
tott een bedrij fsbelasting die rechtvaardiger en effectiever werd geacht door 
dee vermindering van uitzonderingsgevallen en door de heffing op de wer
kelijkee inkomsten. En een belasting op de inkomsten uit vermogen was een 
opvullingg van een lacune die reeds decennialang een doorn in het oog van 
velenn was geweest. Deze heffingen op de inkomsten zouden tezamen in 1900 
111 procent van de totale belastingopbrengst uitmaken. De vermindering van 
hett aandeel van de accijnzen zette door, met uitzondering van de accijnzen 
opp suikeren gedistilleerd. Het resultaat van de hervormingen van 1892-1893 
wass een belastingstelsel waarin de heffingen minder zwaar op de armere be
volkingslagenn drukten. In hoeverre die vermindering van de belastingdruk 
aann de herziening te danken was of aan de stijging van de welvaart, is echter 
moeilijkk te zeggen.7 

Dee hervormingen van Pierson werden een afdoend antwoord geacht op 
fiscale,, economische en sociale klachten. Zo leken ze een oplossing voor een 
ongelijkheidd die vooral door groepen in de binnenlandse provincies werd 
gevoeld.. Daar wogen de heffingen op huizen en land veelal zwaarder dan in 
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Holland.. Diegenen die veel betaalden voor hun huizen en grondbezit, zagen 
dee onbelaste inkomsten uit effecten als een groot onrecht.. En juist de rijkste 
inwonerss van Holland stonden bekend als grote 'portefeuillehouders'. 

Dee verschillen tussen land- en kustprovincies waren reeds bij de afge
dwongenn lening in 1844 duidelijk naar voren gekomen. De bedragen die in 
dee kustprovincies voor de lening waren opgebracht stonden in schril con
trastt met de geringe deelname in de landprovincies. De financieel krachtige 
elitee in Holland verkoos 'uit vaderlandsliefde', maar op het nippertje, voor 
eenn financiering van de staatstekorten tegen een lage rente in plaats van een 
heffingg op hun vermogen. Het bestendigde hun positie van geldschieter en 
redderr van de natie, maar deed ook de oppositie tegen de 'haute finance' 
toenemen.. De veelvuldige veroordeling van de gemakzuchtige couponknip
per,, die onbelast en karakterloos een lui leventje leidde, werd vaak gehoord. 
Dee liberalen en hun medestanders kwamen in de jaren veertig in opstand te
genn deze laag van Hollandse regenten, die verantwoordelijk werd gehouden 
voorr de enorme staatsschuld. Door de Hollandse elite zwart af te schilderen 
enn hun gebrek aan arbeidsethos tegenover de deugdzame liberale burgers, 
veelall afkomstig uit de landprovincies, te plaatsen, probeerden de liberalen 
hunn aanhang te vergroten. Het zou op een overwinning van de liberalen 
uitlopen,, hoewel er pas met Piersons hervormingen een eind kwam aan de 
bevoorrechtee fiscale positie van de financiële elite. 

Behalvee de machtsstrijd tussen de opkomende liberalen en de financiële 
elitee in de jaren veertig en de confrontaties rond de belastinghervormingen 
vann Pierson speelden zich in de tussenliggende decennia verschillende 
politiekee gevechten af over de rol en invulling van de staatsfinanciën en 
hethet fiscale systeem. Daar probeerden meerdere groepen hun invloed op uit 
tee oefenen, wat resulteerde in het beschreven afwisselende palet van debatten 
enn wetsvoorstellen rondom een inkomstenbelasting. Politieke praktijk en 
ideologischee beweegredenen wisselden elkaar daarbij af. 

DeDe politiek 

Rondd 1800 had zich een nationale machtsstrijd afgespeeld over de financiële 
zeggenschap.. Ook toen was de betaling van de lasten die de vele staatslenin
genn veroorzaakten inzet van de strijd, samen met het gezagg over de besteding 
vann de opgebrachte gelden. Hierbij was de belangrijkste vraag of de financi
ëlee autoriteit bij de provincies of bij een centrale overheid moest liggen. De 
provinciess delfden het onderspit, maar toch werkte deze strijd in de jaren 
veertigg nog steeds door. Weliswaar was het in essentie een conflict tussen de 
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minderr financieel krachtige landprovincies en de rijke kustprovincies; de 
verwevenheidd van de Hollandse financiële elite en de centrale regering leek 
zoo intens dat ze grotendeels als eikaars woordvoerders werden gezien. 

Hett parlement, samengesteld uit provinciale vertegenwoordigers, werkte 
bijj financiële regeringsplannen dan ook dikwijls tegen. De koning stond 
tussenn de regering en het parlement in en moest daarnaast ook zijn eigen 
belangenn behartigen. In 1843, toen minister Van der Heim een inkomsten
belastingg voor ambtenaren, een rentebelasting en een uitbreiding van het 
successierechtt voorstelde, probeerde de koning de volksvertegenwoordigers 
informeell te beïnvloeden bij hun keuze. Er was veel geld nodig om de rente 
opp de staatsleningen te kunnen blijven betalen en om het land voor een 
bankroett te behoeden. De regering en de Hollandse vertegenwoordigers 
wenstenn enerzijds een betaling van die rente, en dus voldoende inkomsten 
voorr de staat; anderzijds was de afroming van die rentebetalingen door 
dee voorgestelde rentebelasting voor deze groep geen prettig vooruitzicht. 
Veell parlementsleden uit de landprovincies wilden de inwoners van hun 
provinciess niet laten meebetalen aan de staatsschuld, die de schuld van de 
Hollanderss werd geacht, maar een heffing op die rente was in hun ogen 
terecht.. Met zulke uiteenlopende belangen waren de intrekking van de 
voorstellenn en de aftocht van de minister onvermijdelijk. 

Vann Hall pakte de politieke strijd over de financiën handiger aan. Hij 
wistt wat hij wilde en hoe hij het moest spelen. De geldnood werd met 
hethet jaar nijpender en de geldschieters werden door hem eenvoudigweg 
voorr het blok gezet. Door de burgers bij de besluitvorming te betrekken, 
doorr hen de lening te laten volschrijven, kweekte de minister voldoende 
steunn voor zijn financiële overlevingsplan. Ondanks het gesputter lukte 
hethet de minister de neerwaartse spiraal van aanzwellende rentelasten te 
doorbrekenn door de creatie van financiële ruimte, die hij gebruikte om de 
rentepercentagess belangrijk te verlagen. Van Hall wist wat hij voorstelde. 
Eenn heffing op het vermogen, de stok achter de deur van Van Hall, joeg de 
grootstee portefeuillehouders zoveel schrik aan dat de minister hen daarmee 
konn chanteren. Tenslotte was de rijkste bovenlaag voor zijn inkomen voor 
eenn belangrijk deel afhankelijk van de staatsuitgaven. Het krediet van de 
staat,, de verzekering van het functioneren van het staatsbestuur én van hun 
inkomen,, moesten dan ook worden gegarandeerd. Ook de koning werd 
doorr de plannen van zijn minister overvleugeld, en hij moest de 'redder des 
vaderlands'' wel steunen. 

