
DE ECONOMIST 124, NR. 4, 1976 

I N  M E M O R I A M  

P R O F .  DR. F R I T S  J A C O B  D E  J O N G  

7 mei 1918 - 19 november 1976 

Het plotselinge verscheiden van Prof. Dr. F. J. de Jong heeft de redactie van De 
Economist diep in het hart getroffen. Als redacteur-secretaris droeg hij de 
zwaarste verantwoordelijkheid voor de belangen van her tijdschrift, die hij met 
buitengewone kundigheid en toewijding behartigde. Dat dit werk onverhoeds is 
afgebroken is een ingrijpend verlies. Maar pijnlijker nog gevoelen zijn mede- 
redacteuren het gemis van de collega en vriend, die hun in de samenwerking en 
bij de ontspanning na volbrachte plicht dierbaar is geworden. 

Met Frits de Jong is aan de economische wetenschap in ons land een van haar 
markantste en vruchtbaarste beoefenaren ontvallen. Zijn gehele loopbaan heeft 
in dienst gestaan van onderwijs en wetenschap. Na in 1947 zijn studie aan de 
Nederlandsche Economische Hoogeschool te hebben voltooid was hij enige 
jaren werkzaam als repetitor. Reeds spoedig vond hij zijn ware bestemming 
toen hij in 1949 tot lector in de nieuwe Groningse economische faculteit werd 
benoemd. In 1956 werd bet lectoraat omgezet in een hoogleraarschap. Hij is 
aan de Groningse universiteit verknocht geraakt en haar steeds trouw gebleven. 
Aan zijn taak als docent heeft hij zich met hart en ziel gewijd. Hij was een gebo- 
ren schoolmeester in de beste zin van het woord. Op de vorming van zijn studen- 
ten heeft hij sterk zijn stempel gedrukt, velen zijn diepgaand en blijvend door 
hem beinvloed. Ook onder het nieuwe universitaire bestel is hij, ondanks soms 
bittere teleurstellingen, tot het laatste toe zijn geliefde universiteit en faculteit in 
veel van zijn krachten vergende bestuursfuncties blijven dienen. 

Als economist was hij een overmoeibare onderzoeker en publicist, die een 
naar omvang en kwaliteit indrukwekkend oeuvre tot stand heeft gebracht. Hij 
was bij uitstek een theoreticus en dank zij een ongemeen analytisch vermogen 
een van bijzondere allure. Zijn diesrede over de economische betekenis van de 
Groningse universiteit voor de provincie, verschenen in De Economist van 1969, 
is in zijn werk een van de weinige voorbeelden van empirisch onderzoek. Van 
practische bemoeienissen met de Nederlandse economische politiek en open- 
bare discussies hierover heeft hij zich afzijdig gehouden, al ontbrak het hem 
geenszins aan gevoel van verantwoordelijkheid voor de publieke zaak, zoals 
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o.m. het feit bewijst dat hij twaalfjaar zitting heeft gehad in de Groningse ge- 
meenteraad. 

Voor de economische theorie is hij van grote betekenis geweest als een oor- 
spronkelijke, streng systematische en uitermate nauwgezette denker. Zijn werk 
getuigt van een gepassioneerd, als uit een sterke innerlijke behoefte voortko- 
mend streven naar zekere, van alle ongerechtigheden gezuiverde kennis, die de 
verschijnselen in een vast omlijnde ordening vat, alsmede van het vertrouwen 
dat dit ideaal bereikbaar is. De vraagstukken waaraan hij zich in het bijzonder 
heeft gewijd doorgrondde hij, aan de hand van een zorgvuldige kritische toet- 
sing van de opvattingen in de literatuur, waarbij hij blijk gaf van een grote be- 
lezenheid, zonder een enkele complicatie te ontwijken tot in de verste schuil- 
hoeken en de fijnste vertakkingen. Hij rustte niet eer hij zijn bevindingen had af- 
gerond tot een sluitend geheel waarin iedere overweging en elk detail de juiste 
plaats had. Doordat hij de materie van begin tot einde zelfstandig doordacht 
maakte hij er naar inhoud en vorm iets nieuws en geheel eigens van, dat misvat- 
tingen rechtzette, onduidelijkheden ophelderde en het inzicht verbreedde en 
verdiepte. 

