In memoriam: Henk Plasmeijer 1946-2014

Op 14 december 2014 overleed Henk Plasmeijer aan de gevolgen van kanker.
Henk is gedurende een periode van dertig jaar één van de drijvende krachten geweest achter het Tijdschrift Politieke Ekonomie, de papieren voorganger van TPEdigitaal.
Henk Plasmeijer groeide op in een eenvoudig katholiek milieu in de
Amsterdamse Spaarndammerbuurt. Na de mulo vertrok Henk als matroos op de
grote vaart; hij kwam terug om op de avondschool een vwo-diploma te halen en
ging economie studeren in Tilburg. Als jong wetenschappelijk medewerker in
Groningen trad hij in 1977 toe tot de redactieraad van het in dat jaar opgerichte
Tijdschrift voor Politieke Ekonomie. De k in ekonomie was provocerend bedoeld.
TPE beoogde in zijn beginjaren een links-radicaal alternatief te bieden voor
economen. Het blad publiceert artikelen over marxistische economie, maar is niet
dogmatisch. De nadruk lag op de empirische toepassingen conform de Hollandsmarxistische traditie van Sam de Wolff. Al snel is de onderwerpkeuze breder;
institutioneel, postkeynesiaans, heterodox, met veel aandacht voor de
arbeidsverhoudingen, de gevolgen van technologische ontwikkeling en kritische
beschouwingen over economisch beleid.
In 1987 treed Henk Plasmeijer toe tot de kernredactie. Van 1992 tot 2004
voerde hij het secretariaat van de kernredactie. TPE kende geen hoofdredacteur
maar in die jaren vervulde Henk Plasmeijer de facto wel die rol. Henk heeft een
belangrijke coördinerende rol gespeeld in het inhoudelijke redactiewerk, het
werven van kopij, het initiëren van themanummers en het begeleiden van auteurs in
de redactionele procedure.
Hij heeft zich daarnaast ingezet voor de professionalisering van TPE door
invoering van een anoniem refereeproces en daarmee voor een sterke
kwaliteitsbewaking. Dit maakte het blad aantrekkelijker als publicatiemedium voor
een bredere groep auteurs. Henk heeft ook een initiërende rol gespeeld in de
overgang van uitgave in eigen beheer, binnen de stichtingsvorm, naar een
professionele uitgever; aanvankelijk uitgeverij Spectrum. Later werd TPE, tegelijk
met ESB, overgenomen door Sdu, hetgeen het voortbestaan van TPE niet ten goede
kwam, en aanleiding was om TPE om te vormen tot een onafhankelijk digitaal
tijdschrift onder de titel TPEdigitaal.
Bij Hans-Jürgen Wagener promoveerde hij op een dissertatie over Productive
and Unproductive Labour, waarin zijn marxistische oriëntatie en zijn
belangstelling voor de geschiedenis van de economie samenkwamen. De
hedendaagse relevantie kwam aan de orde in het laatste, speltheoretische hoofdstuk
over de verdeling van huishoudelijke taken. Zijn eigen publicaties in TPE waren
onder meer de rehabilitaties van ten onrechte vergeten economen als Sam de
Wolff, Gerhard Wiebols en Elisabeth van Dorp. Niet modieus, wel relevant, zo zou
je zijn TPE-artikelen kunnen kenschetsen: variërend van het rendement van
economisch onderwijs, bezien door de bril van John Stuart Mill, tot – al in 1998! –

een kritische beschouwing over de academische publicatiedwang in relatie tot
aantallen en abonnementen van wetenschappelijke tijdschriften.
Toen het marxisme in economische studieprogramma’s op de achtergrond
raakte, verzette Henk Plasmeijer de bakens naar een meer institutionele benadering.
Met Evert Schoorl schreef hij het Nederlandse hoofdstuk in een bundel over de
naoorlogse ontwikkeling van de economische wetenschap in West-Europa. Die
samenwerking kreeg een vervolg in andere Routledge-bundels over de canon in de
economie en over de geschiedenis van economische leerboeken. Met Ivo Maes en
Erik Buyst schreven Evert Schoorl en Henk Plasmeijer een artikel in History of
Political Economy over de naoorlogse economiebeoefening in Nederland en
België.
Henk Plasmeijer publiceerde niet alleen, hij was ook een bevlogen docent.
Generaties studenten in Groningen hebben van Henk onderwijs gekregen over de
geschiedenis van het economisch denken. Hij wist studenten te overtuigen van de
relevantie van het vak economie. Dat blijkt uit het feit dat hij vijfmaal docent van
het jaar werd. Hij was bij zijn afscheid in 2010 36 jaar verbonden aan de
economische faculteit van de universiteit Groningen.
Eind 2006 neemt Henk Plasmeijer afscheid van de redactie. Hij is dan bijna
dertig jaar lang van belang geweest voor de continuïteit van TPE als een kwalitatief
hoogstaand Nederlandstalig tijdschrift op het gebied van beleidseconomie. Henk
heeft daarin met grote inzet een vooraanstaande rol gespeeld.
De redactie van TPEdigitaal

