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Op 18 october 1972 overleed op 59-jarige leeftijd Prof. Dr. F. A. G. 
Keesing, die van 1946 tot 1951 als buiLengewoon hoogleraar in de 
leer van het geld, her krediet en de internationale economische be- 
trekkingen aan onze faculteit verbonden is geweest. Met hem 
is een econoom van groot formaat heengegaan, onder wiens vele 
verdiensten die voor de faculteit een eervolle plaats innemen. 

Toen Keesing kort na de oorlog zijn grote gaven (voor zijn benoe- 
ruing tot hoogleraar eerst enige tijd krachtens een leeropdracht) 
mede in dienst van de economische faculteit stelde, had hij in de tien 
jaar, die hem van zijn in 1936 afgelegde doctoraal examen scheidden, 
een rijke en veelzijdige wetenschappelijke werkzaamheid ontplooid. 
De belangstelling van de latere monetaire specialist ging aanvanke- 
lijk vooral uit naar de methodologie van de economie. Reeds tijdens 
zijn studie getroffen door de in zijn ogen onbevredigende verhouding 
tussen de theorie en de werkelijkheid, zette hij er zich toe zijn krach- 
ten op dit eeuwenoude probleem te beproeven en te onderzoeken hoe 
hierin verbetering kon worden gebracht. In zijn briljant, als al zijn 
geschriften bijzonder helder geschreven en nog steeds lezenswaardig 
proefschrift 'Her evenwichtsbegrip in de economische literatuur', 
waarmee hij in 1939 met lof de doctorsgraad verwierf, verdedigde 
hij op grond van een scherpe critische analyse de radicale stelling 
dat de statische theorie, daar zij niet tot het verklaren van de reali- 
teit kan bijdragen, geheel uit de economie dient te verdwijnen om te 
worden vervangen door een dyn~mische theorie. Zijn denkbeelden 
over de noodzaak van een meer empirisch gerichte theorie heeft hij 

* Met toestemming van de redactie en enige wijzigingen overgenomen uit Rostra, blad 
van de economische faculteit  (der Universiteit  van Amsterdam), februari 1973 
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daarna in De Economist in een interessante polemiek met Prof. 
Kreukniet over de in zijn proefschrift gehuldigde zienswijze alsmede 
in enige artikelen nader uitgewerkt. 1 

Zijn belangstelling richtte zich echter al spoedig mede op actuele 
onderwerpen. In de oorlogsjaren wijdde hij beschouwingen aan de 
kenmerken van de oorlogseconomie en aan de plannen van Keynes 
en White voor een nieuw internationaal geldstelsel. Uit deze tijd 
dateert voorts zijn in 1947 (als onderdeel van de serie 'De Neder- 
landse volkshuishouding tussen twee Wereldoorlogen') verschenen 
omvangrijke en grondige studie 'De conjuncturele ontwikkeling van 
Nederland en de evolutie van de economische overheidspolitiek 
1918-1939', die op knappe wijze de beschrijving verbindt met de 
analyse en nog steeds een bron is voor de kennis van de economische 
geschiedenis van ons land in het behandelde tijdvak. Tijdens de 
laatste jaren van de bezetting ontstond eveneens bet samen met 
Prof. S. Korteweg geschreven werk 'Her moderne geldwezen', dat 
toen het in 1946 verscheen aanstonds duidelijk in een behoefte 
voorzag en sindsdien in veelvuldig herziene vorm vele generaties 
van studenten in de monetaire problemen heeft ingeleid. Het ont- 
staan en de evolutie van dit boek tot en met de in 1971 uitgeko- 
men twaalfde editie heeft Keesing in zijn laatste postuum versche- 
nen publicatie beschreven. 2 

Na de bevrij ding verhuisde hij van her Ministerie van Economische 
Zaken, waar hij sedert zijn doctoraal examen met een korte onder- 
breking op het Economisch Researchbureau werkzaam was geweest, 
naar Financi~n. Hier heeft hij een belangrijk aandeel gehad in de 
geldzuivering van 1945 en daarna in het internationale beleid, dat 
in die tijd van ontwrichting van de internationale handel en nijpende 
deviezennood met zeer ernstige moeilijkheden te kampen had. Van 
grote betekenis is vooral zijn werk geweest voor de ontwikkeling van 
de Benelux en het moeizame streven naar herstel van her multi- 
laterale Europese handels- en betalingsverkeer onder de auspici~n 
van de O.E.E.S., dat zijn bekroning vond in de oprichting in 1950 
van de Europese Betalingsunie, waarvan hij een der geestelijke 
vaders was. Hij heeft met dit alles een gewichtige bijdrage tot de 
naoorlogse wederopbouw van ong land en Europa geleverd. Ook als 
auteur bleef hij actief, zij her op minder brede schaal dan tevoren; 

1 Verme ld ing  ve rd ienen  inzonderhe id :  Econome t r i e ,  De Economist  1941 en Her  pro- 
b l eem tier  economische  da ta ,  aid. 1942. 

De geschiedenis  v a n  een boek,  ill  M e n s  en Keuze .  Opste l len  a a n g e b o d e n  aan  Prof. 
S. Kor teweg ,  onder  r edae t i e  v a n  H. de H a a n  e.a., A m s t e r d a m  1972. 
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o.m. in tal  van  artikelen in E.S.B. en in een boekje over de E.B.U. 
heeft hij voorlichting gegeven over de ontwikkeling en de s tand  van 
de netelige en ingewikkelde problemen die hij hielp tot  oplossing te 
brengen en die hij als weinig anderen beheerste. 

