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Boekbespreking

VAN SOESTS VOETAFDRUKKEN. EEN BESPREKING VAN ‘TAAL EN COMPOSITIE: OOG IN OOG MET 
J. VAN SOEST (1929-2006) ALS ANNOTATOR’ VAN L.J.A. PIETERSE

1  Inleiding

Het mag geen toeval heten. Fiscale persoonsportretten 
schieten op als narcissen in het voorjaar. Zonder uitzon-
dering ontspruiten zij aan de pen van Rens Pieterse. Eer-
der schreef hij al over de fi scalisten Doedens,1 Verburg2 
en Hellema3 – over de paden die zij bewandelden en de 
sporen die zij achterlieten. In zijn nieuwste werk speurt 

Pieterse de gangen na van J. van Soest.4 Bij leven belas-
tingadviseur, hoogleraar en advocaat-generaal bij de 
Hoge Raad der Nederlanden, bestrijken Van Soests voet-
sporen diverse vlakken van het belastinglandschap. Deze 
bijdrage bevat daarvan een bespreking. 

2  Velerlei gestalten, een variëteit aan 
voetafdrukken

Van Soest doorkruiste belastingland in diverse hoeda-
nigheden. Hij liet dus een veelheid aan voetafdrukken 
na. Pieterse onderzoekt er twee: die van de persoon 
Van Soest en die van de annotator.

Ter inleiding schetst de auteur een vogelperspectief op 
Van Soests levensweg. Die weg ving aan te Rotterdam. 
Het was 1929. Een groot deel van het leven zou zich 
echter afspelen in Amsterdam. Aan die periode in de 
hoofdstad gingen jonge jaren in Voorburg en aan het 
Stedelijk Gymnasium te Leiden vooraf. In die laatste 
stad studeerde Van Soest eind jaren ’40 ook Nederlands 
recht, met de keuzevakken belastingrecht en interna-
tionaal privaatrecht. Tot zijn Leidse leermeesters mocht 
hij rekenen de rechtshistoricus H.F.W.D. Fischer5 en 
K.V. Antal,6 die aan de wieg stond van de opleiding 
belastingrecht aldaar.7 Met hem zou Van Soest later op 
uiteenlopende manieren samenwerken.

1   H.J. (Hendrik Jan) Doedens, die leefde van 28 augustus 1915 

tot 29 oktober 2004, was van 1952 tot in 1980 hoog leraar 

belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zie over 

hem L.J.A. Pieterse, Over H.J. Doedens (1915-2004). Een in-

trigerende fi scalist. Opstel aangeboden aan mr. C. Schaap 

wegens zijn verdiensten voor BNB en de Nederlandse belas-

tingrechtspraak, ter gelegenheid van zijn afscheid als raads-

heer in de Hoge Raad der Nederlanden op 23 februari 2017, 

Deventer: Wolters Kluwer 2017. Zie ook L.J.A. Pieterse, ‘Uiter-

mate professorabel. Omtrent de benoeming van H.J. Doedens’, 

in: L.J.A. Pieterse en R. van Scharrenburg (red.), Springende 

punten: Van Amersfoort-bundel. Opstellen aangeboden aan 

mr. P.J. van Amersfoort ter gelegenheid van zijn afscheids-

symposium, gehouden op vrijdag 29 september 2017 te 

Leiden, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 295-307.

2    J. (Jan) Verburg, geboren 5 op oktober 1924, overleden op 

18 september 2017, was onder andere hoogleraar belasting-

recht te Leiden en advocaat-generaal bij de Hoge Raad der 

Nederlanden. Zie over hem L.J.A. Pieterse, ‘In memoriam 

mr. J. Verburg (1924-2017)’, FED 2017/137, p. 3-9 en 

L.J.A. Pieterse en J.W. van den Berge, Mr. J. Verburg (1924-

2017). Een gedenkschrift, Deventer: Wolters Kluwer 2018. 

Zie over Verburg en zijn belangrijkste werk eveneens: 

L.J.A. Pieterse, ‘Over Verburgs opus magnum’, in: A.J.A. 

Stevens en J.L. van de Streek (red.), De toekomst van de ven-

nootschapsbelasting, Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 17-27.