Grote aandacht schonk hij steeds aan begripsvorming en terminologie. Zijn 
grote kracht lag in de haarfijne atbakening van begrippen en hun rangschikking 
in een kunstig netwerk van onderlinge betrekkingen. Voor zover hij in zijn moe- 
dertaal schreef legde hij er zich consequent op toe voor alle begrippen Neder- 
landse, niet zelden zelf bedachte benamingen te gebruiken, zoals hij dit met klein 
heeft bepleit in een artikel 1 dat, in de woorden van F. de Vries, 'elke economist 
die doceert of de pen voert, raakt '2. Wat hij publiceerde was in alle opzichten, 
van compositie en interpunctie tot de bibliografische verwijzingen, volkomen 
gaaf afgewerkt. Zijn geschriften munten dan ook uit door een voorbeeldige hel- 
derheid en overzichtelijkheid, al stellen zij door de fijnzinnige casu~stiek, die 
geen schakering verwaarloost, soms hoge eisen aan de lezer - maar veel van zijn 
werk is dan ook voor fijnproevers bestemd. 

Een keerzijde van zijn wetenschappelijke deugden is dat de behandelingswijze 
wat te zwaarwichtig kan aandoen, de subtiliteit in de onderscheidingen en in- 
delingen wel eens zweemt naar scholastiek. Door de verzekerdheid waarmee hij 
zijn meningen naar voren placht te brengen en de hardnekkigheid waarmee hij 
ze veelal verdedigde wekte hij soms de schijn dat zijn denken een dogmatische 
inslag had. Zijn waarheidsliefde echter drong hem tot een altijd waakzame zelf- 
kritiek en menige zelfherziening. Zij bracht ook met zich dat hij nooit naliet 
consci6ntieus in te gaan op tegen zijn publicaties aangevoerde bezwaren. In 
den regel meende hij ze te kunnen weerleggen, maar als hij ze juist beyond 

1 'De economische terminologie in her Nederlands', De Economist 1950. 
2 De Economist 1952, blz. 869. 
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schroomde hij niet dit te erkennen 3. Een niet gering deel van zijn werk bestaat 
uit kritiek op anderen; zij is altijd zakelijk en hoffelijk ingekleed. Persoonlijke 

stekeligheden of een anderszins scherpe toon in wetenschappelijke polemieken 
waren hem een gruwel ~. 

De eigenschappen die De Jongs denk- en werkwijze kenmerken komen reeds 
ten volle tot uitdrukking in zijn proefschrift Het  systeern van de rnarktvormen 

(1951). Nergens is deze problematiek zo uitvoerig en minutieus behandeld als 
in deze doorwrochte studie, die mede is bedoeld als een eerste stap om de im- 
passe te doorbreken waarin hij de prijstheorie zag verkeren. Typerend zijn de 
opzet 'een gesloten en volledig systeem van de marktvormen' te ontwikkelen, de 
strakke logica waarmee hij zijn 81 gevallen omvattend stelsel opbouwt en het 
vernuft van de zelf ontworpen nomenclatuur. In Maandschrift Economic van 
october 1952 heeft hij op deze analyse enkele aanvullingen gegeven, o.m. voor 
wat betreft de verhouding van marktvorm en marktstrategie. Voorts heeft 
hij zich op her gebied van de prijstheorie bewogen met besprekingsartikelen 
over bijdragen van Pen, Zimmerman en Heertje 5. Bij her proefschrift sluit ook 
bet in 1958 voor de Vereniging voor de Staathuishoudkunde uitgebrachte pre- 
advies over concurrentieregime en prijsvorming aan, dat belangwekkende be- 
schouwingen bevat over 'werkzame mededinging', de door hem afgewezen wel- 
vaartstheoretische grenskostenregel en prijsdifferentiatie. 

Inmiddels had in 1953 een tweedelig leerboek, De werking van een volkshuis- 

houding, het licht gezien. De aanduiding 'eerste inleiding' in de ondertitel is veel 
te bescheiden voor de verreikende en vaak diepgaande inhoud, die kennelijk is 
geput uit een rijke overvloed van kennis. Wie De Jong als economist in al zijn 
verscheidenheid wil kennen en waarderen mag aan dit werk niet voorbijgaan. 
Hij toont zich bier ook een voortreffelijk didacticus, o.m. door de wijze waarop 
hij het paradijsverhaal tot uitgangspunt neemt. Het boek heeft een welver- 
diend succes gehad en drie, steeds weer met grote zorg bijgewerkte en herziene 
herdrukken beleefd. 

