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Polderparade 2008 

Emiel Maasland en Ewa Mendys-Kamphorst 

Een nieuwe traditie is geboren: De Polderparade in het decembernummer 

van TPEdigitaal! Rotsvast op plaats één blijft Lans Bovenberg (Universi-

teit van Tilburg en directeur Netspar). Coen Teulings (directeur CPB) heeft 

zijn derde plek weten te verdedigen. De Top-5 is verder flink opgeschud: 

Eric van Damme, Bas Jacobs en Casper van Ewijk doen hun intrede in de 

bovenste regionen. 

Inleiding 

De 2008-editie laat de veertig1 hedendaagse Nederlandse en Belgische 

economen zien die in de jaren 2002-2006 de meeste citaties hebben ge-

haald in zeven Nederlandstalige economische tijdschriften (zie ‘Telre-

gels’).2 Naast de Polderparade wordt in dit artikel ook de jaarlijst (de top-

20 van een afzonderlijk jaar) van het jaar 2006 vermeld.  

 Telregels 

Voor de Polderparade worden de citaties van levende Nederlandse en Bel-
gische economen in de volgende Nederlandse tijdschriften geteld: Econo-
misch Statistische Berichten, De Economist, Financiële en Monetaire 
Studies, Kwartaalschrift Economie, Tijdschrift voor Openbare Financi-
en, Tijdschrift voor Politieke Ekonomie en de Preadviezen van de Ko-
ninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Bij meerdere auteurs 
krijgt iedere auteur dezelfde fractie van een citatie toebedeeld. Verwijzingen 
naar artikelen in bundels leveren alleen punten aan de auteurs van de arti-
kelen en niet aan de redacteurs van de bundel. Als er naar de hele bundel 

                                                      
1 Op de ECRi-website ( http://media.seor.nl/files/top-100-2008.pdf ) kan een uitgebreide 

lijst met de top-100 worden bekeken. 
2 Aangezien het de bedoeling is om een overzicht te geven van de economen die zich actief 

met de Nederlandse beleidsdiscussie bemoeien, komen alleen nog in leven zijnde econo-

men in aanmerking voor een plaats in de Polderparade. Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen 

(1903-1994) is ondanks zijn totaalscore van 30,50 punten – goed een derde plaats – dan 

ook niet in de lijst terug te vinden. 
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wordt verwezen, dan krijgen de redacteurs wel punten. Citaties uit biografi-
sche artikelen, zelfcitaties en citaties uit artikelen waarbij de auteursnaam 
ontbreekt, worden niet meegeteld. 

Bovenberg 

De eerste plaats wordt evenals in de afgelopen jaren ingenomen door Lans 

Bovenberg van de Universiteit van Tilburg (zie Tabel 1). Hij heeft zijn 

voorsprong van ruim 30 punten behouden. Ook op de jaarlijst blijft hij in 

de top, al heeft hij de eerste plaats aan Eric van Damme moeten afstaan 

(zie Tabel 2). Bovenbergs citaties zijn in 2006 minder geconcentreerd op 

het gebied van pensioenen en levensloop dan voorheen; citaties komen nu 

ook uit zijn publicaties op andere terreinen zoals begrotings- en milieube-

leid. Het in 2003 verschenen boek ‘De calculus van het publieke belang’ 

leverde voor Bovenberg de meeste citaties op. De twee andere auteurs van 

het boek, Coen Teulings (CPB) en Harry van Dalen (UvT en NIDI), bei-

den aanwezig in de Polderparade, hebben ook van het succes van het boek 

geprofiteerd. 

De top-5 vernieuwd  

De Poldertop-5 is behoorlijk op de schop genomen. Drie van de Poldertop-

5 economen hebben het veld moeten ruimen voor nieuwe toppers. Num-

mer twee op de lijst, Eric van Damme, was de meest geciteerde econoom 

in 2006 (zie Tabel 2). Vooral zijn publicaties over marktordening werden 

geciteerd. Niet alleen zijn algemene artikelen over marktordening maar 

ook zijn artikelen over specifieke markten (zoals water, elektriciteit en 

mobiele telefonie) en over veilingen bleken van belang voor de beleidsdis-

cussie in Nederland. Bas Jacobs, een nieuwkomer in de vorige editie van 

de Polderparade, heeft zich nu naar de derde plaats op kunnen werken. De 

KVS-Preadviezen uit 2004 over Innovatie blijven citaties opleveren, maar 

ook Jacobs’ recente werk over de vergrijzing werd veelvuldig geciteerd. 