Nadatt Van Halls 'monsterwet' de ergste financiële nood had gelenigd, 
ontstondd ruimte voor meer politieke strijd. De grondwetsherziening van 
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18400 was een eerste aanzet tot meer openbaarheid en democratie geweest, 
enn de groep liberalen die onder leiding van Thorbecke meer invloed opeiste, 
vroegg om een uitbreiding van politieke hervormingen. Dit compliceerde de 
machtsstrijdd die tussen koning, ministers en parlement werd gevoerd danig. 
Mett het groeiende liberale geluid werden de belangen van de landprovincies 
deelss verwoord. De contrasten in politieke overtuigingen namen binnen het 
parlementt toe, ondanks de wijze waarop de volksvertegenwoordigers hun 
takenn een persoonlijke invulling gaven. 

Dee liberalen ijverden voor een financiële politiek waarbij het parlement 
meerr kon meebeslissen, die de vrijhandel bevorderde en onbillijkheden in 
dee belastingheffing tegenging. Na een aantal ingrijpende politieke verwik
kelingenn willigde de koning in 1848, in het belang van rust en orde, de 
liberaleliberale hervormingseisen in. Een nieuwe grondwet en een liberale regering 
kwamenn tot stand. Het parlement kreeg meer bevoegdheden in de totstand
komingg van en controle op het financiële beleid, en voor de belastingen zou 
voortaann de constitutionele bepaling 'Geene privilegiën kunnen in het stuk 
vann belastingen worden verleend' gelden. 

Dee liberalen plaatsten direct de hervorming van het belastingstelsel op 
dee politieke agenda. Minister van Financiën Van Bosse stelde tussen 1848 
enn 1851 driemaal een belastingherziening voor. Daarmee wilde hij een einde 
makenn aan het meest bekritiseerde privilege, de onbelaste inkomsten uit 
vermogen:: de ontvangen rente op staatsleningen. In elk voorstel zou die 
nieuwee heffing worden gebruikt om de tekorten in de begroting op te hef
fenn die zouden ontstaan door de eveneens voorgestelde afschaffingen van 
verschillendee accijnzen op eerste levensbehoeften. Voor een meerderheid 
vann het parlement waren deze plannen echter niet acceptabel, waarbij prak
tischetische en morele bezwaren elkaar afwisselden. Voor een klein deel van de 
ledenn waren de voorstellen te weinig ingrijpend. Zij verklaarden zich, na 
velerleii kleine bezwaren te hebben aangevoerd, voorstander van een dras
tischetische hervorming: een algemene rijksinkomstenbelasting. Het was echter 
dee vraag hoe oprecht deze eis was. Eerder leken ze de renteheffing tegen 
tee willen houden door de beperktheid ervan te bekritiseren dan dat ze een 
langgekoesterdee wens voor een income-tax in vervulling wilden zien gaan. 
Weinigenn zouden deze tijdens andere financiële debatten verdedigen of ge
schriftenn publiceren die op een algemene inkomstenbelasting aandrongen. 

Bijj de argumenten die tegen de voorstellen van Van Bosse werden ge
bruikt,, klonk vaak die van de 'ontijdigheid'. In de decennia erna zou dat mo
tief,, bij verschillende belastingvoorstellen, nog vaak worden gebruikt. Want 
dee invoering van een nieuwe heffing kwam nooit gelegen: altijd wachtte 
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err wel een ander belangrijk wetsvoorstel, dat volgens critici voorrang zou 
moetenn krijgen en uitstel van belastinghervormingen noodzakelijk maakte. 
Off er was geen grote financiële noodzaak, waardoor een vergroting van 
dee middelen ook 'ontijdig' leek. Daarnaast kon een schier eindeloze reeks 
tegenargumentenn met een morele grondslag worden gehoord. De aard van 
dee natie werd niet geschikt geacht voor een vermogens- of inkomstenhef
fing,fing, of die zou het vertrouwen van de burgers aantasten, die hun vermogen 
geheimm wilden houden of niet konden leven met een eedsaflegging. Tijd
genotenn constateerden echter ook dat de aanslagen op de fortuinen allang 
openbaarr waren en ten behoeve van de verkiezingen in de kranten wer
denn gepubliceerd. Ook werd op gemeentelijk niveau meer en meer volgens 
schattingenn of eigen opgave belasting geheven over het vermogen of de 
inkomsten.. Verder werd in Van Bosses voorstellen - en die van zijn op
volgerss - betwijfeld of de informatie waarop de minister zich baseerde wel 
correctt was. Tevens wentelden parlementsleden hun afkeer van belasting
hervormingenn af op fiscale details of 'onbillijkheden' in de wetsvoorstellen 
omm daarmee het geheel af te keuren. Elke mogelijkheid om het wetsvoor
stell op technische, politieke of morele gronden aan te vallen werd door de 
tegenstanderss benut. 

Dee conservatieve politici die in de jaren vijftig aan de macht kwamen, 
warenn in feite geen voorstanders van veranderingen in het belastingstelsel. 
Tochh werden, onder druk van de groeiende groep liberale parlementari
ërss en onrust in binnen- en buitenland, accijnzen verminderd. Maar de 
conservatievee regeringen, die een groot deel van de financiële elite onder 
hunn aanhang telden, stelden geen nieuwe belastingen voor. De stroom 
Indischee gelden maakte het mogelijk accijnzen af te schaffen, terwijl niet 
naarr equivalenten gezocht hoefde te worden. 

Dee liberale regeringen in het volgende decennium vervolgden hun po
litiekee machtsstrijd en maakten zich sterk voor een krachtiger parlement. 
Ookk wilden ze af van de politieke praktijk waarin de regering, het konings
huiss en de financiële en maatschappelijke top eikaars belangen verdedigden. 
Inn 1868 kwam het parlement, na conflicten die tweemaal tot kamerontbin
dingg leidden, sterker uit de strijd. De koning keek voortaan vooral vanaf de 
zijlijnn toe en de ministeriële verantwoordelijkheid telde zwaar. Het leek een 
definitievee acceptatie van de grondwet van 1848. De rust die dat in de poli
tiekk bracht, schiep nieuwe ruimte voor strijd over meer specifieke thema's, 
zoalss de hervorming van het belastingstelsel. 

Dee liberale poging tot fiscale veranderingen die minister Betz in 1862 had 
ondernomen,, werd door de politieke val van de minister gestuit. Wel waren 
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onderr zijn leiding, dankzij de baten uit Indië, enkele accijnzen afgeschaft. 
Maarr zijn voorstel voor de uitbreiding van het patent naar een vorm van 
inkomstenbelastingg vond geen doorgang. De vermindering van de baten 
haaldee in 1870 echter wel de voorzichtig geworden Van Bosse over de streep 
omm een belasting op de inkomsten voor te stellen. Maar politieke strijd 
tussenn de liberalen verstoorde zijn plannen. Geleidelijk waren de liberalen 
inn twee kampen uiteengevallen. Jong- en oud-liberalen verschilden steeds 
meerr van mening over de mate waarin de staat zich met sociaal-economische 
omstandighedenn van zijn burgers moest bemoeien. Voor de jonge, hervor
mingsgezindee groep gold belastinghervorming als een instrument om de 
onbillijkhedenn in het fiscale stelsel te vereffenen, zodat alle burgers een 
redelijkee uitgangspositie hadden, en om andere sociaal-economische ini
tiatievenn van de staat te financieren. De oude terughoudende liberalen 
vondenn die doelstellingen veelal te ver gaan. Zij waren wel voorstander van 
belastinghervormingen,, maar vooral om de vrijhandel te bevorderen, voor 
voldoendee inkomsten te zorgen en de ergste ongelijkheden in het fiscale 
stelsell tegen te gaan. 

