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Polderparade 2010 

Emiel Maasland en Susan Tjong 

Net zoals de afgelopen jaren is de hoogste notering voor Lans Boven-

berg (Universiteit van Tilburg en directeur Netspar). Collega-

Tilburgenaar Eric van Damme (CentER en TILEC) staat op twee. De 

plaatsen drie tot en met vijf worden ingenomen door CPB’ers: Coen 

Teulings, Casper van Ewijk en Ruud de Mooij. Hoogste nieuwkomer dit 

jaar is Willem Buiter (Chief Economist bij Citigroup). Beste jongere (< 

40 jaar) is Bas Jacobs (EUR/CPB). De CPB’ers zijn het best vertegen-

woordigd in de lijst. 

Inleiding 

De 2010-editie van de Polderparade laat de veertig
1
 hedendaagse Neder-

landse en Belgische economen zien die in de periode 2005-2009 het meest 

geciteerd zijn in de zeven belangrijkste economische tijdschriften van Ne-

derlandse/Vlaamse origine (zie ‘Telregels’).
2
 Naast de Polderparade wordt 

net als voorgaande jaren ook de Jaarlijst (de toppers van een afzonderlijk 

jaar) van het meest recente jaar (2009) vermeld. Nieuw dit jaar is het ploe-

genklassement en het jongerenklassement. Het ploegenklassement geeft de 

Top-5 van instellingen weer; het jongerenklassement de Top-5 van jonge 

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

lijst met de Top-100 te vinden. 

2 Aangezien het de bedoeling is om een overzicht te geven van economen die actief een bij-

drage hebben geleverd aan de Nederlandse beleidsdiscussie, komen alleen nog in leven 

zijnde economen in aanmerking voor een plaats in de Polderparade. De volgende perso-

nen willen wij desalniettemin niet ongenoemd laten. Jan Willem Oosterwijk (voormalig 

secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken) die in mei jl. overleden is, 

zou met zijn 15,13 punten op de 17de plek terecht zijn gekomen. Zijn artikelen gingen 

voornamelijk over de modernisering van de economie en over de welvaartsgroei. De in 

2007 verongelukte pensioenspecialist Martijn van de Ven zou met 11,3 punten op de 31ste 

plaats geëindigd zijn en de welvaartseconoom Pieter Hennipman met 11 punten op de 

32ste plaats. 
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economen (jonger dan 40). Het ploegen- en jongerenklassement hebben 

net als de Polderparade betrekking op de periode 2005-2009. 

 
Telregels 
Voor de Polderparade worden de citaties van hedendaagse Nederlandse en 
Belgische economen in de volgende tijdschriften geteld: Economisch Sta-
tistische Berichten, De Economist, Financiële en Monetaire Studies3, 
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 

