
 1

Vertrouwen in economische modellen 

Marcel Boumans, Universiteit van Amsterdam 

 

 

English abstract 

In the Dutch discussion that followed the 2008 credit crunch, three elements were tied 

together: Centraal Planbureau (CPB), economic science and predictive power. While the 

public perception is that all three are intrinsically connected, the current director of CPB, 

Teulings, has tried to disconnect predictive power from the other two. To understand these 

connections and their justifications, the paper will provide a historical sketch of these three 

elements and their possible connections. This sketch necessarily focuses on the central role of 

econometric models in Dutch policymaking. 

 

 

 

Een economisch model heeft een goed geheugen maar weinig fantasie. – Henk Don
1
 

 

De kredietcrisis van 2008 riep wereldwijd de vraag op waarom economen niet in staat waren 

geweest om deze crisis te voorspellen: “a failure of the collective imagination of many bright 

people”
2
. Hoe kwam het dat zij met hun kennis van het reilen en zeilen van economieën, 

belichaamd in macro-economische modellen, niet hadden kunnen voorzien dat het financiële 

stelsel als een kaartenhuis in elkaar zou vallen? Naar aanleiding van deze crisis en de vragen 

die het opwierp, stelde de Tweede Kamer op 24 juni 2009 een onderzoekscommissie in, met 

Kamerlid Jan de Wit (SP) als voorzitter. Deze onderzoekscommissie naar het financieel 

stelsel kreeg twee opdrachten van de Kamer: 

1. Onderzoek wat de crisis heeft veroorzaakt 

2. Onderzoek hoe de regering de crisis heeft aangepakt 

Voor het onderzoek van de eerste opdracht werden er van 18 januari 2010 tot en met 4 

februari 2010 in totaal 40 openbare gesprekken met 39 personen gevoerd. Het ging daarbij om 

een “mix van wetenschappers, experts, onderzoekers, (eind-)verantwoordelijken binnen de 

Nederlandse financiële sector, Nederlandse toezichthouders en politici” (de Wit 2010a: 33).  

 

Als allereerste werd de directeur van het Centraal Planbureau (CPB), Coen Teulings 

uitgenodigd voor een gesprek. Hij kreeg een drietal vragen voorgelegd: 1) over “de rol die de 

macro-economische omstandigheden hebben gespeeld in het ontstaan van de financiële 

crisis”; 2) “hoe het kan dat de economische wetenschap niet in staat is gebleken voldoende te 

waarschuwen voor de crisis”, en 3) “hoe kunnen we in de toekomst in Nederland meer 

rekening houden met de macro-economische risico’s met het oog op een eventuele financiële 

crisis?” (de Wit 2010b: 9). 

 

Wat opmerkelijk is dat alleen Teulings de vraag naar de rol van de economische wetenschap 

(vraag 2) expliciet kreeg voorgelegd en niet, bijvoorbeeld, Sweder van Wijnbergen, 

hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, die meteen na Teulings aan de beurt 

                                                
1
 Geciteerd in Buddingh (1989). In 1994 volgde Henk Don Gerrit Zalm op als directeur van het CPB. Hij werd 

op zijn beurt in 2006 opgevolgd door de huidige directeur Coen Teulings.  
2
 Deze conclusie werd getrokken door een aantal gerenommeerde economen, financiële experts en bankiers in 

een brief van juli 2009 aan de Britse koningin Elizabeth II, als antwoord op haar vraag “how did financial 

wizards failed to foresee the timing, extent and severity [of the economic crisis]”. De brief is online te 

raadplegen: http://media.ft.com/cms/3e3b6ca8-7a08-11de-b86f-00144feabdc0.pdf. 
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was. Bovendien werd in het gesprek met Teulings de rol van de economische wetenschap in 

directe relatie met de taak van het CPB gebracht: 

 

hoe kan het dat vanuit de economische wetenschap eigenlijk niemand heeft kunnen 

wijzen op het ontstaan en de risico’s van een financiële crisis en een financiële 

zeepbel? Het Centraal Planbureau heeft als maatschappelijke taak het voorzien in 

beleidsrelevante economische analyses. Naar eigen zeggen
3
 wil het Centraal 

Planbureau hét topinstituut van Nederland zijn voor economische analyses. (de Wit 

2010b: 12) 

 

En met betrekking tot de “positie” van het CPB werd de volgende vraag gesteld aan de hand 

van een citaat uit The Economist van 18 juli 2009: 

 

“Van alle zeepbellen die het afgelopen jaar zijn doorgeprikt, is er geen een die zo 

spectaculair tot ontploffing is gekomen als die van de reputatie van de economische 

wetenschap. Hele generaties economen, waaronder de bankiers die thans schuldig 

worden bevonden aan de crisis, blijken te zijn opgeleid met ideeën die achteraf niet 

blijken te stroken met de realiteit.” Bent u het eens met die analyse van The 

Economist? (de Wit 2010b: 12) 

 

Het is opmerkelijk dat Teulings als antwoord op deze laatste vraag over de reputatie van de 

economische wetenschap alleen inging op het voorspellende vermogen van het CPB: 

 

Is het vermogen van economen om de ontwikkeling van de economie te voorspellen 

goed? Nee, dat is niet heel goed. Het voorspellen van de economische ontwikkeling is 

heel erg moeilijk. […] Ons voorspelvermogen is dus niet heel goed, dat klopt. Het kan 

niet beter. (de Wit 2010b: 13) 

 

Juist dit laatste fragment werd diezelfde dag in verscheidene nieuwsbulletins en 

actualiteitenprogramma’s op de televisie getoond en met wat schamper gelach ontvangen. De 

meest uitgesproken kritiek op die dag kwam van Peter Paul de Vries, directeur 

beleggingsfonds Value8 en oud-directeur van de vereniging van effectenbezitters. Hij was 

uitgenodigd bij het programma ‘Pauw en Witteman’ en zou op 27 januari moeten verschijnen 

voor de commissie-de Wit. Na het zien van dit fragment, becommentarieerde hij: 

 

[…] eigenlijk zegt hij: ik ben niet geschikt voor mijn taak. Want het is het Centraal 

Planbureau. We hebben in Nederland het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat zijn 

de mensen die het achteraf moeten doen, en hij moet vooruit … ja … een soort zicht 

geven op waarop de economie naar toe gaat. En ook dan plannen doorrekenen die 

bijvoorbeeld het kabinet heeft of hoe dat dan in dat economische scenario gaat 

uitwerken. En deze man heeft echt geen idee gehad, want in december zaten ze nog op 

min ¾ procent. […] Die man is eigenlijk gewoon … ja … volgens mij niet helemaal 

geschikt en ik zou eigenlijk afvragen als er toch gesneden moet worden in 

overheidsuitgaven of het CPB niet gewoon op moet gaan in het CBS. […] Maar het 

geeft ook aan dat je eigenlijk niet kunt doen waarvoor je bent.
4
 

 