Dee voorstellen van Van Bosse in 1870 en van zijn opvolger Blussé een jaar 
laterr voor een vorm van inkomstenbelasting kregen niet voldoende steun 
vann de liberalen in de regering en in de Kamer. De eenheid die nodig was 
omm een ingrijpend politiek besluit te nemen ontbrak. De breuk tussen de 
liberalenn werd met de rede van Kappeyne van de Coppello in november 
18744 bevestigd. De liberale onenigheid zorgde ervoor, dat de kans op een 
belastinghervormingg langere tijd klein bleef. Het voorstel van minister Vis
sering,, die in 1880 een rentebelasting indiende, werd dan ook slachtoffer van 
diee hevige verdeeldheid, net als de accijnsherzieningen van minister Grob-
bée.. Ondertussen groeide in de jaren zeventig en tachtig de overtuiging van 
voorall de jong- of sociaal-liberalen dat er uit billijkheid en financiële en fis
calee noodzaak een inkomstenbelasting zou moeten komen. Hun ongeduld 
resulteerdee in 1883 en 1889 in de indiening van initiatiefwetsvoorstellen. Bij 
hett laatste initiatief schaarde de Liberale Unie zich er volmondig achter om 
dee druk op de andere partijen te verhogen. 

Ondertussenn was er politieke strijd geleverd over de mate van staats
steunn voor bijzonder onderwijs en over een grondwetsherziening waarin 
diee zou worden geregeld. Het resultaat was de grondwetsherziening van 1887. 
Daarinn werd tevens een belangrijke kwestie opgelost, die de besluitvorming 
overr een belastingherziening in grote mate had dwarsgezeten. Want over 
dee verbondenheid van het recht om te kiezen en het betalen van directe 
belastingen,, waarop het censusstelsel gebaseerd was, werd weliswaar weinig 
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gesproken,, toch was die een complicerende factor in elk belastinghervor
mingsplan.. Dit verband werd in 1887 losgekoppeld door de grondslagen 
voorr het kiesrecht niet meer grondwettelijk te gelasten, maar in een nog te 
ontwerpenn kieswet voor te schrijven. Ondanks deze technische ontkoppe
lingg zouden de kiesrecht- én de belastingkwestie een parallelle ontwikkeling 
naarr een billijker samenstelling volgen. 

Vanaff de grondwet van 1848, toen het directe kiesrecht op basis van 
directee belastingbetaling ingevoerd werd, vond men de 'vermoedelijke be
kwaamheid'' die door het betaalde bedrag werd verondersteld niet altijd 
ideaal,, maar een alternatief uitgangspunt was niet voorhanden. Er was 
eenn opmerkelijk gebrek aan discussie over de samenhang tussen kiesrecht 
enn belastingen. Bij voorstellen tot belastinghervorming werd nauwelijks 
gesprokenn over de gevolgen van de hervorming voor het aantal kiesge
rechtigdenn of de verschuiving in de samenstelling van het kiezerskorps. 
Off de verwachte veranderingen in kiezersaantal of -populatie daadwerke
lijkk geen rol speelden bij de beslissing over wetsvoorstellen voor directe 
belastingenn is moeilijk in te schatten. Wellicht stemde een aantal volksver
tegenwoordigerss tegen belastingplannen uit vrees voor die veranderingen. 
Feitt is wel dat sprekers in de Kamers en schrijvers van artikelen en bro
churess er in hun overwegingen over de belastingplannen niet op zinspeel
den. . 

Dee verbondenheid tussen kiesrecht en belastingen werkte naar beide 
kanten.. Niet alleen zou een hervorming in de directe belastingen gevolgen 
hebbenn voor het aantal kiesgerechtigden, er konden tevens consequenties 
wordenn verwacht in het belastingbeleid wanneer het kiesrecht uitgebreid 
zouu worden. Wanneer bijvoorbeeld de middenstand in de nationale politiek 
eenn grotere stem zou krijgen, zou waarschijnlijk meer invloed worden 
uitgeoefendd op een hervorming van het patentrecht, waar die middenstand 
veelall mee te maken had. En onder de minder vermogende kiezers leefde 
dee wens van een vermogensbelasting waarschijnlijk sterker dan onder de 
toenmaligee kiesgerechtigden. 

Dezee tendens was reeds te zien in de gemeentelijke politiek, waar de 
kiescensuss de helft betrof en dus meer kiesgerechtigden hun stem mochten 
uitbrengenn in de verkiezingen voor de gemeenteraden. Door de verlaging 
vann de gemeentelijke begroting door de gemeentewetten van 1851 en 1865, 
diee onder meer accijnsverlagingen voorschreven, gingen gemeenteraden 
vaakk over op hogere directe belastingen voor hun vermogende inwoners. 
Deelss waren die wettelijk voorgeschreven, deels verhoogden de gemeentera
denn ze ook vrijwillig. Meer en meerr werden de plaatselijke directe heffingen 
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gebaseerdd op het werkelijk inkomen, wat strookte met de gevoelens van 
'billijkheid*.. Bij het debat in 1873 over de hoogte van de census, naar aanlei
dingg van een voorstel voor censusverlaging in Amsterdam, stonden vooral 
dee plaatselijke verschillen in de hoogte van de census ter discussie. Ook 
boogg men zich over de grondslag voor het kiesrecht. Commentaren richt
tenn zich op de vertaling van 'vermoedelijke bekwaamheid' in de geldende 
belastingcensus.88 Niet alleen werden daar vraagtekens bij gezet, ook werd 
heell voorzichtig de mogelijkheid geopperd dat een uitbreiding van de cen
suss tot andere hervormingen zou kunnen leiden. Tot een ontleding van het 
verbandd tussen belastingen en kiesrecht kwam het echter niet. 

