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1 
VOORWOORD 

Iemand waarvan gezegd wordt dat hij zowel 
afstandelijk als geëngageerd is, moet haast wel een 
gecompliceerd mens zijn. Beide typeringen passen op 
het werk van Jan Tinbergen. Op zijn persoonlijkheid 
zijn echter eerder termen als eenvoud, bescheidenheid 
en betrouwbaarheid van toepassing. 

Distantie en engagement slaan vooral op de 
houding van Tinbergen in zijn theoretisch werk en op 
zijn politieke opvattingen. Wat betreft zijn politieke 
opvattingen en idealen is eenvoudig duidelijk te rnaken 
wat met distantie en engagement wordt bedoeld: 
Tinbergen heeft zijn leven lang consequent vastge
houden aan het sociaaldemokratische gedachtengoed en 
hij heeft telkens op nieuwe terreinen van de economie 
laten zien hoe niet te rechtvaardigen ongelijkheden 
tussen mensen kunnen worden bestreden. Hij werd 
daarbij geleid door zijn wetenschappelijke inzichten 
en niet door de socialistische mode van de dag. Dat 
gaf hem distantie en op de langere duur groot gezag 
binnen en buiten de socialistische kring. 

Veel lastiger is het om duidelijk te rnaken dat 
distantie en engagement ook van toepassing zijn op 
Tinbergens wetenschappelijk werk in enge zin, dus los 
van de maatschappelijke betekenis ervan. Eigenlijk is 
dat alleen goed mogelijk door voorbeelden van zijn 
theoretisch werk tot in detail te bespreken. Alleen 
door nauwkeurig na te gaan hoe Tinbergen de spanning 
tussen zuiver wiskundige modellenbouw en het streven 
naar toetsbare en bruikbare economische theorieën weet 
te overbruggen, is het mogelijk om werkelijk in te 
zien hoe zijn theoretische werk, en dus afstandelijk
heid, worden gecombineerd met betrokkenheid bij de 
economische vraagstukken van eerlijke verdeling en 
rechtvaardigheid. Wat onnauwkeurig zou je kunnen 
zeggen dat Tinbergen daarbij het wiskundig optimum
begrip verbond met een toestand in de economie die 
allen zoveel mogelijk ten goede komt. Niet dus voor 
iedereen het beste, dat kan niet, maar een toestand 
van evenwicht waarin voor allen een rechtvaardig 
optimum wordt bereikt. 
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In dit boekje ZlJn artikelen opgenomen die samen 
een beeld moeten geven van de distantie en het 
engagement van Jan Tinbergen. Op deze wijze, zo menen 
de samenstellers, komt het beste zijn betekenis voor 
de econometrie en voor het denken over economische 
verhoudingen naar voren. Voor een goed begrip daarvan 
was het naar ons oordeel voldoende voornamelijk 
aandacht te besteden aan de wortels van Tinbergens 
economische ideeën en aan de invloed die hij op het 
sociaaldemokratisch gedachtengoed heeft gehad. 
Speciaal voor deze uitgave schreef Aad Blok een 
bijdrage over dit laatste onderwerp. Om de geïnteres
seerde lezer toch enig idee te geven van de inhoud van 
Tinbergens theoretische werk zijn twee artikelen 
opgenomen, resp. van Hansen en van De Wolff. 

Achterin is een literatuurlijst opgenomen met de 
meest belangrijke en toegankelijke werken van en over 
Tinbergen. 

Pieter Weeder 
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JAN TINBERGEN 

EN DE 

NEDERLANDSE SOCIAALDEMOKRATISCHE IDEOLOGIE!) 

Aad Blok 

1. Inleiding 

2 

"Tinbergen kan met recht een voluit geëngageerd 
wetenschapper worden genoemd", zo konstateerde één van 
Tinbergens oud-studenten, prof.dr. B. Goudzwaard in 
1985 in een toespraak ter gelegenheid van het zoveel
ste eerbetoon, dat het 'geweten van de Nederlandse 
ekonomie' ten deel viel.2) Tinbergens karrière geeft 
inderdaad een unieke kombinatie te zien van een grote 
sociale bewogenheid en een 'koele' wetenschappelijk
heid in al zijn werk. Het is een tweeëenheid van 
engagement en wetenschappelijkheid, waarbij het 
engagement in weerwil van gangbare opvattingen over 
'waardevrije wetenschap' de wetenschappelijkheid niet 
in de weg staat, maar richtinggevend werkt bij de 
keuze van de problemen, die Tinbergen vervolgens met 
grote wetenschappelijke nauwkeurigheid en onafhanke
lijkheid tracht op te lossen. Tinbergen heeft daarbij 
de vaste overtuiging dat de grote maatschappelijke 
problemen opgelost kunnen worden door het zo zuiver en 
zo rationeel mogelijk toepassen van wetenschappelijke 
onderzoeksmethoden, waarmee hij dan vooral kwantita
tieve, mathematische methoden bedoelt. 

Tinbergen heeft zelf zijn keuze voor de ekonomie 
als werk- en studieterrein, na een studie en promotie 
in de theoretische natuurkunde, in direkt verband 

I. Dit artikel Is gebaseerd op miJn doktoraalskriptie "Jan 
Tinbergen en de Nederlandse Sociaaldemokratle. Ideeën over 
sociaal-ekonomische ordening en ekonomische pol ltlek 1930-1960" 
<Utrecht, augustus 1987), die werd geschreven biJ de afdeling 
kontemporalne geschiedenis van het Instituut voor Geschiedenis 
van de Rijksuniversiteit. 

2. [Goudzwaard 1985: p. 81; de typering 'geweten van de Nederlandse 
ekonomie bij [Backus 1985: p. 31. 
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gebracht met zijn sociale bewogenheid en betrokken
heid. Toen hem in 1954 door de Universiteit van 
Amsterdam een eredokteraat in de ekonomische weten
schap werd verleend, bracht hij het als volgt onder 
woorden: 

•Met een groepje vakgenoten verlieten wij het 
schone land der natuurwetenschappen om overigens 
grote gastvrijheid te genieten in ons nieuwe 
vaderland, waar gij mij thans het burgerschap hebt 
verleend. Wat trok ons de sociale wetenschappen? 
Onder de indruk van de sociale tegenstellingen, van 
het werkloosheidsvraagstuk en de oorlog wilden wij 
medewerken aan de oplossing van economische en 
sociale vraagstukken. De felle meningenstrijd van 
de twintiger en dertiger jaren deed bij velen van 
ons het verlangen opkomen tot objectiever methoden 
van onder- zoek te geraken. Daarbij hielp ons onze 
afkomst, die ons het controleren van elke theorie 
door het waar- nemen en het meten had ingeprent; 
het gevoel voor proportie".3) 

Door de kombinatie van engagement en wetenschappelijk
heid is Tinbergen niet alleen richtinggevend geweest 
voor de ontwikkeling van de moderne ekonomische 
wetenschap en de theorievorming daarbinnen, maar heeft 
hij op zowel nationaal als internationaal nivo ook de 
nodige invloed uitgeoefend op het politieke en maat
schappelijke denken. Zijn ideeën over een aktieve 
ekonomische politiek door de overheid, over welvaarts
verdeling op nationaal en mondiaal nivo, over een 
optimale sociale en ekonomische orde en over de zijns 
inziens onvermijdelijke konvergentie van de ekono
mische stelsels van Oost en West, hebben steeds een 
rol van betekenis gespeeld in de politiek-maatschap
pelijke diskussies in binnen- en buitenland in de 
afgelopen 40 à 50 jaar. 