                                                
3 Op de website van het CPB wordt dit als haar (enige) missie vermeld. 
4
 Transcriptie van Pauw en Witteman uitzending op 18 januari 2010. Deze is te beluisteren op 

http://pauwenwitteman.vara.nl/Uitzending-gemist. 
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Deze discussie laat zien dat er een discrepantie is tussen enerzijds het beeld dat het publiek 

(hier vertegenwoordigd door de Vries) en de politiek (vertegenwoordigd door de Wit) hebben 

van de economische wetenschap en het CPB en anderzijds het beeld dat economen (hier 

Teulings) daar van hebben, zonder dat zij zich daar over en weer van bewust zijn. 

 

In de discussie van die dag over de rol van de economische wetenschap met betrekking tot de 

financiële crisis werden blijkbaar – door publiek en politiek – de volgende zaken aan elkaar 

gelijkgesteld: 

CPB = economische wetenschap = voorspellen 

 

en het algemeen gedeelde oordeel was dat dus alle drie evenzeer gefaald hadden. Teulings 

daarentegen probeerde te laten zien dat het onderdeel “voorspellen” niet verbonden mag 

worden met het CPB en de rol van de wetenschap. 

 

Dat deze drie entiteiten bijna als vanzelfsprekend met elkaar verbonden worden, moet gezien 

worden in het licht van de naoorlogse ontwikkeling van de economische wetenschap, en in het 

bijzonder die in Nederland. In het hiernavolgende zal ik deze ontwikkeling nader uiteenzetten. 

Het zal blijken dat het werk van Jan Tinbergen, zijn betekenis voor de economische 

wetenschap en zijn rol bij de oprichting van het CPB, een belangrijke invloed had op de 

beginfase van deze ontwikkeling, maar dat vanaf de jaren tachtig, als reactie op deze vorm 

van economiebeoefening, de “Chicago-economen” met hun alternatieve modellen en 

methodologieën steeds meer aan invloed wonnen, ook op de ontwikkeling van de modellen 

binnen het CPB. Deze ontwikkelingen zal beschreven worden aan de hand van de 

bovenstaande veronderstelde gelijkheid van CPB, wetenschap en voorspellen waarbij de 

geldigheid van deze veronderstelling zal worden onderzocht. 

 

 

Jan Tinbergen: Door Meten tot Weten
5
 

 

Harry van Dalen en Arjo Klamer (1996) verspreidden in 1995 een enquête onder ongeveer 

1500 Nederlandse economen.
6
 Op de vraag welke econoom ze het meest respecteerde en in 

het bijzonder welke Nederlandse econoom, stak Jan Tinbergen “met kop en schouders” uit op 

beide lijstjes.  

 

Het respect is zondermeer verdiend: Tinbergen is een van de grondleggers van de 

econometrie, een nieuwe tak van economiebeoefening die ontstond in de jaren dertig van de 

twintigste eeuw.
7
 Hij was de eerste die een (macro-econometrisch) model van een bestaande 

economie maakte. Dat was het model van de Nederlandse economie dat hij presenteerde voor 

de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek in 1936 (Tinbergen 1936): een 

“kwantitatieve stylering van het economisch proces” in 24 “elementaire vergelijkingen”. In 

hetzelfde jaar werd hij gevraagd om bij de Economic Intelligence Service van de Volkenbond 

in Genève te komen werken met de bedoeling verschillende conjunctuurtheorieën aan de hand 

van statistische gegevens te testen. Tinbergen werkte twee jaar aan deze opdracht en 

rapporteerde de resultaten in 1939 (Tinbergen 1939a). Het eerste deel omvatte een uitleg van 

de destijds geheel nieuwe econometrische methode en het tweede deel bevatte een macro-

                                                
5
 ‘Door meten tot weten’ is de beroemde spreuk van Heike Kamerlingh Onnes, hoogleraar experimentele 

natuurkunde in Leiden van 1882 tot 1924, dus tijdens de periode waarin Tinbergen in Leiden natuurkunde 

studeerde. 
6
 Het aantal respondenten was 627. 
7
 Zie Boumans 2000 voor een biografische schets van Tinbergen. 
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econometrisch model van de Verenigde Staten. De twee allereerste macro-econometrische 

modellen waren dus ontworpen en gemaakt door Tinbergen. 

 

Tinbergens methode werd in Nederland geïnstitutionaliseerd door de oprichting van het CPB 

kort na de Tweede Wereldoorlog. Hein Vos, die Tinbergen nog kende van de Bond van 

Sociaal-Democratische Studenten Clubs en van hun samenwerking aan het Plan van de 

Arbeid (1935), was minister van Handel en Nijverheid in het eerste naoorlogse kabinet 

Schermerhorn-Drees. Hij vroeg Tinbergen of hij directeur van een op te richten Planbureau 

wilde worden. Tinbergen accepteerde dit aanbod en leidde het CPB tien jaar. Zijn ervaringen 

daar en de wijze van economische politiek die hij voorstond, verwoordde hij in zijn On the 

Theory of Economic Policy (1952) en in de verdere uitwerking daarvan: Economic Policy, 

Principles and Design (1956). In feite ging het hierbij om een voortzetting van zijn werk uit 

de jaren dertig. Opnieuw stond een macro-econometrisch model centraal. Alleen werden nu 

aan enkele variabelen van het model bepaalde waarden toegekend, namelijk de politieke 

doelen. De overige variabelen waren dan onbekenden, waarvan de waarde berekend moest 

worden, zodat men vervolgens wist hoe de voorgeschreven doelen bereikt konden worden. 

 

Voor de eerste generatie econometristen, waartoe Tinbergen behoorde, was de ontwikkeling 

van de econometrische benadering bedoeld om van economie een wetenschap te maken. 

