31. Problemen met de belastingdienst.
Ja, daar ga je dan weer met al je goede bedoelingen. Een nieuwe depressie ligt in
dergelijke omstandigheden altijd snel op de loer. In tijden van depressie loop ik altijd
buiten met een uitgeklapte paraplu. Dat doe ik eigenlijk om snel te kunnen handelen als
het weer opklaart. De paraplu geeft me ook bescherming tegen allerlei vallend kwaad. De
paraplu kapselt mijn problemen ook een beetje in .Dat geeft het gevoel dat er niets buiten
de onmiddellijke invloed van mijn paraplu is dat mij echt kan raken. Soms wordt die
betrekkelijke rust wreed verstoord zoals ook vanmorgen.
Er lag een rode enveloppe op mijn deurmat met daarop vermeld: ‘Loop naar de pomp’. Ik
dacht eerst aan een grapje van Alfred maar hij zei van niets te weten. De brief was ook
niet van de belastingdienst. Dat zou niet onlogisch zijn geweest. De belastingdienst had
mij al in een eerder stadium erop gewezen dat men ernstige twijfels had of mijn aangifte
van het aantal vaten olie dat ik per dag zou oppompen in mijn tuin wel juist was. De
opdracht ‘om naar de pomp te lopen’ zou dan hebben kunnen betekenen: ‘Ga maar eens
kijken op de teller van de JA knikker van je olie-installatie in je tuin en je zult zien dat het
aantal opgepompte vaten olie veel en veel hoger is dan op je aangifte staat vermeld. Hoe is
het mogelijk dat jij met een dergelijk gering aantal vaten olie per dag eigenlijk lid kan zijn
van de OPEC?’.Toch ben ik voor de zekerheid toch maar naar de pomp gelopen. Naar de
JA knikker in mijn tuin. Mijn personeel dat daar de olie aan het oppompen was
bevestigden samen met de Jaknikker dat het antwoord ook echt ‘JA’ moest zijn. Ja, het
aantal vaten olie heb ik inderdaad juist opgegeven aan de belasting. Als de Jaknikker
‘Nee’ zou hebben geschud dan zou ik een levensgroot probleem gehad hebben. Want hoe
kan ik ooit nog olie oppompen met een Jaknikker die het laat afweten en die nee schudt?
De productie zal immers onmiddellijk stil komen te liggen. Met alle gevolgen van dien
voor de wereld economie. Bovendien, de belastingdienst zou er als de kippen bij zijn om
mij te wijzen op een discrepantie. De discrepantie nl. tussen mijn aangifte en de JA
knikker. De JA knikker die door zijn ‘Neen” schudden twijfel zou zaaien bij de
belastingdienst. De belastingdienst zou niet aarzelen en mij onverwijld een pittige
navordering opleggen.

