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Duivelskunstenaar met een gouden pen

L.J.A. (Rens) Pieterse is opgeleid als accountant. Maar dat bleek het toch 
niet helemaal te zijn, zodat hij daarna Nederlands recht en fiscaal recht 
ging studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Beide opleidingen 
 werden cum laude voltooid. Hij werkte eerst enkele jaren in de fiscale 
 adviespraktijk om daarna over te stappen naar het Wetenschappelijk 
 Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden. Thans is hij verbonden aan de 
Universiteit Leiden, de Vrije Universiteit Amsterdam en Nyenrode Busi-
ness Universiteit. Pieterse ontving voor zijn hele oeuvre in 2018 de Jaap 
van den Berge-Literatuurprijs. Op 2 juli 2019 promoveerde hij (wederom 
cum laude) aan de Vrije Universiteit op het proefschrift getiteld: ‘Studies 
over verwijzingsinstructies in belastingzaken’. Verder is hij als redacteur 
dan wel auteur aan verschillende fiscale periodieken verbonden en is hij 
lid van het bestuur van de Stichting Kritisch Commentaar Fiscale 
 Wetgeving en Fiscaal Beleid, die eerder de prof. dr. D. Brüll-prijs in het 
 leven heeft geroepen (www.profdrdbrullprijs.nl).

puttende biografieën van eminente fiscalisten. Het mag 
duidelijk zijn: je hoort er als fiscalist pas echt bij als je door 
Pieterse bent besproken. Rens’ laatste pennenvrucht – de 
biografie van professor Hofstra2 – was voor Wil Vennix en 
Sylvester Schenk reden om af te reizen naar Leiden voor 
een gesprek met de schrijver. Mogen wij voorstellen: Rens 
Pieterse, fiscaal historiograaf en duivelskunstenaar met 
een gouden pen.

Adviespraktijk en Hoge Raad
‘Ik vond het helemaal geen vervelend werk hoor’, bekent 
Pieterse blijmoedig over zijn periode als belasting-
adviseur. ‘Zo was het hartstikke leuk om met de stan-
daardvoorwaarden voor de fiscale eenheid vennoot-
schapsbelasting te mogen spelen. Ik kende ze trouwens 
ook uit mijn hoofd. Maar toen ik na een aantal jaren de 
kans kreeg om voor de wetenschap te kiezen bij het 
 Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad hoefde ik 
daar niet lang over na te denken. Ik heb daar een geweldi-
ge tijd gehad en ongelofelijk veel geleerd van degenen die 
daar rondliepen, ieder met zijn of haar voorkeur voor de 
(eigen) stijl van werken. Als medewerker van het weten-
schappelijk bureau ben je werkzaam voor de Hoge Raad of 
voor het Parket, in fiscale zaken de gezamenlijke advoca-
ten-generaal dus. Maar hoe interessant ook, het is mijn 
 ervaring dat de Hoge Raad bij het wijzen van arresten in 
de regel doorgaans zijn eigen plan trekt, en in feite betrek-
kelijk weinig doet met de toch doorwrochte conclusies 
van de AG. Wat ik echter – achteraf bezien – het meest mis 
is de sfeer van het op basis van gelijkwaardigheid samen-
werken aan de goede zaak, ja misschien wel de sfeer van 
kameraadschap. Heel anders dus dan je wellicht zou ver-
wachten bij een eerbiedwaardig maar wellicht toch wat 
stoffig instituut als de Hoge Raad der Nederlanden. 

Rens Pieterse werkte na zijn afstuderen bij een 
gerenommeerd belastingadvieskantoor en was 
daarna geruime tijd verbonden aan het 
Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad. 