Tinbergen is socialist. Zijn engagement heeft z1]n 
wortels in de Nederlandse sociaaldemokratie. Reeds 
vanaf zijn jeugdjaren, waarin hij lid was van de 
socialistische jeugdbeweging AJC, is Tinbergen aktief 
betrokken geweest bij de sociaaldemokratische 
beweging. Eerst en vooral wetenschapper, is Tinbergen 
nooit echt aktief geweest in de praktische partij-

3. Geciteerd bij IGoudzwaard i985: p. 81. 



11 

politiek. Zijn partijpolitieke aktiviteiten hebben 
zich beperkt tot het lidmaatschap van de redaktie van 
het wetenschappelijk tijdschrift van SDAP, ~ 
Socialistische Gids en zijn lidmaaatschap van een 
aantal SDAP- en PvdA-kommissies, die belast waren met 
de ontwikkeling van (onderdelen van) partij
programma•s.4) 

Tinbergens aktiviteiten hebben zich vooral 
afgespeeld op het terrein van de socialistische 
theorievorming. Door zijn suksessen en prestige als 
wetenschapper werd Tinbergen al snel één van de 
belangrijkste autoriteiten op het gebied van de 
sociaal-ekonomische theorie. vanuit die positie en 
vanuit de hierboven beschreven kombinatie van 
engagement en wetenschappelijkheid heeft Tinbergen 
grote invloed uitgeoefend op de socialistische 
theorievorming en dat is medebepalend geweest voor de 
ideologische ontwikkelingen in de Nederlandse 
sociaaldemokratie in de afgelopen vijf decennia. 

De veronderstelling dat Tinbergen invloedrijk 
geweest is op het gebied van de sociaaldemokratische 
theorievorming is niet nieuw of origineel. In haar 
klassieke artikel uit 1938 over de socialistische 
theorie in Nederland in het Interbellum noemt Hilda 
Verwey-Jonker Tinbergen "het meest uitgesproken type" 
van de derde van drie generaties theoretici, die zij 
onderscheidt.S) Den Uyl noemt Tinbergen vervolgens in 
1956 als dé Nederlandse vertegenwoordiger van de 
theorie van de 'mixed economy': het idee dat de 
optimale sociaal-ekonomische orde wordt gevormd door 
een mengeling van een vrije marktekonomie en een 
centraal geleide planekonomie.6>wanneer De Galan in 
1982 de invloeden op het rapport Om de kwaliteit van 
het Bestaan bespreekt, noemt hij naast Galbraith's The 
Affluent Society Tinbergens ideeën over welvaarats
verdeling als de belangrijkste theoretische invloed.?) 

4. Zo was Tinbergen I ld van het Curatorium van het Wetenschappelijk 
Bureau van de SOAP, dat onder lelding van Hein Vos het Plan van 
de Arbeid samenstelde. Ook na de Tweede Wereldoorlog had 
Tinbergen zitting In het Curatorium van het wetenschappelijk 
bureau van de PvdA, de Wlardl Beekman Stichting. 

5. !Verwey 1938: p. 3471. 

6. !Den Uyl 1978: p. 381. 

7. De Ga I an 1978, p. 62, i n: I Peper 198 I 1 
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Aan de hand van de drie facetten, die door deze 
sociaaldemokratische zegslieden worden belicht, wordt 
hier in het kort Tinbergens invloed op de sociaal
demokratische theorievorming en ideologie in Nederland 
geschetst. Het gaat daarbij om de ideeënvorming over 
sociaal-ekonomische ordening en sociaal-ekonomische 
politiek op nationaal nivo. 

Daarmee blijft een ander facet van Tinbergens werk, 
dat hem wereldwijde bekendheid heeft gegeven, buiten 
beschouwing: zijn bijdrage aan het oplossen van 
ontwikkelingsproblematiek en zijn studie van inter
nationale (ekonomische) verhoudingen. Ook hiermee 
heeft hij ongetwijfeld de nodige invloed uitgeoefend 
op het denken in Nederlandse sociaaldemokratische 
kringen. Tegelijkertijd kan echter worden gekonsta
teerd dat, in vergelijking met de problematiek van 
sociaal-ekonomische politiek op nationaal nivo, 
internationale problemen nooit de aandacht hebben 
gekregen, die zij volgens Tinbergen verdienen. 
Tinbergens internationale invloed op het denken over 
deze problemen is waarschijnlijk ook groot, maar 
tevens te divers en diffuus om in dit beperkte verband 
te bespreken. 

Uit deze afbakening van het onderwerp vloeit een 
chronologische afbakening voort. Wij beperken ons tot 
de periode 1930-1960. vanaf zijn vertrek als direkteur 
van het Centraal Planbureau in 1955 wijdde Tinbergen 
zich voornamelijk aan de ontwikkelingsproblematiek. 
Zijn ideeën over nationale sociaal-ekonomische 
politiek en inkomensverdeling bleven echter sterk 
medebepalend voor de sociaaldemokratische programma's 
in het begin van de jaren zestig. 

2. Tinbergen en de derde generatie 

Zoals gezegd heeft Tinbergen stevige wortels in de 
sociaaldemokratische beweging. Al op 19-jarige 
leeftijd werd hij lid van de SDAP. In zijn studenten
tijd was hij aktief in de Sociaal Demokratische 
Studenten Clubs, waarvan hij een afdeling oprichtte in 
Leiden. Via de SDSC raakte Tinbergen bevriend met Hein 
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vos, met wie hij later de belangrijkste initiator van 
het Plan van de Arbeid zou worden.8) 

De generatie SDSC-ers van Tinbergen en Vos werd 
theoretisch sterk beïnvloed door het werk van Hendrik 
de Man.9) De Man presenteerde in 1923 met zijn boek 
Psychologie van Socialisme een ingrijpende revisie van 
het Marxisme. Volgens De Man ging het in het 
socialisme niet zozeer om het ekonomische, maar veel 
meer om het ethische motief. Het was vooral de drang 
naar sociale rechtvaardigheid die de arbeidersmassa's 
- en de linkse intellektuelen - tot het socialisme 
bracht. 10) Ook bij Tinbergen speelde vanaf het begin 
de ethiek een belangrijke rol in zijn denkbeelden over 
socialisme en ekonomie. 

Al in 1928 begon Tinbergen in De Socialistische 
Gids te publiceren over ekonomische en theoretische 
onderwerpen.ll) In zijn eerste bijdrage sloot 
Tinbergen aan bij de toen gangbare thema's in de 
socialistische ekonomische theorievorming. Die werd in 
deze periode geheel beheerst door de reformistische 
hoofdstroom van wat wel het 'ingenieurssocialisme' is 
genoemd, vanwege het opvallende aandeel van Delftse 
ingenieurs daarin.l2) Dit 'ingenieurssocialisme' kreeg 
zijn programmatische beslag in het 'Socialisatie
rapport' van 1920. Ideologisch gezi~n valt deze 
stroming grotendeels te scharen onder de eerste 
generatie van socialistische theoretici, die Hilde 
Verwey-Jonker onderscheiden heeft: onschokbaar in de 
theoretische en wetenschappelijke overtuiging dat de 
komst van het socialisme op de lange duur onafwendbaar 
is. 

Op het gebied van de ekonomische theorie baseerde 

8. [Vos 1969, p. 50 I 1 • 

9. [Verwey 1981: p. 171 [ Jansen 1985: p. 1661. 

10. !Pels 1984: p. 90 e.v.!. 

11. !Tinbergen 19281. 

12. !Over de relatle tussen Ingenieurs en de Nederlandse 
soctaaldemokratte aan het begin van deze eeuw zie (Lintsen 
19801; de term 'tngenieurssoctalisme' bij [Buddingh, 
I 986: p. I 061 . 
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deze generatie zich vooral op Bernstein en daarmee op 
de grenswaardeleer van de Oostenrijkse school. 
centraal in hun ekonomische analyses stond het begrip 
rationalisatie. Hieronder werd zowel efficiency
verbeteringen in de afzonderlijke bedrijven (door 
mechanisatie en betere interne bedrijfsorganisatie), 
als concentratie van ondernemingen in trusts, 
kartellen etc. aangeduid. 