Econometrie ontstond als een nieuwe tak van economiebeoefening door de oprichting van de 

Econometric Society in 1930. Het eerste statuut van deze Society geeft duidelijk aan dat het 

verwetenschappelijken het voornaamste doel was van haar oprichters: 

 

The Econometric Society is an international society for the advancement of economic 

theory in its relation to statistics and mathematics. The Society shall operate as a 

completely disinterested, scientific organization without political, social, financial, or 

nationalistic bias. Its main object shall be to promote studies that aim at a unification 

of the theoretical-quantitative and the empirical-quantitative approach to economic 

problems and that are penetrated by constructive and rigorous thinking similar to what 

has come to dominate in the natural sciences. (Roos 1933: 106) 

 

In allerlei publicaties van Tinbergen geschreven in de vooroorlogse periode vind je 

herhaaldelijk dit doel verwoord. Een duidelijk voorbeeld hiervan is een voordracht gehouden 

in 1939, dus kort nadat hij zijn werk bij de Volkenbond had voltooid:  

 

Meer dan ooit is men zich daarbij bewust van de gebrekkigheid van de economische 

wetenschap en vergelijking met andere wetenschappen, in het bijzonder met de 

natuurwetenschappen, doet duidelijk zien, hoezeer men nog slechts in het 

beginstadium van een werkelijk bruikbare wetenschap staat en in het bijzonder, hoe 

weinig men nog slechts gebruik gemaakt heeft van de mogelijkheden om bepaalde 

stellingen door waarneming van de feiten te toetsen. Er wordt tegenwoordig zeer hard 

en systematisch gewerkt op allerlei onderdelen, er wordt in veel grotere mate inductief 

gewerkt en men slaagt er in om op bepaalde, soms belangrijke onderdelen een zekere 

eenheid van opvatting, onafhankelijk van politieke mening, te vestigen. (Tinbergen 

1939: 144) 
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Deze inzet van tot het verwetenschappelijken van de economiebeoefening werd beloond met 

een Nobelprijs in 1969
8
, die Tinbergen samen ontving met Ragnar Frisch, de bedenker van de 

naam “econometrie”: 

 

Econometrics has as its aim to subject abstract laws of theoretical political or “pure” 

economics to experimental and numerical verification, and thus to turn pure 

economics, as far as possible, into a science in the strict sense of the word. (Frisch 

1971: 386) 

 

Tijdens de toespraak bij het banket ter ere van de twee laureaten werd dit nog eens benadrukt: 

 

Their aim has been to lend economic theory mathematical stringency, and to render it 

in a form that permits empirical quantification and a statistical testing of hypotheses. 

One essential object has been to get away from the vague, more ‘literary’ type of 

economics. (Lundberg 1992: 3) 

 

 

CBS = Verleden, CPB = Toekomst 

 

Voordat Tinbergen directeur werd van het Centraal Planbureau, werkte hij, vanaf 1929, bij het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS was dus de plek waar hij zijn 

econometrisch model van de Nederlandse economie had ontwikkeld. Toen hij overstapte naar 

het CPB, ging hij er van uit dat hij zijn model gerust kon meenemen, wat leidde tot een 

discussie over de rol die beide instituten zouden moeten spelen. Er werd besloten dat het CPB 

over de toekomst zou gaan en het CBS over het verleden.
9
 Het maken van prognoses ging 

“expliciet met de persoon van Tinbergen over naar het CPB” (Janssen 1999: 478). Het CBS 

zou zich bezig houden met nationale rekeningen en het CPB met macro-economische 

modellen. Deze taakverdeling wordt nog eens duidelijk gemaakt op de website van het CBS 

(www.cbs.nl) onder het kopje Geschiedenis: 

 

Periode 1946-1949: oprichting van het CPB 

In maart 1946 werd het Centraal Planbureau (CPB) opgericht. Tinbergen, die 

jarenlang bij het CBS werkte, werd de eerste directeur. De taak van het CPB was het 

maken van economische prognoses. Het CBS verschaft sindsdien hiervoor de 

benodigde statistische gegevens. 

 

Voor het verkrijgen van de statistische gegevens voor het maken van prognoses werd het CPB 

“klant” van het CBS. 

 

Het Centraal Planbureau vond zijn wettelijke basis in de ‘Wet van 21 april 1947’, waarvan 

Artikel 3 luidt: 

 

1. Het Centraal Planbureau heeft tot taak het verrichten van alle werkzaamheden met 

betrekking tot het voorbereiden van een Centraal Economisch Plan, dat op geregelde 

tijden ten behoeve van de coördinatie van het regeeringsbeleid op economisch, 

sociaal en financieel gebied door de Regeering wordt vastgesteld, alsmede het 

                                                
8 "for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes" 
9
 Zie hoofdstuk 4 ‘Past measurement and future prediction’ van (van den Bogaard 1998) voor een gedetailleerde 

geschiedenis van deze scheiding der taken. 
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uitbrengen van adviezen over algemeene vragen, welke zich ten aanzien van de 

verwezenlijking van het plan kunnen voordoen.  

2. Het Centraal Economisch Plan is een evenwichtig samenstel van schattingen en 

richtlijnen met betrekking tot de Nederlandsche volkshuishouding.  

3. Het Centraal Economisch Plan omvat onder meer verzamelingen van cijfers, 

betrekking hebbende op de toekomstige grootte van de voortbrenging in den 

ruimsten zin, op de toekomstige hoogte en ontwikkeling van het prijsniveau, van het 

nationaal inkomen en zijn componenten, op de besteding van dat inkomen en op alle 

verdere grootheden, die voor een goede coördinatie van het economisch, sociaal en 

financieel beleid van belang zijn. 

 

Met andere woorden in de wet werd vastgelegd dat voortaan het CPB over de toekomst zou 

gaan. Dit wordt nogmaals benadrukt in het ‘protocol van de planbureaufunctie’: “De 

planbureaufunctie omvat het verrichten van wetenschappelijke verkenningen, analyses en 

prognoses, die relevant zijn voor het strategisch beleid van het kabinet. Deze activiteiten zijn 

intersectoraal van aard en toekomstgericht.” 

 

 

Wetenschap = Voorspellen 
 

Hoewel het maken van prognoses de uitdrukkelijke taak is van het CPB, berust haar 

wetenschappelijke status daar niet op. Deze is meer direct verbonden met de kwaliteit van de 

modellen die binnen het CPB zijn en worden ontwikkeld. Dit is Tinbergens nalatenschap. Om 

te begrijpen waarom Teulings als antwoord op de vraag naar de reputatie van de economische 

wetenschap ingaat op de kwaliteit van de voorspellingen die het CPB zou moeten leveren, 

moeten we een andere ontwikkeling binnen de economische wetenschap bespreken. Deze 

ontwikkeling vond voornamelijk plaats op Amerikaanse bodem. 