Hoewel De Yong de micro-economie nooit voorgoed vaarwel heeft gezegd is 
later, vooral als uitvloeisel van zijn Groningse leeropdracht, het zwaartepunt 
van zijn wetenschappelij ke arbeid verschoven naar de macro-economic en voor- 
al de geldtheorie. Een eerste belangrijke vrucht van deze wending was een artikel 
in The Economic Journal van 1954 over de aanbodfunctie in de Keynesiaanse 
theorie. Het is een niet van stoutmoedigheid gespeende onderneming, want in 
wat hij zelf 'a difficult and obstacle-ridden field' noemt stelde hij een afwijkende 

3 Bijv. jegens Goedhart in De Economist 1955, blz. 422. 
4 Men leze zijn vermaning in De Economist 1952, blz. 944, met de opmerking dat een geprik- 
kelde stemming nook de juiste sfeer voor een wetenschappelijke discussie kan opleveren. 
5 Resp. in De Economist 1951, 1954 en 1956. 
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zienswijze tegenover die van gezaghebbende deskundigen als o.m. Patinkin. De 
verhandeling heeft geleid tot interessante gedachtenwisselxngen met Hawtrey en 
Robertson. In het steekspel met deze groten uit het yak heeft De Jong zich met 
bewonderenswaardige vaardigheid geweerd. Het tekent hem dat hij de discussie 
afsluit met een aantal correcties op zijn aanvankelijke uiteenzetting. Het debar 
heeft zeer onlangs een opmerkelijk en verheugend vervolg gehad. Patinkin, die 
de kritiek van De Jong verscheidene malen nogal kortaf  heeft verworpen 6, 
erkent nu, twintig jaar later, tot het inzicht te zijn gekomen dat de fout bij hem- 
zelf en niet bij De Jong lag 7. 

In aansluiting aan deze discussie heeft De Jong zich intensief bezig gehouden 
met her monetaire evenwicht, door hem als her centrale vraagstuk van de geld- 
theorie beschouwd. Het klassieke opstel van J. G. Koopmans over her neutrale 
geld, dat naar bet oordeel van De Jong de verdienste heeft eerder dan Keynes 
een theoretisch gefundeerde weerlegging van de wet van Say te hebben gegeven, 
was op dit terrein voor hem een belangrijke bron van inspiratie. Bij het ontra- 
felen van de verwikkelingen die zich voordoen bij de verschillende interpreta- 
ties van her monetaire evenwicht (van welk begrip hij her inkomensevenwicht 
onderscheidde) was De Jong geheel in zijn element. In De Economist verscheen 
van hem in 1955 een artikel hierover, in 1965 gevolgd door een voor kenners 
boeiende dialoog met Kreukniet. Hij heeft zich bovendien, in nauw verband met 
dit onderwerp, veel moeite getroost in het buitenland bekendheid te geven aan 
de geldtheorie zoals die zich te onzent, voortbouwend op Koopmans, heeft ont- 
wikkeld en die in zijn ogen als een Keynesiaans getinte neo-kwantiteitstheorie 
een specifiek karakter heeft. Zijn desbetreffende onderzoekingen zijn samenge- 
vat in Developments of  Monetary Theory in the Netherlands (1973), dat voorna- 
melijk is gewijd aan de bijdragen van Koopmans, Holtrop en Zijlstra, door hem 
voorzien van waardevolle, vaak diepgaande uitleggingen en commentaren. Van 
de practische monetaire vraagstukken heeft vooral het internationale geldstelsel 
zijn belangstelling gehad, m.n. als lid van een internationale studiegroep die in 
1964 bet z.g. Rapport  van Bellagio heeft uitgebraeht 8. 