3    De op 16 oktober 1900 ter wereld gekomen H.J. (Herman Jan) 

Hellema was onder andere buitengewoon hoogleraar belasting-

recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij overleed op 

15 april 1982. Zie over hem L.J.A. Pieterse, Over H.J. Hellema 

(1900-1982), Den Haag: Boom juridisch 2019. Voor een be-

spreking van dit werk zij verwezen naar L.W.D. Wijtvliet, 

‘Iconografi e. Een bespreking van ‘Over H.J. Hellema (1900-

1982)’ van L.J.A. Pieterse’, WFR 2019/230. Zie ook, beknopt, 

B.C.M. Waaijer, ‘Boekaankondiging’, WPNR 2019/7250.

4    L.J.A. Pieterse, Taal en compositie: oog in oog met J. van 

Soest (1929-2006) als annotator, Den Haag: Boom juridisch 

2020.

5    H.W.F.D. Fischer was onder andere hoogleraar oudvaderlands 

recht aan de Universiteit Leiden. Zie over hem 

http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/

bwn2/fi scher. 

6    K.V. Antal was de eerste hoogleraar belastingrecht aan de 

Universiteit Leiden.

7    Zie over Antal J.P. Boer, ‘50 jaar Belastingrecht in Leiden! 

Van Antal naar Abraham’, NTFR 2014/1954. 

WFR 2020/92
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3  Een glimp van de annotatieve  afdruk

Een rechtswetenschapper laat zijn voetafdrukken achter 
op papier. Zo ook Van Soest. Zijn bijna honderdvijftig 
annotaties tellende levenswerk vormt de hoofdmoot van 
Pieterses uitgave. Daarvan presenteer ik hier slechts  
enkele in het oog springende punten. De lezer zij van 
harte uitgenodigd zelf kennis te nemen van de kern van 
Pieterses werk.

Behalve het aantal, valt tevens de reikwijdte van de 
annotaties op. Van Soest besprak niet alleen arresten 
op het gebied van de inkomstenbelasting. Ook de ven-
nootschapsbelasting en de omzetbelasting beheerste de 
annotator. Dat gold ook – het zal niet verbazen – voor 
formeelrechtelijke leerstukken. Zijn specialisme was  
generalisme. 

Ook pér belastingmiddel sneed Van Soest een veelheid 
aan thema’s aan. De inkomstenbelasting dient ter il-
lustratie. Kwesties die hij behandelde, varieerden van 
het inkomensbegrip, de bronvraag, de bronnentheorie, 
de kwalificatie van werkzaamheden, problematiek in 
de winstsfeer, andere inkomsten uit arbeid, het aan-
merkelijk belang, postume inkomsten, lijfrenten, op-
brengsten van aandelen, aftrekbare kosten, en uitga-
ven ter voorziening in het levensonderhoud, tot de 
beginselen die aan de inkomstenbelasting ten grond-
slag liggen. 

In vijftig pagina’s treedt Pieterse alle annotaties onbe-
vangen en met een ontvangende blik tegemoet. Zo wil 
hij een zo getrouw mogelijk beeld schetsen van de an-
notator en zijn bedoelingen. Hij maakt daarbij inhoude-
lijke vergelijkingen tussen verschillende annotaties. 
Door ook opvallende passages samen te voegen, ont-
waart hij enkele centrale thema’s, patronen en algeme-
ne kenmerken in het werk van de gebiografeerde. De 
centrale thema’s laten zich als volgt onderscheiden:
 – de rechten van de belastingplichtige;
 – het optreden van de Belastingdienst en de wijze 
waarop ambtenaren hun taak vervullen;

 – de toepassing van buitenwettelijk recht door de  
rechter;

 – het verschijnsel interpretatie of rechtsvinding; 
 – de motivering van beslissingen; en
 – cassatietechnische aspecten.