De interesse voor de vergrijzing blijkt ook uit de vele citaties die Casper 

van Ewijk met zijn publicaties daarover heeft gescoord. De citaties van 

Coen Teulings komen uit zijn werk op verschillende terreinen, zoals ‘De 

calculus van het publieke belang’, de vergrijzing, de woningmarkt en de 

economische effecten van verkiezingen. Het blijkt dus dat de top vooral 

door generalisten wordt ingenomen. Bijna allemaal (uitgezonderd Eric van 

Damme) hebben zij overigens over de vergrijzing gepubliceerd.  



Polderparade 2008      3 

TPEdigitaal 2(4) 

Tabel 1 Polderparade 20083 

  Naam Huidige werkgever 2002 t/m 2006 2006

     1. (1) A.L. Bovenberg UvT/Netspar 63,67 8,92

2. (6) E.E.C. van Damme UvT 32,78 8,95

3. (8) B. Jacobs EUR 28,67 5,17

 (3) C.N. Teulings CPB/UvA 28,67 4,83

5. (9) C. van Ewijk CPB/UvA 28,53 8,60

6. (2) A.H. Kleinknecht TU Delft 28,50 2,17

7. (4) M.M.G. Fase emeritus 27,92 2,33

8. (13) R.A. de Mooij CPB/EUR 24,82 7,53

9. (10) C.A. de Kam RuG 21,40 2,83

10. (5) F.J.H. Don EUR 20,33 1,00

11. (7) J.W. Oosterwijk EUR 20,00 4,00

12. (23) J.A. Bikker DNB/UU 19,00 6,00

13. (17) J.C. van Ours UvT 17,67 5,17

14. (15) J. de Haan RuG 17,08 2,83

15. (14) J.J.M. Theeuwes UvA/SEO 16,83 3,58

16. (16) H.P. van der Wiel CPB 16,45 2,78

17. (20) H. Oosterbeek UvA 16,33 2,33

18. (19) F.H. Huizinga CPB 15,50 2,83

19. (18) B. van Ark RuG 15,45 5,03

20. (16) J.J. Graafland UvT 15,33 0,50

 (25) W.J. Jansen SZW 15,33 3,00

22. (-) H.J.M. ter Rele CPB 14,95 6,85

23. (30) P.T. de Beer UvA 14,67 7,33

24. (-) E.W.M.T. Westerhout CPB 14,37 6,60

25. (21) A.W.A. Boot UvA 14,33 2,00

26. (33) P.J.G. Tang Tweede Kamer 13,58 3,00

27. (22) S.C.W. Eijffinger UvT/EUR 13,17 3,50

28. (37) M.F. Cornet MinFin 12,33 1,50

 (27) E.H.M. Ponds APG/UvT/Netspar 12,33 1,33

30. (-) H.P. van Dalen UvT/NIDI 12,23 3,73

31. (26) F.A.G. den Butter VU 12,00 0,83

 (34) E. Leuven UvA/ENSAE 12,00 1,00

 (11) B. Nooteboom UvT 12,00 0,00

 (-) L.G.M. Stevens SER 12,00 3,00

35. (-) A. Klamer EUR 11,83 3,83

36. (23) F.W. Rutten emeritus 11,00 0,00

37. (36) M.A. Allers RuG 10,95 0,33

38. (-) C.C. Koopmans VenW/VU 10,92 3,08

39. (30) P. de Grauwe KU Leuven 10,83 1,83

40. (40) D.P. Broer UvT/Netspar 10,75 1,00

 (39) J. van Sinderen NMa/EUR 10,75 0,25

                                                      
3 Toelichting: Tussen haakjes staat de plaats in de Polderparade 2007 vermeld. 
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Net als in de vorige editie zijn de economen van het CPB, UvT en UvA re-

latief sterk vertegenwoordigd. De positie van de EUR is verbeterd dankzij 

het doorstomen van Bas Jacobs naar de top-3 en de intrede van Arjo Kla-

mer. 

Nieuwkomers 

In de Polderparade 2008 staan ten opzichte van 2007 zes nieuwe namen. 

De meest spectaculaire nieuwkomer is Harry ter Rele: hij komt met stip 

binnen op plaats 22. Hij heeft zijn binnenkomst vooral te danken aan veel 

citaties die twee CPB-rapporten over vergrijzing hebben opgeleverd, Age-

ing in the Netherlands (2000) en Ageing and the Sustainability of Dutch 

Public Finances (2006). De andere nieuwe namen in de Polderparade zijn: 

Ed Westerhout, Harry van Dalen, Leo Stevens, Arjo Klamer en Carl 

Koopmans. Dat zijn echter niet allemaal echte nieuwkomers: sommigen 

kwamen in eerdere edities voor en ze komen nu terug na een kortere of 

langere tijd van afwezigheid. Binnen de lijst zijn Jaap Bikker (DNB/UU) 

en Maarten Cornet (Financiën) het meest gestegen: respectievelijk van de 

23ste naar de 12de plaats en van de 37ste naar de 28ste. Van Bikker wer-

den vooral publicaties over concurrentie in de financiële sector geciteerd 

en van Maarten Cornet zijn publicaties over innovatie.  

