
I "i ' i ii ,,, , i I N MEMORIAM ProL Dr H. FRIJDA. 

Door Prof. Dr P. HENNIPMAN. 

Prof. Dr H. Frijda is I9 Juli 1944 te Leeuwarden, waar hij zich schuilhield, 
door de Duitsche politie gearresteerd. Na een verblijf in het Huis van Bewaring 
te Leeuwarden en in het kamp Westerbork is hij naar Duitschland vervoerd. 
Eind October of begin November heeft hij te Auschwitz den dood gevonden. 
Met zijn heengaan heeft de Nederlandsche economische wetenschap aan de 
waandenkbeelden en den machtswellust van den bezetter een zwaren tol 
betaald. 

Prof. Frijda, die 22 Juli 1887 te Amsterdam is geboren, toonde reeds als 
student in de rechten te Leiden een groote belangstellin~z, voor den tak van 
wetenschap, waaraan hij zijn teven zou wijden. Hij besloot zijn studie dan 
ook met een proefschrift over een economisch onderwerp. Dat deze keuze niet 
op een voorbijgaande neiging berustte, bleek al spoedig. Reeds het volgend jaar  
waagde hij zich aan een uitvoerige critische bespreking van her werk van een 
der grootste der toen levende economisten, von Wiesers Theorie der .qesell- 
scha/tlichen Wirtschaft 1), een bespreking welke zijn helder oordeel en critischen 
zin alle eer aandeed. In 1916 trad hij o p a l s  privaat-docent in de economie 
aan de Leidsche Universiteit. Nadat hij eenige jaren in het bankwezen was 
werkzaam geweest, volgde in 1921 zijn benoeming tot hoogleeraar in de 
Staathuishoudkunde en de Statistiek aan de nieuwe zesde faculteit der Uni- 
versiteit van Amsterdam, waar  hij zijn levenswerk zou vinden. 

Hij stond hier voor de zware taak zonder den steun van een gevestigde 
traditie geheel alleen de omvangrijke en steeds groeiende sociaal-economische 
wetenschap te doceeren voor een zich spoedig sterk uitbreidend aantal stu- 
denten, die tot specialisten in het vak moesten worden opgeleid. Aan deze 
taak heeft hij zich met hart en ziel gewijd, tot hij haar in November 1940 op 
last van de bezettende overheid moest neerleggen. Het hoogtepunt van zijn 
professoraat  is 9 September 1938 geweest, toen hij mocht optreden als promotor 
van H. M. de Koningin, aan wie de Universiteit van Amsterdam her eere- 
doctoraat in de economische wetenschappen had verleend. Over den lijdensweg, 
dien hij heeft moeten gaan tot het bittere einde door beulshanden, doet men 
beter te zwijgen. 

De economie heeft in hem een scherpzinnig beoefenaar, de Amsterdamsche 
Universiteit een onvervangbaren docent verloren. Zijn wetenschappelijk oeuvre 
is weinig omvangrijk gebleven. Zijn onrustige en ongedurige geest vond weinig 
geduld voor werk van langen adem. Zijn meer critische en analytische dan syn- 
thetische aanteg uitte zich in puntige critiek en brillante invallen, meer dan in 
tot het einde doorgedachte, grondig uitgewerkte stelselmatige theorie~n. Zijn 
snelle geest kon bliksemvlug tot de kern van een vraagstuk doordringen en 
vooral de zwakke plekken van een tegenstander blootleggen, maar spaarde ook 
eigen vindingen niet. Frijda was meet een zoeker en een vrager dan een vinder 
en een weter. Hij was nooit op een eindpunt en had maar weinig voor onom- 
stootelijk waar  gehouden meeningen; hij was wars van alle dogmatiek, nooit 
verstard in eigen denkbeelden, in alles her tegendeel van den bourgeois satisfait. 

Behalve zijn geestesstructuur maakten de tijdsomstandigheden hem het leveren 
van gedegen wetenschappelijken arbeid moeilijk. Sensitief als hij was voelde 
hij reeds Iang de dreiging van bet naderend onheil, leed daaronder en leefde 
sterk mee met de slachtoffers van wat toen hog de regeering van een be- 
vriende natie heette. 