 

Zeer belangrijk voor de ontwikkeling van de econometrie in de jaren dertig en veertig van de 

vorige eeuw was de Cowles Commission. Deze onderzoeksgroep was in 1932 opgericht door 

de Amerikaanse zakenman en econoom Alfred Cowles, met het doel het bevorderen van 

econometrisch onderzoek. In feite is de econometrie die hieruit is voortgekomen de 

standaardbenadering geworden die men in ieder econometrisch leerboek zal aantreffen. 

 

Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog, in 1944, werd Lawrence Klein
10
 door Jacob 

Marschak, directeur van de Cowles Commission van 1943 tot 1948, aangesteld om te werken 

aan de volgende uitdaging: “What this country (the USA) needs is a new Tinbergen model” 

(Klein 1988: 3). In de “traditie van Tinbergen” begon Klein met het ontwikkelen van macro-

econometrische modellen van de Amerikaanse economie. In 1949 werd er in New York een 

conferentie over conjunctuurcycli gehouden waar ook Kleins “model III” werden besproken 

door Carl Christ (1951), een lid van de Cowles Commission. Het besproken model bevatte 15 

vergelijkingen, waarvan er drie de zogeheten identiteiten zijn, dat wil zeggen, dat deze drie 

vergelijkingen per definitie gelden. De overige 12 vergelijkingen zijn de 

gedragsvergelijkingen, en geven het “gedrag” van economische agenten weer, dus dat van 

consumenten, producenten, overheid, banken, etc. 

 

De “ultieme test” voor de geldigheid van Kleins model was volgens Christ de test op het 

voorspellende vermogen van het model. Een belangrijke test hiervoor was om na te gaan of 

                                                
10
 Nobelprijs economie in 1980, “for the creation of econometric models and the application to the analysis of 

economic fluctuations and economic policies”. 
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Kleins model beter voorspelde dan twee zogenaamde “naïeve modellen”. Naïef model I 

voorspelt niets anders dan dat de waarde van een variabele in het volgende jaar gelijk is aan 

de waarde van die variabele in dit jaar plus “witte ruis”. Naïef model II voorspelt dat de 

waarde van een variabele in het volgende jaar gelijk is aan de waarde in dit jaar plus de 

verandering van het voorafgaande jaar naar dit jaar plus witte ruis.
11
 Het bleek dat beide 

naïeve modellen het duidelijk beter deden dan Kleins model met 15 vergelijkingen. 

 

Volgens Christ verdiende een econometrisch model toch de voorkeur omdat je met een een 

dergelijk model in staat bent te voorspellen wat de effecten van alternatieve 

beleidsmaatregelen of andere “exogene veranderingen” zijn. Een naïef model zegt alleen maar 

dat er geen effect zal zijn. 

 

Een van de commentatoren op de conferentie was Milton Friedman. Hij zou uitgroeien tot een 

van de meest spraakmakende en invloedrijke econoom van de tweede helft van de twintigste 

eeuw.
12
 Hij was zeer ingenomen met het feit dat een econometrisch model werd getest op haar 

voorspellend vermogen: “Economics badly needs work of this kind” (Friedman 1951: 107). 

Zijn kritiek op dit soort econometrische modellen was dat, hoewel de modelvergelijkingen 

adequaat de data beschrijven van waaruit ze zijn afgeleid (hoge correlatiecoëfficiënt), dit meer 

een test is van de “skill and patience” van de modelbouwer dan van het model zelf (p. 108). In 

feite was dit ook de kritiek die Friedman (1940) had geleverd op het werk van Jan Tinbergen 

voor de Volkenbond: “Tinbergen is seldom satisfied with a correlation coefficient less than 

.98” (p. 659). Deze “attractieve” correlatiecoëfficiënten geven echter geen enkele garantie dat 

ze ook gelden voor de toekomst. Om dit nog eens te onderstrepen citeerde hij W.C. Mitchell: 

 

a competent statistician, with sufficient clerical assistance and time at his command, 

can take almost any pair of time series for a given period and work them into forms 

which will yield coefficients of correlation exceeding ±.9. … So work of [this] sort … 

must be judged, not by the coefficients of correlation obtained within the periods for 

which they have manipulated the data, but by the coefficients which they get in earlier 

or later periods to which their formulas may be applied. (Friedman 1940: 659) 

 

Als repliek op het argument van Christ dat econometrische modellen te prefereren zijn omdat 

ze aangeven wat de gevolgen zijn van veranderende beleidsmaatregelen, stelde Friedman dat 

naïeve modellen dat ook doen, namelijk zij voorspellen dat deze beleidsmaatregelen geen 

effect hebben. Een econometrisch model zou moeten aangeven wat er gebeurt bij 

economische veranderingen. Maar als zij niet in staat is te voorspellen wat bij economische 

verandering gebeurd, is het volgens Friedman “a pure act of faith” te veronderstellen dat zij 

dat wel doet in geval van een verandering van beleid. 

 

Friedman had ook geen vertrouwen dat het programma van de Cowles Commission om 

macro-econometrische modellen te verbeteren op den duur succesvoller zou zijn: 

 

Limitations of resources – mental, computational, and statistical – enforce a model 

that, although complicated enough for our capacities, is yet enormously simple relative 

to the present state of understanding of the world we seek to explain. Until we can 

develop a simpler picture of the world, by an understanding of interrelations within 

sections of the economy, the construction of a model for the economy as a whole is 

                                                
11 I: yt+1 = yt + εt; II: yt+1 = yt + (yt – yt-1) + εt, met εt ~ N(0, σ

2) 
12
 Nobelprijs economie in 1976, “for his achievements in the fields of consumption analysis, monetary history 

and theory and for his demonstration of the complexity of stabilization policy”. 
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bound to be almost a complete groping in the dark. The probability that such a process 

will yield a meaningful result seems to me almost negligible. (Friedman 1951: 112-3) 

 

In plaats van het maken van een zo realistisch mogelijk model (Kleins programma) stelde hij 

een andere methodologie voor, die hij beschreef in een beroemd geworden essay: ‘The 

Methodology of Positive Economics’. Dit essay is beroemd om de boodschap dat het bevat: 

 

Truly important and significant hypotheses will be found to have “assumptions” that 

are wildly inaccurate descriptive representations of reality, and, in general, the more 

significant the theory, the more unrealistic the assumptions (in this sense). (Friedman 

1953: 14) 

 

De betekenis van een theorie of model hangt niet af van hoezeer de assumpties de 

werkelijkheid accuraat weergeven, maar in hoeverre een theorie of model in staat is om 

accuraat te voorspellen. 