Toen hij daar – zeer tot zijn spijt, maar het is nu eenmaal 
een tijdelijke functie (of misschien beter gezegd: een 
 opstapfunctie naar iets moois) – moest vertrekken koos 
hij voor de Universiteit, de wetenschap dus. Want er is nu 
eenmaal weinig leukers op deze aarde dan studeren. Het 
heeft er dan ook verdacht veel van weg dat Rens op  fiscaal 
gebied ‘alles’ leest, zoals je onder meer uit de noten in zijn 
biografieën kunt afleiden1. Zijn voor een vaste aanstelling 
benodigde promotie bestempelde hij als ‘een moetje’. 
Cum laude, dat dan weer wel. Maar het ware hart van 
Rens Pieterse lijkt toch te liggen bij het schrijven van uit-

Gesprek met Rens Pieterse, 
fiscaal historiograaf
In 1999 overleed professor Hofstra, misschien wel de grootste fiscalist die 
Nederland – tot nu toe – heeft gekend. Fiscaal historiograaf Rens Pieterse 
schreef een doorwrochte biografie over ‘de Hercules van de Nederlandse 
fiscalisten’. Dit mooie resultaat is een goede aanleiding om in gesprek te 
gaan over de gebiografeerde en de biograaf. 

Door Sylvester Schenk en Wil Vennix | foto’s  Raphaël Drent
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Maar aan alles komt een eind – zeker ook aan alle goede 
dingen – en op een dag werd ik verwacht bij één van de 
raadsheren die zich bezighoudt met medewerkerszaken.’ 
Er wordt dan een briefje over het bureau geschoven, waar-
op door betrokkene een naam is gekrabbeld. ‘Daar moest 
je maar eens gaan praten’. Waarmee je wist dat aan de – in 
de ogen van Pieterse althans – paradijselijke tijd bij de 
Hoge Raad een einde was gekomen.

Wetenschap
Het werd dus de wetenschap. Eerst als docent/onderzoe-
ker aan de VU te Amsterdam, al snel gecombineerd met 
aanstellingen als docent en scriptiebegeleider aan de Uni-
versiteit Leiden en examinator bij Nyenrode Business Uni-
versiteit. Die opeenstapeling van functies had trouwens 
een haast platte reden: universiteiten werken voor niet-
gepromoveerde medewerkers enkel met tijdelijke aanstel-
lingen, en door je tijdelijke aanstellingen als een soort van 
ideaalcomplex vorm te geven ben je toch geruime tijd ver-
zekerd van enig brood op de plank. Maar met die promotie 
is die vaste aanstelling inmiddels een feit. Al moet toege-
geven worden dat het onderwerp van gesprek minder de 
wetenschap en meer de fiscale biografie zal wezen.

Doedens
Het begon allemaal toen Cees Schaap bij zijn afscheid als 
raadsheer bij de Hoge Raad een ‘boekje’ (de verklein-
vorm slaat op het formaat, niet op de inhoud) werd aan-
geboden van de hand van Rens met als titel ‘Over H.J. 
Doedens’3, met als ondertitel ‘Een intrigerende fiscalist’. 
Voor de meeste lezers zal gelden dat Doedens misschien 
dan wel een fenomeen is, maar dan wel een dat ver voor 
hun tijd als fiscalist werkzaam was. Voor kenners is Doe-
dens vooral de eerste annotator van het tijdschrift Be-
slissingen in Belastingzaken, de latere BNB. Als rechtge-
aard wetenschapper onderzocht Pieterse waarom (ook) 
de Hoge Raad zo onder de indruk was van het werk van 
Doedens. Dat kwam – volgens Pieterse – omdat Doedens 
in staat was in de vele becommentarieerde arresten 
 lijnen te zien en die te koppelen aan aanverwante 
 vragen die nog niet door de Hoge Raad waren beslist. 
Doedens had volgens Pieterse verder oog voor het 
 belang van een beslissing, vooral ook voor de praktijk. 

Maar uit de talrijke anekdotes komt de hooggeleerde 
ook naar voren als een ‘wat mythische figuur’ over wiens 
persoonlijk leven weinig bekend is geworden. Zijn per-
soonlijk archief werd tot groot verdriet van Pieterse door 
de buurman met de vuilniswagen meegegeven.