Zoals in voetnoot 2 reeds is aangegeven komen in de Polderparade al-

leen levende economen voor. We willen echter de traditie die we in de vo-

rige editie zijn begonnen voortzetten en de economen bespreken die wel op 

de lijst hadden gestaan zouden ze niet recentelijk zijn overleden. Martijn 

van de Ven (CPB) zou 27ste zijn geëindigd als hij niet in augustus 2007 

door een tragisch fietsongeluk om het leven zou zijn gekomen. Hij publi-

ceerde voornamelijk over de vergrijzing en het pensioenstelsel. Zijn mees-

te citaties kwamen uit Ageing in the Netherlands (2000).  

Jaarlijst 2006 

De jaarlijst (Tabel 2) laat de top-20 economen zien die in 2006 de meeste 

citatiepunten hebben behaald. De eerste drie namen komen ook voor in de 

top-5 van de Polderparade. De vierde meest geciteerde in 2006, Ruud de 

Mooij, heeft voornamelijk met publicaties over begrotingsbeleid gescoord 

terwijl van nummer vijf, Paul de Beer, voornamelijk de publicaties over 

arbeidsparticipatie en de flexibilisering van de arbeidsmarkt werden geci-

teerd.  
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In de vorige editie konden we vermelden dat in 2004 de eerste vrouw (An-

neke van der Giezen, SZW) de jaarlijst gehaald heeft. In 2006 is er weer 

een vrouw op de jaarlijst terug te vinden, namelijk Jacqueline Timmerhuis 

van het CPB. Van haar werden verschillende publicaties met macro-

economische voorspellingen geciteerd, met name in aanloop naar de ver-

kiezingen. 

De (veranderingen in de) Polderparade 2008 en de jaarlijst 2006 illustre-

ren de (veranderingen in de) onderwerpen waarover Nederlandse econo-

men in die jaren discussieerden. In 2005 en 2004 waren het pensioenstelsel 

en technologische vooruitgang de meest besproken onderwerpen. In 2006 

waren pensioenen en vergrijzing nog steeds ‘hot issues’. De belangstelling 

voor innovatie, aangewakkerd door de KVS-Preadviezen uit 2004 was iets 

ingezakt, maar bleef wel bestaan. Aan de andere kant was er relatief veel 

interesse voor concurrentie en marktordening in specifieke markten, zoals 

markten voor water, elektriciteit, mobiele telefonie, de woningmarkt en de 

financiële markten. 

Tabel 2 Jaarlijst 2006 

 Naam Huidige werkgever 2006
    
1. E.E.C. van Damme UvT 8,95
2. A.L. Bovenberg UvT/Netspar 8,92
3. C. van Ewijk CPB/UvA 8,60
4. R.A. de Mooij CPB/EUR 7,53
5. P.T. de Beer UvA 7,33
6. H.J.M. ter Rele CPB 6,85
7. E.W.M.T. Westerhout CPB 6,60
8 J.G.M. Timmerhuis CPB 6,17
9. J.A. Bikker DNB/UU 6,00
10. J.B.S. Conijn UvA 5,17
 B. Jacobs EUR 5,17
 J.C. van Ours UvT 5,17
 M. van Leuvensteijn CPB 5,17
14. B. van Ark RuG 5,03
15. B. de Vries emeritus 5,00
16. C.N. Teulings CPB/UvA 4,83
17. H.A. Keuzenkamp UvA 4,50
18. P.M.A. Eichholtz Universiteit van Maastricht 4,33
19. W. Derks Universiteit van Maastricht 4,00
 J.W. Oosterwijk EUR 4,00
 J.P. Verbruggen CPB 4,00
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Conclusie 

Zoals in het artikel bij de Polderparade 2007 was voorspeld blijkt Lans 

Bovenberg uit Tilburg moeilijk te evenaren. Ook voor de eerstvolgende ja-

ren voorspellen wij dat hij zijn eerste positie zal weten te behouden. Zijn 

grootste concurrent is micro-econoom Eric van Damme, eveneens uit Til-

burg. Van Damme wist met citaties naar zijn vele publicaties over markt-

ordeningvraagstukken de nummer één positie van de jaarlijst 2006 te beha-

len. Bas Jacobs, nieuwkomer in de Polderparade 2007, heeft zijn spurt naar 

boven voortgezet: hij is gestegen van de achtste naar de derde plaats. Beste 

nieuwkomer is dit jaar CPB’er Harry ter Rele. Naast pensioenen en ver-

grijzing was er in 2006 relatief veel interesse voor concurrentie en markt-

ordening in specifieke markten.  
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