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IN M E M O R I A M  : 

P R O F .  DR.  P I E T E R  B A S T I A A N  K R E U K N I E T  

22 m a a r t  1899 - 26 j a n u a r i  1983 

Prof. Dr. P.B. Kreukniet was een zo markante figuur, dat hij op een ieder die 
hem meer dan oppervlakkig heeft gekend een blijvende indruk maakte.  Bij de 
redactie van De Economist is de herinnering aan haar oud-voorzitter dan ook 
niet verbleekt. Zijn overlijden na een langdurig en moeilijk ziekbed heeft haar 
diep getroffen en met dankbaarheid doen temgdenken aan vele jaren van 
vruchtbare samenwerking. 

Hij was de zoon van de accountant W. Kreukniet, de auteur van het gedu- 
rende meet dan een halve eeuw veel gebruikte leerboek Practisch boekhou- 
den. Deze deed in 1898 een brochure verschijnen die 'uiteindelijk bijdroeg tot 
de oprichting van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool in 1913 '1 . De zoon 
studeerde aan deze instelling en legde op 20-jarige leeftijd zijn doctoraal 
examen af. Hij promoveerde er in 1929 bij F. de Vries op het proefschrift 
Het vraagstuk der loonsverhogingen. Van 1934 tot  zijn benoeming in 1939 
tot  hoogleraar in de juridische faculteit aan de Rijksuniversiteit te Groningen 
was hij souschef en vervolgens chef van het Economisch Researchbureau van 
het Ministerie van Economische Zaken. In de laatste jaren van de oorlog 
moest hij zich schuilhouden wegens zijn weigering bet onderwijs voort te zet- 
ten nadat de Duitse autoriteiten van de studenten de tekening van een loyali- 
teitsverklaring hadden geOist. In 1950 ging hij over naar de juridische faculteit 
in Leiden, waaraan hij verbonden bleef tot  zijn emeritaat in 1968. Hij was een 
zeer gewaardeerde, maar ook wel gevreesde docent. Naast zijn hoogleraar- 
schap heeft hij enkele belangrijke nevenfuncties vervuld. Van 1948 tot  1965 
was hij regeringscommissaris en daarna nog drie jaar gewoon commissaris van 
Hoogovens, van 1952 tot 1965 bovendien president-commissaris van N.V. 

1 J.H. van Stuijvenberg, De Nederlandsche Economische Hoogeschool 1913-1963, 
Rotterdam-'s-Gravenhage, 1963, blz. 3. 
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Breedband. Van 1958 tot  1974 was hij lid van de Commissie Economische 
Mededinging, een voortzetting van zijn lidmaatschap van de Commissie Be- 
drijfsregelingen sedert 1950. 

Veel minder dan voor ieder mens geldt is het mogelijk zijn boeiende impo- 
nerende persoonlijkheid in al haar rijke, soms contrasterende schakeringen ten 
volle in woorden te vatten. Zonder dat hij ernaar streefde zich op de voor- 
grond te plaatsen verschafte een combinatie van innerlijke eigenschappen en 
uiterlijke kenmerken (voor zover deze te scheiden zijn) hem een natuurlijk 
overwicht: een briljant intellect, een kennelijke vastheid van karakter, een 
zelfverzekerd optreden, de beslistheid van zijn veelal gegronde opinies, zijn 
krachtige vitale verschijning, zijn charme en een allure van grand seigneur. 
Hij ging altijd recht door zee; zijn volstrekte oprechtheid bracht met zich dat 
men op zijn woord staat kon maken en dat hij, ongeacht wie hij voor zich 
had, onomwonden uiting gaf aan zijn niet zelden negatieve oordelen. Zijn 
sterk ontwikkelde critische zin kon hem hooghartig doen schijnen; hij was 
evenwel geheel vrij van zelfingenomenheid en ijdelheid, in wezen veeleer be- 
scheiden en zelfs wat verlegen. Het is waar dat hij 'did not suffer fools gladly' 
en dit niet onder stoelen of  banken placht te steken. De striktheid van zijn 
maatstaven kon hem wel eens moeilijk doen schijnen, maar hij stond open 
voor redelijke argumenten. 