Nog steeds fier aan de top staat Netspar-directeur Lans Bovenberg. Zijn 

voorsprong ten opzichte van de nummer twee is dit jaar lichtjes gegroeid 

van 17 naar 21 punten. Citaties haalde Bovenberg vooral uit artikelen over 

pensioenen en vergrijzing. Daarnaast blijft het boek “De calculus van het 

publieke belang” hem veel citatiepunten bezorgen. Tevens is het onder-

zoeksrapport van de Commissie Arbeidsparticipatie (in de volksmond ook 

wel de Commissie Bakker genoemd), waar hij deel van uitmaakte, een veel 

aangehaald rapport. Het belangrijkste advies van deze Commissie aan de 

vorige regering luidde: “Niet minder, maar korter pensioen”, met andere 

woorden een oproep om de pensioengerechtigde leeftijd op te schroeven 

tot boven de 65 jaar. Dit jaar scoorde Bovenberg ook met een artikel over 

de Nederlandse woningmarkt dat hij samen schreef met Paul Besseling 

(CPB), Gerbert Romijn (CPB) en Wouter Vermeulen (CPB/VU). Dit arti-

kel, verschenen in de Preadviezen 2008, bespreekt waar en waarom de 

overheid zou moeten ingrijpen bij de verdeling van woningen en de hoogte 

van huurprijzen. Tenslotte is een krantenartikel over de financiële crisis dat 

hij samen schreef met Arnoud Boot (UvA/ACCF) en Willem Buiter (Ci-

tigroup) dit jaar ook meerdere keren aangehaald. In dit artikel wordt be-

toogd dat de belangen van de Nederlandse overheid in de financiële sector 

                                                      
3 Het laatste nummer van Financiële en Monetaire Studies is in 2006 verschenen. De Pol-

derparade 2010 omvat dus van dit tijdschrift alleen nog citaties uit 2005 en 2006. 
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beter door een agentschap dan door het Ministerie van Financiën gemana-

ged kunnen worden. 

De overige namen in de Top-5 zijn dezelfde als vorig jaar; er heeft 

slechts een kleine stoelendans plaatsgevonden. Dit jaar staat Eric van 

Damme (UvT) op twee, CPB-directeur Coen Teulings op drie, CPB-

onderdirecteur Casper van Ewijk op vier en Ruud de Mooij (EUR/CPB) op 

vijf. Eric van Damme scoort zoals in voorgaande jaren met artikelen over 

marktwerking en veilingen. Coen Teulings en Casper van Ewijk scoren dit 

jaar hoog met hun in 2009 uitgebrachte boek “De grote recessie” waarin 

zij uitleg geven over de ingrijpende economische crisis. Ruud de Mooij 

scoort meerdere malen met de in 2009 verschenen CPB publicatie 

“Rethinking retirement, from participation towards allocation” die hij sa-

men schreef met collega-CPB’ers Rob Euwals en Daniel van Vuuren. 

Hierin wordt de problematiek gekenschetst van het Nederlandse beleid 

rond de arbeidsmarkt voor ouderen. De arbeidsmarkt van deze groep wordt 

gekenmerkt door lange werkloosheidsduren, lange baanduren, weinig mo-

biliteit en weinig investeringen in kennis en vaardigheden. Deze inefficiën-

ties waren in het verleden minder zichtbaar vanwege de massale vervroeg-

de uittreding, maar zullen volgens de auteurs in de toekomst nijpender 

worden vanwege de vergrijzende beroepsbevolking. 
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Tabel 1 Polderparade 2010 

