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I N MEMORIAM 

Op I 6 februari I 999 overleed te 
Wassenaar op 94-jarige leeftijd 
Hendrik Jan Hofstra, een gebeur
tenis waarbij vooral oudere lezers 
van s &_o zich betrokken zullen 
voelen. Iets van die emoties wil ik 
hier onder woorden brengen, van
uit de band die ik destijds met hem 
had als een van zijn medewerkers 
aan de Universiteit Leiden en later 
als persoonlijk vriend. Eerst een 
enkel woord over zijn maatschap
pelijke loopbaan en betekenis op 
politiek en wetenschappelijk ter
rein. 

Een veelzijdiger bestaan dan Henk 
Hofstra heeft geleid, laat zich 
moeilijk denken: hoofdambtenaar 
van de belastingen, belastingcon
sulent, directeur van een verzeke
ringsmaatschappij, lid van de 
Tweede Kamer, minister van Fi
nanciën, vice-president van een 
scheepswerf en ten slotte hoogle
raar in het belastingrecht. Daarbij 
komen nog de vele belangrijke 
nevenfuncties die hij vervulde, 
waaronder voorzitter van een 
staatscommissie die in de loop der 
jaren zeven - door hem zorgvuldig 
geredigeerde - rapporten over 
fiscale vraagstukken uitbracht, 
commissariaten bij - onder an
dere - de KLM, het voorzitter
schap van de Vereniging voor Be
lastingwetenschap en de functie 
van regeringsadviseur in Peru en 
Indonesië. 

Dit alles combineerde Hofstra 
gedurende vrijwel zijn gehele 
werkzame leven met publicisti
sche arbeid, het schrijven van pre
adviezen en het houden van voor
drachten. Van zijn hand versche
nen twee standaardwerken: 'Inlei 
ding tot het Nederlands belasting
recht' (eerste druk r 970) en 'In-

komstenbelasting' (eerste druk 
I97.Ç). Na zijn terugtreden als 
hoogleraar in 197 s aanvaardde hij 
de opdracht van minister Duisen
berg om een onderzoek te doen 
naar problemen in de belasting
heffing ten gevolge van geldont
waarding. Dit leidde in 1 9 7 8 tot 
het rapport' Inflatieneutrale belas
tingheffing', waarin - overigens 
nimmer ingevoerde - voorstellen 
werden gedaan om de ongewenste 
gevolgen van inflatie te bestrijden. 

In de jaren tachtig maakte Hof
stra deel uit van de Commissie 
Oort, en in 1990 werd hij - in
middels 86 jaar oud - nog ge
vraagd zitting te nemen in de 
Commissie Stevens. Beide com
missies hadden tot taak advies uit 
te brengen over vereenvoudiging 
van de loon- en inkomstenbelas
ting, maar alleen de Commissie 
Oort zag haar voorstellen op 
hoofdlijnen gerealiseerd. 

Tot in de jaren negentig becom
mentarieerde hij nieuwe fiscale 
rechtspraak, een activiteit die hij 
al in 1 941 had aangevangen en 
waarin hij zich bij uitstek deed 
kennen als een veelzijdig beoefe
naar van de belastingwetenschap. 
Hij beheerste het belastingrecht in 
de volle breedte. Hoewel hij de 
materie vaak fundamenteel bena
derde schuwde hij ook de fiscale 
techniek niet. 

Deze opsomming van werk
zaamheden - niet compleet maar 
wel van indrukwekkende om
vang - is natuurlijk niet toerei
kend om de betekenis van Hofstra 
tot zijn recht te laten komen. 
Daarom enkele persoonlijk ge
tinte kanttekeningen bij zijn per
soon en werk. 