 

Wat Friedman nou precies hiermee bedoelde, daarover wordt nog steeds gediscussieerd (is hij 

nou een realist of een instrumentalist?), maar dat doet er eigenlijk niet toe. Waar het om gaat, 

is hoe economen zijn boodschap hebben opgevat, namelijk dat de geldigheid van een model 

niet afhangt van hoezeer haar vergelijkingen realistisch of waar zijn, maar van het vermogen 

om te voorspellen. Het wetenschappelijke gehalte van modellen werd gelijkgesteld met het 

voorspellende vermogen van deze modellen. Bovendien bevrijdde het economen van de taak 

om aan te tonen dat mensen daadwerkelijk rationeel zijn of hun nut maximaliseren, of dat 

markten perfect functioneren, zoals dat in de neoklassieke theorie wordt aangenomen. 

 

Friedmans essay had dus grote invloed op de wijze waarop economen sindsdien hun theorieën 

en modellen verdedigden, maar niet zozeer op de wijze waarop macro-economische modellen 

werden gemaakt. De benadering van de Cowles Commission werd pas twintig jaar later 

invloedrijk bekritiseerd door Robert Lucas
13
 (1976) in een artikel getiteld: ‘Econometric 

Policy Evaluation: A Critique’, sindsdien bekend als de ‘Lucas-kritiek’. In feite was deze 

kritiek niet alleen een aanval op de econometrische traditie van de Cowles Commission, maar 

ook op de ‘theory of economic policy’ van Tinbergen, die nauw verweven is met deze traditie. 

 

Het macro-economische model dat ten grondslag ligt van economisch beleid bestaat 

voornamelijk uit gedragsvergelijkingen. Deze vergelijkingen zijn, volgens Lucas, de 

geaggregeerde gedragingen van optimaliserende, rationele, representatieve agenten. De 

waarden van de parameters van deze vergelijkingen verkregen door econometrische 

schattingsmethoden geven het gedrag en beslissingen weer van deze agenten in de afgelopen 

periode. Volgens Tinbergens theorie van economisch beleid zou er volgens Lucas ten 

onrechte uit worden gegaan van de aanname dat deze parameterwaarden stabiel blijven voor 

veranderende beleidsmaatregelen. Echter, bij een voorziene beleidswijziging zullen rationele 

agenten hun beslissingen en gedrag daaraan aanpassen, met als gevolg dat de 

gedragsvergelijkingen niet meer gelden voor de volgende periode. 

 

Deze Lucas-kritiek is waarschijnlijk het meest invloedrijke en geciteerde artikel in de macro-

economie en heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de sterk verminderde populariteit van 

de traditioneel econometrische benadering van de Cowles Commission. Het riep op tot een 

alternatieve benadering voor het maken van modellen, namelijk tot het ontwikkelen van 

                                                
13
 Nobelprijs economie in 1995, “for having developed and applied the hypothesis of rational expectations, and 

thereby having transformed macroeconomic analysis and deepened our understanding of economic policy”. 
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modellen met parameters die invariant zijn voor wijzigingen van economisch beleid en dus 

wel gebruikt kunnen worden om verschillende beleidsmaatregelen te evalueren. Deze 

parameters moeten dus niet verkregen worden door econometrische schattingsmethoden, maar 

gebaseerd zijn op stabiele factoren in een economie, door Lucas ‘tastes and technology’ 

genoemd. 

 

Deze alternatieve benadering, ook wel bekend onder de naam ‘algemene evenwicht’ 

benadering, of ook wel de ‘rationele verwachtingen’ benadering werd uiteengezet in 

‘Methods and Problems in Business Cycle Theory’ (Lucas 1980). In dezelfde lijn als 

Friedmans methodologie zou het bij macro-economische modellen er niet om gaan dat ze de 

werkelijkheid zo dicht mogelijk moeten benaderen, integendeel: 

 

Insofar as there is confusion between statements of opinion as to the way we believe 

actual economies would react to particular policies and statements of verifiable fact as 

to how the model will react, the theory is not being effectively used to help us to see 

which opinions about the behavior of actual economies are accurate and which are not. 

This is the sense in which insistence on the “realism” of an economic model subverts 

its potential usefulness in thinking about reality. Any model that is well enough 

articulated to give clear answers to the questions we put to it will necessarily be 

artificial, abstract, patently “unreal”. (Lucas 1980: 696) 

 

Volgens Lucas was een economische theorie geen “collection of assertions about the behavior 

of the actual economy”, maar meer een “set of instructions” voor ontwerpen van modellen. 

Een goed model “will not be exactly more ‘real’ than a poor one, but will provide better 

imitations” (Lucas 1980: 697). 

 

Dit programma voor macro-economie werd het meest letterlijk uitgevoerd door Edward 

Prescott en Finn Kydland.
14
 Dit leidde tot het ontwikkelen van de zogeheten ‘dynamic 

stochastic general equilibrium’ (DSGE) modellen. Het ontwikkelen en toepassen van deze 

modellen werd door hen een “computational experiment” genoemd (Prescott en Kydland 

1996) en bestaat uit de volgende stappen: stel een vraag, gebruik een goed geteste theorie, 

bouw een modeleconomie, kalibreer dit model, en voer het experiment uit. 

 

Wat betreft de soort vragen waren Prescott en Kydland heel duidelijk: het gaat niet om het 

verklaren van gebeurtenissen of het voorspellen daarvan, doch alleen om kwantitatieve 

vragen. Het gaat in de economische wetenschap alleen om het meten van gebeurtenissen en 

aldus worden modellen beschouwd als meetinstrumenten. Het is dus niet van belang of een 

model goed voorspelt maar wel of het bijvoorbeeld kan meten wat het verschil is tussen een 

voorspelling en de gerealiseerde uitkomst. 

 

Onder een goed geteste theorie werd niets anders verstaan dan de neoklassieke groeitheorie, 

dat minstens uit de volgende onderdelen (“instructies”) bestaat: een geaggregeerde 

productiefunctie en een huishouden sectie. De productiefunctie is een eenvoudige input-

output relatie, waarbij de input arbeid en kapitaal is en goederen de output vormen. De 

huishoudens worden gerepresenteerd door de optimalisatie van een nutsfunctie. Het nut wordt 

geoptimaliseerd naar consumptie en vrije tijd. Naar gelang de vraag die beantwoord moet 

worden, kunnen er onderdelen of parameters toegevoegd worden. 

