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W

ietze eizenga (1922-2017) werd
geboren in Zutphen. Gedurende
de Tweede Wereldoorlog nam hij
deel aan het verzet in Friesland. Hij behoorde
tot de eersten die na instelling van het
Verzetsherdenkingskruis de onderscheiding
ontving uit handen van Koningin Beatrix voor
zijn verzetsverleden. Na de oorlog studeerde
hij economie, eerst aan de Universiteit van
Amsterdam en daarna aan de toenmalige
Nederlandse Economische Hogeschool (NEH).
Tevens was hij een tijd economisch medewerker
van het verzetsblad Het Parool. Na zijn promotie
aan de NEH bij Prof. Johan Witteveen en Prof.
Leen Koyck op het proefschrift “Demographic
Factors and Savings” en zijn benoeming tot
lector werd hij in 1960 benoemd tot hoogleraar
staathuishoudkunde in Rotterdam. In 1969
werd hij benoemd in Leiden als hoogleraar
staatshuishoudkunde en statistiek aan
de faculteit der rechtsgeleerdheid. Zijn
voornaamste onderzoekgebied was de theorie
der besparingen.
Hij paarde zijn theoretische belangstelling
aan de praktijk en vervulde vele functies in de
Nederlandse spaarbankwereld. Zo was hij o.a.
van 1977 tot 1982 voorzitter van de Nederlandse
Spaarbankbond. Hij vertegenwoordigde de
Nederlandse spaarbanken ook veelvuldig in
internationale gremia. In latere jaren schreef hij
ook veel over de positie van Centrale Banken
in diverse landen, de Verenigde Staten in het
bijzonder.
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In 1957-58 verbleef hij met een Fulbright-beurs
in de VS, aan de University of Maryland. Daar
ontwikkelde hij een grote belangstelling voor
de VS en hij keerde diverse keren terug voor
gastdocentschappen aan bijvoorbeeld Harvard
University en University of Michigan. Zijn
voorliefde voor de VS, zijn grote belangstelling
voor de economie en zijn bereidheid jonge
mensen te stimuleren kwamen samen in
zijn testament, waarin hij bepaalde dat zijn
nalatenschap, ondergebracht in de Stichting
Eizenga-Van Oosten Fonds zal worden
gebruikt voor “het verlenen van studie- en/of
reisbeurzen aan veelbelovende en verdienstelijke
Nederlandse recent afgestudeerden, voor het
volgen van graduate studies aan Amerikaanse
universiteiten op het gebied van economie,
en/of business administration”. Hij liet
hiervoor zijn vermogen na aan de Koninklijke
Hollandse Maatschappij der Wetenschappen.
De studiebeurzen hebben als naam KHMWEizenga Beurzen. Het Fulbright Center voert
het beurzenprogramma uit namens de KHMW.
Zo zal de nagedachtenis aan Wietze Eizenga en
zijn echtgenote Ada Eizenga-van Oosten, die
hem helaas veel te vroeg ontvallen is, blijven
voortleven.
Als zijn collega proximus te Leiden bewaar ik
warme herinneringen aan hem.
Prof. dr. B.M.S. van Praag is em. universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en
lid van de KHMW.

koninklijke hollandsche maatschappij der wetenschappen

Portret van Prof.
Eizenga uit 1993
door Jan Asselbergs
dat hem werd aangeboden bij zijn
afscheid als voorzitter van het Fonds
1818. Het portret
hangt in de commissarissenzaal van
Het Nutshuis aan de
Riviervismarkt in
Den Haag.

KHMW-EIZENGA BEURZEN
De Stichting Eizenga-Van Oosten Fonds,
ondergebracht bij de KHMW, is erfgenaam van de nalatenschap van Prof. dr.
W. Eizenga, overleden op 14 april 2017. De
nalatenschap is in 2017 aanvaard. Het doel
van de Stichting is jaarlijks studie- en/of
reisbeurzen toe te kennen aan Nederlandse
recent afgestudeerden voor het volgen van
post-graduate studies aan Amerikaanse
universiteiten op het gebied van economie en/of business administration. De
voorwaarden voor toekenning zijn in

2018 opgesteld in overleg met Fulbright
te Amsterdam. Het beurzenprogramma
wordt met ingang van 2019 namens de
KHMW uitgevoerd door het Fulbright
Center. Er zijn jaarlijks maximaal vijf
beurzen van elk 50.000 USD. De selectiecommissie bestaat uit Prof. dr. P.L.C. (Paul)
Hilbers - De Nederlandsche Bank, Drs.
D.S. (Dirk Simon) Buytendorp - ministerie van Financiën en Drs. A.P.H.M. (Linda)
Hovius MBA - Aberkyn Change Leadership
Partners en tevens directeur KHMW.

ja arv er sl ag 20 18

7