De 'ingenieurssocialisten' geloofden dat de 
processen, die samengevat werden onder het begrip 
rationalisatie, in principe gunstig zouden kunnen 
werken voor de komst van het socialisme. De verwezen
lijking van het socialisme zou dan, naast de onver
mijdelijk groeiende politieke macht van de arbeiders
klasse via het algemeen kiesrecht, wat betreft de 
ekonomische kant van de zaak in hoofdzaak een kwestie 
van beheersing van de rationalisatie zijn. Enerzijds 
zou dit moeten gebeuren door het geleidelijk wijzigen 
van de eigendomsverhoudingen (de eigenlijke 
socialisatie), anderzijds via een socialistische vorm 
van bedrijfsorganisatie. Dit laatste werd uitgewerkt 
in het SDAP/NV-rapport Bedrijfsorganisatie en 
Medezeggenschap (1923). 

Het is juist op het punt van de waardering van het 
hele rationalisatieverschijnsel en de gevolgen 
daarvan, dat Tinbergen vanaf zijn eerste bijdragen 
duidelijk afweek van het 'ingenieurssocialisme'. 
Tinbergen ging daarbij van een heel andere 
theoretisch-ekonomische basis uit dan de ingenieurs
socialisten. In zijn eerste artikel 'Opmerkingen over 
ruiltheorie' bekritiseerde hij de feitelijke geldig
heid van de op de grenswaardeleer gebaseerde theorie 
van de Oostenrijkse school. Een adekwate ekonomische 
theorie volgens hem zou veel wiskundiger moeten 
zijn.l3) 

In een volgend artikel zette Tinbergen zijn eigen 
theoretische uitgangspunten uiteen. In 'Vraagstukken 
van socialistische ekonomie•l4) stelde hij dat het 

13. [Tinbergen 1928: p. 5431. 

14. ITinbergen 1929 cl; Tinbergen publiceerde dit artikel onder het 
pseudoniem 'Jan Dlrks', vanwege zijn recente aansteil lng als 
ambtenaar, zie IKnotter 1980: p. 44, noot I 131. Tinbergen 
schreef In deze periode In een moderne spelling ('Kol lewljn'l; 
na de spel llngshervormlng In 1934 konformeert hlj zich aan de 
officiële spel I lngl. 
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'echte' kapitalisme na de Eerste Wereldoorlog 
eigenlijk al niet meer bestond. De vrije werking van 
vraag en aanbod was verdwenen - zo zij al ooit had 
bestaan - door allerlei vormen van ekonomische 
organisatie, samen te vatten onder drie 
verschijnselen:monopolisering en oligopolisering in 
het bedrijfs- leven, ekonomische machtsvorming in 
werknemers- en werkgeversorganisaties en de eerste 
sociale voor- zieningen door de overheid. In aanleg 
betekende dat volgens Tinbergen een 'socialistieser', 
worden van de ekonomie. Maar de tendens van 
'organisering' bracht tegelijkertijd een toenemende 
willekeur in de ekonomie met zich mee en daarmee 
toenemende sociale onrecht- vaardigheid. Daarom was 
het nu de taak van de socialistische beweging om in 
een nader te ontwikkelen 'socialistiese ekonomie' te 
komen tot 'regelende principes' voor de ekonomie, 
omdat anders de ontwikkeling naar steeds meer 
organisatie in de ekonomie alleen maar ten nadele van 
het socialisme zou gaan werken. Daarbij benadrukte 
Tinbergen het ethische element dat bij de vaststelling 
van die regelende principes een rol zou moeten spelen. 

Hoewel Tinbergen daar in 1929 nauwelijks expliciet 
op ingaat, is het duidelijk dat hij bij die 'regelende 
principes' dacht aan regelingen, die door de overheid 
toegepast zouden moeten worden. vanaf het begin stond 
in Tinbergens ekonomisch denken dus het idee van een 
regulerende overheid centraal. 

Die regelende principes zouden zich volgens 
Tinbergen ook uit moeten strekken tot de loonvorming. 
Vanuit zijn afwijkende theoretisch-ekonomische 
achtergrond oordeelde Tinbergen veel negatiever over 
het verschijnsel loonstrijd dan de reformistische 
hoofdstroom van de SDAP. De strijd voor hoger loon had 
naar zijn overtuiging tot onbeheerste rationalisatie 
van de produktie geleid, waardoor in het midden van de 
jaren twintig al een aanzienlijke strukturele werk
loosheid was veroorzaakt. 

Toen vanaf 1930 de werkloosheid steeds meer begon 
te stijgen kwamen de theoretische en ideologische 
ontwikkelingen in de SDAP in een stroomversnelling. Op 
de snel groeiende problemen van de stagneerende 
produktie en massale werkloosheid had het 'ingenieurs
socialisme' in feite geen enkel adekwaat antwoord. Het 
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bevatte in wezen een klassiek-liberale economische 
theorie waarin het socialisatiestreven het enige 
duidelijk politieke programmapunt was. Het 
'ingenieurssocialisme' bood geen soelaas voor de 
krisis van dat moment, het was te theoretisch. De 
praktische politiek van de reformisten bleef echter 
ook beperkt tot afwachten en tot het zoveel mogelijk 
beperken van de schade voor de eigen slinkende 
achterban van werkenden. 

Partij en vakbeweging verzetten zich in het begin 
van de jaren dertig dan ook fel tegen de loonsver
lagingen die werkgevers en overheid in reaktie op de 
krisis probeerde door te voeren. Naar aanleiding van 
deze loonstrijd en de theoretische onderbouwing 
daarvan door het partijbestuur, raakte Tinbergen 
betrokken bij een debat in de partij over het verband 
tussen loonhoogte en werkgelegenheid.l5) Het partij
bestuur propageerde de theorie dat de krisis alleen 
een afzetprobleem was en dat die dus bestreden kon 
worden door de koopkracht op peil te houden. Deze 
theorie was mede gebaseerd op een optimistische visie 
op de ontwikkeling van de moderne kapitalistische 
ekonomie en de rol van de rationalisatie daarin. De 
krisis zag men in eerste instantie als van voorbij
gaande aard; daarna zou er via de rationalisatie, 
aangejaagd door de loonstrijd, alleen maar meer ruimte 
zijn voor loonsverbeteringen en hervormingen in de 
richting van een socialistische maatschappij. 

Tinbergen oordeelde echter op grond van de steeds 
toenemende werkloosheid veel negatiever over de 
rationalisatie en over de kans, dat de krisis vanzelf 
over zou gaan. Werkloosheid was vanaf het begin één 
van de meest centrale problemen voor Tinbergen. Door 
de voortdurende depressie krompen de ondernemers hun 
produktie alleen maar in en nam de werkloosheid steeds 
toe. Door het handhaven van het loonpeil zou de 
werkloosheid volgens hem niet afnemen. In plaats 
daarvan bepleitte hij als politiek voor de korte 
termijn het propageren van een herverdeling van het 
beschikbare werk door werktijdverkorting. Weliswaar 
zou dit een loonoffer van de werkenden inhouden, maar 
dat was volgens Tinbergen een kwestie van solidariteit 

15. Zie voor een overzicht van de sociaaldemokratische opvattingen 
over loon en loonstrijd In partij en vakbeweging In het 
Interbellum [Knetter 19801. 
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met de werklozen. 
Bovendien had de sociaaldemokratische beweging 

volgens Tinbergen wel degelijk een verantwoordelijk
heid voor het ontstaan van de krisis en werkloosheid. 
Door de loonstrijd zou het rationalisatieproces 
onbeheerst voortgeschreden zijn en was er al vóór het 
uitbreken van de krisis sprake van een hoge struktu
rele werkloosheid ten gevolge van die 'ongebreidelde' 
rationalisatie. Bij haar beleid moest de sociaal
demokratische beweging dus rekening houden met de 
gevolgen voor de gehele ekonomie, ook op de langere 
termijn. 