  Naam Huidige werkgever 2005-2009 2009

      
1. (1) A.L. Bovenberg UvT/Netspar 58,54 16,96

2. (3) E.E.C. van Damme UvT  37,31 5,25

3. (4) C.N. Teulings UvA/CPB 36,64 9,33

4. (5) C. van Ewijk UvA/CPB 35,93 10,70

5. (2) R.A. de Mooij EUR/CPB 35,53 5,13

6. (9) H.J.M. ter Rele CPB 28,35 9,20

7. (6) B. Jacobs EUR/CPB 27,20 5,50

8. (-) W.H. Buiter Citigroup 22,70 16,00

9. (11) E.W.M.T. Westerhout CPB 22,10 4,03

10. (20) C.A. de Kam RUG 20,20 8,83

11. (10) J.J.M. Theeuwes UvA/SEO 18,61 1,50

12. (12) W.W. Boonstra VU/Rabobank 17,50 1,00

13. (19) P.T. de Beer UvA 17,17 4,00

14. (13) J.C. van Ours UvT 17,12 4,37

15. (21) J.P. Verbruggen CPB 15,54 2,17

16. (18) B.C. Smid CPB 15,40 2,00

17. (22) D.A.G. Draper CPB 14,97 2,98

18. (27) R.W. Euwals CPB 14,21 3,38

19. (24) A. Heertje emeritus 14,00 3,00

20. (33) H.P. van Dalen UvT/NIDI 13,98 3,25

21. (38) D.J. van Vuuren CPB 13,92 4,17

22. (30) J. Boone UvT 13,58 2,50

23. (17) J.A. Bikker UU/DNB 13,50 2,50

 (32) A.W.A. Boot UvA/ACCF 13,50 4,00

25. (-) E.L.W. Jongen VU/CPB 13,13 3,96

26. (13) F.H. Huizinga CPB 12,83 2,75

27. (8) M.M.G. Fase emeritus 12,67 1,00

28. (16) C.C. Koopmans VU/SEO 12,58 1,75

29. (36) F.G. van Oort UU  12,43 0,00

30. (34) E.H.M. Ponds UvT/ABP 12,17 3,17

31. (39) B. de Vries emeritus 10,94 1,44

32. (-) D. Webbink EUR/CPB 10,87 5,83

33. (-) P. de Grauwe Leuven 10,33 5,50

34. (-) P.W.C. Koning CPB 10,29 5,38

35. (31) B. Nooteboom UvT 9,90 3,00

36. (-) F.A.G. den Butter VU 9,83 3,50

37. (15) P.J.G. Tang Tweede kamer 9,75 0,92

38. (-) M.J.P.M. Thissen PBL 9,53 0,33

39. (-) F. van der Ploeg UvA 9,50 2,50

 (31) L.G.M. Stevens SER 9,50 0,00

 (28) D.J. Wolfson emeritus 9,50 0,00

Toelichting: Tussen haakjes staat de plaats in de Polderparade 2009 vermeld. 
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Grote stijgers 

Een aantal economen in de Polderparade heeft een aanzienlijke sprong 

naar boven gemaakt. Ten eerste is dit Willem Buiter, die vanuit een plaats 

buiten de Top-40 (58 in 2009) opgeklommen is naar plaats 8. Deze stijging 

heeft deze kansrijke opvolger van Nout Wellink als President van de Ne-

derlandsche Bank voornamelijk te danken aan zijn veel geciteerde artike-

len over de financiële crisis en de woningmarkt. Andere stijgers zijn Dani-

el van Vuuren (17 plaatsen omhoog), Harry van Dalen (13 plaatsen 

omhoog) en Flip de Kam (10 plaatsen omhoog). De Kam keert hiermee 

weer terug in de Top-10. 

Daniel van Vuuren verdiende zijn stijging voor een groot deel aan de 

hierboven reeds vermelde publicatie met Ruud de Mooij en Rob Euwals. 

Harry van Dalen (kersvers hoogleraar Macro-economie aan de Universiteit 

van Tilburg) scoorde met een breed scala aan artikelen over onderwerpen 

als de arbeidsparticipatie van ouderen en de economie van het publieke be-

lang. De Kam deed goede zaken met zijn artikelen over de overheidsfinan-

ciën. Met name het “Jaarboek Overheidsfinanciën 2009” en het in 2009 

verschenen ESB-artikel “Bloed, zweet en tranen” werden het afgelopen 

jaar veel aangehaald. In deze laatste publicatie wordt vanwege de sombere 

vooruitzichten voor de overheidsfinanciën een oproep aan de politiek ge-

daan om een transparante koers uit te stippelen die de overheidsfinanciën 

op middellange termijn weer op orde brengt. 

Nieuwkomers en verdwenen namen 

In de Polderparade treffen we dit jaar acht nieuwkomers aan, te weten Wil-

lem Buiter (8), Egbert Jongen (25), Dinand Webbink (32), Paul de Grauwe 

(33), Pierre Koning (34), Frank den Butter (36), Mark Thissen (38) en 

Rick van der Ploeg (39). Buiter, De Grauwe, Den Butter en Van der Ploeg 

zijn overigens geen echte nieuwkomers; zij kwamen reeds in eerdere edi-

ties van de Polderparade voor. De Grauwe scoort met bijdragen over de 

bankencrisis, Den Butter over de globalisering en Van der Ploeg over het 

hoger onderwijs. Jongen heeft zijn intrede in de Polderparade weten te be-

werkstelligen met artikelen over de arbeidsmarkt en de welvaartsstaat en 

Webbink over de invloed van onderwijs op de economie. Een populair ar-

tikel van laatstgenoemde is “Rendement onderwijs blijft stijgen” dat hij 

samen schreef met Bas Jacobs. In dit artikel wordt aangetoond dat vooral 

het rendement voor hoger opgeleiden is toegenomen de laatste jaren, en 

daarmee de inkomensongelijkheid tussen lager en hoger opgeleiden. De 
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empirische resultaten in deze publicatie ondersteunen de hypothese dat 

