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Polderparade 2009 

Emiel Maasland 

Voor het derde achtereenvolgende jaar de Polderparade in TPEdigi-

taal...een ware traditie! Lijstaanvoerder is, evenals voorgaande jaren, 

Lans Bovenberg (Universiteit van Tilburg en directeur Netspar). Met 

stip op twee staat Ruud de Mooij (CPB/EUR), een exponent van de 

nieuwe generatie economen. De top 5 bestaat verder uit gevestigde 

namen, namelijk Eric van Damme (UvT) op drie, Coen Teulings 

(CPB/UvA) op vier en Casper van Ewijk (CPB/UvA) op vijf. Hoogste 

nieuwkomer op plaats twaalf is, Wim Boonstra, chef-econoom Rabo-

bank Nederland. Ten slotte: de Polderparade als mannenbolwerk lijkt 

zijn langste tijd te hebben gehad! Van de meest geciteerde economen 

in de Jaarlijst 2008 is maar liefst 26% vrouw. 

Inleiding 

De 2009-editie laat de veertig
1
 hedendaagse Nederlandse en Belgische 

economen zien die in de jaren 2004-2008 het meest geciteerd zijn in zeven 

economische tijdschriften van Nederlandse/Vlaamse origine (zie ‘Telre-

gels’).
2
 Naast de Polderparade wordt in dit artikel ook de Jaarlijst 2007 en 

2008 opgenomen.
3
 

 

                                                      
1 Op de SEOR-website (www.seor.nl) en de ECRi-website (www.ecri.nl) kan een uitge-

breide 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 23,50 punten – goed voor een zevende plaats 

– dan ook niet in de lijst terug te vinden. Nederlands beroemdste welvaartseconoom Pie-

ter Hennipman (1911-1994) zou met een totaalscore van 19 op de elfde plaats zijn geëin-

digd. De in 2007 door een noodlottig fietsongeluk omgekomen pensioenspecialist Martijn 

van de Ven zou met een totaalscore van 10,95 ook in de top 40 terecht zijn gekomen. 
3 De reden dat in dit artikel ook de Jaarlijst 2007 wordt opgenomen is dat de Polderparade 

2008 de jaren 2002-2006 besloeg. 
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Telregels 
Voor de Polderparade worden de citaties van levende Nederlandse en Bel-
gische economen in de volgende tijdschriften geteld: Economisch Statisti-
sche Berichten, De Economist, Financiële en Monetaire Studies

4
, 

Kwartaalschrift Economie, Tijdschrift voor Openbare Financiën, Tijd-
schrift voor Politieke Ekonomie/TPEdigitaal en de Preadviezen van de 
Koninklijke 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 
wordt verwezen, dan krijgen de redacteurs wel punten. Citaties uit biografi-
sche artikelen, zelfcitaties en citaties uit artikelen waarbij de naam van de 
auteur ontbreekt, worden niet meegeteld. 

Top 5 

Aan kop staat wederom Lans Bovenberg van de Universiteit van Tilburg 

(zie Tabel 1). Hoewel Bovenberg nog steeds comfortabel de leidende posi-

tie inneemt, is zijn voorsprong ten opzichte van 2008 wel aanzienlijk ge-

slonken (van zo’n 31 naar zo’n 17 punten). Bovenberg haalde de afgelopen 

jaren zijn citaties niet alleen uit zijn publicaties over pensioenen en levens-

loop, maar ook begrotings- en milieubeleid. Het boek ‘De calculus van het 

publieke belang’, dat Bovenberg samen met Coen Teulings (CPB/UvA) en 

Harry van Dalen (UvT/NIDI) in 2003 geschreven heeft, blijft een ware ci-

tatiemagneet. Dit kan ook gaan gelden voor het in 2008 verschenen CPB 

document ‘Rhineland exit’, waarin Bovenberg en Teulings voor het hante-

ren van aandeelhouderswaarde als de doelstelling van een onderneming 

pleiten. Dit rapport is in 2008 reeds veelvuldig geciteerd. 