Het thema interpretatie of rechtsvinding door de be-
lastingrechter diept Pieterse verder uit door te onder-
zoeken in hoeverre Van Soests opvattingen verwant-
schap vertonen met die van zijn leermeesters Antal en 
De Langen. In zoverre vertoont de studie dus ook we-
tenschappelijke trekken. Het geheel wisselt Pieterse af 
met historiografische wetenswaardigheden. De daarin 
opgenomen tekst biedt de lezer in veel gevallen enige 
context, bijvoorbeeld doordat het werkzame leven van 

Het werkzame leven ving aan op 1 augustus 1950, bij 
het Haagse kantoor Loyens & Volkmaars. De werkzaam-
heden als belastingadviseur combineerde Van Soest met 
de functie van (adjunct-)secretaris bij het toenmalige 
Verbond van Nederlandse Werkgevers. Bij die organisatie 
waren ook de eerdergenoemde Antal en N. Nobel betrok-
ken. Laatstgenoemde zou in 1970 bij Van Soest promo-
veren op een proefschrift over winstrechten.

Amsterdam werd het werkterrein bij aanvang van het 
collegejaar 1953/1954. Als wetenschappelijk ambtenaar 
aan de Universiteit van Amsterdam (hierna: UvA) werk-
te Van Soest voor de hoogleraar W.J. de Langen, een an-
dere leermeester van hem. Tezelfdertijd maakte ook 
D. Brüll, de latere Amsterdamse en Tilburgse hoogleraar, 
die op velen een onuitwisbare indruk heeft gemaakt, 
zijn opwachting aan deze universiteit.8 In die periode 
schreef Van Soest zijn eerste annotaties. Zij werden als 
‘aantekeningen’ gepubliceerd in het Fiscaal arresten-
boekje. Na een onderbreking van enkele jaren, die Van 
Soest doorbracht als lector aan de Universiteit Utrecht, 
keerde hij in 1960 terug aan de UvA, eerst in dezelfde 
hoedanigheid, vanaf 1966 als hoogleraar. 

Tussen 1956 en 1974 vloeiden meer dan honderd anno-
taties uit Van Soests pen. De stroom droogde echter 
vrijwel geheel op in 1974. Zijn publicitaire activiteiten 
waren aan het Haagse Plein, waar de Hoge Raad der  
Nederlanden resideerde, namelijk niet onopgemerkt ge-
bleven. Een benoeming tot advocaat-generaal was het 
gevolg. Gedurende de periode bij het parket verschenen 
slechts twee aantekeningen, één bij een arrest van de 
strafkamer en één bij een arrest van de civiele kamer. 

Tijdens deze praktisch annotatieloze jaren, die zouden 
duren tot in 1999, behield Van Soest zijn onderwijsop-
dracht aan de UvA. Hij legde zijn onderwijstaken neer in 
1981, nadat hij o.a. J.J.H. Jacobs en J.W. Zwemmer naar 
de doctorstitel had begeleid. Behalve wetenschappelijk 
en gerechtelijk, was Van Soest tijdens zijn ‘Haagse’ jaren 
ook actief als voorzitter van de Vereniging voor Belas-
tingwetenschap. 

Het bereiken van de leeftijd van zeventig maakte af-
scheid van de Hoge Raad onvermijdelijk. Het einde van 
de periode in de Hofstad betekende echter ook dat de 
stroom van annotaties weer op gang kon komen, nadat 
hem door de redactie van BNB was gevraagd wederom 
als annotator op te treden. 

8    Zie over Brüll L.J.A. Pieterse, ‘D. Brüll als bron van  

inspiratie’, TFB 2020/3-12.
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personen met wie Van Soest heeft samengewerkt, 
wordt belicht. 

4  Tot besluit

 In het voorwoord van zijn uitgave biecht Pieterse op 
Van Soest slechts éénmaal te hebben gesproken. Hij 
heeft dus nauwelijks kunnen putten uit eigen ervaring. 
Van verschillende zijden heeft hij inlichtingen en mate-
riaal ontvangen. Dat materiaal is talrijk, te talrijk om te 
verwerken in het onderwerpelijke boek. Het dient daar-
om als basis voor een omvattender biografi sche schets, 
waarin leven en werk op geïntegreerde wijze met elkaar 
worden verbonden. Van Soests voetafdrukken zijn dus 
nog niet volledig blootgelegd.

Dr. L.W.D. (Laurens) Wijtvliet9

9    Als onderzoeker werkzaam in het programma Ontvangsten 

van de Algemene Rekenkamer. Dit artikel is op persoonlijke 

titel geschreven. E-mail: laurenswijtvliet@gmail.com.