over een periode van 30 jaar, de relatieve arbeidsvraag naar hoger ge-

schoolden sterker toeneemt dan het relatieve aanbod van hoger geschool-

den. Koning haalt zijn punten met publicaties over enerzijds arbeidsmarkt-

vraagstukken (in het bijzonder re-integratie) en anderzijds schoolkeuze, 

concurrentie en kwaliteit in het (basis)onderwijs. Tenslotte, Thissen scoort 

met een publicatie over de betaalbaarheid van koopwoningen en het ruim-

telijk beleid.  

Verdwenen namen zijn Alfred Kleinknecht (7 in 2009), Jos Jansen (23), 

Hessel Oosterbeek (25), Bart van Ark (26), Henry van de Wiel (37) en Ja-

kob de Haan (40). Opvallend is de verdwijning van Kleinknecht, daar hij 

tot vorig jaar tot de (sub)top behoorde. Debet hieraan is onder andere het 

feit dat de vele citaties als gevolg van de polemiek in 2004 tussen hem en 

Jos Jansen over de relatie tussen loonmatiging en productieontwikkeling 

dit jaar niet meer meetellen. Dit is ook de reden dat Jos Jansen dit jaar uit 

de Polderparade verdwenen is. 

Jaarlijst 2009 

Lans Bovenberg heeft naast de koppositie in de Polderparade ook de eerste 

plek in de Jaarlijst 2009 weten te bemachtigen. Met slechts een verschil 

van één punt, zien we op nummer twee Willem Buiter. Maar liefst 70% 

van al zijn citaties uit de Polderparade werden in 2009 gehaald. Op relatief 

grote afstand van deze twee koplopers volgt Casper van Ewijk. Hij dankt 

zijn derde plek aan de talrijke verwijzingen naar het boek “De grote reces-

sie” (zie hierboven) en de CPB-publicatie “Ageing and the sustainability 

of Dutch public finances” dat hij in 2006 schreef met Nick Draper, Harry 

ter Rele en Ed Westerhout. 

In de Jaarlijst 2009 keren acht namen uit de Jaarlijst 2007 en 2008 terug, 

namelijk Lans Bovenberg, Casper van Ewijk, Coen Teulings, Harry ter Re-

le, Bas Jacobs, Eric van Damme, Ruud de Mooij en Ed Westerhout. Allen 

bevinden zich tevens ook in de Top-10 van de Polderparade 2010, hetgeen 

betekent dat deze economen niet alleen het afgelopen jaar veel geciteerd 

zijn, maar ook de afgelopen vijf jaar. Opvallend is dat dit jaar geen vrouw 

in de jaarlijst terug te vinden is; de Jaarlijst 2008 bestond nog voor meer 

dan een kwart uit vrouwen. 
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Tabel 2 Jaarlijst 2009 