Met stip van acht op twee staat Ruud de Mooij, hoogleraar Economie 

van de Publieke Sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hoofd 

van de Sector Arbeidsmarkt en Welvaartsstaat van het CPB. Zijn onder-

zoek richt zich op de economische gevolgen van diverse belastingen, in het 

bijzonder de vennootschapsbelasting, de inkomstenbelasting en milieuhef-

fingen. De CPB-publicatie ‘Reinventing the Welfare State’ uit 2006 heb-

ben hem de meeste publicaties opgeleverd. De Mooij is in 1999 gepromo-

veerd bij Bovenberg op het onderwerp milieubelasting. Leerling en 

meester staan dus samen fier aan top. 

                                                      
4 Het laatste nummer van Financiële en Monetaire Studies is in 2006 verschenen. Het ge-

wicht van dit tijdschrift voor de Polderparade wordt dus met de jaren kleiner. De Polder-

parade 2011, die de jaren 2006-2010 zal omvatten, zal de laatste parade zijn met citaties 

uit dit tijdschrift. 
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Tabel 1 Polderparade 2009 

Naam Huidige werkgever 2004-2008 2007 2008

    
1. (1) A.L. Bovenberg UvT/Netspar 53,33 4,83 11,25

2. (8) R.A. de Mooij  CPB/EUR 36,65 8,75 7,58

3. (2) E.E.C. van Damme  UvT 34,78 11,00 2,50

4. (3) C.N. Teulings CPB/UvA 32,37 6,58 7,78

5. (5) C. van Ewijk CPB/UvA 27,27 3,78 3,98

6. (3) B. Jacobs EUR 25,70 3,83 1,70

7. (6) A.H. Kleinknecht TU Delft 23,25 2,42 0,83

8. (7) M.M.G. Fase emeritus 20,67 6,83 1,50

9. (22) H.J.M. ter Rele CPB 20,35 7,03 2,40

10. (15) J.J.M. Theeuwes UvA/SEO 19,00 3,92 3,00

11. (24) E.W.M.T. Westerhout CPB 18,60 4,20 3,07

12. (-) W.W. Boonstra Rabobank/VU 17,50 6,00 2,50

13. (18) F.H. Huizinga CPB 16,42 2,92 1,00

 (13) J.C. van Ours UvT 16,42 2,50 2,58

15. (26) P.J.G. Tang Tweede Kamer 15,17 2,92 0,00

16. (38) C.C. Koopmans VenW/VU 14,75 3,33 2,67

17. (12) J.A. Bikker DNB/UU 14,50 1,50 2,50

18. (-) B.C. Smid CPB 14,40 5,50 4,00

19. (23) P.T. de Beer UvA 14,17 1,83 2,00

20. (9) C.A. de Kam RuG 14,07 0,00 2,33

21. (-) J.P. Verbruggen CPB 13,92 5,00 3,58

22. (-) D.A.G. Draper CPB 13,65 3,17 1,50

23. (20) W.J. Jansen  SZW 13,50 1,00 0,00

24. (-) A. Heertje emeritus 13,00 2,00 2,00

25. (17) H. Oosterbeek UvA 12,83 2,33 0,50

26. (19) B. van Ark RuG 12,78 1,17 1,50

27. (-) R.W. Euwals CPB 12,75 2,08 5,67

28. (11) J.W. Oosterwijk EUR 12,50 3,00 0,50

 (-) D.J. Wolfson emeritus 12,50 1,00 4,00

30. (-) J. Boone UvT 12,08 1,33 6,25

31. (31) B. Nooteboom UvT 11,90 1,00 4,90

32. (25) A.W.A. Boot UvA 11,33 3,00 1,50

33. (30) H.P. van Dalen UvT/NIDI 11,23 2,00 1,67

34. (28) E.H.M. Ponds APG/UvT/Netspar 11,00 1,67 0,00

 (31) L.G.M. Stevens SER 11,00 1,00 1,00

36. (-) F.G. van Oort UU/PBL 10,93 2,27 2,00

37. (16) H.P. van der Wiel CPB 10,78 1,17 0,67

38. (-) D.J. van Vuuren CPB 10,75 2,00 4,25

39. (-) B. de Vries emeritus 10,50 1,00 0,00

40. (14) J. de Haan DNB/RuG 10,08 0,17 1,50

Toelichting: Tussen haakjes staat de plaats in de Polderparade 2008 vermeld. 
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Plaatsen twee tot en met vijf worden respectievelijk ingenomen door oude 

rotten Eric van Damme (hoogleraar Economie aan de Universiteit van Til-

burg en kersverse Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw vanwege 

zijn betekenis voor de speltheorie en economie), Coen Teulings (directeur 

van het CPB) en Casper van Ewijk (onderdirecteur van het CPB). 