Daarom zou ook de sociaaldemokratische beweging op 
termijn moeten streven naar een grotere planmatigheid 
in de ekonomie. Tinbergens idee uit 1929 van 
'regelende principes' is in het begin van de jaren 
dertig terug te vinden in het idee van een planmatige 
ekonomie, dat hij als socialistisch middel presen
teerde. Hoewel hij daarbij onder andere refereerde aan 
het voorbeeld van de centraal geleide planekonomie in 
de Sovjet-Unie, was het duidelijk dat hij ervan 
uitging dat een beheersing van het ekonomisch leven -
inklusief de loonvorming - door de overheid ook 
mogelijk was binnen de bestaande eigendomsverhoudingen 
(dus zonder dat de produktiemiddelen eerst gesociali
seerd zouden moeten worden). 

In 1930-1932 waren Tinbergens ideeën nog min of 
meer dissident en werd hij door de partijvoorzitter 
openlijk bestreden. Vanaf 1931 begon de ekonomische 
krisis echter pas goed in Nederland door te dringen. 
De strijd tegen de loonsverlagingen was in de 
praktijk, ondanks de optimistische theorie van de 
reformisten, steeds minder suksesvol. De krisis in de 
SDAP als gevolg van dit theoretische en praktische 
faillissement van het oude reformisme kwam na 1932 
duidelijk aan het licht. De partij verloor steeds meer 
aanhang, terwijl aan extreem-rechtse zijde de zuig
kracht van het Nederlandse fascisme merkbaar begon te 
worden. 

Na interne strubbelingen, waarbij de extreem
linkervleugel uit de partij werd verwijderd, drongen 
de binnen- en buitenlandse ontwikkelingen de partij in 
de loop van 1933 steeds meer in het defensief. In de 
ontstane situatie kon de plansocialistische stroming 
aan invloed winnen. Deze wist wél een aktieve en 
aansprekende oplossing voor de krisis en de werkloos
heid te formuleren. 
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Kern van die plansocialistische oplossing was een 
politiek van openbare werken voor de korte termijn en 
een planmatige beheersing en ordening van de ekonomie 
voor de langere termijn. De overheid zou via maat
schappelijk produktieve openbare werken werkgelegen
heid moeten kreëren en daarmee de koopkracht in de 
breedte vergroten. Via het 'multiply-effekt' zouden 
die overheidsinvesteringen een exponentiële toename 
van de produktie bewerkstelligen en de ekonomie weer 
doen aantrekken. Met de toegenomen 
belastingopbrengsten als gevolg van de aantrekkende 
ekonomie zouden die investeringen weer terug verdiend 
kunnen worden. 

Met zijn oude studievriend Vos was Tinbergen de 
belangrijkste theoretikus binnen deze nieuwe stroming 
van vooral jonge, uit de SDSC afkomstige SDAP-ers. In 
1933 zette Tinbergen de moderne ekonomish-theoretische 
principes van die openbare werken- en budgetaire 
politiek door de overheid uiteen in De Socialistische 
Gids en gaf hij in het boek De Konjunktuur (vooral ook 
bestemd voor het kader van de vakbeweging) zijn eigen, 
plansocialistische visie op de oorzaken en de 
wenselijke bestrijdingswijze van de konjunkturele 
krisis.l6) 

Eén jaar later integreerde Tinbergen deze nieuwe 
inzichten in een uiteenzetting over de hoofdlijnen van 
het ekonomisch stelsel van het (demokratisch) 
socialisme.l7) De verwezenlijking van het socialisme 
zou volgens Tinbergen moeten geschieden in drie fasen. 
Ten eerste zou, binnen het raam van het bestaande 
politiek-ekonomische stelsel, de ekonomie door de 
overheid weer op gang gebracht moeten worden via een 
program van openbare werken - en uitgavenpolitiek • 
Daarbij benadrukte Tinbergen dat de huidige krisis zo 
ernstig was dat de - voor vroegere socialisten van
zelfsprekende en onvermijdelijke - komst van het 
socialisme in gevaar kwam en bepaald niet meer van
zelfsprekend was, als de krisis zou blijven voortduren. 

In de volgende fase, na het herstel van de 
ekonomie, zou dan via het vergroten van de planmatig
heid de konjunktuur gestabiliseerd moeten worden, 
zodat ernstige krises niet meer voor zouden kunnen 
komen. Om dit te bereiken zou een 'socialisatie van de 

16. !Tinbergen 1933 dl; !Tinbergen 1933 al. 

17. !Tinbergen 19341. 
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beschikkingsmacht' in plaats van echte sociali- satie 
voldoende zijn. De expansie van ondernemingen en de 
konjunktuurbeweging zouden zo kunnen worden beheers~~ 

Als laatste fase zag Tinbergen in 1934 een struk
turele verbetering en hervorming van het bedrijfsleven 
in een richting, die al gewezen was door de reeds 
bestaande sociaaldemokratische rapporten op dit 
gebied.l8) Het einddoel van het socialisme, de 
gesocialiseerde maatschappij was volgens Tinbergen nog 
zover verwijderd en kon onderweg er naartoe nog zozeer 
gewijzigd worden, dat niet precies aangegeven kon 
worden welke sektoren gesocialiseerd zouden worden en 
in hoeverre er nog ruimte zou zijn voor het 
konkurrentiemechanisme en evt. andere waardevolle 
elementen uit het bestaande ekonomische stelsel. 

Geïnspireerd door het 'pianistisch idee' van 
Hendrik de Man en diens Plan van de Arbeid in België, 
besloot de plansocialistische stroming in 1934 tot het 
opstellen van een Nederlands Plan van de Arbeid. In 
het Nederlandse Plan stond een openbare werkenpolitiek 
centraal als korte termijn oplossing terwijl voor de 
langere termijn het scheppen van een bestaanszekerheid 
bij een behoorlijk levenspeil voor iedereen door 
middel van een planmatige konjunktuurstabilisatie en 
een ordening van het bedrijfsleven als doel gesteld 
werd. Wanneer het Plan vergeleken wordt met Tinbergens 
publikaties uit de twee jaar vóór de publikatie ervan, 
zijn de overeenkomsten opvallend en wordt duidelijk 
hoeveel voorwerk Tinbergen heeft geleverd voor een 
heel eigen Nederlandse versie van het plansocialisme. 

Het Nederlandse Plan kwam tot stand onder de 
stuwende praktische leiding van Hein Vos en het is 
vooral door de samenwerking met hem dat Tinbergens 
ekonomisch-theoretische denkbeelden een grote invloed 
konden hebben op het nieuwe sociaaldemokratische plan. 
Dankzij Tinbergens theoretische inbreng in het Plan, 
werden de modernste ekonomische inzichten verwerkt in 
een pleidooi voor een aktieve krisis- en konjunktuur
politiek. Daarbij was het uitgangspunt van Tinbergen -
evenals dat van Keynes - dat het mogelijk moest zijn 

18. Naast het 'Soclallsatlerapport' uit 1920 en het rapport 
Bedrijfsorganisatie en Medezeggenschap uit 1923 had de SDAP In 
1933 een 'opgepoetste' versie van het 'Soclal lsatierapport' 
uitgebracht, waarin niets wezen! Ijk nieuws werd gebracht. 

~-
V 
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om iets aan de ernstige krisis en werkloosheid te doen 
zonder een ingrijpende wijziging van het gehele 
ekonomische stelsel en de daarin geldende 
eigendomsverhoudingen. 