 Naam Huidige werkgever 2009

   
1. A.L. Bovenberg UvT/Netspar 16,96

2. W.H. Buiter Citigroup 16,00

3. C. van Ewijk UvA/CPB 10,70

4. C.N. Teulings UvA/CPB 9,33

5. H.J.M. ter Rele CPB 9,20

6. C.A. de Kam RUG 8,83

7. D. Webbink EUR/CPB 5,83

8. P. de Grauwe Leuven 5,50

 B. Jacobs EUR/CPB 5,50

10. P.W.C. Koning CPB 5,38

11. E.E.C. van Damme UvT  5,25

12. G. Meester WUR 5,17

13. R.A. de Mooij EUR/CPB 5,13

14. G.J. van den Berg VU 4,83

15. J.C. van Ours UvT 4,37

16. E.W.M.T. Westerhout CPB 4,03

17. P.T. de Beer UvA  4,00

 A.W.A. Boot UvA/ACCF 4,00

 E.J.F. Canton Ecorys 4,00

20. E.L.W. Jongen VU/CPB 3,96

Ploegenklassement 

De Top-5 van instellingen over de periode 2005-2009 wordt aangevoerd 

door het CPB. Van alle auteurs in de Top-100 is 18,5% werkzaam bij het 

CPB, 11,5% bij de UvT, 9,5% bij de UvA, 8,0% bij de EUR en 5,5% bij 

de VU. De Top-5 blijft de Top-5 ook als de top in plaats van op basis van 

het aantal auteurs wordt samengesteld op basis van het aantal citaties (zie 

Tabel 3). Nadrukkelijk moet worden opgemerkt dat deze instellingentop 

niets zegt over de prestaties van de instellingen zelf. Wij hebben namelijk 

– vanwege gebrek aan goede cijfers – niet gecorrigeerd voor het aantal 

economen per instelling. 
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Tabel 3 Ploegenklassement 

 Instelling  Op basis van aantal auteurs4 Op basis van aantal citaties5 

1. CPB 18,5% 271,51 

2. UvT 11,5% 164,57 

3. UvA 9,5% 98,21 

4. EUR 8,0% 78,31 

5. VU 5,5% 55,94 

 

Uit het ploegenklassement kan geconcludeerd worden dat het CPB een 

prominente plaats inneemt in de Nederlandse beleidsdiscussie. Een soms 

gehoorde klacht is dat het aantal CPB’ers in de Polderparade zo hoog is 

omdat CPB’ers elkaar veelvuldig citeren, het zogenaamde “ons kent ons” 

effect. Wij laten nu zien dat deze klacht grotendeels onterecht is.  

Allereerst hebben wij het aantal citaties van CPB’ers naar CPB’ers ver-

geleken met het aantal citaties van niet-CPB’ers naar CPB’ers. Het is in-

derdaad waar dat CPB’ers meer naar andere CPB’ers citeren dan niet-

CPB’ers naar CPB’ers (gemiddeld is dit 1 keer per artikel, tegenover een 

0,5 keer voor niet-CPB’ers). Hier staat echter tegenover dat CPB’ers ge-

middeld meer naar Nederlandse bronnen verwijzen dan niet CPB’ers (4,2 

keer versus 3 keer per artikel). Dit betekent dat een niet-CPB’er die ook 

gemiddeld 4,2 keer zou verwijzen, dan gemiddeld slechts 0,5*(4,2/3) = 0,7 

maal naar een CPB’er verwijst in plaats van 1 maal. Bovendien geldt dat 

het aantal artikelen dat door CPB’ers in de genoemde tijdschriften ge-

schreven werd slechts 8% van het totaal is. Voor het bovenstaande zouden 

wij kunnen corrigeren door in de Polderparade het huidige aantal citatie-

punten van de CPB’ers met 0,963 te vermenigvuldigingen.
6
 Deze correctie 

zou enkel tot marginale verschuivingen in de lijst leiden; geen van de 

CPB’ers zou uit de Polderparade verdwijnen. 

 

                                                      
4 Indien een auteur bij meerdere instellingen werkzaam is, dan is deze auteur evenredig 

over deze instellingen verdeeld (omdat wij geen informatie hebben over de omvang van 

deeltijdaanstellingen). Duidelijk is dat deze toedelingsmethodiek instellingen met relatief 

veel nul/weinig-urencontracten (zoals het CPB?) bevoordeelt. 

5 De citaties van een auteur die bij meerdere instellingen werkzaam is zijn evenredig over 

deze instellingen verdeeld. 