Naa de grondwetsherziening van 1887 werd met spanning uitgezien naar 
eenn wetsvoorstel voor een herziening van de kieswet. Niet alleen de sociaal
liberalenn maakten zich daar sterk voor, ook meer radicale groepen drongen 
aan.. Zo schreef de socialist V. Bruinsma in 1889 in een aanklacht tegen 
dee hoge accijnzen dat de werkmansstand recht had op zeggenschap in het 
belastingbeleidd en 'dus' kiesrecht moest krijgen.9 Met de druk die de groei
endee socialistische beweging en de radicale liberalen uitoefenden, moest 
hethet liberale kabinet dat in 1891 aantrad de kiesrechtuitbreiding dan ook wel 
centraall stellen. Voordat het zover was, deed minister Pierson zijn belas
tingvoorstellen.. Daarbij was een van de argumenten van zijn tegenstan
ders,, net als zijn collega's voorheen vaak hadden gehoord, de 'ontijdigheid' 
vann zijn plannen. De opponenten verklaarden dat het verwachte kieswets-
voorstell te belangrijk was om geen voorrang te krijgen. Ook voorstanders 
vann een belastinghervorming protesteerden en legden in hun redenaties 
hethet verband tussen kiesrecht en belastingen. Zij verwachtten een grotere 
kanss op aanname van de belastinghervormingen na de nieuwe kieswet. 
Diee zou een uitbreiding van het aantal kiesgerechtigden betekenen en men 
verwachttee een andere, meer hervormingsgezinde samenstelling van de Ka
mer. . 

Dee vraag blijft waarom er in de discussies over belastinghervormingen 
tussenn 1848 en 1890 nagenoeg werd gezwegen over de relatie tussen kiesrecht 
enn belastingen. Het zou tenslotte een zwaarwegend argument voor voor- én 
tegenstanderss van die hervormingen kunnen zijn. Maar noch de specialis
ten,, noch de generalisten die zich in de belastingdebatten mengden roerden 
dee relatie aan. Of het een onvoorwaardelijk geloof in de grondslag van het 
directee kiesrecht was, de vrees voor een te ingewikkelde politieke strijd, of 
datt de politici niet konden instaan voor de politieke gevolgen wanneer ze de 
samenhangg tussen de twee kwesties zouden ontvouwen: de zwijgzaamheid 
wass opmerkelijk. 
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Dee politieke partijen zetten beide kwesties wel op hun politieke pro
gramma's.. De opkomst van die partijen was een van de grootste verande
ringenn in de politiek tijdens de decennia van de belastingdiscussie. Tussen 
18500 en 1870 was de uitkomst van belastingwetsvoorstellen voor een groot 
deell afhankelijk van de persoonlijke preferenties van de volksvertegen
woordigers.. Zij moesten voor zichzelf uitmaken of ze de invoering van de 
verschillendee belastingvoorstellen in het belang van de natie achtten of niet. 
Waarschijnlijkk hielden de parlementariërs wel rekening met de voorkeur 
vann hun kiezers bij de beslissing voor of tegen te stemmen, alhoewel ze 
zonderr last of ruggespraak behoorden te besturen. 

Toenn er vanaf 1870 politieke partijen werden gevormd en die langza
merhandd een grotere rol gingen spelen, nam het belang van een ideologi
schee onderbouwing van de politieke overtuigingen toe. De op de politieke 
praktijkk gerichte, zelfstandige politici werden verdrongen door partijpoli
tiekk gestuurde parlementariërs. Deze schaarden zich steeds meer achter de 
standpuntenn van hun partij, waardoor de scheidslijnen scherper werden, 
maarr er ook een grotere politieke eenheid ontstond. Terwijl de belastingdis
cussiee zich voortsleepte, werd het door de opkomst van partijen eenvoudiger 
eenn schuldige voor het uitstel aan te wijzen. Omdat de liberale partij een 
uitbreidingg van de directe belastingen hoog op haar programma had staan, 
werdd er door het jarenlange uitstel en het afketsen van wetsvoorstellen sterk 
getwijfeldd aan haar oprechtheid. 

Dee meer ideologische benadering van de politiek en de groei van het 
belangg van partijpolitieke programma's bevorderden vervolgens de slag
krachtt in praktische politiek. Na het fiscaal-ideologische debat over een 
belastinghervorming,, waarin de liberalen het voortouw namen, verklaarde 
dee Liberale Unie zich in haar programma voor een inkomstenbelasting. 
Onderr invloed van radicale bewegingen, die onomwonden belastingher
vormingenn eisten, waren haar standpunten verscherpt. Door de groeiende 
politiekee contrasten moesten de liberalen zich met het aantreden van het 
kabinett in 1891 wel volmondig achter een belastinghervorming scharen. 

Opvallendd was de rol die de persoonlijkheid van de verschillende politici 
speelde.. Het karakter van de minister was een niet te onderschatten compo
nentt in de debatten en de beslissing over de voorgestelde belastingwetten. 
Dee belastinghervorming van 1892-1893 leek slechts mogelijk doordat de 
persoonn Pierson de voorstellen had ontworpen en verdedigde. Maar ook 
inn de voorgaande decennia was de persoonlijkheid van de minister van 
Financiënn van belang in het politieke spel. De groep waartoe hij behoorde, 
dee wijze van verdediging, zijn politieke vrienden: het bepaalde allemaal het 
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beeldd van de bewindsman. De persoon Van Hall werd belachelijk gemaakt, 
ministerr Blussé was door zijn afkomst favoriet bij de middenklasse, Van 
Bossee daarentegen werd afgerekend op zijn burgerstand, terwijl de libera
lenn gruwden van de conservatieve 'handig debater' Van der Heim. Vrolik, 
diee de Kamer hoogst arrogant te woord stond, maakte daarmee geen parle
mentairee vrienden. Ook werd de teleurstelling van een deel van de Kamer 
overr de gematigde opstelling van de liberalen Gleichman en Vissering niet 
verborgenn gehouden. Andere ministers dankten hun benoeming vooral aan 
politiekk spel en niet aan hun kennis van staatsfinanciën of visie op de toe
komstt der belastingen. Wanneer ze beleidsmatig in gebreke bleven, werden 
zee daar stevig op aangevallen, waarbij een persoonlijke steek onder wa
terr niet werd geschuwd. Voor de kamerleden gold eigenlijk hetzelfde. Hun 
standpuntt ten opzichte van belastinghervormingen werd meer door per
soonlijkee voorkeuren en interesses bepaald dan door de politieke richting 
waartoee ze zich rekenden. Ook na de vorming van politieke partijen was de 
eigenn mening van veel kamerleden in de belastingkwestie bepalender dan 
dee opvatting van de partij. 

Gedurendee de decennia waarin de staatsfinanciën in nood verkeerden en 
diee waarin de belastingdiscussies plaatsvonden, was het vaak problematisch 
eenn geschikte man op het departement van Financiën te vinden. Enerzijds 
stondd de wetenschap van staathuishoudkunde nog in de kinderschoenen 
enn waren er niet zoveel mannen voorhanden die voldoende kennis en visie 
hadden.. Anderzijds leek het ambt niet bijzonder geambieerd te worden. De e 
drukk om beleid te ontwikkelen, de staatsfinanciën in goede banen te leiden 
enn de belastingen te herzien was groot. Ook maakte de oppositie die door 
dee hervormingen werd opgeroepen de betrekking weinig aantrekkelijk. Een 
ministerr leek het bij voorbaat al niet goed te kunnen doen. De somtijds 
hopelozee zoektocht van een formateur voor een hoofd op Financiën was 
duss niet verwonderlijk. 