De bekroning van Hofstra's car
rière als politicus was uiteraard 
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HENK HOFSTRA 

zijn ministerschap in het derde 
kabinet Drees, dat in 1956 aantrad 
en waaraan in december 1958 een 
voortijdig einde kwam door een 
amendement-Lucas (KvP). De 
meeste kranten hebben dit vorige 
maand weer in herinnering ge
bracht. Wat mij opviel tijdens het 
bezoek dat ik kort voor zijn over
lijden aan hem bracht, was dat 
deze gebeurtenis hem in zekere 
zin nog steeds bezig rueld en dat 
het wantrouwen waarmee hij des
tijds door zijn politieke tegenstan
ders werd bejegend, hem eigenlijk 
nog steeds stak. Als voorstander 
van een frnancieel solide beleid 
kon ruj er nog steeds niet over utit, 
dat een Tweede-kamerlid van de 
CHU hem 's morgens in een Ka
mervergadering vroeg om meer 
utitgaven ten behoeve van de land
bouw (zonder daarvoor dekking 
aan te geven) en dat tijdens de 
middagzitting een andere c Hu
afgevaardigde met dezelfde vrij
moedigheid op belastingverlaging 
aandrong. Aan onordelijk denken 
en oppervlakkigheid heeft Hofstra 
altijd een hekel gehad en ruj deed 
ook nooit zijn best dit te verber
gen. 

Niet alleen als politicus, maar 
ook als wetenschapper, heeft Hof
stra tot op zekere hoogte runder 
ondervonden van zijn Socialistische 
Belastingpolitiek, een boek dat ruj in 
de hongerwinter schreef en dat 
in 1946 verscheen. Vooral de 
gedachte dat belastingheffing 
dienstbaar zou moeten worden 
gemaakt aan - ik citeer - 'de op
heffing van de utit het kapitalisti
sche stelsel voortvloeiende sociale 
onrechtvaardigheden' riep weer
stand op. Toen Hofstra als hoogle
raar aantrad benadrukte ruj in zijn 
inaugurele rede ('Plaats en taak van 

de belastingwetenschap') een scher

pe scheiding tussen wetenschap en 
politiek. Wellicht vond hij het 
nodig diegenen gerust te stellen 
die bang waren dat het fiscale ge
dachtegoed van het socialisme 
anno 1 946 ook nog in de jaren 
zestig van achter de katheder zou 
op klinken. Dat politiek anders
denkenden niet behoefden te vre
zen voor een dogmatische benade
ring, hadden ze overigens ook 
kunnen nalezen in datzelfde boek 
utit 1946, waar op blz. 102 valt te 
lezen: 'Belastingtheorieën [heb
ben], evenals trouwens alle andere 
theorieën omtrent maatschappe
lijke gerechtigheid, steeds een be
perkte geldigheid [ ... ] Het beste 
belastingstelsel (is] telkens dat
gene, dat de fundamentele begin
selen van de gegeven maatschap
pijordening op het gebied van de 
belastingheffing het zutiverst tot 
utitdrukking brengt.' 

Dit citaat zegt overigens nog 
niets over Hofstra's werkelijke in
spiratiebron. Die lag in zijn levens
beschouwelijke achtergrond. Zijn 
beschouwingen over rechtvaar
digheid, economisch nut, de 
rechtsstaat, de eisen waaraan be
lastingheffing moet voldoen, en
zovoort, zijn ten diepste daarop 
terug te voeren. Het fundament 
voor zijn sociaal denken werd ge
legd in het gezin waarvan hij deel 
utitmaakte. Hij was de zoon van 
een Friese onderwijzer, een vrij
zinnig-protestant, die naast zijn 
werk op school actief was als dia
ken in het kerkbestuur, waar ruj 
zich bezig rueld met armenzorg. 

Henk Hofstra was een sociaal
democraat in hart en nieren. Toch 
werd ruj pas enkele dagen voor de 
bevrijding lid vandeSDA P; ruj was 

toen 41 jaar. In de oorlog was hij 
door Drees benaderd om zijn 
ideeën over de te voeren belas
tingpolitiek op papier te zetten. 
Hofstra's toetreding tot de SDA P 
was dutidelijk niet een beslissing 
die ruj van de ene dag op de andere 
had genomen. Maar eenmaal tot 
die keus gekomen, zou hij daar 
niet op terugkomen. Dezer dagen 
gingen mijn gedachten terug naar 
het begin van de jaren zeventig, 
toen hij mij op zijn kamer aan 
de Leidse universiteit toever
trouwde dat ruj zojutist was gebeld 
door zijn vriend Jan Berger, met 
het verzoek of ruj zich wilde aan
sluiten bij DS 70. "Je hoort bij ons", 
zo luidde diens aansporing, maar 
Hofstra wees dat beslist van de 
hand. Hoewel ruj op bepaalde 
punten kritiek had op de PvdA -
hij was geen nieuwlinkser - dacht 
ruj er niet over met zijn partij te 
breken. Dat paste niet bij zijn in
stelling. 