Zijn wetenschappelijke belangstelling ging voornamelijk in vier richtingen. 
De eerste plaats hebben, van den aanvang af tot her laatste toe, de monetaire 
vraagstukken ingenomen. Aan hen was zijn helder en frisch geschreven eerste- 

~) Naar aanl~iding van Friedrich yon Wiesers jongsten arbeJd, De Economist 1915. 
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ling, De theorie van her ,~eld en her Nederlandsche geldwezen (1914) gewijd. 
Ook al heeft de daarin verkondigde rechtstheorie van het geld (waarin men naast 
den invloed van Knapp, bij wien hij in Straatsburg colleges had gevolgd, dien 
van Krabbe bespeurt) weinig instemming gevonden, zij versehafte den auteur 
toch terstond den naam van een oorspronkelijk en scherpzinnig denker. Aan 
de rechtstheorie heeft hij zelf niet vast gehouden; op zijn colleges verdedigde 
hij hoar niet. Her vraagstuk, waarop hij bij zijn debuut een antwoord trachtte 
te geven, heeft hem echter nimmer Iosgelaten; tot in de dagen van zijn bailing- 
schap heeft hij ermee geworsteld. Misschien zal nog uit zijn nagelaten papieren 
blijken, of zijn gedachten hierover tot een afgeronde uitkomst hebben geleid, 

Met de behandeling van een monetair onderwerp, De vormink? van den wissel- 
prijs, aanvaardde hij ook zijn hoogleeraarsambt. In deze rede heeft hij voor de 
theorie van den wisselkoers in een critiek stadium van hoar ontwikkeling een 
bijdrage van blijvende waarde geleverd. Op zijn colleges namen de geldvraag-  
stukken steeds een belangrijke plaats in. Zijn opvattingen getuigden meermalen 
van de zelfstandigheid en de lrefzekerheid van zijn oordeel, zooals bij zijn 
verwerping van de stabiliteit van het prijsniveau of de neutraliteit van her 
geld als richtsnoeren der geldvoorziening. Over de monetaire vraagstukken 
van den dag schreef hij tal van artikelen in de Economiseh-Statistische Be- 
richten en de dagbladen'- ') .  Hoezeer echter de talrijke, aan bet geld verbonden 
vraagstukken hem ook boeiden, nooit heeft hij - -  zooals hem wel eens ten 
onrechte is verwelen - -  de beteekenis van den geldfactor in her economisch 
leven overschat, nooit overdreven verwachtingen gekoesterd omtrent datgene, 
war men reel zuiver monetaire maatregelen alleen kan bereiken. 

Een tweede groep van ~.'raagstukken, die hem steeds hebben beziggehouden, 
wordt gevormd door die welke betrekking hebben op de verhouding tusschen 
[heorie en werkelijkheid, gan  de onmisbaarheid van de theorie heeft hij steeds 
vastgehouden, doch de sores te abstracte construeties der zuivere theorie konden 
hem niet ten voile bevredigen. Steeds zocht hij naar wegen om de kloof tusschen 
het theoretische denken en de empirie te versmatlen. Van zijn slreven in deze 
richting getuigen zijn openbare les Realisme en lheoretische economic, zijn op- 
stel Oude en nieuwe economic in de aan Prof. Greven aangeboden Sociaal- 
economische Opstellen (1916), en tenslotte zijn rectorale rede van 'I938, De 
evenwichtsgedachte en de u,erkelijldteid. 

In de derde plaats moet her vraagstuk van de economische orde worden 
genoemd. Hij had een scherp oog voor de gebreken van de vrije prijsvorming 
en volgde met groote aandacht her Russische experiment. Hij bezocht enkele 
malen de Sovjet-Unie en wekte in lezingen en artikelen betangstelling voor de 
nieuwe maatschappij in opbouw. Hoewel hij de daar  toegepaste beginselen 
en methoden atlerminst critiekloos bewonderde, meende hij toch een tijdlang 
in de~ plangedachte de oplossing voor de economische nooden van onzen tijd 
te hebben gevonden. Vooral in zijn in 1931 uitffebraeht prae-advies voor de 
Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek over De landbouw- 
crisis als element der al~emeene ecottomische depressie gaf hij uitdrukking 
aan deze overtuiging, welke destijds tot veel critiek aanleiding gal. Ongeveer 
terzelfder tijd heeft hij t.a.v, een bepaald vraagstuk, dat der rationalisatie- 
werkloosheid, van zijn ongetoof in de harmonische werking der vrije economische 
kraehten doen blijken 3). 