Dee minister die uiteindelijk zegevierde, stond wel bekend om zijn kennis 
enn visie. Een aantal malen was Pierson reeds gevraagd het ambt te bekleden, 
maarr hij had telkens geweigerd. Pas toen hij de zekerheid had dat er door zijn 
medewerkingg en dankzij zijn ondersteunende ambtgenoten daadwerkelijk 
hervormdd kon gaan worden, zegde hij toe. Ook de persoonlijkheid van 
Piersonn speelde een belangrijke rol. Zijn vriendelijke, sympathieke inborst 
enn wetenschappelijke, apolitieke opstelling maakten dat men nauwelijks 
twijfeldee aan zijn oprechtheid en goede bedoelingen. Tevens zorgde zijn 
mildee optreden tegenover kritische kamerleden voor eenzelfde houding 
vann de parlementariërs. Daarnaast stond Pierson open voor veranderingen 
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inn zijn wetsvoorstellen en leek hij er niet op uit te zijn zijn plannen door te 
drukken.. Door slechts te hervormen wat noodzakelijk was en open te staan 
voorr compromissen werden de kamerleden niet gedwongen te stemmen 
overr radicale plannen. Dat maakte hem de juiste man in het juiste kabinet 
onderr de juiste omstandigheden. 

HetHet denken 

Inn de strijd om belastinghervorming werd de ideologische gevolgtrekking 
datt wie meebetaalde ook mee zou mogen regeren, slechts zelden gemaakt. 
Ondankss het gebruik van een belastinggrens bij de kieswet die na de grond
wetsherzieningg van 1848 werd ingesteld, was een eis zoals die in de Ameri
kaansee strijdkreet 'No taxation without representation' werd verwoord wei
nigg te horen. Bij de kieswet was de veronderstelling dat de beste bestuurders 
diegenenn waren die zelfstandig konden meebeslissen. De onafhankelijke, 
bezittendee klasse werden geacht het best oog voor de 'algemene zaak' én 
hett grootste belang bij een bedachtzame en ordelijke overheid te hebben. 
Eenn overheid die zich vooral richtte op bescherming van burgers en hun 
eigendommenn en op de handhaving van rust en orde, vroeg daar een extra 
bijdragee voor van haar meest vermogende burgers. Zo werden de hogere 
heffingenn gelegitimeerd door het profijt wat de betalers ervan trokken. Naast 
diee bescherming kreeg de rijkste laag burgers directe invloed op het beleid. 
Uitbreidingg van het kiesrecht speelde bij de instelling van de kieswet wel op 
dee achtergrond, maar zou in de toekomst trapsgewijs, door economische en 
individuelee vooruitgang, gerealiseerd worden. Gaandeweg werd het bedrag 
datt recht gaf op zeggenschap een steeds groter discussiepunt. Men beperkte 
zichh daarbij echter tot de discussies over de kiesrechtkwestie. In de debat
tenn over belastinghervormingen speelden de grens van de kiescensus en 
dee eventuele uitbreiding van de grondslag voor kiesrecht of burgerrechten 
nauwelijkss een rol. 

Hett belastingdebat richtte zich voornamelijk op de gewenste fiscale 
enn ideologische inrichting van het belastingstelsel. De verdeling van de 
belastingdrukk werd steeds belangrijker gevonden. In de jaren veertig en 
vijftigg maakten politici en schrijvers zich vooral druk over de gevolgen die 
tee hoge accijnzen op de eerste levensbehoeften zouden hebben. Armoede 
doorr hoge belastingen herbergde een te groot gevaar voor opstand in zich. 
Ookk paste een verpauperde bevolking niet in de patriarchale denkbeelden 
vann een deel van de rijkste bevolkingslaag. De verantwoordelijkheid voor 
dee armenzorg werd, naast angst voor oproer, ingegeven door een morele 
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plichtt die de elite zichzelf oplegde. Die plicht stoelde enerzijds op christelijke 
waardenn en bijbelse richtlijnen en anderzijds op een verlicht besef van 
burgerlijkee deugdzaamheid. 

Diee burgerlijke deugdzaamheid stond voor de liberalen centraal. Zij 
zochtenn naar minder bijbelse, meer individuele grondslagen voor de inrich
tingg van staat en maatschappij. Hun ideaal was een maatschappij waarin 
iederr door eigen inspanningen en karakter een redelijk bestaan kon opbou
wenn met wat in zijn vermogen lag. Voorrechten die in de belastingheffing 
bestondenn voor bepaalde groepen moesten verdwijnen, zodat ieder naar 
draagkrachtt belast zou worden. Gepleit werd voor een billijke verdeling 
vann lasten, waardoor de druk op de armste groepen niet onevenredig hoog 
zouu zijn. En de politieke overeenstemming over de heffingen moest door 
redelijkee debatten op basis van feiten, in het belang van de natie, worden 
verkregen. . 

Dee praktijk was echter minder ideaal. In de politieke besluitvorming liet 
menn zich vaak door andere dan redelijke argumenten of het algemeen belang 
leiden.. De perikelen rond de drie wetsvoorstellen van Van Bosse rond 1850 
lietenn dit duidelijk zien. In plaats van een op feiten gebaseerd kamerdebat, 
waarbijj de ratio en het belang van de natie zegevierden, leidden de plannen 
vann de minister tot een spervuur van emoties. Blijkbaar bestond politiek 
uitt meer dan alleen rationele overwegingen. 

Hett debat dat brochureschrijvers voerden, was deels meer rationeel, 
maarr lang niet altijd. Voor velen leek het gebrek aan staathuishoudkundige 
inzichtenn en cijfers een groot obstakel om tot een weloverwogen afweging 
vann een belastinghervorming te komen. In geschriften kwam elke bereke
ningg over bezuinigingen of veranderingen in de heffingen anders uit. Ook 
bleeff de bedoeling van de hervormingen vaak onduidelijk. Hoe en op welke 
grondslagenn het stelsel opnieuw moest worden ingericht, welke rol de staat 
hadd en hoeveel dat mocht kosten: er bestond in de jaren veertig en vijf
tigg geen eenduidige visie op de richting die de staathuishoudkunde moest 
volgen. . 

Dee conservatieve regeringen in de jaren vijftig en zestig hadden ook geen 
antwoordd op deze vragen, en de klachten over de belastingen verdwenen dan 
ookk niet. Door het gebrek aan visie leek het staathuishoudkundig beleid van 
dee conservatieve ministers vooral op overleven gericht. De accijnsafschaf
fingenfingen waren meer te danken aan de Indische baten en ongerustheid over 
armoedee en opstand dan aan politieke wilskracht van de conservatieven. 
Rondd 1870 zorgde de opkomst van de jonge liberalen echter voor nieuwe 
impulsenn in de discussie over belastingen. 
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Piersonn richtte zijn aandacht middels artikelen op de vraag welke fiscale 
enn morele onderbouwing een nieuw belastingstelsel zou moeten hebben. 
Dee ontwikkeling in Piersons artikelen uit 1871 en 1879 onthulde de moei
lijkheidd van de materie.10 Stapsgewijs verkende hij de weg naar een Ne
derlandsee inkomstenbelasting. Eerst werden de fiscale grondslagen ontleed, 
daarnaa de morele. De econoom plaatste vraagtekens bij de wenselijkheid 
vann een inkomstenbelasting en vervolgens bij het gelijkheidsprincipe dat 
gebruiktt zou worden. Pierson hanteerde in zijn artikelen de wetenschap
pelijkee benadering van de Historische School, waarbij voorspellingen op 
basiss van historische gebeurtenissen en concrete gevallen werden gedaan 
enn niet op basis van geldende 'natuurwetten'. Daarbij keek hij naar voor
beeldenn uit het buitenland. Voor de analyse van een mogelijke Nederlandse 
inkomstenbelastingg leken die voorbeelden echter te divers. 