Hiernaast heeft een geheel ander thema, de dimensieanalyse, zijn geest vele 
jaren sterk in beslag genomen. Aan dit onderwerp, dat hij als geen ander tot het 
zijne heeft gemaakt, zal zijn naam voor altijd verbonden blijven. Op dit gebied 
heeft hij ware pioniersarbeid verricht. Van de denkkracht en volharding die hij 
aan de worsteling met deze weerbarstige stof ten koste heeft gelegd kan men zich 

6 Money, Interest, and Prices (1956), appendix, benevens de tweede editie van 1965, blz. 
666/7. 
7 'Keynes' Monetary Thought. A study of its development', History of Political Economy 
1976, aflevering 1, blz. 84, nt 3. Deze studie is nadien ook in boekvorm verschenen. 
8 Zie nader zijn mededelingen hierover in De Economist 1966, blz. 612 e.v. 
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nauwelijks een overdreven voorstelling maken. De uitkomsten van deze jaren- 
lange inspanning zijn in 1962 neergelegd in een speciale aflevering van De Eco- 
nomist en vervolgens in Dimensional Analysis for Economists (1967), een intel- 
lectuele prestatie van hoge orde en uniek in de internationale literatuur. Blijkens 
een aantal kleinere publicaties heeft hij dit hem zo na aan bet hart liggende on- 
derwerp nooit losgelaten; nog in 1972 heeft hij, samen met T. Krishna Kumar, 
in De Economist de dimensieanalyse op de productiefunctie toegepast. 

Zijn veelzijdigheid heeft nog meer dimensies. Van jongsaf heeft hij reel be- 
langstelling getoond voor de methodologische en wijsgerige kanten van het yak. 
'Een grondige wetenschapsbeoefening zonder een behoorlijk inzicht in de pro- 
blemen van de wetenschapsleer is niet recht mogelijk' - aldus luidt de eerste zin 
die van hem, nog student, in De Economist is afgedrukt 9. Van deze eerste proeve 
loopt een rechte lijn naar de openbare les 'Over de betekenis van het begrip "ra- 
tioneel handelen" in de economie' (opgenomen in De Economist van 1949) en 
de beschouwing uit 1974 over de waardevrijheid in de aan De Roos aangeboden 
huldigingsbundel. In dit betoog schept hij met een deskundig en bezonken oor- 
deel klaarheid waar al te zeer begrips- en spraakverwarring woekeren. Ook de 
ethiek en haar verhouding tot de economie was een van zijn studie-objecten, met 
als fraai resultaat vooral de Beknopte inleiding tot de ethiek (1974), prettig lees- 
baar, met veel sprekende voorbeelden en o.m. wegens de behandeling van de 
denkbeelden van Marx en Tinbergen voor iedere economist lezenswaardig. Of- 
schoon De Jong steunt op colleges van wijlen Prof. W. Leendertz is zijn hand 
duidelijk herkenbaar; zelfs de dimensieanalyse ontbreekt niet. 

De Jongs hiermee slechts in hoofdtrekken geschetste verdiensten voor de we- 
tenschap ~° hebben erkenning gevonden in het lidmaatschap van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen en een eredoctoraat van de Rijks- 
universiteit Gent. De laatstgenoemde onderscheiding is niet meer dan een van 
de tekenen van het aanzien dat hij ook buiten de landsgrenzen genoot. Hij on- 
derhield contacten met vakgenoten over bijna de gehele wereld, heeft veel ge- 
publiceerd in buitenlandse tijdschriften, ham veelvuldig actief deel aan interna- 
tionale conferenties, heeft menigmaal in verschillende landen voordrachten ge- 
houden en was in de cursus 1970/1 gasthoogleraar aan de universiteit van Flori- 
da te Tallahassee. Op deze wijze schiep hij zich de gelegenheid tot het uitwisse- 
len van gedachten, waaraan hij grote waarde hechtte, en vond hij in brede kring 
weerklank voor zijn idee~n. Het is in al zijn wrangheid bijna symbolisch dat zijn 
levenseinde is gekomen toen hij in Parijs een conferentie bijwoonde. 

9 'Het  belang van  de wetenschapsleer  voor  de economie  als wetswetenschap ' ,  De Economist 
1943, blz. 257. 