Andere grootheden
Blijkbaar smaakte Doedens naar meer. In een hoog tempo 
verschenen een ‘gedenkwaardig aantal’ (dixit Herreveld4) 
biografieën (onder meer van Hellema, Van Soest en De 
Langen) en gedenkschriften over Verburg en Mobach. 
Maar het voorlopige opum magnus (zo daar na voornoem-
de dissertatie nog sprake van kan zijn) lijkt toch wel de 
 recent verschenen biografie over H.J. Hofstra te zijn. 
 Daarnaast blijkt Pieterse zijn (volkomen begrijpelijke) 
 fascinatie voor het fenomeen Brüll – naast zijn betrokken-
heid bij de voornoemde Brüll-prijs – uit een artikel over 
Brüll in TFB5. Een biografie over Brüll lijkt slechts een 

kwestie van tijd. Datzelfde geldt voor een boek over voor-
malig staatssecretaris (en fiscaal historicus) prof. dr. F.H.M. 
(Ferd) Grapperhaus (vader van F.B.J. (ook Ferd) Grapper-
haus, tot voor kort minister van Justitie en Veiligheid).

Hofstra
Alom wordt Hendrik Jan (Henk) Hofstra beschouwd  
als een groot fiscalist, misschien wel de grootste die 
 Nederland gekend heeft. Daarvan getuigt niet alleen zijn 
bijnaam (‘de Hercules onder de Nederlandse fiscalisten’), 
het blijkt ook uit zijn veelzijdige loopbaan. In vele func-
ties verbonden aan de Belastingdienst en het Ministerie 
van Financiën, daarna belastingconsulent (die had je toen 
nog), langjarig woordvoerder financiën van de PvdA-
Tweede Kamerfractie (1945-1956), minister van Financi-
en in het kabinet-Drees IV, industrieel (vicepresident van 
scheepswerf Verolme), om uiteindelijk (haast direct na 
zijn afstuderen!) op bijna 62-jarige leeftijd nog te begin-
nen als hoogleraar belastingrecht. Hofstra overleed uit-
eindelijk in 1999 op 94-jarige leeftijd.
Anders dan veel van zijn tijdgenoten is Hofstra als fiscalist 
niet vergeten. Dat komt waarschijnlijk doordat zijn om-
vangrijke wetenschappelijke oeuvre nog steeds springle-
vend is. Uiteraard zijn zijn werken bewerkt, maar de hand 
van de meester valt nog steeds te ontwaren in – onder 
meer – de veel gebruikte handboeken ‘Inleiding tot het 
Nederlands Belastingrecht’ respectievelijk ‘Inkomsten-
belasting’ (inmiddels bewerkt door de hoogleraren 
 Niessen resp. Stevens) waarin vrijwel alle facetten van 
het belastingrecht worden belicht. 

Hofstra en de Federatie
In zijn haast uitputtende biografie wijdt Pieterse tamelijk 
veel aandacht aan de relatie tussen Hofstra en de (voor-

Niet weggooien!
Gelet op de rijke historie van onze vereniging kan het haast niet anders dan dat 
(vooral bij onze buitengewone leden) nog tal van interessante documenten lig-
gen, die fiscaal-historisch van groot belang zijn. Ook geluids- en beeldopnamen 
kunnen bewaard gebleven zijn. Pieterse heeft (onder meer) grote belangstelling 
voor informatie over de hoogleraren Doedens, Hofstra, Brüll en Grapperhaus 
(senior). Maar ook ander materiaal kan interessant zijn. De heilige graal zou 
een geluidsopname zijn van de (beroemde zo niet beruchte) rede van prof. Brüll 
op de Belastingconsulentendag 1974, getiteld ‘Fiscale mythologie’. Maar ook een 
opname van de rede van Hofstra op de Belastingconsulentendag 1981 (‘Een wet-
telijke regeling van het beroep van belastingconsulent?’) zou zeer bijzonder zijn. 
We houden ons aanbevolen!

Je hoort er als fiscalist pas 
echt bij als je door Pieterse 
bent besproken.
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Noten
1 Dat hij daarbij veelvuldig naar Het Register (en 

diens voorganger Tribuut) verwijst doet ons 

veel genoegen.

2 L.J.A. Pieterse, ‘Over H.J. Hofstra (1904-1999)’, 

Boom juridisch, Den Haag 2021.

3 L.J.A. Pieterse, Over H.J. Doedens (1915-2004). 

Een intrigerende fiscalist. Opstel aangeboden 

aan mr. C. Schaap wegens zijn verdiensten voor 

de BNB en de Nederlandse belastingrechtspraak 

ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer 

in de Hoge Raad der Nederlanden op 23 februari 

2017, Wolters Kluwer, Deventer 2017.