Kreukniet was in zijn werk uitermate pfichtsgetrouw en van een per- 
fectionistische nauwgezetheid. Hij vernieuwde ieder jaar zijn colleges en 
voor zijn studenten was hem geen moeite te reel. Naast het yak dat zijn liefde 
had bestond er in zijn leven ruimte voor vele andere goede zaken. Hij was wat 
de Engelsen een 'family man' noemen, veelzijdig als sportsman en als erudiet, 
kenner van Goethe en architectuur, om slechts enkele voorbeelden te noe- 
men. Zijn rationaliteit ging samen met fijngevoeligheid en emotionaliteit, zijn 
strengheid met relativisme en ironie. Gehecht aan traditie en vormen had hij 
hoofse manieren en was steeds 'tir6 ~ quatre 6pingles'. Hartelijk in de vriend- 
schappelijke omgang nam hij, wat zichzelf betreft,  een reserve in acht. Met 
zijn zwierige stijl, geestigheid en  gevoel voor humor had hij lets joyeus; de 
grondslag was er een van diepe ernst. Bij de crematie van deze zeer bijzondere 
man is terecht gezegd dat hij een ridder zonder vrees of  blaam was. 

Kreukniet was een econoom van grote kwaliteiten. Deze weerspiegelen 
zich meer in het gehalte dan in de omvang van zijn geschriften. Hij kwam 
niet gemakkelijk tot  publiceren. Door de hoge eisen die hij aan zichzelf stelde 
en een onderschatting van zijn eigen kunnen was hij geneigd het 'niet de 
moeite waard' te vinden lets toe te voegen aan het vele dat verschijnt. Afge- 
meten aan wat van zijn hand het licht heeft gezien is hij het meest productief 
geweest in de periode van bet eind van de jaren dertig tot  het begin van de ja- 
ren vijftig, waarin zijn publicaties elkaar geregeld opvolgden. 
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Als scherpzinnig analyticus heeft hij zich voomameli jk  met de theoreti-  

sche economie beziggehouden. Er staan echter ook  enkele knappe studies op 
het  gebied der contemporain  e economische geschiedenis op zijn naam 2, 
waarin een veelheid van feiten overzichtefijk wordt  gerangschikt en aan de 

hand van theoretische inzichten geinterpreteerd.  Bovendien had hij de super- 

visie over het in 1952 verschenen driedelige verzamelwerk De Nederlandse 

volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen. Over actuele vraagstukken, 
waarvan hij ui tstekend op de hoogte  was, heeft hij weinig geschreven 3 . Hij 

was geen popularisator en hield zich buiten openbare discussies over vragen 
van de dag. 

Doordrongen van het  belang van de theorie,  die hij met  grote kennis be- 

oefende,  was hij zich tevens scherp bewust van haar grenzen en tekorten.  Hij 

bezag haar sceptisch voor zover zij zich in zijn ogen te ver van de werkelijk- 
heid verwijderde. Daar de economie,  in de woorden  van zijn Groningse 
intreerede, 'een practische doelstelling heeft ,  practische resultaten moe t  be- 
reiken' ,  had hij weinig op met wat hij als volkomen irreOle gedachtencon-  

structies beschouwde,  bijv. de 'rariteiten'  zonder  enig werkelijkheidsgehalte 
in de theorie van het oligopolie als het duopolie van Cournot  4 . Hij verviel 

echter niet in een onvruchtbaar  negativisme. Zijn werk ontleent  zijn waarde 
juist in sterke mate aan het zuiver onderscheiden van wat wel o f n i e t  van be- 

lang en correct is. Hij was een meester in het  keuren van veronderstellingen 
en redeneringen; wanneer hij goede kwaliteit onderkende was hij niet karig 

met  lof. Van zijn bijna feilloos oordeel geven mede ongeveer tien, van zorg- 
vuldige lectuur getuigende boekbesprekingen blijk s . 