Het oorspronkelijke socialistische streven naar 
socialisatie en een uiteindelijk geheel gesociali
seerde maatschappij kwam met het Plan in een heel 
ander perspektief te staan. Ook theoretisch gezien 
werd de gesocialiseerde maatschappij een veel verder 
weg gelegen einddoel, waaraan volgens Tinbergen wat de 
precieze invulling betreft nog wel het één en ander 
zou kunnen veranderen. In plaats van socialisatie 
werden ordening en beheersing van de bestaande 
ekonomische orde de nieuwe sleutelwoorden. Het 
korte-termijn-streven van het Plan was gericht op een 
aktieve bestrijding van de krisis en beheersing van de 
konjunktuur binnen een gemengde ekonomische orde en 
niet op de realisatie van een totaal gesocialiseerde 
orde. Uitvoering van het Plan zou dan ook geen 
socialisme betekenen, maar hoogstens een stap op weg 
er naar toe. 

De kloof die in het oude reformisme bestond tussen 
theorie en praktijk werd door de plansocialisten in 
één klap gedicht door alle nadruk op het ekonomisch 
beleid van dat moment te leggen. Daarmee vervaagde in 
de SDAP echter steeds verder de gemeenschappelijke 
•maatschappijbeschouwing', op grond waarvan een 
duidelijk socialistische visie voor de langere termijn 
zou kunnen worden geformuleerd. 

Het is die vervaging van een gemeenschappelijke 
maatschappijbeschouwing, die Hilda Verwey-Jonker als 
typerend beschouw~ voor de derde generatie van 
socialistische theoretici. Voor de eerste en tweede 
generatie had de reformistische variant van het 
Marxisme een gemeenschappelijke maatschappij
beschouwing gevormd, die ook de wijze van analyseren 
van ekonomische problemen had bepaald. Bij de 
generatie van Tinbergen en in het bijzonder bij 
Tinbergen zelf is een dergelijk, ideologische bepaald, 
gemeenschappelijk analyse kader verdwenen; hij 
oordeelt 'voraussetzungslosn.l9) Er is bij Tinbergen 

19. Deze typering bij [Verwey 1938: p. 3471. 
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zelf een afkeer van ideologie, in de zin van 
dogmatiek, te bespeuren. 

Wat er bij Tinbergen voor die gemeenschappelijke 
(Marxistische) maatschappijbeschouwing in de plaats 
komt, is een mengeling. Enerzijds is er bij hem sprake 
van een ethisch beginsel van sociale rechtvaardigheid, 
wat bij hem vooral een verdelende rechtvaardigheid is. 
Vanaf het begin is de verdelingsproblematiek als 
konstante aanwezig in zijn theorievorming. Socialisme 
wordt daarmee bij Tinbergen in essentie het stelsel 
van de meest rechtvaardige verdeling. zo verklaart hij 
in de genoemde uiteenzetting uit 1934 over het 
socialisme het ontstaan van de socialistische beweging 
uit de enorme inkomensongelijkheid, die er in de 
negentiende eeuw met de opkomst van het kapitalisme 
zou zijn ontstaan. Hij noemt het socialisme dan het 
meest verkieselijk, omdat het het redelijkse en 
rechtvaardigste stelsel vormt. 

Naast dit algemene ethische uitgangspunt wil 
Tinbergen anderzijds zo onbevangen en objektief 
mogelijk de problemen analyseren die zo'n recht
vaardige verdeling in de weg staan en met behulp van 
rationele, wetenschappelijke methoden tot het beste 
beleid komen. Anders dan het socialisme van de eerste 
en tweede generatie gaat hij niet uit van de weten
schappelijke overtuiging van de onvermijdelijk- heid 
van de komst van het socialisme, maar is hij wel 
overtuigd van de mogelijkheid om via wetenschappelijke 
methoden tot een rechtvaardiger en dus socialistische 
maatschappij te komen. Men zou kunnen spreken van een 
scientistische ideologie: Tinbergen is overtuigf van f 4 
de maakbaarheid van de samenleving met behulp van de 
wetenschap.20) 

3. Het idee van een gemengde ekonomie 

De vervaging binnen de SDAP van de oorspronkelijke 
socialistische doelstellingen door het plansocialisme 
werd bestendigd door het streven naar een brede 
progressieve volkspartij. Dat kreeg gestalte in het 
nieuwe Beginselprogram van de SDAP van 1937. Centraal 
idee van het plansocialisme was het realiseren van een 
planmatig ekonomische beleid, waarin de overheid 

20. Deze typering geeft [Dut taart t984: p. 2741. 
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regulerend zou mdeten. Dus was het nodig dat de 
sociaaldemokraten in de regering zouden komen. In de 
Nederlandse politieke verhoudingen zou dat echter 
alleen kunnen in samenwerking met progressieve 
christelijke en liberale krachten buiten de 
traditionele sociaaldemokratie. 

De ethische fundering van het plansocialisme 
vertoonde sterke overeenkomsten met het religieus
socialisme, dat in Nederland in deze tijd vooral door 
Banning werd gedomineerd. De vervaging in ideologisch 
opzicht zette zich na de oorlog versterkt voort via de 
realisatie van die brede volkspartij in de 'doorbraak' 
naar de PvdA, waarin Banning in ideologisch opzicht 
een hoofdrol speelde. Het door hem uitgedragen 
'personalistisch socialisme' moest de ideologische 
basis vormen voor de nieuwe partij, tesamen met de 
ekonomische theorie van het plansocialisme, zoals dat 
door Tinbergen en Vos zijn Nederlandse uitwerking had 
gekregen. Het personalisme was echter een te sterk 
individualistische en intellektualistische stroming, 
en vooral te vaag, om een samenbindend ideologisch 
kader te vormen voor de nieuwe brede progressieve 
volkspartij. Het plansocialisme bleek bovendien na de 
oorlog door zijn belangrijkste geestelijke vader niet 
meer in zijn vooroorlogse vorm beleden te worden. 

Na de publikatie van het Plan van de Arbeid wijdde 
Tinbergen zich voornamelijk aan zijn wetenschappelijk 
werk: de ontwikkeling van ekonometrische modellen en 
hun toepassing in de formulering van een aktieve 
makro-ekonomische overheidspolitiek. In 1936 
publiceerde hij het bekendste van de vele prae
adviezen, die hij schreef voor de Vereeniging voor de 
staatshuishoudkunde en de Statistiek.21) In dit 
prae-advies presenteerde hij een stelsel van 
wiskundige vergelijkingen, dat hij zelf voor het eerst 
een ekonomische model noemde. Doel van de presentatie 
van dat model was het bieden van een empirisch 
toetsbare basis voor de diskussies over het gewenste 
ekonomisch beleid. Door het toepassen van een aantal 
geavanceerde mathematisch-statistische technieken was 
het mogelijk een aantal effekten van een bepaald 
ekonomisch beleid vooraf te berekenen, zodat vooraf 
enigermate te voorspellen was in hoeverre de gestelde 
doelen door een bepaald beleid bereikt zouden worden. 

21. ITinbergen 1936 al. 
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De ontwikkeling van de ekonomische modellen had 
voor Tinbergen dus niet alleen een fundamenteel
wetenschappelijke betekenis. Tinbergen ontwikkelde 
zijn eerste model naar aanleiding van een vraag naar 
het beste ekonomisch beleid om uit de depressie te 
komen. In plaats van de pure theorie stond de 
toepassing voor hem voorop bij de ontwikkeling van de 
dynamische konjunktuurmodellen. 

zo is er een duidelijk verband tussen de ontwik
keling van de makro-ekonomische modellen en de 
plansocialistische ekonomische politiek, zoals die via 
het Plan van de Arbeid door de SDAP gepropageerd werd. 
Centraal in die politiek stond immers een aktief, 
planmatig ingrijpen door de overheid in het ekonomisch 
proces, binnen de kaders van het bestaande ekonomische 
stelsel. Bij een dergelijke politiek was het 
essentieel om de werking van het ekonomische proces 
binnen dat stelsel zo volledig mogelijk te kunnen 
analyseren, om zo te kunnen bepalen waar en op welke 
wijze de overheid het beste zou kunnen ingrijpen. Een 
dergelijke analyse boden Tinbergens modellen. 