 

                                                
14
 Gezamenlijke Nobelprijs economie in 2004, “for their contributions to dynamic macroeconomics: the time 

consistency of economic policy and the driving forces behind business cycles”. 
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Onder “goed getest” wordt niet verstaan dat de onderdelen door middel van econometrische 

schattingsmethoden zijn bepaald – niet geoorloofd vanwege de Lucas-kritiek – of dat het 

model een voldoende voorspellend vermogen heeft. De kwaliteit van het model wordt bepaald 

door het vermogen van het model om de zogenaamde “stylized facts” te reproduceren. Dit 

zijn gestileerde feiten die geacht worden te gelden voor elke kapitalistische groei-economie. 

 

Prescott en Kydland vergelijken een model met een meetinstrument, dat net zoals een 

thermometer eerst geijkt moet worden voordat ermee gemeten kan worden. Bij het ijken van 

een economisch model worden de waarden van de parameters uitdrukkelijk niet bepaald door 

econometrische schatting, maar door wat zij “kalibratie” noemen. Het kalibreren gebeurt op 

twee verschillende manieren. Ten eerste moeten de waarden van de parameters zodanig 

vastgesteld worden dat het model de gestileerde groeifeiten reproduceert. Ten tweede worden 

de dan nog overgebleven onbepaalde parameterwaarden gehaald uit andere onafhankelijke 

empirische studies. 

 

Deze DSGE modellen wijken heel duidelijk of van de eerdere econometrische modellen. De 

vergelijkingen van de DSGE modellen zijn geen realistische beschrijvingen van bestaande 

empirische relaties maar zijn theoretische constructen, “instructies”, die niet econometrisch 

getest worden, maar dus gekalibreerd zijn. De wijze van modelbouw is deductief waarbij de 

neoklassieke theorie als onbetwistbaar uitgangspunt wordt genomen in tegenstelling tot de 

meer inductieve en eclectische benadering van Tinbergen, waarbij een theorie een empirische 

relatie kan suggereren maar die vervolgens uitvoerig econometrisch getest moet worden 

voordat zij een onderdeel van het model wordt. 

 

Deze verschuiving van inductieve naar deductieve methodologie heeft te maken met wat men 

ziet als de ware aard van het economisch systeem en de wijze waarop men deze dient te 

representeren. Neoklassieke economen maken daartoe een onderscheid tussen de korte en de 

lange termijn. Op de lange termijn werkt een economisch system als een perfect 

evenwichtssysteem, dat wil zeggen dat op de lange termijn markten efficiënt zijn. Op de korte 

termijn hoeft dat niet zo te zijn vanwege allerlei verstoringen en fricties die fluctuaties (lees: 

onevenwichtigheden) veroorzaken. Als gevolg van deze verstoringen geven prijzen en de 

waarde van geld geen goede informatie meer over wat er gaande is in een economie. Dit heeft 

weer als gevolg dat rationele agenten toch verkeerde beslissingen kunnen nemen 

(bijvoorbeeld teveel uitgeven). Volgens de neoklassieke economen is dit de belangrijkste 

oorzaak van de conjunctuurbeweging. Een crisis wordt dus niet door het economisch systeem 

zelf veroorzaakt, maar komt van buitenaf, is “exogeen”. Op de lange termijn echter werkt een 

economisch systeem als een perfect evenwichtssysteem, prijzen en de waarde van geld geven 

perfecte informatie over de toestand van het systeem en daardoor zijn beslissingen gebaseerd 

op deze informatie rationeel de juiste. Financiële indicatoren functioneren niet meer als 

“sluier” en als zodanig is “geld neutraal”: Op de lange termijn is er een scheiding tussen de 

zogenoemde reële sfeer (goederensfeer) en de monetaire sfeer. 

 

Keynesianen maken dit onderscheid tussen de lange en korte termijn niet, of zoals Keynes het 

zei: “In the long run we are all dead”. De conjunctuurbeweging wordt veroorzaakt door het 

economisch systeem zelf. Een crisis kan voorkomen worden door het economisch systeem zo 

goed mogelijk weer te geven zodat men precies weet waar men moet ingrijpen indien 

gewenst. Hoewel Tinbergen geen Keynesiaan was in theoretische zin, deelde hij wel dit 

uitgangspunt voor economische modellenbouw. In Keynesiaanse modellen zal men daarom 

(niet perfecte) markten gerepresenteerd vinden, terwijl in de neoklassieke modellen markten 
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niet expliciet voorkomen. Ze worden verondersteld efficiënt te werken en hoeven daarom niet 

apart te worden gerepresenteerd. 

 

 

De modellen van het CPB door de jaren heen 
 

De ontwikkeling van de modellen bij het CPB sinds de jaren vijftig tot nu toe lopen parallel 

met de methodologische ontwikkeling zoals die hierboven beschreven is: van een inductieve 

econometrische benadering naar een deductieve theoretische benadering. Daarnaast is het van 

belang te zien hoe en in welke mate monetaire en financiële aspecten van een economie in de 

opeenvolgende CPB modellen werden geïmplementeerd en er weer uit werden gehaald. 

 

Het eerste model dat gebruikt werd voor een “raming” (het “Centraal Economisch Plan”) in 

de jaren vijftig was het “1955 model”, een lineair en niet-dynamisch model bestaande uit 27 

vergelijkingen. De parameters waren gedeeltelijk bepaald door “giswerk” en gedeeltelijk door 

verouderde statistieken. Om tot een beter model te komen op basis van de meest recente 

ontwikkelingen binnen de econometrie werd er een project “Econometrische analyse van de 

Nederlandse volkshuishouding” gestart. Om op de hoogte te zijn van de laatste 

ontwikkelingen binnen de econometrie werd bijvoorbeeld Frisch uitgenodigd in maart 1957 

om zijn allernieuwste “Multiplex Method” uiteen te zetten en te helpen implementeren bij het 

CPB. De resultaten van dit project werden gepubliceerd in Econometrica (van Eijk en Sandee 

1959). Hoe verfijnd de analyse mocht zijn, het maakte niet veel indruk bij de politici en 

beleidsmakers (Don en Verbruggen 2006: 155). Dit econometrisch project leidde tot het 

“1961 model”, een dynamisch en niet-lineair model bestaande uit 36 vergelijkingen. Dit 1961 

model en zijn opvolgers 63-D en 69-C waren Keynesiaanse bestedingsmodellen met een 

nadruk op de vraagzijde van de economie. 

 

Het 69-C model markeerde het einde van een periode waarin modellen vanuit een 

voornamelijk econometrisch perspectief werden gemaakt. Het zwaartepunt verschoof 

langzamerhand van econometrie en empirie naar een grotere rol voor economische theorie. 

