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Toenn in 1893 onder leiding van minister 
Nicolaass Gerard Pierson in Nederland de 
inkomstenbelastingg werd ingevoerd, was dat 
eenn klein wonder. Meer dan vijfti g 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 billijk e 
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. 
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