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Levensbericht door J.S. Cramer en M.M.G. Fase

Op 26 februari 2010, bijna twee maanden voor zijn 96e verjaardag, overleed 
te Bethesda, Maryland, niet ver van Washington DC, Jacques Jacobus (Koos) 
Polak, sinds 1979 correspondent van de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen (KNAW). Polak werd in 1914 te Rotterdam geboren als 
oudste van drie kinderen. Hij groeide op in een welgesteld geassimileerd 
joods Hollands gezin. Zijn vader, James Polak (1881-1942), was accountant 
met een eigen kantoor en gedurende het interbellum vele jaren bestuurslid 
van het Nederlands Instituut van Accountants. Zoon Koos was een uitste-
kende leerling op het Gymnasium Erasmianum en ging na zijn eindexamen in 
1932 economie studeren aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. 
Zijn aanvankelijke voornemen om als accountant in de voetsporen van zijn 
vader te treden gaf hij gaandeweg op. In 1936 behaalde hij het doctoraal 
examen cum laude, en eind 1937 promoveerde hij, eveneens cum laude, bij 
Herman Frijda op het proefschrift getiteld: Publieke werken als vorm van 
conjunctuurpolitiek. Enige dagen na zijn promotie trouwde hij met Josephine 
(‘Pop’) Weening, die in 2008 na een huwelijk van zeventig jaar overleed. 

In zijn mooie en voor die tijd heel moderne proefschrift volgt Polak de 
General theory of employment, interest and money, van J.M. Keynes, dat juist 
in 1936 was verschenen. Centraal staat de zogenaamde multiplier die het 
effect op de algemene economische bedrijvigheid aangeeft van overheidsuit-
gaven, in casu publieke werken, zoals de aanleg van het Amsterdamse Bos. 
Bijzonder in dit proefschrift is dat de theoretische analyse wordt aangevuld 
met een empirische analyse. Voor die econometrische behandeling van zijn 
onderwerp bedankt Polak uitdrukkelijk Jan Tinbergen, grondlegger van de 
macro-economische modelbouw en econometrie, in die jaren hoogleraar in 
Rotterdam maar ook privaat-docent aan de Amsterdamse faculteit. 

Tinbergen nam Polak als zijn assistent mee naar Genève toen hij daar in 
opdracht van de Volkenbond de verschillende conjunctuurtheorieën econo-
metrisch zou toetsen. In Genève deelde Polak de werkkamer van Tinbergen, 
en hij zou later vertellen dat hij daar in korte tijd meer van wiskunde en 
zelfs van economie had geleerd dan in zijn hele studie. De ingenieuze grafi-
sche voorstellingen in Tinbergens rapporten zijn, naar verluidt, door Polak 
bedacht. 



130 levensberichten en herdenkingen 2011

In de zomer van 1940, toen Amerika nog neutraal was, is op initiatief van 
de Rockefeller Foundation een regeling getroffen waardoor tien stafleden van 
de Volkenbond uit Genève met hun gezinnen in een bus door bezet Frankrijk 
naar Spanje konden reizen, vandaar naar Portugal en dan naar Amerika, 
naar het Institute for Advanced Study in Princeton. Polak behoorde tot deze 
groep. In 1943 werd hij economisch attaché bij de Nederlandse Ambassade 
te Washington. 

Intussen verscheen van zijn hand een aantal artikelen in vooraanstaande 
wetenschappelijke tijdschriften. Aanvankelijk bouwden deze voort op zijn 
proefschrift zoals ‘The international propagation of business cycles’ (Review 
of Economic Studies 6, 1939,pp. 79-99), later schonk hij aandacht aan wis-
selkoersen en monetaire stabiliteit, zoals in ‘European exchange deprecia-
tion in the early twenties’ (Econometrica 11, 1943, pp. 151-162) en ‘Balance 
of payments problems of countries reconstructing with the help of foreign 
loans’ (Quarterly Journal of Economics 47, 1943, pp. 208-240). Zijn ander 
werk uit die jaren sloot aan bij de economische actualiteit van de oorlog, 
zoals voedseldistributie en prijsbeheersing (‘Rationing of purchasing power 
to restrict consumption’, Economica 8 ,1941, pp. 223-238; ‘On the theory of 
price control,’ Review of Economics and Statistics 27, 1945, pp. 10-16 ).

In 1943 maakte Polak ramingen van het nationale inkomen van Neder-
lands-Indië (The national income of the Netherlands Indies 1921-1939, New 
York, 1943). Deze statistische pioniersarbeid is vele jaren later opnieuw 
uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Tropen en ook door de 
Universitas Indonesia. Ook zijn artikel ‘The foreign trade multiplier,’ versche-
nen in American Economic Review 37, 1947 ( pp. 889-897) met een naschrift 
van Gottfried Haberler (die eveneens voor de Volkenbond had gewerkt) 
en ‘Exchange depreciation and international monetary stability’ (Review of 
Economics and Statistics 29,1947, pp. 173-182) zijn in deze jaren ontstaan. Zij 
laten zien dat Polaks belangstelling verschuift naar de internationale handel 
en de internationale monetaire economie. In deze periode begon Polak ook 
aan zijn econometrisch model voor de handelsstromen tussen een aantal lan-
den dat hij vele jaren later zou publiceren (An international economic system, 
Londen, Allen & Unwin: 1954). Dit boek draagt hij op aan Jan Tinbergen, voor 
wie hij zijn hele leven een grote bewondering koesterde.