Ook tegenover de hutidige ont
wikkelingen in het belastingrecht 
stond hij kritisch: "Ik heb Willem 
Vermeend indertijd zelf in Leiden 
aangenomen. Hij was toen al een 
veelbelovend vakman, maar nu is 
ruj met zijn 'instrumentalisme' 
toch doorgeschoten. Belasting
recht is ook een zaak van recht. En 
dat wordt te vaak vergeten". Toch 
zag hij in het belastingplan voor de 
2 1 e eeuw ook positieve kanten. 
Elementen daarvan - de wense
lijkheid het concept van een 
synthetische inkomstenbelasting 
(inkomen is de som van alle in
komsten) te vervangen door een 
analytische inkomstenbelasting, 
een belasting die de verserullende 
bronnen afzonderlijk belast -
vinden we ook terug in publicaties 
van Hofstra. 



Bij alle talenten waarover Henk 
Hofstra beschikte had hij ook nog 
de behoefte en de gave zijn kennis 
en inzicht aan anderen door te 
geven. Hij was een uitstekend 
docent en voor de universitaire 
medewerkers waaraan hij leiding 
gaf een ideale vakgroepvoorzitter 
en een leermeester aan wie zij met 
de grootste waardering terugden
ken. Tijdens zijn universitaire 
periode bleek ook weer zijn de
mocratische gezindheid: vanaf het 
begin betrok hij studenten in het 
overleg inzake studieprogramma 
en dergeüjke. Dat was in die tijd 
zeer ongewoon. De Wet Universi
taire Bestuurshervorming, waar
bij aan studenten formeel mede
zeggenschap in universitaire aan
gelegenheden werd toegekend, 
zou pas jaren later worden inge
voerd. Maar Hofstra vond het van
zelfsprekend dat de studenten als 
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direct belanghebbenden bij het 
onderwijs werden betrokken bij 
de besluitvorming. 

Na deze opsomming van de uit
zonderlijke verdiensten van Hof
stra op poütiek, maatschappeüjk 
en wetenschappeüjk terrein zou 
misschien de indruk kunnen zijn 
gewekt dat hij een dominerende of 
misschen zelfs 'drammerige' per
soonlijkheid had. Maar het tegen
deel was het geval: Henk Hofstra 
heeft al deze taken niet vervuld 
omdat hij daar op uit was, maar 
eenvoudig omdat zijn grote kwali
teiten van hoofd en hart hem on
vermijdelijk steeds op die plaatsen 
brachten waar belangrijk werk te 
doen was. 

Hij was een uiterst beminnelijk 
mens die iedereen steeds vriende
lijk en voorkomend tegemoet
trad. Besprekingen en vergaderin
gen onder zijn leiding waren altijd 
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een plezier voor de deelnemers: 
hij had de zeldzame gave om, 
hoewel hij zelf duidelijke maat
schappelijke en wetenschappeüjke 
overtuigingen had, toch aan ieder
een de volledige ruimte te geven 
om zijn mening te uiten. Tijdens 
zo'n vergadering voelde je ge
woon dat Hofstra in diepste wezen 
alle mensen als gelijkwaardig be
schouwde. Ik kom hier bij de kern 
van Hofstra's karakter: hij was een 
evenwichtig en wijs mens, met 
respect voor zijn medemensen, 
zeer beminnelijk in de omgang en 
met warme belangstelling voor 
iedereen die met hem te doen had. 
Daarenboven was hij een goede en 
trouwe vriend. 

Ik beschouw het als een voor
recht dat ik deze uitzonderlijke 
man goed heb gekend. 

HARM MOBACH 