Mett zijn zoektocht verwierf Pierson veel respect voor zijn economische 
kenniss en denkbeelden. Gelijktijdig groeide het aanzien van de wetenschap 
sterk.. Politieke tegenstellingen werden verscherpt en uiteenlopende denk
beeldenn ontwikkelden zich. Partijen begonnen zich af te tekenen en in de 
formuleringg van standpunten en de ideologische onderbouwing van poli
tiekee overtuigingen speelden wetenschappelijke opvattingen een grote rol. 
Groepenn die de politiek en de maatschappij anders ingericht wilden zien, 
rechtvaardigdenn de wenselijke veranderingen mede door wetenschappelijke 
onderzoek. . 

Zoo ging de politiek ideologische uitsplitsing gelijk op met een weten
schappelijkee ontleding van het belastingstelsel. Daarbij leidde het liberale 
gelooff in arbeid en eigen initiatief tot een voorkeur voor directe heffingen. 
Waarr de oude praktijk van indirecte heffingen gericht was op aan de stan
denmaatschappijj gelieerde consumptiepatronen, zorgde het nieuwe liberale 
gedachtegoedd met zijn nadruk op arbeid als vanzelf voor een verschuiving 
naarr belastingen op de inkomsten uit die arbeid, die eenvoudiger direct te 
heffenn waren. Vooral de sociaal-liberalen integreerden de belastingkwestie 
inn hun politieke zoektocht. Hun beschouwingen waren vervuld van een 
groott geloof in de vooruitgang, waarvan de eigen morele kracht de motor 
zouu zijn. Met een beroep op een sterk karakter, waardoor discipline en zelf
beheersingg werden betracht, dachten ze de maatschappij door voorbeeld en 
samenwerkingg naar hun ideologische overtuigingen vorm te kunnen geven. 
Doorr het geloof in vooruitgang en hervorming was het geduld 'niet bijster 
groot',, zoals Pierson aan Vissering schreef." De twee initiatiefwetsvoorstel
lenn voor een inkomstenbelasting die in de jaren tachtig werden ingediend, 
zijnn hier een treffend voorbeeld van. Behalve door het eigen ongeduld wer-
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denn de vooruitstrevend-liberalen opgejaagd door de opkomst van meer 
radicalee groepen. Niet alleen door de meest progressieve heren uit de eigen 
gelederen,, maar ook door andere radicale en socialistische partijen, die on
omwondenn een - progressieve - belastinghervorming eisten. De liberalen 
lietenn zich hierdoor voortstuwen in hun hervormingsdrift. 

Maarr de hervormingen in de belastingen werden door de sociaal-libe
ralenn niet alleen uit politiek oogpunt hoog op de agenda geplaatst. Fiscaal 
gezienn wilden ze af van de jarenlange klachten over heffingen die productie 
enn handel tegenwerkten. Ook zou een vereenvoudiging van het stelsel lagere 
inningskostenn betekenen, terwijl een stelsel dat minder op basis van schat
tingenn werkte wellicht meer zou opbrengen. Morele overwegingen wogen 
echterr zwaarder. De sociaal-liberalen benadrukten de in hun ogen scheve 
verhoudingg in de belastingdruk. Volgens hen waren de armere bevolkings
lagenn een te groot deel van het inkomen aan heffingen kwijt. De rijkste 
burgerss betaalden in verhouding veel minder, terwijl over de inkomsten 
uitt vermogen dat belegd was of in een lening zat niets afgedragen hoefde 
tee worden. Dit strookte niet met het denkbeeld dat maatschappelijke ver
schillenn mochten bestaan, mits ze door eigen inspanning bereikt waren. 
Dee parasitaire rentenier was in de ogen van de sociaal-liberalen net zo'n 
verachtelijkk personage als de arme die wel kon werken, maar dat uit ge
makzuchtt niet deed. Tevens stelden de sociaal-liberalen wel grenzen bij de 
verschillenn die in de maatschappij mochten bestaan. Te grote armoede was 
inn hun ogen niet wenselijk vanuit de beoogde gelijke uitgangspositie van 
allee burgers. Wanneer de belastingdruk scheef was en overmatig zwaar op 
dee armen drukte, was ingrijpen gerechtvaardigd. 

Hett initiatief voor dat ingrijpen werd steeds meer bij de staat gelegd. 
Diee alleen was in staat om de fundamentele veranderingen waarvoor de 
hervormingsgezindehervormingsgezinde partijen pleitten vorm te geven. Die opvatting zou 
uitmondenn in een sociale politiek vanuit de overheid, die beleid ontwikkelde 
waarinn het maatschappelijk welzijn van alle burgers ter harte werd genomen. 
Doorr de staat voorwaarden te laten creëren, zou de deugdzaamheid van de 
burgerss worden bevorderd en werd zo het algemeen belang gediend. In 
diee sociale politiek speelden belastingen een steeds belangrijkere rol. Door 
dee heffingen meer af te stemmen op de noden van de armere burgers 
enn oude privileges uit te bannen, werden ongelijkheden verminderd en 
werdd een meer gelijkwaardige uitgangspositie verwezenlijkt. Tevens zou 
eenn sociale politiek middels het belastingstelsel, in plaats van geldelijke 
ondersteuning,, ervoor zorgen dat de economische politiek vooral liberaal 
getintt bleef. 
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Mett een kabinet dat deze sociaal-liberale ideologie aanhing en met be
hulpp van financieel en politiek gunstige omstandigheden werd in Nederland 
relatieff soepel een inkomstenbelasting ingevoerd. Het was een van de wei
nigee landen waar geen sprake was van een noodsituatie die de invoering 
noodzaaktee of vergemakkelijkte. Niet een oorlog, opstand of staatsbankroet 
gaff de doorslag bij de belastinghervorming, maar politieke samenhang, mo
relee overtuiging en een betrouwbaar geachte minister. Met de hervormingen 
vann 1892-1893 kwam een belastingstelsel dat gebaseerd was op de financiële 
draagkrachtt van burgers heel dicht in de buurt. Het maakte een eind aan 
dee financiële animositeit tussen de provincies en verminderde de politieke 
enn sociale verdeeldheid. Aldus werd met de hervormingen van Pierson de 
zoektochtt naar een billijk belastingstelsel voorlopig afgesloten. 