Bij Tinbergen was sprake van vervaging van de 
typisch socialistische doelstelling van de 
socialisatie. In 1933 noemt hij socialisatie nog naast 
planmatigheid als grondprincipe van het socialisme.23) 
In 'Socialisme' (1934) werd de gesocialiseerde 
maatschappij ook theoretisch gezien een veel verder 
weg gelegen doel, waaraan wat betreft de precieze 
invulling volgens Tinbergen onderweg nog wel het één 
en ander zou kunnen veranderen. Met socialistische 
theorievorming hield Tinbergen zich in de jaren na het 
Plan, in publikaties althans, nauwelijks meer bezig. 
Op basis van zijn lovende woorden, in 1939, voor een 
verhandeling over sociaal-ekonomische ordening van de 
hand van de gewezen religieus-socialist Van Cleeff, 
rijst het vermoeden dat Tinbergen na 1935 eigenlijk 
steeds meer afstand neemt van het idee van 
socialisatie als grondprincipe van het socialisme en 
het ideaal van de gesocialiseerde maatschappij.24) Dat 
vermoeden wordt bevestigd door De Les van Dertig Jaar 
uit 1944. 

23. !Tinbergen i933 a: p. 1811. 

24. Zie Tinbergens voorwoord bij IVan Cleeff 19391. 
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In dit boek geeft Tinbergen uitdrukkelijk als 
ekonomist zijn visie op de wenselijke ekonomische 
ordening na de oorlog. Het is een visie op de 
ekonomische orde die ver af staat van de geheel 
gesocialiseerde maatschappij, zoals die door de SOAP 
in het Interbellum als einddoel werd gezien. Het gaat 
nu om een gemengde ekonomische orde, die niet - zoals 
in het Plan van de Arbeid het geval was - als 
overgangsfase wordt gezien maar als ideaal einddoel. 

Behalve in het perspektief op de gemengde 
e~onomische orde verschilden Tinbergens denkbeelden 
uit 1944 en het Plan van de Arbeid vooral ook in de 
nadere invulling van die gemengde orde. Uitgangspunt 
voor de langere termijn in het Plan van de Arbeid was 
een min of meer totale beheersing van het ekonomisch 
leven door de overheid via planning en ordening. Door 
een zekere vorm van zeggenschap over de belangrijkste 
produktiemiddelen zou tot een beheersing van de 
konjunktuur gekomen moeten worden, zodat een behoor
lijke bestaanszekerheid zou worden gerealiseeerd. 

Bij Tinbergen was vanaf 1944 het aksent verschoven 
van de vorm - planning en ordening - naar het resul
taat. Vanaf 1944 ging het niet alleen om bestaans
zekerheid in de zin van een stabiele konjunktuur, maar 
vooral om ekonomisch groei. De ekonomische schade die 
de Duitse bezetting had aangericht, betekende voor 
Tinbergen dat herstel van de produktiviteit voorop 
kwam te staan. De ekonomische doelmatigheid werd voor 
hem een veel belangrijker kriterium bij het bepalen 
van de gewenste ekonomische organisatie dan vóór de 
Tweede Wereldoorlog. 

Op grond van een analyse, die hij in De les van 
Dertig Jaar maakte, kwam hij veel positiever tegenover 
de vrije ondernemingsgewijze produktie te staan dan in 
het Plan van de Arbeid. Dat betekende niet dat 
planning en ordening naar zijn idee geheel overbodig 
geworden zouden zijn. Voor het bereiken van de 
belangrijkste sociale doelstellingen, de beheersing 
van de konjunktuur, een rechtvaardiger verdeling en 
het op een zo volledig mogelijke werkgelegenheid, was 
een bepaalde mate van beheersing van de ekonomie wel 
degelijk nodig. Maar dit hield in zijn visie van 1944 
een veel globalere en gematigder vorm van 
overheidsingrijpen in dan uit het Plan van de Arbeid 
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afgeleid kon worden. 
Ook ~ijn beoordeling van het middel van de 

socialisatie veranderde hierdoor: alleen wanneer het 
aantoonbaar doelmatiger zou zijn dan de partikuliere 
ondernemingsvorm, of wanneer het om bepaalde 
niet-ekonomische redenen noodzakelijk zou zijn, zou 
overheidsingrijpen overwogen moeten worden. Bovendien 
speelde daarbij vanaf 1944 voor Tinbergen een 

politiek-ideologische overweging: de persoonliJke 
vrijheid zou bij de partikuliere ondernemingsgewijze 
produktie beter gewaarborgd zijn. In een artikel in 
Socialisme en Democratie uit 1946 met de veelzeggende 
titel 'De derde weg', koppelde hij zijn visie van een 
gemengde ekonomie aan het personalistisch socialisme 
met meer persoonlijke vrijheid en aan het eigen 
karakter van de Europese demokratieën. Gezien de graad 
van ekonomische en kulturele ontwikkeling zou 

"( ••••• ) noch de ongebondenheid van den 
Amerikaansehen pionier, noch de gebondenheid van 
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den Russischen staatsambtenaar ( ••••• ) in Europa de 
oplossing kunnen brengen".25) 

Daarom zou er in West-Europa een tussenweg gevonden 
worden, die tussen de twee 'extremen' van Oost en West 
in zou moeten komen te liggen. 

Met deze verandering week Tinbergen na 1945 sterk 
af van de plansocialistische stroming en dus van zijn 
eigen ideeën van voor de oorlog. De plansocialistische 
stroming kon direkt na de oorlog op ekonomisch gebied 
als de dominante stroming op het gebied van ekono
mische theorie in de sociaaldemokratische beweging 
beschouwd worden. De belangrijkste vertegenwoordiger 
was Tinbergens vriend en oude geestverwant Hein Vos. 

Vos werd minister van Handel en Nijverheid (het 
latere Ekonomische Zaken) in de eerste na-oorlogse 
regering, het 'doorbraak-kabinet' Schermerhorn-Drees. 
vanuit deze positie leek vos aanvankelijk van plan om 
de ideeën over ekonomische politiek en ekonomische 
ordening uit het Plan van de Arbeid in de praktijk te 
kunnen gaan brengen. zo sprak hij van een 'geleide 
ekonomie', die ook na de eerste herstelperiode zou 
moeten blijven bestaan. Eén van de eerste ideeën uit 
het Plan van de Arbeid die gekonkretiseerd zouden 
moeten gaan worden was de oprichting van een bureau, 
dat het planmatige ekonomische beleid van de regering 
zou moeten voorbereiden en de konjunkturele 
ontwikklingen in de gaten zou moeten houden. Direkt na 
zijn benoeming vroeg Vos aan Tinbergen om een opzet 
voor een dergelijk bureau te maken. 

Het verschil tussen beider ideeën over de 
wenselijke mate van overheidsingrijpen in de ekonomie 
kwam aanvankelijk niet duidelijk aan de oppervlakte, 
omdat Vos en Tinbergen elkaar wel degelijk konden 
vinden in de noodzaak van het opzetten van het 
Centraal Plan Bureau, zoals het nieuwe bureau ging 
heten. Ondanks dat Tinbergen in eerste instantie een 
iets andere, meer onafhankelijke opzet van het bureau 
voorstelde dan waartoe werd besloten, werd hij toch 
direkteur van het CPa.26) 

Naar aanleiding van Vos' plannen voor een vergaande 
ordening van het ekonomisch leven en een grote mate 

25. !Tinbergen 1946 c: p. 3711. 

26. Voor de totstandkoming van het CPB, zie o.a. !Van Cleeff 19701. 
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van overheidsinvloed op de ekonomie, ook na afloop van 
het schaarsteregime, ontstond er een fel en sterk 
ideologisch gekleurd debat in de Kamer. van confes
sionele zijde werden Vos' ideeën als 'staats
socialistisch' bestempeld. Na de voor de PvdA 
teleurstellende verkiezingen van juli 1946 moest Vos 
het veld ruimen op Ekonomische Zaken voor de KVP-er 
Huysmans. De plansocialistische stroming in de PvdA 
onder leiding van Vos had daarmee het 'ordeningsdebat' 
in feite verloren. 

