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De beste essays van Jan Pen uit Hollands Maandbladu003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Met tekeningen van Elise van Itersonu003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Het derde deel van de Hollands Maandblad-reeks bevat een keuze uit de tegendraadse, invloedrijke, ophefmakende
en altijd zeer leesbare essays die de befaamde econoom Jan Pen (1921-2010) publiceerde in Hollands Maandblad. Het
zijn sprankelende en nog steeds bijzonder actuele bijdragen over moedwil en misverstand in de politieke economie,
over het gelijk en ongelijk van John Keynes, maar niet in de laatste plaats over Jan Pen zelf, de econoom, de Fries, de
bluespianist. u003cbr/u003e
Zij aan zij staan hier glasheldere essays en zeer persoonlijke ontboezemingen over leven, lijden en liefde van de
belangrijkste en invloedrijkste macro-econoom die Nederland heeft gekend.
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