OmwilleOmwille der billijkheid 

Hett verhaal van de strijd over de invoering van de inkomstenbelasting 
inn Nederland vormt een cruciaal bestanddeel van de politieke en sociale 
ontwikkelingg die de natie in de tweede helft van de negentiende eeuw door
maakte.. De maatschappij waarvoor Thorbecke in 1848 de grondslag had 
gelegd,, waarbij iedereen burgerrechten kreeg maar de werkelijke invloed 
zeerr beperkt bleef, ontwikkelde zich in de richting van een democratie met 
gelijkee passieve én actieve rechten voor alle burgers. Onderwijl verkleinden 
dee maatschappelijke verschillen zich, kwamen nieuwe elites op en werd de 
meestt schrijnende armoede teruggedrongen. De liberale ideologie raakte 
geaccepteerdd en groeide naar sociaal-liberale opvattingen. De sociale po
litiekk die hieruit voortvloeide, bepaalde veelal de agenda van het politieke 
debat. . 

Inn de tweede helft van de negentiende eeuw werden de rechten en plich
tenn van de burgers vormgegeven. De strijd die daarover werd geleverd was 
nauww verbonden met de strijd over de hervorming van het belastingstel
sel.. De grenzen van het burgerschap werden grotendeels bepaald door de 
matee van vertegenwoordiging en invloed op het overheidsbeleid en door de 
beschermingg van de staat en de bekommering om zijn burgers. De represen
tatiee hing direct samen met het belastingstelsel door de belastingcensus voor 
hett kiesrecht. Het staatsoptreden was voor een groot deel afhankelijk van de 
inkomstenn uit de heffingen, terwijl tegelijkertijd die heffingen steeds meer 
eenn instrument in het staatsoptreden werden. Daarbij was de financiële basis 
vann de Nederlandse natie, ondanks de tijdelijke Indische miljoenenstroom, 
eenn voortdurende bron van zorg en discussie. De afstemming van de midde-
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lenn op de begroting vereiste financiële kunstgrepen en politieke handigheid, 
onderwijll rekening houdend met staathuishoudkundige, fiscale en morele 
gronden. . 

InIn de debatten over representatie, staatszorg en belastingen speelden po
litiekee en economische argumenten een rol. Angst voor de ondergang van 
dee natie door revolutie of een staatsfaillissement was, gezien gebeurtenissen 
inn het verleden of in het buitenland, niet verwonderlijk. Maar de uitbreiding 
vann burgerrechten werd vooral op basis van morele gronden gerechtvaar
digd.. Onder de liberalen had een positief geloof in de toekomst de overhand 
enn was de morele overtuiging het belangrijkste element in de voorstellen 
tott uitbreiding van de burgerrechten. Ieder die de morele deugdzaamheid 
wass toegedaan, wat bewezen werd door een oprecht en arbeidzaam leven en 
duss wetbrekers, bedeelden en renteniers uitsloot, werd een waardig burger 
geacht.. En zij hadden recht op een belastingstelsel dat was gebaseerd op 
gelijkheidd en billijkheid. 

Dee uitbreiding van de grenzen van het burgerschap zorgde voor een 
groeiendee verbondenheid tussen de burgers en de natie. De strijd die ge
voerdd werd over sociaal-politieke onderwerpen, zaken die een ieder direct 
raakten,, de opkomst van politieke partijen en de toenemende kritiek op het 
uitblijvenn van gewenste hervormingen maakten de politiek steeds meer tot 
'openbaarr bezit'. De natie werd meer één. Op bestuursniveau groeiden ge
meentenn en rijk, mede door de toegenomen financiële verbondenheid, naar 
elkaarr toe. En terwijl de sociaal-economische structuur van het land cen
tralerr werd geregeld en de overheid namens steeds grotere groepen optrad, 
groeidee de aandacht voor een belastinghervorming. Zo werd in de morele 
overtuigingg van de sociaal-liberalen en de denkbeelden over burgerschap 
dee invoering van een inkomstenbelasting een onontkoombare ontwikke
lingg geacht. En ondanks het lange verzet tegen belastingwetsvoorstellen met 
tallozee morele en belastingtechnische bezwaren, ondanks het liberale ge
brekk aan daadkracht door politieke oppositie en interne verdeeldheid en 
ondankss de regelmatige politieke patstellingen bleek de invoering van een 
inkomstenbelastingg uiteindelijk onvermijdelijk. Met de hervorming van het 
belastingstelsell door de boven de partijen uitstijgende, nationale econoom 
Pierson,, kwam niet alleen een einde aan resterende privileges, maar groeide 
tevenss het besef dat alle Nederlanders zich als gelijkwaardige burgers van 
éénn natie konden beschouwen. Voortaan kon men zijn heffingen betalen in 
dee veronderstelling rechtvaardig en billijk te zijn aangeslagen. 
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Summary y 

Forr the sake of fairness 
Thee struggle for the implementation of a Dutch income tax 

ForFor the sake of fairness describes the political debates concerning the implementation 
off an income tax in the Netherlands in the 19th century. The question whether or 
nott to implement an income tax was to remain a central subject in Dutch politics 
duringg the second half of the century: the first income tax bills were proposed to 
parliamentt in the 1840s while the final implementation had to wait until 1893. 

Inn the historiography on this period commentary on these fifty years of discus
sionn is plentiful. Yet, no historian has answered the question why it took so long to 
bringg about an income tax in the Netherlands. The answer to this question cannot 
bee found in an analysis of fiscal or political argumentation proper, but rather in the 
prevailingg political culture and styles of the period. 

Att the end of the Napoleonic Wars the Kingdom of the Netherlands was formed 
andd Willem 1 was installed as king. He ruled under a constitution, assisted by his 
personall ministers. Members of parliament had hardly any influence and were 
chosenn indirectly by a small group of rich male civilians. Franchise was based on 
thee sum paid in direct taxes. When Belgium seceded itself from the Netherlands 
inn 1830, the king accepted that fact only nine years later. For nine years large 
amountss of money were spent on keeping the bordertroops on alert. When the 
kingg finally accepted Belgium's independance, a new constitution was needed. The 
kingg abdicated and his son Willem 11 succeeded to the throne. Politics became 
slightlyy more public, while parliament and ministers insisted on more rights and a 
largerr share in responsibility. For the first time state finances were made public and 
thee result was to shock the nation. It turned out that the abdicated king had left 
aa national debt of over one billion guilders and the burden of paying dues to the 
holderss of government stocks consumed half the annual budget. State bankruptcy 
wass considered inevitable and many people expressed grave concerns. When Great 
Britainn imposed an income tax in 1842, many Dutch politicians and writers on the 
subjectt believed this to be the ultimate solution. 

Theree already existed a system of direct taxation in the Netherlands, encompas
singg taxes on land, luxuries and businesses. But the majority of public revenue came 
fromfrom excise duties. The burden these duties placed on the necessities of life caused 
widespreadd protests, especially in times of social and economic hardship. The 1840s 
andd 50s were difficult times, therefore an increase of these duties to relieve the state 
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off government finances was thought impossible: either for reasons of pity or the 
fearr of revolution. Hence a proposal for a kind of income tax was made, but the 
ministerr responsible was criticized to such an extent that he resigned. His successor 
hadd to be shrewder and he gave parliament the choice between a tax on possessions 
andd a 'voluntary' loan to the state at very low interest. After a short period of great 
politicall turmoil, parliament opted for the loan, thereby sparing the treasury for the 
moment. . 