Subtoppers 

Net buiten de top 5 valt dit jaar Bas Jacobs, bijzonder hoogleraar Openbare 

Financiën en Economisch Beleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Net als Ruud de Mooij behoort hij tot de nieuwe lichting economen. Of hij 

zijn verdienstelijke zesde plaats ook volgend jaar zal weten vast te houden 

valt nog te bezien. Zijn citaties haalt hij voornamelijk uit minder recent 

werk over innovatie. Van media-aandacht heeft Jacobs met zijn gepeperde 

uitspraken over het huidige regeringsbeleid overigens niet te klagen. In die 

zin drukt Jacobs een zwaar stempel op het economendebat in Nederland. 

Voor een plaatsje terug in de top 5 moet Jacobs er voor zorgen dat hij ook 

weer zijn collega-economen weet te prikkelen hem te citeren in de Neder-

landse vaktijdschriften. 

In de subtop zijn verder oude bekenden te vinden als Alfred Kleinknecht 

(op 7), Martin Fase (op 8) en Jules Theeuwes (op 10). Met stip van 22 op 9 

staat CPB-er Harry ter Rele. Op plaats 11 (van 24) staat CPB-er Ed Wes-

terhout. Ter Rele en Westerhout danken hun hoge notering onder andere 

aan een CPB-publicatie over vergrijzing (Ewijk e.a., 2006). Opvallend is 

de prominente plaats die CPB-ers dit jaar in de Polderparade innemen. 

Twaalf van de veertig toppers zijn CPB-ers. Paul Tang, Tweede Kamerlid 

voor de PvdA en voormalig CPB-er, maakt een sprong dit jaar van 26 naar 

15, al moet gezegd dat hij deze sprong voornamelijk te danken heeft aan 

de vele verwijzingen naar zijn CPB-publicaties in de periode 2004-2007. 

De verwachting is dat hij volgend jaar weer zal zakken in de ranglijst. De 

dominante rol van het CPB in de Polderparade weerspiegelt dat CPB-ers 

vaak bijdragen gebaseerd op CPB-studies in Nederlandse vakbladen publi-

ceren en zodoende een belangrijke stempel op het Nederlandse debat 

drukken.  
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Nieuwkomers 

In de Polderparade 2009 staan ten opzichte van die van 2008 maar liefst elf 

nieuwe namen. De meest spectaculaire nieuwkomer is Wim Boonstra 

(chef-econoom bij de Rabobank): hij komt met stip binnen op plaats 12. 

Boonstra’s bijdragen over levensloop, externe vermogensposities en ban-

caire concurrentie worden veelvuldig geciteerd (zie bijvoorbeeld Boonstra, 

2007). De andere nieuwe namen in de Polderparade zijn: Bert Smid (18), 

Johan Verbruggen (21), Nick Draper (22), Arnold Heertje (24), Rob Eu-

wals (27), Dirk Wolfson (28), Jan Boone (30), Frank van Oort (36), Daniel 

van Vuuren (38) en Bert de Vries (39). 

Opvallend is dat oudgedienden Arnold Heertje, Dirk Wolfson en Bert de 

Vries weer hun intrede doen. Arnold Heertje, bij het grote publiek bekend 

van zijn leerboek ‘De kern van de economie’, haalt punten met zijn kritiek 

op het economieprogramma en zijn oproep om het zwart werk uit de 

schemerzone te halen. Dirk Wolfson scoort met zijn bijdragen over be-

stuurlijke vernieuwing en zijn visie op maatschappelijke ondernemingen. 