In 1944 maakte Polak deel uit van de Nederlandse delegatie naar de 
conferentie over het naoorlogse internationale financiële bestel van Bretton 
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Woods, die leidde tot de oprichting van de Wereldbank en het Internationale 
Monetaire Fonds (IMF). Na korte tijd te hebben gewerkt bij de United Nati-
ons Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) trad Polak op  
1 januari 1947 in dienst van het IMF waar hij tot op hoge leeftijd zou blijven 
werken. Aanvankelijk kreeg hij de leiding van de afdeling statistiek, onder 
meer belast met de registratie van de betalingsbalansen van de lidstaten, van 
cruciaal belang voor de kredietverlening aan landen met betalingsbalanspro-
blemen, een van de belangrijkste taken van het Fonds. Zo beoogde men het 
internationale handels- en financiële verkeer te bevorderen en inkrimping 
van de wereld economie, die in de jaren dertig tot de Grote Depressie had 
geleid, te voorkomen. 

In 1958 kreeg Polak de leiding van het Research Department van het IMF. 
Hij zou deze post ruim twintig jaar bekleden en ook daarna, tot op hoge leef-
tijd, actief bij het fonds betrokken blijven en grote invloed uitoefenen op het 
monetaire beleid. In 1957 had hij al een simpel model ontwikkeld voor de 
samenhang tussen het nationale monetaire beleid en de betalingsbalans, dat 
(in steeds verbeterde versies) de grondslag zou vormen voor het beleid van 
het IMF (‘The IMF monetary model at forty,’ IMF Working Paper nr. 97/49). 

Polak zag in dat ook in een beleidsomgeving zuiver economisch onder-
zoek noodzakelijk is, en stimuleerde dat, mede om een aantrekkelijk werk-
klimaat te creëren voor zijn medewerkers. Zo startte hij met enige anderen 
in 1951 de International Monetary Fund Staff Papers dat zich ontwikkelde tot 
een gerespecteerd wetenschappelijk vakblad waar stafleden de vruchten van 
hun werk in konden publiceren. Zelf deed hij dat ook, zoals in The effect of 
income expansion on the quantity of money 4, 1954-55, pp 398-433, met W.H. 
White; Monetary analysis of income formation and the payments problem 6, 
1957-58, pp. 1-50; Monetary analysis of income and imports and its statistical 
application 7, 1960-61, pp. 349-415 met L. Boissonneault; en Credit policy 
and the balance of payments 18, 1970-71, pp. 1-24 met V. Argy. Een vast 
bestanddeel van al deze publicaties is de modelmatige monetaire benadering 
van de betalingsbalans met econometrische schatting en empirische toetsing 
van de theoretische uitgangspunten. Bovendien raken deze studies direct aan 
het voornaamste beleidsterrein van het fonds, de kredietverlening bij beta-
lingsbalansproblemen. In dit verband ontwierp Polak, samen met zijn mede-
werkers, ook het instrument van de speciale trekkingsrechten of sdr’s. Dit 
is een gewogen gemiddelde van verschillende valuta’s van de belangrijkste 
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landen die in porties aan de lidstaten van het IMF werden toegekend als 
internationaal betaalmiddel. 

Sdr zijn een voorbeeld van een valutamandje zoals later de ecu, voorloper 
van de euro. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werden zij gezien als 
aanvulling op de dollar in het internationale betalingsverkeer, gecreëerd om 
in een gevreesd tekort aan internationale betaalmiddelen te voorzien. De 
sdr zijn het geesteskind van Polak die er ook een aantal malen over schreef 
(‘Some reflections on the nature of special drawing rights,’ IMF Pamphlet 
series, no. 16 (1973); ‘Valuation and the rate of interest of the SDR,’ IMF 
Pamphlet series, no. 18 (1974); ‘The SDR as a basket of currencies,’ IMF Staff 
Papers 26, 1978-79, pp. 627-653). Geleidelijk aan verdwenen de sdr van het 
internationale monetaire toneel totdat er nieuw leven in werd geblazen op 
het hoogtepunt van de financiële crisis in 2009. Er is toen besloten tot een 
omvangrijke creatie van $ 250 miljard aan sdr.