Tenslotte kan her conjunctuurvraagstuk worden vermeld, waarin de drie 
eerder genoemde groepen van problemen a.h.w, samenkomen. Behalve zijn juist 
genoemd prae-advies heeft Frijda over de conjunctuur maar weinig geschreven 4) 
maar het vraagstuk, dat hij ook met voorliefde op zijn colleges behandelde, had 
zijn voile belangstelling. 

Voor Frijda lag her zwaartepunt van  zijn werkzaamheden niet in zijn weten- 

~) Te wijzen val voorts op zJjn Het spaar- en I~irowezen enz., Purmerend z. j., en zijn 
voorzitterschap van de Commissie va.a Gemeente-giro, waarvan her rapport in 1931 is 
verschenen. 

:¢) M.n. in zijn inleidinff De sociaal-economische beteekenis en ff, evoll~en der ratio- 
~.ulisalie, op~enomen in Rati'malisatie, Sieno~ra|isch verslag van het co3~res van de 
Ncdurtandsche vakcentrale, z. p., z. j. 
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schappelijken publicistischen arbeid, maar in zijn taak als docent. Voor hem 
scheen minder de stilte van her studeervertrek dan her klankbord van een naar 
zijn woorden luisterend gehoor een voorwaarde tot inspiratie; zelfs was het 
dikwijls eerst de tegenspraak die hem, den geboren debater, gevat als weinigen, 
ten voile zijn krachten deed ontplooien. Als docent had hij een eigen, onnavolg- 
baren stijl. Zijn met een haast onvoorstelbare levendigheid gegeven colleges, 
sprankelend van geest, zijn voor allen die ze ooit bijwoonden onvergetelijk. 
Hij wist op een ongeOvenaarde wijze de aandacht te boeien, tot nadenken te 
stimuleeren, tot critisch denken op te wekken. Hij legde zijn gehoor geen pas- 
klare, als gegeven te aanvaarden opvattingen voor, maar zocht met zijn stu- 
denten gezamenlijk naar de oplossing van de aan de orde gestelde vraagstukken. 
Zoo had zijn onderwijs, al ontbraken sores een duidelijke systematiek en een 
vaste lijn, toch een groote vormende waarde, Door zijn onbevangenheid, door zijn 
waardeering en aanmoediging van critiek, was hij zijn leerlingen een levend 
voorbeeld van voor ware wetenschapsbeoe[ening onmisbare eigenschappen. Dat 
hij hun maar weinig houvast bood, was een nuttiff element in hun opleiding; 
zij werden hierdoor tot zelf nadenken gedwongen. Hij wist zich zoo noodig 
altijd met een kwinkslag uit een moeilijkheid te redden, maar kon ook ruiterlijk 
on~elijk erkennen en poseerde niet als de alwetende. Groc~t was zijn belang- 
stelling voor zijn teerlingen en oud-leerlingen, wanneer hij hen eenmaal nader 
had leeren kennen. Behoefte aan voortgezet contact met de afgestudeerden lag 
ongetwijfeld mede ten grondslaff aan zijn initiatief tot de oprichting van her 
Genootschap voor Economische Wetenschappen. 

Frijda was een gezelschapsmensch, een genoeglijk en onderhoudend causeur, vol 
humor, gul en gastvrij. Wie hem van nabij hebben gekend, zullen niet slechts rou- 
wen om den geleerde en den docent, maar bovenal om den eenvoudigen, har~.elijken, 
warm-voelenden mensch. Achter her masker van spot en sarcasme verborg hij 
een groote gevoeligheid, een sterke behoefte aan medeleven en sympathie. Hij 
had, als wij allen, zijn tekorten en gebreken, maar maakte veel hiervan weer 
goed door de charme van zijn persoonlijkheid. Het is moeilijk te berusten in dit 
moedwillig toegebrachte, uit menschelijk oogpunt zoo onnoodige verlies. Her 
wekt verbittering te bedenken hoe de Germaansche cultuurdragers hem hebben 
gekweld en vermoord, en wat zij met hem aan ons hebben ontroofd. Zijn 
medewerkers aan de Economische Faculteit zullen hem niet vergeten; zijn 
leerlingen zullen steeds in dankbaarheid blijven gedenken wat zij hem ver- 
schuldigd zijn. 

4) Gewezen zij op enkele artikelen in de Economisch-Statistische Berichten: De 
stand vail de rente en de vt~rbeterinff der coujunctuur (27 Febr. 1935) L'n Het plan 
van den arbcid ¢:n het programma van openbare werken (20 Nov. 1935). 