Toch betekende dit niet dat de regering teruggreep 
op het vooroorlogse konsept van staatsonthouding. De 
na-oorlogse ekonomische politiek kan in veel opzichten 
worden beschouwd als een uitwerking en realisering van 
Tinbergens idee van een gemengde ekonomie: een globaal 
strategisch ingrijpen van de overheid in het 
ekonomisch leven om een aantal algemeen aanvaarde 
sociaal-ekonomische doelstellingen te behalen.27) De 
rol van het CPB bleef daarbij beperkt tot het geven 
van een indikatieve planning op makra-ekonomisch nivo. 

Niettemin kon Tinbergen als direkteur van het CPB 
was Tinbergen dus als één van de belangrijkste 
ekonomische adviseurs van de regering, een belangrijk 
stempel op het ekonomisch beleid tussen 1945-1955 
drukken.28) De gevoerde ekonomische politiek uit die 
periode kan met evenveel recht 'Tinbergiaans' genoemd 
worden in plaats van met de gebruikelijke aanduiding 
van 'Keynesiaans'. 

Met de nederlaag van vos in het ordeningsdebat was 
het dus eigenlijk Tinbergens idee van een gemengde 
ekonomische orde, in plaats van Vos' 
plansocialistische konsept, dat in de praktijk van de 

27. De In de periode 1945-1955 geformuleerde doelstellingen van de 
ekonomlsche pol ltlek vormden een z.g. 'magische driehoek': 
volledige werkgelegenheid, bij een evenwicht op de 
betalingsbalans en een stablei prijspeil. In 1956 werd deze 
driehoek uitgebreid tot een vijfhoek, met de toevoeging van de 
doelstel Jingen van welvaartsstljglng en rechtvaardige 
Inkomensverdeling. Zie o.a. !Abert 19691. 

2B. Deze convergentlethese bij !Ter Helde 1986: p. 202 e.v.!. 
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ekonomische politiek in Nederland na 1945 gerealiseerd 
werd. De divergentie in ideeën over ekonomische 
ordening tussen Tinbergen en vos komt duidelijk aan 
het licht als we Tinbergens denkbeelden vergelijken 
met het in wezen nog steeds plansocialistische konsept 
in De Weg naar Vrijheid uit 1951, dat als nieuw Plan 
een toekomstvisie voor de PvdA voor de jaren vijftig 
moest bieden. De Weg naar Vrijheid kwam tot stand 
onder voorzitterschap van Hein vos. Daarin werd nog 
steeds veel waarde gehecht aan de socialisatie van de 
produktiemiddelen. Dat week dus sterk af van de 
opvattingen van Tinbergen in deze periode. 

Tinbergen verzweeg overigens in sociaal
demokratische kring zijn reserves ten aanzien van 
socialisatie niet. In een kommissie van de Wiardi 
Beekman Stichting (het wetenschappelijk bureau van de 
PvdA) die zich boog over het socialisatievraagstuk 
maakte hij zijn aarzelingen duidelijk en bepleitte hij 
een vergelijkend onderzoek naar de efficiency van 
gesocialiseerde en partikuliere ondernemingen.29) De 
aktuele problemen van het ekonomisch herstel namen de 
partij echter zo in beslag, dat een meer principiële 
standpuntbepaling ten aanzien van socialisatie 
uiteindelijk achterwege bleef. Met uitzondering 
van de nationalisatie van de Kolenmijnen, maakten de 
PvdA-bewindslieden in de koalitieregeringen met de KVP 
geen hard agendapunt van de socialisatie van de 
produktiemiddelen. zo lagen ook in deze periode 
praktijk en theorie weer ver uit elkaar. 

De Weg naar Vrijheid bleek achteraf de aanleiding 
te zijn tot de afsluiting van de plansocialistische 
periode.30) Naar aanleiding van de afkeurende reakties 
van de konfessionele koalitiepartners op het 
socialistische plan ontstond in de PvdA al snel na het 
verschijnen van De Weg naar Vrijheid een heroriën
tering in het denken over ekonomische ordening plaats. 
De jonge direkteur van de Wiardi Beekman Stichting, 

29. Archief van de Wlardl Beekman Stichting. Correspondentie 1946 
I I I , map 1 soc 1 a I I sat Ie 1 • 

30. !Ter Helde 1986: p. 206 e.v.J. 
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drs. J.M. den Uyl, trad als spreekbuis van deze 
heroriëntering op. 

In 1956 konstateerde Den Uyl dat op het gebied van 
de ekonomische theorievorming in socialistische kring 
de theorie van de 'mixed economy' dominant was 
geworden, waarbij hij Tinbergen als Nederlandse 
vertegenwoordiger van deze stroming noemde. De 
gemengde ekonomie, onder het motto 'konkurrentie voor 
zover mogelijk, planning voor zover nodig' werd door 
deze stroming als einddoel van de socialistische 
beweging gezien, in plaats van als tussenstation.31) 
Eén jaar later verklaarde Den Uyl dat het motto van 
'mixed economy' ook wat hem betreft het uitgangspunt 
voor de ekonomische orde vormt.32) De zeer 
geklausuleerde formulering waarin het toepassen van 
het middel der socialisatie wordt gesteld in het 
Beginselprogram van de PvdA uit 1959 kan vervolgens 
als de definitieve bevestiging van de heroriëntering 
van de sociaaldemokratische (ekonomische) 
theorievorming in 'Tinbergiaanse' richting gezien 
worden. 

4. Rechtvaardige verdeling en gelijke kansen 

Het is ook Den Uyl, die in de tweede helft van de 
jaren vijftig konstateert dat de sociaaldemokratie 
behoefte heeft aan nieuwe doelstellingen op de langere 
termijn. Met het ontstaan van de sociale welvaarts
staat waren de belangrijkste socialistische idealen 
uit het Interbellum eigenlijk zo goed als bereikt. 
Maar daarmee was er een sterke behoefte aan een nieuw 
perspektief, een nieuwe 'maatschappijvisie'. Die zag 
Den Uyl in 1956 in het idee van de fundamentele 
demokratisering. 

Bij nadere ontleding van dit idee kunnen gemak
kelijk de ideeën over een rechtvaardige inkomens
verdeling en gelijke kansen op ontplooiing en 
ontwikkeling voor iedereen gevonden worden, die 
Tinbergen eerder in verschillende publikaties had 
uitgewerkt. Al in 1946 heeft Tinbergen zijn ideeën op 
dit gebied uiteengezet in het boekje Redelijke 

31. [Den Uyl 1978: pp. 37-431. 

32 • [Den Uy I I 978: p. 871 • 
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Inkomensverdeling. Op de voor hem typerende 
analytische wijze behandelt hij hierin zaken als de 
verschillende soorten van inkomens, de oorzaken van 
inkomensverschillen en de begrippen rechtvaardigheid 
en doelmatigheid in verband met inkomensverdeling. 
Tevens presenteert hij een 'program van redelijke 
inkomensverdeling': redelijk staat daarbij voor een 
inkomensverdeling, die een synthese vormt tussen 'de 
eisen der rechtvaardigheid en de eisen der produktie', 
d.w.z. doelmatigheid.33) 

Die eisen der rechtvaardigheid betekenen niet dat 
iedereen precies even veel zou moeten verdienen. De 
behoeften, maar ook de mogelijkheden van mensen 
verschillen immers, zo stelt Tinbergen. Onder een 
rechtvaardige inkomensverdeling verstaat hij een 
toestand, waarbij iedereen ongeveer even tevreden is 
met zijn inkomen. Daarbij moet die tevredenheid 
afgemeten worden aan de inspanning, die geleverd moet 
worden voor dat inkomen, zowel bij het werk zelf als 
ook bij de eventueel vooraf gevolgde scholing. 