Zijn karakteristieke houding ten opzichte van de theorie komt  reeds tot  
uitdrukking in zijn proefschrift ,  dat handelt over de vraag in hoeverre vak- 

verenigingen het loonpeil kunnen be'invloeden. Naar hij aanstonds opmerkt  

is het zijn oogmerk  aan te tonen  dat dit vraagstuk zich leent voor een theo- 

2 De devaluatie in Belgi~ en hare gevolgen. Verslagen en mededelingen van de Directie 
van Handel en Nijverheid van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
jaargang 1937, nr. 2; 'Het economische wereldbeeld. Van crisis tot oorlog'. Uit een ter 
beschikking staande overdruk van dit opstel blijkt niet waar het (naar uit de spelling is 
op te maken niet lang na de oorlog) is verschenen; ook na een beroep op verschillende 
bibliotheken en deskundigen is het niet gelukt dit vast te stellen. 
3 Bijv. 'Nationalisatie van De Nederlandsche Bank', E-S.B., 23 juli 1947. Enkele andere 
artikelen van dien aard zullen nog worden vermeld. 
4 De Economist, 1951, blz. 8. 
5 Als voorbeelden kunnen worden genoemd de recensie van twee boeken van Tinbergen, 
De Economist, 1947, blz. 561 e.v., de gunstige beoordeling, ondanks enige detailbezwa- 
ren, van Delfgaauws boek over de prijstheorie, Orbis Economieus, maart 1966, en het 
besprekingsartikel over Galbraith, 'De economie van de overvloed', De Economist, 1963. 
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retische behandeling (hetgeen destijds dikwijls werd ontkend6),  maar dat het 
vermijden van een te grote afstand tussen de veronderstellingen van de theorie 
en de werkelijkheid een ernstige lnoeilijkheid schept. In een methodologische 
inleiding zet hij uiteen dat de statische theorie voor zijn doel een bruikbaar 
apparaat is, maar de hiermee afgeleide conclusies 'benaderingsformules' van 
de werkelijkheid zijn. Deze beschouwingswijze past hij in een uitgebreide 
casuistiek toe om de speelruimte af te bakenen, die binnen de economische 
wetten voor de actie van vakverenigingen bestaat. 

Van bet proefschrift lopen verschillende lijnen naar zijn later werk. De 
werking van bet marktmechanisme komt in meer algemene zin ter sprake in 
een in 1940 voor de Vereniging voor de Staathuishoudkunde uitgebracht pre- 
advies over de overheidscontrole op pfijzen en inkomens. Uitgaande van het 
'maximumtheorema' geeft Kreukniet hier een belangwekkende classificatie 
van mogelijke overheidsmaatregelen. Interessant is ook zijn bestrijding van 
Mises' stelling dat ieder ingrijpen in de prijsvorming tot  een volledig collecti- 
visme moet leiden. In een beknopt maar doordringend artikel bespreekt hij 
later de noodzaak en de functie van prijsbeheersing in de eerste naoorlogs- 
jaren 7 . Op een geheel andere wijze stelt hij bet onderwerp aan de orde in zijn 
Leidse intreerede Aanvaardbare  m e d e d i n g i n g  s . Hier valt de nadruk op de 
grenzen van de economische theorie .  Aangezien de 'in het zand gelopen' 
theorie van de monopolistische concurrentie geen gedetermineerde oplos- 
singen verschaft, is zij niet in staat enigszins nauwkeurige richtlijnen te ver- 
strekken voor het verwezenlijken van aanvaardbare mededinging, die hij ge- 
kenmerkt ziet door een prijs gelijk aan de laagst mogelijke productiekosten. 
De politiek kan daarom niet anders dan pragmatisch zijn. In zijn peroratie 
onderstreept Kreukniet het belang van de mededinging, en vooral de moge- 
lijkheid van toetreding, 'als waarborg voor de veerkracht van het economisch 
leven en voor de vooruitgang', bovendien ook als uiting van economische 
vrijheid 'en als zodanig niet alleen middel doch ook doel'. Als lid van de 
Commissie Economische Mededinging heeft Kreukniet zich door deze visie 

laten leiden. 
De in het proefschrift naar voren gebrachte methodologische zienswijze 

heeft hij in 1939 nader uitgewerkt in de aan ideeen rijke intreerede Con/unc tuur -  

theorie  en  con]unctuurtheoriee 'n .  Hij betoogt hier dat de statica ook de voor 
het conjunctuurverschijnsel kenmerkende cumulatieve processen kan verkla- 