Thee waves of revolutionary unrest that shook Europe in 1848 also made their 
impactt felt on the Netherlands. After some minor riots in Amsterdam and The Hague 
Kingg Willem 11 gave in to demands for a more enlightened, liberal constitution. As 
theree were still no political parties, the new constitution was to be the work of 
onee man, namely J.R. Thorbecke. His constitution of 1848 implied direct elections, 
thoughh still on the basis of a limited group of enfranchised citizens, two houses of 
Parliament,, responsible ministers, and the restriction of the monarchy to a more 
ceremoniall role. The budget from now on was to be controlled by parliament. 
Anotherr liberal became head of the department of Finance and he tried to raise 
directt taxes and lower excise duties. Three times he proposed a combination of 
thesee measures, each time including a form of income tax. Parliamentary opposition 
ensuredd his failure on all three occasions. There were simply not enough liberals in 
parliamentt and the liberal government finally fell. 

Thee liberal high tide of 1848 and the years after were followed by a conservative 
reactionn in the fifties, fed by the new king, Willem in. The conservative governments 
didd not want to raise directt taxes. Furthermore they managed to lower a number 
off heavy excise duties. These measures were made possible by a new source of 
statee revenue: the huge sums of money flowing into the Dutch treasury from the 
country'ss Asian colonies. The country now known as Indonesia was governed from 
thee Netherlands and thanks to a new system of forced cultivation the so called Dutch 
Eastt Indies became the mayor financial contributor to the state. 

Thesee colonial profits saved the Dutch from both bankruptcy and the need to 
raisee higher taxes. This situation continued on well into the 1860s, though some 
politicall changes did take place. The liberals became more powerful again and they 
voicedd their disapproval of the system of exploitation the Dutch state imposed on the 
Dutchh East Indies. They supported capitalist exploitation and fought for expansion 
off parliamentary power. Furthermore, a group of liberals with social-reformist ideas 
begann to make itself heard. They built their notions on taxation on the grounds of 
fairnesss and justice. Furthermore, a fair and just society emplied a larger role for 
thee state and that increased government expenditure. Therefore every government 
withh a liberal tone proposed an income tax. Time and again plans for an income tax 
weree frustrated by parliament or retreat by the Minister. 

Neverthelesss the growth of support for social-liberal ideology continued and 
aa liberal party was eventually established during the 1870s. In the 1880s liberals 
failedd again, but as a growing opposition party they were able to regroup their 
scatteredd forces. In 1887 voters were presented with a liberal manifesto for the first 
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time,, spreading the message of the need for a progressive income tax, including the 
taxationn of the interests of stocks and a division of the tax burden. Meanwhile, the 
conservativee and Christian governments of the 1880s forced another constitutional 
reform.. Their aim was to let the state pay for Christian education, while the liberals 
managedd to uncouple the right to vote and the tax census. 

Whenn a liberal cabinet came to power in 1891, it seized the opportunity to do so. 
Thee new liberal cabinet had taken over government on an ambitious program and it 
becamee clear that in order to fulfill the promises made, state revenues would have to 
bee enlarged: not only for the short term but on a permanent basis. The liberal man 
onn Finance, Nicolaas Gerard Pierson, was the most prominent economic thinker 
off the Netherlands of that time: he was a former professor in economics and the 
formerr president of The National Bank. This friendly and skillful man was able to 
presentt a divided income tax a majority of the members of parliament could agree. 
Finally,, in 1893, a Dutch income tax was implemented. 

Thee political debates concerning the implementation of a Dutch income tax included 
farr more than just fiscal and economical arguments. The political and moral views 
onn the division of power and money, on the role of state and government, and 
onn who paid how much were also at stake. The discussion on taxes and taxation 
inevitablyy implicated a discussion on the rights and duties of civilians. The extension 
off direct taxes went along with the extension of civilian rights. The moral ideology 
off the social-liberals guided these changes. For them, all men had to have equal 
opportunities,, and when they lived decent and industrious lives, they were entitled to 
bee taxed fairly and justly. And while the socio-economic structure of the Netherlands 
becamee more and more centralized, and as more and more people began to enjoy 
governmentt representation, direct income tax ended timehonoured privileges. With 
thee implementation of an income tax all civilians were henceforward able to pay 
theirr taxes, knowing them to be levied 'for the sake of fairness'. 





Toenn in 1893 onder leiding van minister 
Nicolaass Gerard Pierson in Nederland de 
inkomstenbelastingg werd ingevoerd, was dat 
eenn klein wonder. Meer dan vijftig jaar 
haddenn ministers en parlementariërs 
gepoogdd tot zo'n heffing te komen. Voor- en 
tegenstanderss hadden elkaar bestreden in 
debattenn en geschriften, en met allerlei 
financiëlefinanciële en politieke argumenten bestookt. 
Dee Indische baten en het kiesrecht, tekorten 
inn de schatkist en staathuishoudkundige 
theorieën,, het werd allemaal gebruikt in de 
strijdd om de hervorming van het 
belastingstelsel. . 

Omwillee der billijkheid beschrijft het jarenlange 
gevechtt over de invoering van de 
inkomstenbelasting.. Het schetst de wanhoop 
overr het dreigende staatsbankroet in 1842, de 
bemoeizuchtt van de Nederlandse vorsten, en 
dee belastingvetlichting onder conservatieve 
kabinetten.. Talloze brochureschrijvers 
mengdenn zich in de discussie met 
onheilsprofetieënn over de 'hatelijkste allet 
belastingen'' of drongen juist aan op de 
onmiddellijkee invoering van een 
inkomstenbelastingg 'omwille der 
billijkheid'.. Ten slotte maakren een 
doortastendee minister, groeiende 
overheidsuitgavenn en de roep om billijke 
belastingenn de invoering van een 
Nederlandsee Rijksinkomstenbelasting 
ononrkoombaar. . 

Christiannee Smit (1968) studeerde 
politicologiee en is als historica 
verbondenn aan de Universiteit van 
Amsterdam.. In oktober 2002 promo-
veerdee zij op de proefschrifteditie 
vanvan dit boek aan de Universiteit van 
Amsterdam. . 

Illustratiess voorplat: boven 'Toestand 
vann de Nederlansche schatkist' uit De 
Nederlandschee Spectator 1880, inzet 
Nicolaass Gerard Pierson (1939-1909), 
plaquettee door Pier Pander, © Universi-
teitt van Amsterdam; linksonder 'De 
belastee Nederlander'uit De Neder-
landschee Spectator 1892; rechtsonder 
'Amsterdamm vs de belasting op het 
kapitaall in portefeuille' uit De 
Nederlandschee Spectator 1879. 

DEE NATIESTAAT 

P O L I T I E K K 

I NN N E D E R L A N D 

S I N D SS 1 8 1 5 

Omwillee der billijkheid is een uitgave in de teeks 

Dee natiestaat. Politiek in Nederland sinds 1815. 

ISBNN 90-284-1953-S 

99 789028"419537 


