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Een belastingaanslag van 3 miljoen

Het betalen van belasting is van alle tij-
den. De eerste belastingen werden gehe-
ven op levensmiddelen waarvoor in ruil
bescherming van land en inwoners
werd geboden.  In de Franse tijd voerde
de overheid een stelsel van algemene be-
lastingen in waarmee de regionale en lo-
kale verschillen verdwenen. De belastin-
gen werden geheven zodat de hoge over-
heidsuitgaven konden worden betaald.
De staatskas raakte door de kosten van
de oorlog leeg en Lodewijk Napoleon be-
sloot in 1808 een lening af te sluiten met
Frankrijk van 30 miljoen gulden. De
jaarlijkse rente bedroeg 3 miljoen gul-
den. Om dit bedrag bijeen te kunnen
brengen werd in 1808 een nieuwe en
schrikbarend hoge belasting op basis
van inkomsten of welvaart ingevoerd. 

In het gemeentearchief van Loenen-
Kronenburg is te lezen op welke manier
het gemeentebestuur zich verzette te-
gen de betaling van deze belasting.

Een uniform belastingstelsel
In de periode van het Koninkrijk
Holland (1806-1810) werd een nieuw na-
tionaal belastingstelsel ontworpen door
Minister van Financiën I.J.A. Gogel. Dit
plan had de steun van raadspensionaris
Schimmelpenninck en werd op 1 janu-
ari 1806 ingevoerd. Ook onder Lodewijk
Napoleon bleef het stelsel vrijwel onge-
wijzigd van kracht. Het nieuwe unifor-
me belastingsysteem verving het decen-
trale fiscale beleid.1) Het nieuwe stelsel
bestond uit drie hoofdbelastingen. Het
eerste type was een belasting op onroe-
rend goed, het tweede type was een com-
binatie van personele aanslagen op het
aantal dienstboden, paarden en rijtui-
gen, runderen, inboedel en woonhuur
en het derde type was een samenstelling
van indirecte belastingen zoals accijn-
zen en zegelbelasting.2)  

De inkomstenbelasting
De staatsschuld was in de periode van de
Bataafse republiek en het Koninkrijk
Holland mede door het onderhoud van
de Franse troepen tot grote hoogte geste-
gen. Vandaar dat Lodewijk Napoleon in
1808 een aanvullende staatslening van
dertig miljoen gulden afsloot.  De staats-
kas was bijna leeg en als gevolg moest de
rente op het geleende bedrag door de
burger worden betaald. Een nieuw type
belasting werd hiervoor ingezet: de in-
komstenbelasting. Op 30 maart 1808
werd een wet vastgesteld waarmee een
eerste nationale ‘inkomstenbelasting’
werd ingevoerd. Deze inkomstenbelas-
ting bedroeg drie miljoen gulden per
jaar dat werd verdeeld over de departe-
menten. De departementen sloegen op
hun beurt de gemeenten aan. De aan-
slag op de burger werd bepaald aan de
hand van het inkomen, de vertering,
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Op Beek en Hof woonde in
1808 de Amsterdamse

bankier Pieter van Eeghen.
De buitenplaatsbewoners
hoefden geen belasting in
Loenen te betalen, terwijl

hun rijkdom wel de hoogte
van de belasting bepaalde.

Prent van P.J. Lutgers,
1836. 

vermogen en getoonde welstand. De be-
deelden waren de enige groep die bui-
ten schot bleef. 

De heffing van 1409 guldens
De rente van de lening van 30 miljoen
werd bepaald op 3 miljoen per jaar. Dit
betekende voor de  gemeente Loenen
Kronenburg een heffing van 1409 gul-
dens.3) De aanslag voor de kleine ge-
meente Loenen Kronenburg met circa
300 inwoners was zeer fors. De bewo-
ners waren niet bijzonder rijk en veelal
werkzaam als boer of ambachtsman.
Tegelijkertijd had de inkwartiering van
militairen ook kosten met zich meege-
bracht. Bij de berekening bleek echter
niet alleen de betrekkelijke welvaart van
boeren, ambachtslieden en daghuur-
ders meegenomen te zijn, maar ook de
welvaart op de buitenplaatsen en haar
bewoners. Dit terwijl deze bewoners
niet deelden in de betaling van de in-
komstenbelasting van Loenen Kronen-
burg.

Schriftelijk verzet
Om de hoogte van de heffing per inwo-
ner te bepalen stuurde de landdrost Jan
van Styrum van het departement
Amstelland op 23 juli 1808 een verzoek