6 In zijn waarderende bespreking van het proefschrift, De Economist, 1930, blz. 30 ~. 
e.v., sluit J. Bierens de Haan zich bij het standpunt van Kreukniet aan. 
7 'Het plan en de prijszetting', E.-S.B., 24 juli 1946. 
8 De Economist, 1951 ; ook afzonderlijk, Haarlem, 1951. 
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ren als het doorwerken van een evenwichtstendentie, mits de tijdsfactor wordt 
ingevoerd door met de verwachtingen van de subjecten rekening te houden. 
Op deze wijze wordt,  met slechts een verschil in abstractieniveau, de eenheid 
van de theorie gehandhaafd. Men kan, aldus Kreukniet, de op de aangege- 
ven wijze uitgebreide statica 'zonder ernstige gevolgen' dynamica noemen, 
rnaar hij geeft er de voorkeur aan de tegenstelling stat ica-dynamica naar de 
rommelzolder te verbannen. Aan deze uiteenzetting knoopt hij belangwek- 
kende beschouwingen vast over de stand en vooral het falen van de conjunc- 
tuurtheorie, die z.i. dient uit te groeien tot een theorie van de economische 
bewegingsverschijnselen in bet algemeen. 

Na reeds in deze rede de evenwichtstheorie in bescherming te hebben ge- 
nomen tegen de 'gevaarlijke aanval' van F.A.G. Keesing in zijn toen juist ver- 
schenen proefschrift Her evenwichtsbegrip in de economische fiteratuur, is 
Kreukniet her volgende jaar dieper op diens fundamentele critiek ingegaan in 
zijn eerste bijdrage in De Economist, 'De economische theorie en het even- 
wichtsbegrip'. Keesings voornaamste argument tegen die theorie, nl. dat er 
ten gevolge van de uiteenlopende reactiesnelheid van economische groothe- 
den geen tendentie tot  een algemeen evenwicht bestaat, acht Kreukniet niet 
voldoende overtuigend om de evenwichtstheorie prijs te geven. Een interes- 
sante nadere discussie in dezelfde jaargang tussen de twee gelijkelijk begaafde 
en critisch denkende theoretici heeft hun meningsverschil niet weggenomen. 

Enige jaren later, in een opstel over de multiplicator 9, dat een goed voor- 
beeld is van zijn denkwijze, blijkt Kreukniet zijn bezwaar tegen de onder- 
scheiding tussen statische en dynamische theorie te hebben losgelaten. Hij 
wijst her statische karakter van de multiplicator als een 'ernstige tekortko- 

ruing' aan, omdat in feite is te verwachten 'dat zowel vermenigvuldiger als 
vermenigvuldigtal als het ware onder de handen van den berekenaar van een 
multiplier veranderen'. Op deze grond noemt hij bet zeer twijfelachtig dat 
deze conceptie 'zelfs maar een bruikbaar onderdeel van een dynamische theo- 
tie kan vormen'. Het terminologische verschil met de oratie duidt niet nood- 
zakelijk op een gewijzigde methodologische opvatting, waarover Kreukniet 
zich hier niet uitlaat. 

Dit artikel mag niet als teken van een overwegend antikeynesiaanse gezind- 
heid worden gezien. Na bet overlijden van Keynes heeft hij in een fraai her- 
denkingsartikel 1° de betekenis van diens werk en in het bijzonder van de 
General Theory in zeer waarderende bewoordingen geschetst, zij her niet zon- 

9 'De methode van den multiplier', in Econornische opstellen, aangeboden aan F. de 
Vries, Haarlem, 1944. 
10 'John Maynard Keynes', De Economist, 1946. 
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der critische kanttekeningen als die dat Keynes er niet in geslaagd is een alge- 
mene theorie te geven. 

