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Uit het knipselarchief van 
 

,,Larensch Nieuwsblad’’ 
25 mei 1918 

EEMNES. Onder een deel van onze 
inwoners heerscht ontstemming over 
de manier waarop hier met aanslagen 
in den Hoofdelijken Omslag (H.O.) 
omgesprongen wordt. 
Er wordt niets meer en minder be-
weert dat er met die aanslagen knoei-
erijen plaats vinden. Ondanks men 
aanneemt dat de leden der raad be-
kend zijn met het feit dat verschillen-
de landbouwers hun inkomen veel en 
veel te laag aangeven, wordt er nim-
mer energiek werk van gemaakt aan 
die fiscus-ontduikingen een einde te 
maken. 
Er zijn landbouwers die alleen van 
rogge-verbouw minstens f 4000,- ver-
diend hebben doch door allerlei mis-
leidende voorspiegelingen het weten 
voor te stellen alsof hun inkomen 
slechts f 1000.- bedraagt. 
Daarvan is het gevolg dat niet alleen 
zij veel en veel te laag in den H.O. 
worden aangeslagen maar aan den an-
deren kant, wordt het percentage 
H.O. hooger dan nodig was, als de in-
komsten naar waarheid werden opge-
geven. Het gevolg hier weer van is 
dat zij, die een vast of een nauwkeu-
rig na te gaan inkomen hebben feite-
lijk de dupe worden. De eerlijke be-
taalt nu meer omdat de oneerlijke z’n 

inkomen te laag aangeeft. 
Daarbij komt nog dit dat diezelfde 
landbouwers, die te lage aangifte 
doen van hun inkomen, óók nog pro-
fiteren van distributie van goedkope 
sajet, klompen en dergelijke, waar-
voor ze anders ook niet in aanmer-
king zouden komen. 
Is dit niet dubbel onrechtvaardig? 
Het wordt daarom meer dan tijd dat 
aan dien wantoestand een einde komt. 
Ingrijpen is hier meer dan plicht. Of 
de Burgemeester voor dit werk wel 
den aangewezen persoon is durven 
we niet te beweren. Hij is wel een 
best, vriendelijk en hoogst humaan 
man, doch heeft hij wel voldoende 
ruggegraat flink en doortastend in te 
grijpen? 
 

 
Eemnes, 30 Mei 1918 
 
Mijnheer de Redacteur 
In uw blad van 25 Mei jl. komt voor 
een bericht uit Eemnes over de Hoof-
delijke Omslag enz. 
Mag ik den berichtgever even ant-
woorden. 

Ingezonden Stukken 
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) 
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Tot en met zaterdag 3 april 2004 
in de Oudheidkamer van de Historische Kring Eemnes 

 

kinderspeelgoed 
en 

kinderboekjes 
 

uit grootmoeders tijd 
 

Elke zaterdag geopend van 14.00-16.00 uur 
 

De geachte berichtgever zegt dat er 
boeren zijn die aan hun rogge alleen 
minstens f 4000,- hebben verdiend. 
Even rekenen. 
Om f 4000.- aan zijn rogge te verdie-
nen zou een boer eerst voor f 4000,- 
moeten inleveren niet waar? 
Om nu f 4000,- te ontvangen zou de 
boer moeten inleveren 300 hectoliter 
van 70 kilo a f 13,30 maximum prijs 
en dan ontvangen f 3990,-. 
Als nu de hoogste leverancier niet 
meer inleveren kan dan 80 hectoliter 
dan ontvangt hij 80 maal f 13,30 
maakt f 1064,-. Nog al verschil niet 
waar? 
Als men nu weet dat bij meerdere 
boeren de boekweitoogst totaal verlo-
ren ging, dat krachtvoer voor het vee 
niet te krijgen was en wat men kreeg 
tegen veel hoogere prijzen dan de 

boer zelf voor zijn koren ontving, dat 
het meeste vee als gevolg van gebrek 
aan krachtvoer van November tot Mei 
zoo goed als niets heeft opgebracht, 
dat meerdere boeren in de afgeloopen 
winter hun paarden op de been moes-
ten houden met melk en eieren op 
medisch advies, dan zult U zeker wel 
een andere kijk op de zaken krijgen. 
U zegt niet te weten of onze Burge-
meester ruggegraat heeft om in te 
grijpen, ik weet het ook niet, maar 
wel weet ik dat onze Burgemeester is 
een algemeen bemind – u zegt het 
zelf – een vriendelijk humaan man, 
en u oordeelt als een blinde over de 
kleuren. 
U mijnheer de Redacteur dankend 
voor de plaatsruimte. 
 
Een lid van de Raad. 
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