Voor deze verschuiving waren twee redenen. Ten eerste was in de loop van de jaren zestig de 

politiek steeds meer geïnteresseerd in voorspellingen en analyse van middellange-

termijnontwikkelingen. In deze analyses spelen concepten als kapitaalvoorraad, productie 

capaciteit en technologische ontwikkeling een belangrijke rol. Deze economische factoren 

zijn niet direct waarneembaar. Gebrek aan data bemoeilijkt econometrische schatting 

aanzienlijk en men werd zo meer afhankelijk van de economische theorie. 

 

De tweede reden was het teleurstellende vermogen van 69-C om te voorspellen ondanks de 

toepassing van de meest geavanceerde econometrie. Dit leidde tot een groeiend besef dat een 

geavanceerd econometrisch model niet noodzakelijkerwijs een adequaat model is (Don en 

Verbruggen 2006: 156). In het begin van de jaren zeventig werden daarom deze generatie 

Keynesiaanse modellen vervangen door het VINTAF-model, met een nadruk op de 

aanbodzijde, dat wil zeggen, de productiezijde. 

 

Dit model kreeg veel kritiek te verduren (Driehuis en van der Zwan 1978), voornamelijk 

gericht op het feit dat wat betreft het achterliggende theoretische kader een verschuiving had 

plaatsgevonden van een Keynesiaanse aanpak naar een neoklassieke benadering. Een ander 

punt van kritiek was dat het model geen monetair blok bevatte. Om die reden bevatten de 

opvolgers van het VINTAF model, FREIA (financiële en reële aspecten van de economie 
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geïntegreerd en geanalyseerd) and KOMPAS (kwartaalmodel voor prognose, analyse en 

simulatie) uitgebreide beschrijvingen van de monetaire sector. 

 

Halverwege de jaren tachtig werden FREIA (1983) en KOMPAS (1983) samengevoegd tot 

FK’85, die vervolgens werd opgevolgd door het kwartaalmodel FKSEC (1992). In het 

FKSEC model was het monetaire submodel al weer weggehaald. De reden was dat de 

Nederlandse rente in de praktijk de Duitse rente volgde en dat deze koppeling onder invloed 

van de voortgaande Europese financiële integratie alleen maar sterker zou worden. Het gehele 

monetaire blok werd vervangen door een simpele vergelijking waarin de mutatie van de lange 

rente in Nederland gelijk is aan die in Duitsland. Het elimineren van het monetaire submodel 

betekende echter niet dat ook de betekenis van monetaire invloeden op de reële sfeer kleiner 

werd. Integendeel, de investeringsvergelijkingen voor outillage en transportmiddelen werden 

uitgebreid met twee variabelen die de invloed van eventuele kredietrantsoenering weergaven. 

In de daaropvolgende modellen, te weten JADE (1997) en SAFE (1999), is echter de invloed 

van kredietrantsoenering weer komen te vervallen, maar werden tegelijkertijd ter verklaring 

van de particuliere consumptie diverse financiële vermogenstermen geïntroduceerd. 

 

JADE (Joint Analysis of Dynamics and Equilibrium) was ontwikkeld omdat de politiek meer 

geïnteresseerd was in structurele economische ontwikkelingen en de modelvergelijkingen 

waren gebaseerd op basis van de laatste theoretische ontwikkelingen, dat wil zeggen, de 

ontwikkelingen zoals die op gang waren gezet door Robert Lucas. 

 

Terwijl bij JADE de nadruk lag op economische theorie en lange-termijn-ramingen, kreeg bij 

de ontwikkeling van SAFE (Short-term Analysis and Forecasts for the Dutch Economy) de 

empirische basis en korte-termijn-ramingen meer de aandacht. Bij de verdere ontwikkeling 

van beide modellen waren ze “naar elkaar toegekropen”, zodat ze uiteindelijk in 2004 

geïntegreerd werden in SAFFIER (Short and medium term Analysis and Forecasting using 

Formal Implementation of Economic Reasoning), het model dat tegenwoordig gebruikt wordt 

door het CBP voor de korte- en middellange termijn ramingen en analyses voor de 

Nederlandse economie. 

 

Als er een duidelijke trend is in 60 jaar modelbouw bij het CPB dan is het wel de 

verschuiving van een nadruk op econometrie en empirisme naar economische theorie, maar 

ook een verschuiving van modellen met een Keynesiaanse signatuur naar algemene 

evenwichtsmodellen. Bovendien was er slechts gedurende een korte periode sprake van een 

uitgebreid monetair blok als onderdeel van het macro model. 

 

Deze ontwikkeling binnen het CPB sloot aan bij de internationale trend in macro-economie. 

Deze trend was in belangrijke mate beïnvloed door de Lucas-kritiek. Er moet hier wel bij 

vermeld worden dat dit niet leidde tot een omslag bij het CPB om over te gaan op DSGE 

modellen, hoewel er wel aan de bouw van een DSGE model voor de Nederlandse economie 

wordt gewerkt (de Jong, Roscam Abbing en Verbruggen: 50). 

 

 

Conclusie 
 

Dat “voorspellen” en “economische wetenschap” volgens Teulings niet aan elkaar gekoppeld 

mogen worden laat de discussie zien over het belang van het wel of niet ontbreken van een 

monetair blok in het CPB model. In het gesprek met de commissie-de Wit gaf Teulings toe de 

financiële markt slechts een “relatief ondergeschikte rol” had in het CPB model SAFFIER. 
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Het monetaire blok was uit het macromodel gehaald “omdat het toch niet zo belangrijk was” 

(de Wit 2010b: 14). 

 

Ik denk dat het achteraf niet per se een verkeerde keuze is geweest. Bovendien denk ik 

dat, als wij een bankensector in het model hadden gehad, dit niet had bijgedragen aan 

de voorspelkwaliteit van het model. Daar geloof ik helemaal niks van […] Maar het 

precies voorspellen van de crisis, dat gaat niet. Een analyse van een bankensector is 

niet precies proberen te voorspellen – dat is hopeloos – maar is scherp zicht krijgen op 

de mechanismen die werken, de risico’s die daaruit voortvloeien en de omvang van de 

impact als zo’n crisis zich voordoet. Daar zijn wij de afgelopen jaren relatief weinig 

mee bezig geweest vanwege de globale perceptie dat het niet het belangrijkste punt 

was. Maar daar kijken wij nu duidelijk anders tegenaan. (de Wit 2010b: 16) 

 

Analyse van de financiële sector staat niet gelijk aan het voorspellen van ontwikkelingen 

binnen die sector. Het is dan ook alleen ter verbetering van de analyse van de financiële markt 

dat het monetair gedeelte aanzienlijk uitgebreid moet worden, en niet om het vermogen tot 

voorspellen van toekomstige crises te vergroten. 