Een gedachte uit de keynesiaanse school is het uitgangspunt van een van 
Kreukniets belangrijkste geschriften, een preadvies uit 1949 voor de Ver- 
eniging voor Belastingwetenschap, De algemene beginselen voor de hef t ing 

van de belastingen, door Goedhart gekenschetst als 'volledig aangepast aan de 
moderne theoretische inzichten '11 en in de Nedeflandse | i teratuur niet zonder 
invloed gebleven. Kreukniet aanvaardt de 'logisch onaantastbare '  stelling van 
Lerner dat belastingen voor de dekking van overheidsuitgaven niet nodig 
zijn 12 en stelt de conjunctuurpolitiek als doel van de belastingheffing op ge- 
lijke hoogte met  de financieringsfunctie. Hij vindt het een gering bezwaar dat 
het bereiken van een 'cyclisch begrotingsevenwicht' onwaarschijnlijk is. Bij 
een latere gelegenheid heeft hij er evenwel op gewezen dat, vooral wegens 
haar onvoldoende reactiesnelheid, de draagwijdte van de fiscale conjunctuur- 
politiek beperkt is t3 . Opmerkelijk in het preadvies zijn verder o.m. de in ver- 
schillende opzichten originele bespreking van de afwenteling, met  de bekend 
geworden formulering dat een belasting 'als het ware op zoek gaat naar een 
rent of  surplus 'a4 en zijn vergelijking tussen belastingheffing en lenen, met 
de uitspraak 'dat een staatsvermogen als zodanig niet bestaat ' is . 

Zoals is gebleken zijn de met het conjunctuurverschijnsel samenhangende 
vraagstukken een hoofdthema in Kreukniets werk geweest. Toen De Econo- 
mist honderd jaar bestond heeft hij in het jubi leumnummer dan ook de be- 
handeling van dit onderwerp in het tijdschrift gedurende deze eeuw voor zijn 
rekening genomen 16 . In dit overzicht krijgt een artikel van Pierson uit 1873 

als 'de boven atle andere uitstekende bijdrage tot  de conjunctuurleer '  in die 
honderd jaargangen uitvoerig aandacht en De Economist een gunstig judicium 
voor wat hierin op dit gebied in de voorafgaande decennia was verschenen. 

Op verschillende plaatsen heeft Kreukniet de conjunctuurbewegingen als 
primair een movetair  verschijnsel aangemerkt. Toen in de jaren vijftig te on- 

11 C. Goedhart, recensie in Maandblad voor Accountancy en Bedriffshuishoudkunde, 
februari 1950, blz. 72. Het preadvies is herdrukt in H.W.J. Bosman e.a. (red.), Opstellen 
over openbare finanei~n 2, Amsterdam-Brussel, 1966. 
12 In de discussie is J.G. Koopmans Kreukniet op dit punt bijgevaUen. 
13 'Fiscale conjunctuurpolitiek' E.-S.B., 5 januari 1955, blz. 8. 
14 Zij is bijv. aangehaald in C. Goedhart, Hoofd~]nen van de leer deropenbarefinanei~n, 
Leiden, 19753 , blz. 200. 
15 In de mede aan dit preadvies gewijde vergadering van de genoemde vereniging is zij 
een voorwerp van discussie tussen Koopmans en Kreukniet geweest. 
16 'Conjunctuurtheorie en conjunctuurpolitiek in honderd jaren van De Economist', 
De Economist, 1952. 
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zent de befaamde discussie over her monetaire evenwicht gaande was, heeft 
hij dit begrip in afwijking van Koopmans omschreven als 'een gelijk blijven 
van de in de maatschappij circulerende geldstroom, en de hausse als een cumu- 
latief inflatieproces 17 . Een decennium later heeft hij een nadere beschouwing 
aan het monetaire evenwicht gewijd, die een van de hoogtepunten in zijn 
oeuvre is is . In dit stuk wordt een betwist onderdeel van Koopmans' theorie 
van het neutrale geld op elegante wijze opgehelderd. Kreukniet toont aan dat, 
anders dan deze meende, een constante MV, met een uitzondering die 'prak- 
tisch weinig om bet lijf heeft' ,  verenigbaar is met de neutraliteit van het geld. 
Dit betoog heeft in 1965 geleid tot Kreukniets tweede belangrijke polemiek 
in De Economist, ook dit maal met een groot theoreticus, F J .  de Jong, die 
voor Koopmans in bet krijt is getreden, maar de bewijsvoering van zijn oppo- 
nent niet heeft kunnen ontzenuwen. In het doorgronden van deze subtiele 
kwestie toont Kreukniets analytisch vermogen zich in zijn volle kracht. 