CDA-coryfee Bert de Vries slaat zijn slag met zijn boek ‘Overmoed en 

onbehagen’ over het ‘hervormingskabinet Balkenende II’ waarin hij zijn 

visie geeft over welke sociaal-economische maatregelen van belang zijn 

voor een gezonde samenleving. 

Verdwenen namen 

Uit de lijst verdwenen zijn Henk Don (10 in 2008), Johan Graafland (20), 

Sylvester Eijffinger (27), Maarten Cornet (28), Frank den Butter (31), 

Edwin Leuven (31), Arjo Klamer (35), Frans Rutten (36), Maarten Allers 

(37), Paul De Grauwe (38), Peter Broer (40) en Jarig van Sinderen (40). 

Het vertrek van Henk Don uit de parade heeft te maken met het feit dat het 

na-ijleffect van zijn voormalig directeurschap van het CPB is uitgewerkt. 

Sylvester Eijffinger ontleende zijn citaties in de voorbije jaren voorname-

lijk aan Europees monetair en fiscaal beleid en de (onafhankelijkheid van 

de) Europese Centrale Bank. Deze onderwerpen hebben de laatste jaren 

minder in de belangstelling gestaan. Ook Frans Rutten, die als secretaris-

generaal van Economische Zaken met zijn ESB-nieuwjaarsartikel (ook wel 

‘de alternatieve troonrede’ genoemd) scoorde, heeft het veld moeten rui-

men. Jan-Willem Oosterwijk, ook een voormalig SG van Economische 

Zaken, staat nog wel in de top 40, maar is 17 plaatsen gedaald. Vraag is 

hoe lang het nog duurt voordat de huidige SG van Economische Zaken, 

Chris Buijink, een ereplaats zal opeisen. Aan het schoppen tegen heilige 
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huisjes kan het niet liggen. In het ESB-nieuwjaarsartikel van 2008 doet hij 

een duit in het zakje over heikele thema’s als pensioenleeftijd (die moet 

omhoog), ontslagregeling (die moet soepeler), topinkomens (de toon van 

het debat hierover moet anders) en hoogte van het collegegeld (meer vrij-

heid aan universiteiten). In 2009 breekt hij een lans voor onderwijs, kennis 

en innovatie, dit om het concurrerend vermogen van de Nederlandse eco-

nomie te versterken. Belastingen hoeven naar zijn mening nog niet omlaag 

om de economie te stimuleren.  

Jaarlijsten 2007 en 2008 

De Jaarlijst 2007 en 2008 (Tabel 2 en 3) laten de top 20 economen zien die 

in 2007 respectievelijk 2008 de meeste citatiepunten hebben behaald. In 

2007 was de hoogste eer weggelegd voor Eric van Damme. Ruud de Mooij 

nam dat jaar de tweede plaats in en Harry ter Rele de derde. Martin Fase 

en Coen Teulings completeren de jaartop 5. Lans Bovenberg schopte het in 

2007 niet verder dan een elfde positie. Deze positie is enigszins een uitbij-

ter. In de Jaarlijsten 2004 en 2006 scoorde Bovenberg een tweede plaats en 

in de Jaarlijst 2005 een eerste plaats.  

In 2008 is Bovenberg weer terug aan de top. Teulings en De Mooij zijn 

de nummers twee en drie in 2008. De vierde meest geciteerde in 2008 is 

Jan Boone (UvT), opnieuw een representant van de nieuwe generatie. Jan 

Boone, heeft voornamelijk met publicaties over het meten van concurren-

tie citatiepunten gescoord (zie bijvoorbeeld Boone, 2008). Rob Euwals 

(CPB), nummer vijf in de Jaarlijst 2008, scoorde op het terrein van ar-

beidsmarktvraagstukken. Van Bernard van Praag (emeritus hoogleraar 

UvA), die een gedeelde vijfde plaats inneemt, werden voornamelijk publi-

caties over het meten van ongrijpbare zaken (zoals geluidsoverlast) geci-

teerd. 