Het  is een tekeri van zijn grote werkkracht  dat  hij deze veeleisende 
arbeid, die hem veelvuldig voor moeilijke onderhandelingen bnitens- 
lands voerde, wist te verenigen met  het  hoogleraarschap, dat  hij in 
juni  1947 met  een rede over Bret ton Woods heeft aanvaard.  In zijn 
colleges, die hun  plaats hadden in de studie voor het  doctoraal  
examen, legde hij sterk de nadruk op de actuele practische vraag- 
stukken.  Na zich, komend van een internat ionale  conferentie, recht- 
streeks van het  vliegveld naar  de collegezaal te hebben gespoed, kon 
hij zijn gehoor sores van de jongste s tand  van  zaken op de hoogte 
stellen; hij gunde zijn toehoorders vaak  een kijkje achter de scher- 
men en bracht  een vleugje van de grote wereld in de Oudemanhuis-  
poort. 'Zijn colleges, met  een groot gemak en ongedwongenheid, 
vermengd met  een lichte ironie voorgedragen, waren alti jd druk 
bezocht ' ,  aldus een van zijn leerlingen, die er tevens aan herinnert  
dat  hij een gevreesd examinator  was, over wiens ten tamens  'sterke 
verhalen'  de ronde deden. 1 

Keesing was zelf aan zijn werk in de faculteit  zeer gehecht;  het  
was voor hem niet alleen een prikkel de band met  de wetenschap te 
onderhouden, maar  de academische sfeer was bovendien voor hem 
een tegenwicht tegen de aan spanningen rijke functie aan Financi~n. 
Zijn zware andere ambtsplichten verhinderden hem dan ook niet, 
ten volle mee te leven met het wel en wee van de universiteit  en 
faculteit.  In de toen hog zoveel kleinere en nauwer samenhangende 
kring van docenten voelde hij zich geheel thuis en was hij een geziene 
en gewaardeerde collega. 

In 1951 ver t rok hij naar  het Internat ionale  Monetaire Fonds en 
ham afscheid van de faculteit,  maar  hij bleef in haar  wedervaren 
belang stellen en met  verscheidene van  haar  leden contact  onder- 
houden. Ook zijn nieuwe werkkring, eerst als hoofd van  de afdeling 
deviezenrestricties, daarna  als adviseur, stelde hoge eisen aan zijn 
kennen en kunnen en bracht  hem naar  bijna alle ui thoeken van de 
wereld. Na 1964 werd hij iets ho'nkvaster door zijn benoeming tot  
directeur van her nieuw opgerichte Ins t i tuu t  van  her I.M.F., dat  

1 H.  G. A d v o k a a t ,  Bij b e t  a f sche id  v a n  Prof .  Dr .  F.  A. G. Kees ing ,  Jaarboek 1952 v a n  
de  S t u d i e v e r e n i g i n g  de r  E c o n o m i s c k e  F a c u l t e i t ,  blz .  23. H e r  J a a r b o e k  1948 v a n  de  S . E . F .  
b e v a t  v a n  Kees ing  een b i j d r a g e  over  ' E c o n o m i s c h e  theor ie  en  p r a c t i j k ' .  
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cursussen op monetair en financieel gebied verzorgt voor functiona- 
rissen van de ministeries van financi6n en de centrale banken, in her 
bijzonder van de ontwikkelingslanden. Hij heeft deze instelling van 
de grond af opgebouwd; zij is onder zijn leiding tot een grote omvang 
uitgegroeid en tot bloei gekomen. 

De schaduwzijde van het belangrijke werk dat hij in Washington 
heeft verricht is dat de eerst zo brede, later smallere maar toch ge- 
regelde stroom van publicaties, behoudens de achtereenvolgende 
herzieningen van 'Het moderne geldwezen' en de verzorging van de 
in 1959 uitgekomen Engelse vertaling hiervan, voor lange tijd na- 
genoeg geheel opdroogde. Dat hij, ondanks zijn drukkende andere 
verplichtingen, toch met een belangwekkende beschouwing over de 
monetaire discussies in de Verenigde Staten aan her ter gelegenheid 
van mijn 25-jarig hoogleraarschap verschenen liber amicorum heeft 
meegewerkt, heb ik dan ook hogelijk gewaardeerd. Dit opstel toont 
dat hij zeker niet voorgoed voor de wetenschap verloren was. Zijn 
laatste functie heeft hem hiertoe teruggevoerd en zonder zijn voor- 
tijdig einde hadden we mogen verwachten dat hij de economie met 
verdere vruchten van zijn pen zou hebben verrijkt. 

Keesing was een markante persoonlijkheid, met een buitengewoon 
scherp en vlug verstand, dat hem tot een geducht debater maakte, 
en een zeer critische maar tevens systematische en constructieve 
geest. Hij bezat op hoog peil de eigenschappen van zowel de weten- 
schapsbeoefenaar en de docent als van de practicus; hij was een be- 
gaafd theoreticus, een bekwame onderhandelaar en een goede orga- 
nisator. In de verschillende fasen van zijn zeer werkzaam leven heeft 
hij al deze talenten tot ontplooiing kunnen brengen. Ik heb het 
grote voorrecht gehad tijdens en na onze studie op het gebied van 
her vak veel met hem te mogen samenwerken en hij heeft met zijn 
uitzonderlijke kwaliteiten op mijn vorming een grote invloed gehad, 
die ik met dankbaarheid herdenk. Maar bovenal was hij voor velen 
een hartelijke en trouwe vriend, met wie de omgang door zijn blij- 
moedig en evenwichtig karakter en zijn gevoel voor humor ook 
buiten her werk steeds een waar genoegen was. Voor zijn vele vrien- 
den is zijn heengaan een groot persoonlijk verlies; zij behouden een 
kostbare herinnering aan een v'oortreffelijke econoom en een gaaf 
mens. 