In de Nederlandse economische literatuur nemen zijn geschriften een eer- 
volle plaats in. Door de scherpte van zijn redenering, zijn onafllankelijk oor- 
deel, zijn positieve bijdragen heeft hij een aantal vraagstukken in een helder- 
der licht doen verschijnen. Daar hij nooit oppervlakkig was is hij ook stimule- 
rend waar hij tot tegenspraak prikkelt. Hij bezat waarlijk'het inzicht en begrip 
die, zoals hij in zijn Groningse oratie heeft gezegd, de economic voor een 
vruchtbare beoefening 'in zeer bijzondere mate eist' en haar 'zeer moeilijk' 
maakt. Zijn publicaties kenmerken zich door een glasheldere zuivere stijl, 
een streng systematische opbouw, een strakke, steeds op de kern van de zaak 
gerichte betoogtrant zonder overbodige franje, verlevendigd door puntige for- 
muleringen en sores ietwat schampere opmerkingen als die over de futiliteit 
van het opstapelen van 'lege dozen in keurige rijen en kolommen' in de theo- 
tie van de marktvormen 19 . Hij wist in kort bestek veel te zeggen. Een groot 
deel van zijn wetenschappelijke nalatenschap heeft nu nog zijn frisheid be- 
houden. 

Zijn buitengewone gaven zijn aan De Economist ruimschoots ten goede 
gekomen, zowel in de vorm van zijn waardevolle bijdragen tot de inhoud als 
door zijn bijna dertigjarig, in 1945 aangevangen lidmaatschap van de redactie, 

17 'De conjunctuursituatie in Nederland',  Economisch Kwartaaloverzicht Amsterdam- 
sche Bank, 1954, aft. 4, blz. 1/2. In bet genoemde preadvies uit 1940, blz. 61, merkt 
Kreukniet op dat de kern van het conjunctuurvraagstuk op monetair  terrein ligt. Het 
preadvies over de belastingtheorie bevat echtei  een keynesiaans gekleurde verklaring van 
de depressie (blz. 46). 
18 'Monetair evenwicht revisited', De Economist, 1964. 
19 De Economist, 1951,blz.  5/6. 



1 6 0  P.  H E N N I P M A N  

waarvan hij van 1966 tot  zijn uittreden in 1974 voorzitter was. In de verga- 
deringen, die hij zelden of  nooit verzuimde, hadden zijn adviezen veel invloed. 
Bij zijn beoordeling van ingezonden artikelen ontsnapte niet de geringste slor- 
digheid, laat staan ergere ongerechtigheden, aan zijn waakzaam oog. De 
vriendschappelijke betrekkingen binnen de redactie hebben veel voor hem be- 
tekend. Op her gezellige deel van de bijeenkomsten droeg zijn speelse geest, 
nogal eens geneigd tot provocerende boutades en her quasi-ernstig verde- 
digen van extreme standpunten, reel tot  de stemming bij. De redactie heeft 
hem node uit haar midden zien vertrekken en zijn afwezigheid hog lang als 
een gemis gevoeld. Zij herdenkt hem met respect en warme genegenheid. 

P. Hennipman 