6 In de huidige score krijgt het CPB een fractie (8%*1+92%*0,5)/(8%*4,2+92%*3) van de 

citaties, terwijl het met de correctie (8%*0,7+92%*0,5)/(8%*3,9+92%*3) wordt (aanne-

mende dat het aantal citaties van CPB’ers met 0,3 afneemt). 
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Jongerenklassement 

De Top-5 van jonge economen (jonger dan 40) over de periode 2005-2009 

ziet er als volgt uit:
7
 

Tabel 4 Jongerenklassement 

 Naam Huidige werkgever Aantal citaties

1. B. Jacobs EUR/CPB 27,20

2. B.C. Smid CPB 15,40

3. D.J. van Vuuren CPB 13,92

4. E.L.W. Jongen CPB 13,13

5. F.G. van Oort UU 12,43

 

Bas Jacobs (nummer 7 in de Polderparade) dankt zijn topnotering onder 

meer aan de KVS-Preadviezen 2004 over innovatie in Nederland waarvan 

hij samen met Jules Theeuwes redacteur was. Bert Smid komt met zijn 

16
de

 plek in de Polderparade op nummer 2 in het jongerenklassement te-

recht. Smids meest geciteerde publicatie is “Vier vergezichten op Neder-

land: Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario's tot 2040”. Deze 

CPB-studie (waarvan Free Huizinga mede-auteur is) geeft een kwantitatief 

beeld op nationaal niveau en voor afzonderlijke bedrijfstakken tot 2040. 

De reden dat de nummers 3 en 4 (Daniel van Vuuren en Egbert Jongen) 

goed scoren is hierboven reeds beschreven. De nummer 5 Frank van Oort 

scoort met publicaties over ruimtelijk-economische onderwerpen.  

Een voorspelling voor volgend jaar lijkt niet al te moeilijk. Gezien Ja-

cobs straatlengte voorsprong op de anderen mag verwacht worden dat de 

37-jarige Jacobs volgend jaar wederom de witte trui om zijn schouders 

krijgt gehangen. Ook is het goed mogelijk dat Jacobs extra citatiepunten 

zal pakken vanwege zijn niet aflatende kritiek op het economische pro-

gramma van de regering Rutte dat in zijn ogen het meest weg heeft van het 

SP- en PVV-verkiezingsprogramma. 

De jongste econoom in de Top-100 is Stéphanie van der Geest. Deze 

33-jarige gezondheidseconoom bezet de 81
ste

 plek. Samen met Marco Var-

kevisser stelde zij jarenlang de Polderparade samen. Van der Geest begon 

haar loopbaan bij OCFEB, werkte vervolgens bij SEOR en werkt inmid-

dels als economisch onderzoeker bij iBMG aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. Ook is zij als fellow verbonden aan ECRi. 

 

                                                      
7 Als peildatum is 1 januari 2010 genomen omdat het laatste jaar waarop de Polderparade 

2010 betrekking heeft 2009 is. 
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Conclusie 

Ook dit jaar voert Lans Bovenberg de lijst aan. Zijn voorsprong ten op-

zichte van de nummer 2 is dit jaar weer iets groter geworden wat er op 

duidt dat hij zijn koppositie de komende jaren zeer waarschijnlijk nog niet 

zal opgeven. De hoogste nieuwkomer dit jaar is Citigroup chef-econoom 

Willem Buiter. Daar waar hij vorig jaar “slechts” acht punten behaalde, 

heeft hij dit jaar bijna 23 punten gescoord, goed voor een achtste plek. De 

grootste leverancier van beleidsgerichte topeconomen is het CPB. Iets 

minder dan één op de vijf economen in de Top-100 van de Polderparade 

2010 is werkzaam bij het CPB. De nummer 1 positie in het jongerenklas-

sement (economen jonger dan 40) wordt bekleed door Bas Jacobs (hoogle-

raar Economie en Openbare Financiën aan de Erasmus Universiteit Rotter-

dam). In de Polderparade bezet Jacobs de zevende plek. Opvallend is dat 

er geen vrouwen in zowel de Polderparade als de jaarlijst te vinden zijn. 

Wel is de jongste econoom in de Top-100 een vrouw, hetgeen zou kunnen 

betekenen dat de nieuwe lichting geciteerde economen ook uit vrouwen zal 

gaan bestaan. 
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