10 Zo  kan  bijv. nog  worden gewezen op de instructieve bijdrage tot  de Kor teweg-bundel  
(1972), 'De  k r o m m e  van  Lorenz  en de concentratieco6ffici~nt van  Gini ' .  
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Zijn rijke gaven zijn ook aan De Economist in hoge mate ten goede gekomen. 
Naast kleinere bijdragen zijn hierin 14 artikelen van zijn hand verschenen. Van 
deze verdient nog 'Phoenix vrijhandel' in het jubileumnummer van 1952 met ere 
te worden genoemd; hij heeft toen op korte termijn als invaller de redactie uit 
een moeilijke situatie gered. In 1959 nam hij in de redactie de door bet overlijden 
van zijn grote leermeester F. de Vries opengevallen plaats in. Met de hem eigen 
ijver en stiptheid heeft hij sindsdien reel van zijn tijd en energie aan de redac- 
tionele werkzaamheden besteed. Hij gevoelde zich nauw bij het welen wee van 
het tijdschrift betrokken. Meermalen zijn van hem belangrijke initiatieven uit- 
gegaan en altijd gingen zijn voorstellen gepaard met de bereidheid zelf zijn krach- 
ten aan hun verwezenlijking te geven. Het recente sterk interoationale karakter 
van De Economist is grotendeels aan zijn visie te danken. Tussen zijn medere- 
dacteuren met hun echtgenoten en Frits en Martha de Jong is een hechte vriend- 
schapsband gegroeid. 

Toen in 1973 de functie van redacteur-secretaris vacant  kwam werd de best 
denkbare oplossing verkregen doordat  hij zich beschikbaar stelde. De kennis 
van zaken en het doorzettingsvermogen waarmee hij deze functie, uitnemend 
bijgestaan door de adjunct-secretaris, gedurende een al te korte periode heeft 
vervuld zijn voor De Economist van onschatbare waarde geweest. De redactie 
ziet met diepe erkentelijkheid terug op bet vele dat hij tijdens zijn redacteur- 
schap en vooral in de laatste jaren voor het blad heeft gedaan. 

Hij heeft zijn veelomvattend levenswerk slechts kunnen volbrengen dank zij 
een ontembare werkkracht en een onwankelbaar plichtsgevoel. Zijn sterk norm- 
besef deed hem aan zichzelf de hoogste eisen stellen maar maakte hem niet on- 
verdraagzaam. De noeste werker met zijn strikte discipline, zijn voorliefde voor 
vaste regels en gewoonten, was geen droogstoppel, de in abstracte denkwerel- 
den opgaande geleerde niet van de mensen afgekeerd, de grootmeester in ver- 
standelijke ontledingen en redeneringen meer dan een belichaming van de koele 
ratio. Zijn ernstig e levensopvatting was hem geen beletsel van het leven te ge- 
nieten. Hij kweet zich met opgewektheid van zijn talrijke, voor een groot deel 
zichzelf opgelegde plichten. Een bron van levensvreugde was voor hem de mu- 
ziek, die hij als pianist, componist en koordirigent met grote liefde was toege- 
daan. Tot  het laatst heeft hij eenjeugdige geestdrift voor werk en genoegens be- 
houden. Zijn wezen straalde vaak blijmoedigheid uit. Hij had gevoel voor hu- 
mor en kon bijna jongensachtig vrolijk zijn, met een gulle lach. Itij was een le- 
vendige causeur en een hartelijke gastheer die met zijn vrouw bet vertoeven in 
hun huis tot een waar genoegen wist te maken. 

Gesteld op stijl en decorum was hij beminnelijk en ongekunsteld. Hij maakte 
nooit ophef van eigen prestaties. Voor zijn vrienden was hij van een fijngevoelige 
meelevendheid. Trouw en eerlijkheid behoorden tot zijn dominerende karakter- 
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trekken. Mocht men in gesprek of overleg zijn rechtlijnigheid en vasthoudend- 
heid wel eens moeilijk vinden, hij was tegelijk ontwapenend door zijn oprecht- 
heid en goede bedoelingen. Het ging hem altijd om de zaak, niet om bet gelijk. 
Hij was geheel zonder arglist. Met al zijn scherpzinnigheid en eruditie scheen hij 
te behoren tot de zeldzame eenvoudigen van geest, die in de boze wereld hun 
zuiverheid bewaren. 

De ogenschijnlijke tegenstrijdigheden vormden een evenwichtige en stand- 
vastige eenheid. Frits de Jong was altijd zichzelf en altijd dezelfde. Hij maakte de 
indruk (wat zou men meer mogen zeggen?) van een innerlijk harmonisch en - 
misschien is het grote woord gerechtvaardigd - gelukkig mens. Met zijn per- 
soonlijke kwaliteiten heeft hij tallozen reel geschonken. 

Voor de redactie van De Economist is het een kostbaar voorrecht geweest dat 
hij tot hun kring behoorde. Zijn mederedacteuren zullen hem met respect, 
dankbaarheid en bovenal met warme gevoelens blijven gedenken. 

P. HENNIPMAN 