Opvallend is het grote aantal vrouwen in de Jaarlijst 2008. 26% is 

vrouw. Het vrouwelijke zestal Ingrid Robeyns (EUR), Elisabeth Ruijgrok 

(Witteveen+Bos), Wil Portegijs (SCP), Lucy Kok (SEO), Barbara Baarsma 

(UvA/SEO) en An Renckens (RBB Economics) heeft het glazen plafond 

(mocht die al bestaan) definitief doorbroken. Robeyns verdiende haar cita-

ties voornamelijk aan haar bijdragen over Sen’s capabiliteitenbenadering 

en sexe ongelijkheid. Ruijgrok deed het voornamelijk goed vanwege haar 

publicaties over de economische waardering van cultuur, natuur en land-

schap. Portegijs haalde citaties op onderwerpen als deeltijdwerk en ar-

beidsmarktparticipatie van vrouwen. Kok werd door collega-economen 

aangehaald vanwege haar kosten-baten analyses van re-integratie. Baarsma 

wist citaties te vergaren op grond van haar visie dat de ‘maatschappelijke 
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onderneming’ geen oplossing is voor allerlei problemen met marktwerking 

(zie Baarsma en Theeuwes, 2008). Renckens haalde punten op basis van 

haar publicaties over besluitvorming inzake controle van fusies. 

Ook zijn er meer Belgen dan in andere jaren in de Jaarlijst 2008 te vin-

den: Ingrid Robeyns (EUR), Luc Anselin (Arizona State University), An 

Renckens (RBB Economics) en Jules Theeuwes (UvA/SEO) vertegen-

woordigen het Vlaamse contingent. Luc Anselin haalde zijn punten op het 

specialistische terrein van de ruimtelijke econometrie. Jules Theeuwes 

haalde in 2008 zijn punten op grond van publicaties over de ‘maatschappe-

lijke onderneming’, innovatie en de VUT. 

Erik Schut, die naast hoogleraar gezondheidseconomie aan het Instituut 

Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Univer-

siteit Rotterdam ook als fellow verbonden is aan het Erasmus Competition 

and Regulation Institute (ECRi), heeft ook net voldoende citatiepunten we-

ten te verzamelen om zich onder de twintig meest geciteerde economen 

van Nederland in 2008 te scharen. Erik Schut is met name succesvol met 

zijn artikelen over collectieve zorgverzekeringen en risicoselectie, markt-

werking in de zorg (en meer in het bijzonder het toetsen van ziekenhuisfu-

sies). 

Tabel 2 Jaarlijst 2007 

 Naam Huidige werkgever 2007

   
1. E.E.C. van Damme  UvT 11,00

2. R.A. de Mooij  CPB/EUR 8,75

3. H.J.M. ter Rele CPB 7,03

4. M.M.G. Fase emeritus 6,83

5. C.N. Teulings CPB/UvA 6,58

6. W.W. Boonstra Rabobank/VU 6,00

7. M.J.P.M. Thissen PBL 5,67

8. B.C. Smid CPB 5,50

9. J.P. Verbruggen CPB 5,00

10. A.L. Bovenberg  UvT/Netspar 4,83

11. W.C. Boeschoten Shell Pensioenfonds 4,50

 W.H.J. Hassink UU 4,50

13 E.W.M.T. Westerhout CPB 4,20

14. J.C.J.M. van den Bergh VU 4,00

 A. Jolink ESB/UvA/EUR 4,00

16. J.J.M. Theeuwes UvA/SEO 3,92

17. B. Jacobs EUR 3,83

18. C. van Ewijk CPB/UvA 3,78

19. F.A.G. den Butter VU 3,33

 C.C. Koopmans VU/SEO 3,33
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Tabel 3 Jaarlijst 2008 