Polak is altijd Nederlander gebleven maar niet naar ons land terugge-
keerd, ook niet toen hij na de oorlog werd uitgenodigd in Amsterdam Frijda 
op te volgen. Wel was hij meermalen preadviseur bij de jaarvergadering 
van de Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Ook heeft hij zich bezig 
gehouden met de monetaire analyse van M.W. Holtrop en De Nederland-
sche Bank. Hier stond hij kritisch tegenover omdat toetsbare empirische 
gedragsvergelijkingen ontbreken en arbitraire keuzes worden gemaakt over 
het beschouwde tijdsinterval dat van grote invloed is op de conclusies (‘De 
onderscheiding tussen interne en externe inflatoire factoren’, De Economist 
109, 1961, pp. 385-395). Toch brengt Polak begrip op voor de vereenvoudi-
gingen van Holtrop die als president in het jaarverslag van De Nederlandsche 
Bank begrijpelijk moest blijven. Aan deze publicatie ging een uitgebreide 
briefwisseling vol analyse tussen Holtrop en Polak vooraf. Bijna twintig 
jaar later schreef Polak nogmaals kritisch over de monetaire analyse van 
De Nederlandsche Bank in een bespreking van de bundel Neutraal geld, de 
verzamelde geschriften van J.G. Koopmans (Economisch Statistische Berich-
ten 83, juli 1983, pp. 651-652). Opnieuw stelt hij vast dat het ontbreken van 
gedragsvergelijkingen tot arbitraire conclusies kan leiden. Bovendien blijft 
volgens Polak bij de toerekening van de verantwoordelijkheid voor mone-
taire ontsporing en inflatie aan de verschillende economische sectoren het 
bankwezen logischerwijs buiten schot. Of, in zijn woorden, deze analyse 
maakt het a priori onmogelijk voor het bankwezen ooit tot een mea culpa of 
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meritum meum te concluderen. 
Vanaf 1966 was Polak naast directeur research ook economic counsel-

lor van het fonds en daarmee adviseur van de raad van bewindvoerders. In 
1980 ging hij met pensioen en werd zelf bewindvoerder namens de kies-
groep waarvan Nederland met een aantal andere landen deel uitmaakt. Polak 
kende natuurlijk het fonds en zijn staf door en door wat zijn effectiviteit als 
bestuurder ten goede kwam. Na zijn terugtreden in 1986 behield hij nog lang 
een eigen werkkamer bij het IMF aan de 19e en H-street. Hij was van 1987 
tot 1997 president van de Per Jacobsson Foundation die jaarlijks lezingen 
organiseert door prominente economen en beleidsmakers.

Al Polaks werk wordt gekenmerkt door het verlangen naar concrete 
resultaten en praktische beleidsconclusies, die in zijn zienswijze de theoreti-
sche analyse en de toegepaste econometrie kunnen brengen. Dat strekte zich 
ook uit tot andere gebieden; zo heeft hij, tijdens een lange periode van ziekte 
en herstel, voor het spel scrabble een optimale strategie ontworpen op basis 
van de aan elke econoom vertrouwde afweging van grenskosten en grensop-
brengsten (‘The economics of scrabble,’ American Economic Review 45, 1955, 
pp.648-652). Het belette zijn vrouw niet hem geregeld bij dit spel te verslaan.

Voor zijn werk heeft Polak vele eerbewijzen ontvangen. Hij was fellow van 
de Econometric Society, ontving in 1972 een eredoctoraat van de Erasmus 
Universiteit, en in 1997 de Pierson Penning. Zoals eerder opgemerkt was hij 
sinds 1979 correspondent van onze Akademie. Hij was Ridder in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw en Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Het 
IMF eerde hem na zijn terugtreden met een jaarlijkse researchconferentie 
die zijn naam draagt, en met twee bundels van zijn verzamelde geschriften 
(Economic theory and financial policy: selected essays of Jacques J. Polak, I en 
II, Aldershot, Edward Elgar; idem 1994-2004, Armonk, NY, M.E. Sharpe). In 
1991 verscheen een festschrift met essays ter ere van Polak (International 
Financial Policy, Essays in Honor of Jacques J. Polak, ed. Jacob A. Frenkel and 
Morris Goldstein, IMF and De Nederlandsche Bank).

Polak was een Nederlander met een grote wetenschappelijke naam en 
een groot gezag in de wereld van het internationale monetaire beleid, en 
een pionier op het terrein van de toegepaste econometrie en de monetaire 
macro-economische modelbouw. Het is aan hem te danken dat deze aanpak 
vele decennia lang een grote rol heeft gespeeld in de beleidsvoorbereiding 
van het IMF. Deze instelling herdacht hem met een stiltemoment en een 
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herdenkingbijeenkomst. Koos Polak werd begin maart begraven op het 
oude Oak Hill Cemetery in Georgetown. Twee watertaxi’s van de Potomac 
Riverboat Company, die door zijn zoon wordt geleid, houden de herinnering 
aan zijn vrouw en aan hem levendig – de Lady Josephine en de Commander 
Jacques.

Met dank aan Martha Ben Assa-Polak en J.M. Boughton.


