
In memoriam: Jules Theeuwes 

Op 6 november is prof. dr. Jules Theeuwes overleden. Jules was lid van de 

Wetenschappelijke Adviesraad van TPEdigitaal, maar droeg ook als auteur actief 

bij aan ons blad. Nog geen jaar geleden verscheen zijn afscheidscollege over de 

Anatomie van werkloosheid in TPEdigitaal, waarin hij lessen trok uit het 

economisch denken in de arbeidseconomie van de afgelopen veertig jaar.  

Jules Theeuwes was sinds 1998 hoogleraar toegepast economisch onderzoek 

aan de Universiteit van Amsterdam en (wetenschappelijk) directeur van SEO 

Economisch Onderzoek. Hij nam het toegepaste karakter van zijn werk serieus. In 

zijn oratie grapte hij dat hij nu commercieel onderzoek ging doen. “Dat is 

onderzoek dat nuttig is voor de samenleving.” Hij heeft woord gehouden. Hij bleef 

actief op het terrein van zijn eerste liefde, de arbeidseconomie, en stortte zich op de 

economie van de vergrijzing. In 1998 vierden deregulering en nieuwe economie 

hoogtij en Jules ging als echte wetenschappelijke entrepreneur met zijn tijd mee. 

Hij werd actief op het terrein van mededinging en regulering en vatte een 

bijzondere interesse op voor de economische aspecten van het auteursrecht. Hij 

begreep dat ‘toegepast’ betekent dat je als econoom terechtkomt op het grensvlak 

van het recht en de economie, en schreef met Jeffrey L. Harrison een prachtig 

handboek over Law and Economics (Norton 2008).  

Met zijn neus voor toegepast onderzoek paste Jules perfect bij het profiel van 

TPEdigitaal dat ook een brug wil slaan tussen beleid en wetenschap. Hij nam dan 

ook met veel plezier deel aan onze Wetenschappelijke Adviesraad. Maar hij had 

nog veel meer nevenactiviteiten met ‘nut voor de samenleving’. Hij was van 2002 

tot 2006 lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij was tot 

zijn dood voorzitter van de Commissie effectmeting, een expertgroep met 

deskundigen van onder meer het CBS, CPB en de Algemene Rekenkamer, in de 

wandelgangen de ‘Commissie Theeuwes’. Het eindrapport is 19 november bij het 

ministerie van Economische Zaken gepresenteerd. Jules was tot op zijn ziekbed 

bezig met het eindrapport, maar heeft de feestelijke presentatie helaas niet kunnen 

meemaken. Het tekent de enorme passie en werklust waarmee Jules zijn werk 

verrichtte. Tot eind september was hij actief bij SEO. In oktober moest hij 

knarsetandend het voorzitterschap van een wetenschappelijk congres over recent, 

toegepast onderzoek over het auteursrecht aan zich voorbij laten gaan. Op 9 

november is in de ESB postuum zijn laatste artikel verschenen, over de invloed van 

flexibiliteit op productiviteit en werkgelegenheid (met Arjan Heyma). 

Jules was altijd met economie bezig en kon daar als geen ander in heldere taal 

over schrijven. Het lastige begrip ‘natuurlijke werkloosheid’ werd in de woorden 

van Jules een fluitketel, die piept op het moment dat de arbeidsmarkt overspannen 

raakt; evenwichtszoekmodellen van de arbeidsmarkt beschreef hij als een badkuip, 

aan de bovenkant stromen werklozen in en via het putje stromen mensen die een 

baan gevonden hebben er weer uit. Jules had beslist de gave van het woord.  

Maar Jules was bovenal een heel fijn mens om mee samen te werken. Wij 

zullen zijn enthousiasme en inspiratie erg missen.  
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