 Naam Huidige werkgever 2008

   
1. A.L. Bovenberg  UvT/Netspar 11,25

2. C.N. Teulings CPB/UvA 7,78

3. R.A. de Mooij  CPB/EUR 7,58

4. J. Boone UvT 6,25

5. R.W. Euwals CPB 5,67

 B.M.S. van Praag Emeritus 5,67

7. B. Nooteboom UvT 4,90

8. D.J. van Vuuren CPB 4,25

9. I. Robeyns EUR 4,00

 B.C. Smid CPB 4,00

 D.J. Wolfson Emeritus 4,00

12. C. van Ewijk CPB/UvA 3,98

13. E.C.M. Ruijgrok Witteveen+Bos 3,83

 W. Portegijs SCP 3,83

15. J.P. Verbruggen CPB 3,58

16. W. Groot UM 3,50

17. L.M. Kok SEO 3,37

18. E.W.M.T. Westerhout CPB 3,07

19. L. Anselin Arizona State University 3,00

 B.E. Baarsma UvA/SEO 3,00

 A. Renckens RBB Economics (Brussel) 3,00

 F.T. Schut EUR/iBMG 3,00

 J.J.M. Theeuwes UvA/SEO 3,00

 

De Jaarlijst 2008 verschilt sterk van die van 2007. Er zijn maar acht namen 

die op beide lijsten voorkomen. Dit geeft aan dat voor veel economen het 

aantal citaties van jaar tot jaar flink schommelt en dat een aantal jaartop 20 

economen ‘eendagsvliegen’ zijn. 

Economendebat 

Vergrijzing blijft als onderwerp van debat in de belangstelling staan. Dit 

geldt ook voor concurrentie en marktordeningsvraagstukken. In het oog 

springt verder het debat rondom het meten van moeilijk meetbare goede-

ren, zoals cultuur en natuur. Sommige Nederlandse economen zijn van 

mening dat ‘euroficering’ van deze goederen überhaupt niet mogelijk is. 

Andere economen verschillen van mening over de methode die gevolgd 

moet worden. De internationale wetenschappelijke literatuur heeft met be-

trekking tot dit onderwerp niet stilgestaan. Moderne economische technie-
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ken zijn ontwikkeld om de waardering van een cultuurgoed of een natuur-

gebied (bij benadering) in geld uit te drukken (zie bijvoorbeeld Hanemann, 

1994, en Viscusi, 2006). Aangezien de Polderparade 2009 de citaten telt 

van 2004 tot en met 2008 is het citatencircus rondom onderwerpen die di-

rect met de kredietcrisis samenhangen, nog niet in volle hevigheid losge-

barsten. Wel zijn aandeelhouderswaarde (als de doelstelling van een on-

derneming), externe vermogensposities en bancaire concurrentie 

onderwerp van debat geweest. Verwacht mag dan ook worden dat Arnoud 

Boot, hoogleraar Ondernemingsfinanciering en Financiële Markten aan de 

Universiteit van Amsterdam, volgend jaar weer een sprong naar boven zal 

maken in de parade.  

Conclusie 

De Tilburgse econoom Lans Bovenberg gaat onafgebroken aan kop. Zijn 

voorsprong is voldoende groot om ook volgend jaar nog als eerste uit de 

bus te komen. Wel wordt hij op de hielen gezeten door belastingspecialist 

Ruud de Mooij, werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en het 

CPB. Hoogste nieuwkomer dit jaar is Wim Boonstra, chef-econoom bij de 

Rabobank. Hij komt met een reuzensprong binnen op twaalf. Drie aspecten 

vallen dit jaar op. Ten eerste neemt het CPB een nog prominentere plaats 

in dan in voorgaande jaren. Ten tweede heeft er een verjonging in de para-

de plaatsgevonden. Naast oudgedienden is er nu ook plaats voor de nieuwe 

generatie economen. Ten derde lijkt het nu slechts nog een kwestie van tijd 

dat een vrouw tot de veertig meest geciteerde economen van Nederland 

gaat behoren. In de Jaarlijst 2008 hebben vrouwen namelijk meer dan een 

kwart van de plaatsen weten te bemachtigen. Belangrijke debatonderwer-

pen in 2007 en 2008 waren de ‘euroficering’ van moeilijk meetbare goede-

ren en natuurlijk financiële onderwerpen als de aandeelhouderswaarde (als 

de doelstelling van een onderneming), het Nederlandse externe vermogen 

en bancaire concurrentie. 
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