4 Mr. F.R. Herreveld, WFR 2022/94, Boekbespre-

king. Een bespreking van ‘Over H.J. Hofstra 

(1904-1999)’ gepubliceerd door mr. L.J.A. Pie-

terse. In deze haast lyrische bespreking is ook 

een opsomming te vinden van de door Pieterse 

gepubliceerde biografische werken.

5 L.J.A. Pieterse, ‘D. Brüll als bron van inspiratie’, 

TFB 2020-3, pag. 22-25.

6 Het was het Register Belastingadviseurs dan 

ook een voorrecht om een (bescheiden) financi-

ele bijdrage te mogen verstrekken om het boek 

over haar erelid Hofstra mogelijk te maken.

7 H.J. Hofstra, ‘Een wettelijke regeling van het 

beroep van belastingconsulent?’, FED Deven-

ter 1981.

malig medewerkers van de) Nederlandse Federatie van 
(toen nog) Belastingconsulenten6. Zo was Hofstra onder 
meer algemeen voorzitter van de examencommissie en 
voorzitter van de commissie van advies voor de FB- 
opleiding. Dat alles was reden om Hofstra in 1982 het 
 erelidmaatschap van de Federatie toe te kennen. Bij die 
gelegenheid werd hem tevens de ‘zilveren plaquette van 
verdienste’ overhandigd. Het erelidmaatschap bestaat nog 
steeds, maar van die plaquette had ik eerlijk gezegd nog 
nooit gehoord. Het roept ook de vraag op waar zo’n ding 
uiteindelijk terechtkomt als de laureaat is overleden. Dat 
die plaquette wordt genoemd, is tekenend voor de zorg-
vuldigheid en volledigheid waarmee Pieterse zijn biogra-
fie heeft geschreven. 
Hofstra trad meermaals op als inleider en als debater bij 
verschillende Belastingconsulentendagen. Verrassend 
 actueel is de door hem in 1981 in het Haagse Congres-
gebouw gehouden inleiding ‘Een wettelijke regeling van 
het beroep van belastingconsulent?’7. Hofstra’s opvatting 
dat een wettelijke regulering noodzakelijk was, kwam 
 overigens niet uit de lucht vallen; hij huldigde die opvat-
ting al sinds de jaren vijftig. De noodzaak tot regulering 
was in de dertig tussenliggende jaren volgens Hofstra al-
leen maar groter geworden. Hofstra’s opponent Brüll daar-
entegen betoogde dat een wettelijke regeling aan de be-
roepsgroep de mogelijkheid zou bieden tot het vormen van 
een ‘beschermd kartel van consulenten’. Wat er van dit al-
les ook moge wezen, toenmalig Federatievoorzitter Jolink 
besloot de dag met de opmerking dat er ‘inmiddels tekenen 
zijn … dat een regeling van het beroep van belastingconsu-
lent in de toekomst niet langer tot de onmogelijkheden zal 
behoren. Er lijkt reden te zijn tot enig voorzichtig optimis-
me’. Let wel: we schrijven dan het jaar 1981! 

Tot slot
Pieterse schrijft met liefde en grote zorgvuldigheid over 
degenen die hij portretteert. En ook als een boek in de 

winkel ligt, is het nog niet klaar. Wat zeg ik: het is nooit 
klaar. Zo reed hij onlangs op een zondagmiddag naar het 
Brabantse Grave, om daar de toenmalige woning van 
 Hofstra te fotograferen. Als ontvanger behoorde Hofstra 
daar volgens Pieterse tot de notabelen. En zo gaat het maar 
door. We zijn benieuwd of dit artikel nog nieuw materiaal 
boven water zal brengen. 
Wat het volgende project van Pieterse zal zijn, weten we 
nog niet. Maar aan interessante personages ontbrak en ont-
breekt het in de fiscaliteit nooit. En een geschiedschrijving 
van 100 jaar Register Belastingadviseurs (en haar voorgan-
gers) zou bij Pieterse beslist in goede handen zijn. We 
 kijken er – mocht het zover komen – naar uit! <<<

Rens Pieterse schrijft met liefde en grote zorgvuldigheid fiscale biografieën. 

Anders dan veel van zijn 
tijdgenoten is Hofstra als 
fiscalist niet vergeten.