aan het gemeentebestuur van Loenen
Kronenburg om het aantal inwoners
door te geven. Op  9 augustus verzond
schout Sanderson de landdrost de lijst
met inwoners en hun beroepen maar
voegde ook een brief toe. De lijst somt 71
inwoners op die contribuabel zijn. In de
brief staat ‘dat het bijna ondoenlijk is
omtrent gemelde somme eene quotatie
over de ingezetenen te formeren, waar-
door dezelve over het algemeen niet bo-
ven hun vermogen zouden worden be-
zwaard [...] Wij nemen dus [...] de vrijheid
[...] de behoeftige omstandigheden de-
zer gemeente gelieve in aanmerking te
nemen’. De burgemeester verzocht ‘tot
eene aanmerkelijke vermindering der
aanslag daartestellen.’4) Het gemeente-
bestuur vroeg niet alleen aan de land-
drost of de belastingaanslag verlaagd
kon worden. Schepen Jan Kleinenbreu-
gel ontving ook een toezegging van de
advocaat P.H. Esser uit Haarlem om een
verzoek in te dienen namens het ge-
meentebestuur aan de koning.5) Op 1
september bericht advocaat Esser dat
‘alle verandering in de repartitie van de
3 Milioenen voor dit Jaar onmogelijk
wordt’.6) Ondanks de inspanningen
bleef het resultaat uit. 
Een maand later vaardigde het gemeen-
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tebestuur een bekendmaking uit over de
verdeling van de heffing: ‘Vooraf moet
gepraemitteerd worden, dat ter voldoe-
ning aan het 14 artikel der wet van 30
maart j.l. deze belasting is gereparti-
tieerd over alle inwoners van Kroonen-
burg en Loenen, in staat om daarin ee-
nig aandeel te fourneeren, elk naar
mate zijne stand, verteringen en andere
bekende omstandigheden’.7) Weinigen
werden ontzien en 141 inwoners moes-
ten een bijdrage leveren. Het zwaarst
aangeslagen werden de boeren, bakkers,
de gaarder, de timmermansbaas en de
pastor voor een bedrag tussen de 75 en
50 guldens ieder. Vele burgers kregen
een aanslag van minder dan tien gulden
en konden zelfs dit lage bedrag moeilijk
missen.  
De belasting werd voor het jaar 1808
geïnd, maar het gemeentebestuur wilde
voorkomen dat hetzelfde bedrag jaar-
lijks afgedragen diende te worden. De
enige mogelijkheid was een bezwaar in
te dienen bij de Ministers van financiën
en binnenlandse zaken over de aanslag
van het opvolgende jaar. Dit verzoek
werd verstuurd op 5 september. Het ge-
meentebestuur legde in hun verzoek uit
dat de bepaling van de aanslag op ver-
keerde gronden berekend is: ‘Dat de re-
den van deze te hogen aanslag [...] te vin-
den is in de grond waarna de quotisatie
is berekend, de beschreven middelen na-
melijk daar en door de omliggende
Buitenverblijven en door het aantal
Boerderijen Landerijen en Runderbees-
ten waarvan in de beschreven middelen
wordt betaald, de opbrengst van dit mid-
del nimmer eene gevolgtrekking tot de
gegoedheid der Ingezetenen van Loenen
Kroonenburgs Geregt [...] daar zeer veele
lieden te Amsterdam en elders hun
fixum domicilium houdende’.8)
Het verzoek bleek niet meer nodig. De
heffing was, na eenmaal geïnd te zijn, bij
de wet van 17 april 1809 afgeschaft. Op
28 april 1809 ontvangt het gemeentebe-
stuur het besluit van Lodewijk Napoleon
dat ‘ten einde de Drie Millioenen gul-
dens, geduurende dit loopende Jaar, in
plaats van bij quotisatie, te vinden bij
wijze van verhoging op sommige midde-

len’.9) Er moest nog steeds belasting wor-
den betaald maar het gemeentebestuur
kon zich niet meer beroepen op een on-
gunstige verdeling. 

Afschaffing inkomstenbelasting
In de Franse Tijd is de basis gelegd voor
ons huidige belastingstelsel. Het stelsel
was aan verandering onderhevig en re-
gelmatig werden er aanpassingen aan
gemaakt door specifieke belastingen in
te voeren, te verhogen, te verlagen of
weer terug te draaien. De invoering van
de inkomstenbelasting in 1808 is een
fiasco gebleken. Het bleek niet mogelijk
om een goed beeld van de inkomsten en
welvaart van de inwoners per gemeente
te bepalen. Loenen Kronenbrug is een
van de vele gemeenten geweest die te
maken kregen met een heffing die niet
overeenkwam met de draagkracht van
haar inwoners. Mede door het schrifte-
lijk verzet van het gemeentebestuur van
Loenen Kronenburg is de inkomstenbe-
lasting in 1809 weer afgeschaft. 

Bernadine Ypma MA. 
Directeur / streekarchivaris 

RHC Vecht en Venen. 

NOTEN:
1) Meer informatie te vinden via http://www.hetutrechts-

archief.nl/files/onderzoeksgidsen/Gids_13.pdf (be-
zocht 12-08-2013) A. Pietersma e.a., ‘Lusten en las-
ten. Gids voor fiscaal-historisch onderzoek naar inko-
men en vermogen in de provincie Utrecht’, 2006.

2) Johan Joor, ‘De Adelaar en het Lam. Onrust, opruiing
en onwilligheid in Nederland ten tijde van het
Koninkrijk Holland en de Inlijving bij het Franse
Keizerrijk (1806-1813)’, 2000. P. 384-386

3) RHC Vecht en Venen, Archief van het gerecht
Loenen-Kronenburg, inv. nr. 5, Register van ingeko-
men en uitgegane stukken, 1806-1810, f.75, 9 juli
1808

4) Ibidem, f.80, 3 augustus 1808.
5) Ibidem. f. 82-82. 16 augustus 1808.
6) Ibidem  f. 87. 1 september 1808. 
7) RHC Vecht en Venen, Archief van het gerecht

Loenen-Kronenburg, inv. nr. 40, Uitzetting en omslag
van de quota, 1808, 9 september 1808

8) RHC Vecht en Venen, Archief van het gerecht
Loenen-Kronenburg, inv. nr. 5, Register van ingeko-
men en uitgegane stukken, 1806-1810,  f. 87-88. 1
september 1808.

9) Ibidem f. 125. 28 april 1809.