 

Een model van een economie is altijd een vereenvoudigde weergave van die economie, ook al 

bevat hij 2600 vergelijkingen.
15
 Uiteindelijk moeten er dus altijd keuzes gemaakt worden over 

welke economische aspecten opgenomen dienen te worden in het model en op welke wijze. 

Bij deze keuzes spelen twee overwegingen een bepalende rol. Ten eerste moeten de 

vergelijkingen van een model invariant zijn voor allerlei veranderingen. Dat wil zeggen, ze 

moet invariant zijn voor beleidswijzigingen, verwoord in de Lucas-kritiek, maar ook stabiel 

zijn over de periode waarvoor het model moet gelden. Econometrische vergelijkingen geven 

het verleden weer, of ze ook gelden voor de toekomst is maar de vraag. Friedman 

waarschuwde hier al voor. Dit was voor hem de reden om econometrische modellen te toetsen 

op hun voorspellend vermogen. 

 

De tweede overweging is dat een model een weergave van de relevante economische 

mechanismen moet zijn. Het model kan dan gebruikt worden voor de analyse van allerlei 

beleidsmaatregelen, door ze eerst te simuleren binnen de wereld van het model om vervolgens 

te zien wat de effecten zijn, voordat ze eventueel echt in de praktijk worden gebracht. 

 

Deze twee overwegingen staan echter op gespannen voet met elkaar. De beste voorspellende 

modellen zijn de modellen die niets anders doen dan zich aan elke schok of verandering 

meteen aan te passen. In feite is dit wat de bovenstaande naïeve modellen doen: elk nieuw 

niveau, al dan niet als gevolg van een crisis, wordt telkens meteen als nieuw uitgangspunt 

genomen. Echter, deze modellen geven op geen enkele wijze een mechanisme weer. Modellen 

die dat wel doen, zijn veel trager in het zich aanpassen aan nieuwe niveaus veroorzaakt door 

externe schokken. Zij volgen voornamelijk hun interne “bewegingvergelijkingen” en zitten 

daarom met hun voorspellingen na een externe schok meestal ernaast en het duurt langer 

voordat ze weer op het juiste spoor zitten, tenzij men gewoon wat waarden “handmatig 

bijstuurt”: 

 

Economie is geen exacte wetenschap, het voorspellen van economische 

ontwikkelingen is ‘more art than science’ en de wiskundige vergelijkingen van 

                                                
15
 Dit is de schaal van SAFFIER. Circa 2400 daarvan zijn definitie- en hulpvergelijkingen. De economische kern van 

het model zit in slechts 50 geschatte gedragsvergelijkingen. De overige relaties zijn zogenoemde vuistregels, die 

vooral de inkomsten en uitgaven van de collectieve sector beschrijven. 
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SAFFIER vormen slechts een benadering van de economische realiteit. Een 

aanpassing van modeluitkomsten, bijvoorbeeld op basis van voorlopende indicatoren, 

komt in de praktijk dan ook regelmatig voor. Uiteindelijk worden de ramingen 

gemaakt door de medewerkers van het CPB, met behulp van maar niet door het model. 

(de Jong, Roscam Abbing en Verbruggen 2010: 16) 

 

De belangrijkste gedragsvergelijkingen worden eens in de vijf tot acht jaar herschat, en het gat 

tussen de ramingsjaren en het laatste jaar van de schattingsperiode kan wel oplopen tot tien 

jaar. 

 

Voorspellen en analyse zijn twee principieel verschillende activiteiten en stellen aldus geheel 

verschillende wetenschappelijke eisen aan modellen. De betekenissen van de termen 

‘prognose’ en ‘raming’ staan dichter bij het begrip ‘analyse’ dan bij het begrip ‘voorspelling’. 

Het zou beter zijn als het CPB in haar externe communicatie niet meer het begrip 

‘voorspellen’ gebruikt, het leidt tot veel onbegrip en ondermijnt haar wetenschappelijk gezag. 

 

Analyse en model zijn keerzijden van dezelfde munt. Alleen wat weergegeven is in een model 

kan worden geanalyseerd en een model is een weergave van datgene wat relevant wordt 

geacht voor beleidsanalyse. Dit heeft als gevolg dat alleen datgene wordt gemodelleerd 

waarvan men verwacht dat het zinvol is om daar in te grijpen. Teulings merkte op dat de 

financiële sector slechts zeer summier werd weergegeven “vanwege de globale perceptie dat 

het niet het belangrijkste punt was”. Deze “globale perceptie” kan twee verschillende dingen 

betekenen, welke Teulings bedoelde is niet duidelijk. De eerste perceptie is dat in een 

Europese financiële integratie voor de Nederlandse overheid niet veel ruimte is voor 

financieel beleid. Dit is een empirische constatering. De twee perceptie is dat voor de langere 

termijn prognoses de financiële en de reële sector als gescheiden kunnen worden beschouwd. 

Dit is een theoretische positie. Het lijkt erop dat de financiële crisis ervoor gezorgd heeft dat 

er nu tegen deze theoretische positie “duidelijk anders” wordt gekeken. 

 

Wat mij betreft mogen CPB en economische wetenschap aan elkaar gelijkgesteld worden, 

daarvoor is de onderlinge relatie hecht genoeg. Echter het vertrouwen in beide hangt niet af 

van het voorspellend vermogen van economen. Het vertrouwen in de economische 

wetenschap hangt af van de geldigheid van de door haar geproduceerde en gebruikte 

modellen. Modellen zijn echter niet zo universeel geldig als theorieën geacht worden te zijn. 

Een model geldt slechts voor een beperkt domein van die aspecten die relevant worden geacht 

voor de vraagstelling waarvoor het model gemaakt is. Wat relevant is, wordt bepaald door 

huidige inzichten, gebaseerd op zowel theorie als ervaring. Beide kunnen en zullen steeds 

weer veranderen, wat weer tot nieuwe inzichten en dus nieuwe modellen leidt. In navolging 

van Karl Popper (1959) zou het vertrouwen in wetenschap meer gebaseerd moeten zijn op de 

houding van die wetenschappers die erkennen dat de geldigheid van hun modellen domein en 

tijd gebonden is, dus dat hun modellen feilbaar zijn, dan op wetenschappers die dogmatisch 

hun modellen hanteren. Zo blijkt dat het handmatig bijsturen van de modellen toch more 

science than art te zijn. 
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