De eisen der doelmatigheid betekenen echter een 
beperking van dit rechtvaardigheidskriterium. Extra 
inkomensverschillen ontstaan door de schaarste aan 
hoger opgeleiden en mensen die in staat en bereid zijn 
extra moeilijk en verantwoordelijk werk te verrichten. 
wanneer nu alle inkomens gelijkgetrokken zouden 
worden, zou dit tot gevolg hebben dat niemand meer 
bereid is het werk te doen waarvoor extra inspanning 
en/of scholing nodig is. De produktiviteit en dus de 
welvaart zouden daarvan schade ondervinden. Een zelfde 
ekonomische schade zou kunnen ontstaan wanneer uit 
rechtvaardigheidsoverwegingen grote partikuliere 
(bijvoorbeeld geërfde) vermogens en de daaruit 
betrokken arbeidsloze inkomens wegbelast zouden 
worden. De nodige voorzichtigheid is hierbij volgens 
Tinbergen geboden. 34) 

Volgens Tinbergen zou de nivellering voor een 
belangrijk deel op een meer indirekte manier 
bewerkstelligd moeten worden. Daartoe zou er in ieder 
geval een verbetering van de scholingsmogelijkheden 
moeten komen, zodat hogere opleidingen voor iedereen 

33, !Tinbergen 1946 b: p. 50 e.v.l. 

34. !Tinbergen 1946 b: pp. 57-681. 
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die daarvoor de talenten heeft bereikbaar wordt. 
Tevens zou elke vorm van 'sociale afsluiting' van een 
beroep afgeschaft moeten worden. Op deze manier zou 
het aanbod van arbeidskrachten voor de 'hogere banen' 
stijgen en daarmee de beloning voor dat soort werk 
dalen. Tegelijkertijd zou het aanbod van ongeschoolden 
relatief afnemen, waardoor de beloning voor 'lagere 
banen' zou stijgen. 

•Een volkomen aanvaardbare nivellering zou het 
gevolg zijn•, zo konkludeerde Tinbergen.35) Behalve de 
vrije keuze, toegankelijkheid van alle beroepen en 
demokratisering van de opleidingsmogelijkheden, 
bepleit Tinbergen een goede beroepsvoorlichting, zodat 
iedereen zoveel mogelijk een beroep naar zijn of haar 
mogelijkheden en interesses kan vinden. 

Voor het overige bestaat het program dat Tinbergen 
hier presenteert uit een serie maatregelen die een 
direkte nivellering van de inkomens zouden moeten 
bewerkstelligen. Een uitgebreid stelsel van sociale 
voorzieningen zou er voor moeten zorgen dat de mensen 
die buiten hun schuld geen redelijk inkomen (meer) 
kunnen verwerven, toch een behoorlijk levenspeil 
gegarandeerd zouden krijgen. voor zover de kosten van 
deze ziekte-, invaliditeits-, ouderdoms- en werkloos
heidsverzekeringen niet via een omslagsysteem door de 
mensen zelf betaald zouden worden, zouden deze uit een 
progressieve inkomstenbelasting kunnen worden gefinan
cierd. Dit zou een direkte vorm van nivellering 
inhouden.36) Een onderzoek naar de ekonomische 
mogelijkheden en effekten van een (wettelijk) minimum
loon, een algemeen herziening van de bestaande 
loonschalen (werkklassifikatie) en een geleidelijke 
verhoging van de successierechten kompleteren 
Tinbergens program. 

wanneer Tinbergen in 1953 het probleem van een 
rechtvaardige inkomensverdeling aansnijdt in een 
artikel in socialisme en Democratie zet hij zijn 
ideeën in een duidelijk socialistisch kader. Het 
streven naar een rechtvaardige inkomensverdeling is 
eigenlijk één van de meest fundamentele idealen van 

35. [Tfnbergen 1946 b: p. 471. 

36. !Tlnbergen 1946 b: pp. 70-711. 
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het socialisme, waaruit vele andere doeleinden kunnen 
worden afgeleid, zo stelt hij. Ook het middel der 
socialisatie is naar zijn mening eigenlijk te be
schouwen als middel om tot een rechtvaardiger 
verdeling te komen. Juist nu de eerste fase van weder
opbouw voltooid lijkt, is het voor de socialistische 
beweging van belang om zich te bezinnen op de idealen, 
die liggen achter 'de problemen van het naakte 
bestaan'. Daarbij is een theoretische ontleding van 
groot belang.37) Bij zijn analyse van dit probleem 
baseert Tinber9en zich in dit artikel vrijwel geheel 
op zijn boekje Redelijke Inkomensverdeling en het is 
opmerkelijk, dat hij geen enkele maal refereert aan 
wat er over inkomensverdeling wordt gezegd in De Weg 
naar Vrijheid. 

Tinbergen legt de nadruk in 1953 vooral op het 
onderscheid tussen veranderbare en onveranderbare 
eigenschappen van mensen. Daarbij moet 'eigenschappen' 
heel breed worden opgevat: niet alleen het talent dat 
iemand voor een bepaald beroep heeft, maar ook het 
bezit van een bepaald vermogen of een bepaald 
privilege, de grootte van het gezin, waarvoor men moet 
zorgen, ziekte, ouderdom etc., zijn in dit verband te 
beschouwen als 'eigenschap'. Voor zover deze 
eigenschappen onveranderbaar zijn, bijvoorbeeld bij 
ziekte en ouderdom, kan de ongelijkheid gekompenseerd 
worden via de sociale voorzieningen. Hierbij lijkt 
Tinbergen ook te denken aan de mogelijkheid om 
inkomensverschillen die voortkomen uit grote relatieve 
verschillen in 'natuurlijke aanleg' in de sociale 
voorzieningen te kompenseren. Wel waarschuwt hij 
daarbij voor strenge normen, anders "( ••••• ) moet 
simuleren worden gevreesd en daarmee een ernstige 
bedreiging van de produktiviteit•.38) 

Voor eigenschappen die door eigen inspanning 
veranderbaar zijn, moeten gelijke kansen voor iedereen 
geschapen worden zodat iedereen tot volledige ont
plooiing van zijn eigen talenten kan komen. Hierbij 
gaat het dus om "het gehele programma van onderwijs, 
scholing en herscholing als instrument tot een grotere 
rechtvaardigheid".39) 

37. lTinbergen 1953 8: p. 3541. 

38. (Tinbergen 1953 b: p. 3581. 

39. Idem. 
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De ongelijkheid als gevolg van veranderbare 
eigenschappen kan tot op zekere hoogte bestreden 
worden via maatregelen als afschaffing van privileges 
en bezitsspreiding via vermogensbelasting, successie
rechten etc. Wel benadrukt Tinbergen ook hier weer 
dat, evenals bij de sociale voorzieningen, aan deze 
maatregelen duidelijke ekonomische grenzen zijn 
gesteld. 

Voor het bereiken van een rechtvaardige verdeling 
bepleit Tinbergen vooral maatregelen die de 
produktiviteit het minst in gevaar brengen. Enerzijds 
denkt hij hierbij aan het invoeren van belonings
systemen, die gebaseerd zijn op prestatie, anderzijds 
aan het kreëren van gelijke kansen tot ontplooiing 
door scholing. 

Drie jaar later konkludeert Tinbergen in Socialisme 
en Democratie dat de meeste mogelijkheden om de 
inkomensverdeling nog verder ten gunste van meer 
rechtvaardigheid te beïnvloeden vrijwel uitgeput Z1Jn. 
Het sociale verzekeringsstelsel is vrijwel volledig 
gerealiseerd, de belastingdruk kan naar zijn opvatting 
niet meer veel hoger, met uitzondering van de 
successierechten. Er dreigt bovendien een voortdurende 
'looninflatie', die de prijsstabiliteit en daarmee, op 
de lange termijn, de welvaart bedreigt. Ook het middel 
van de socialisatie "vermoedelijk slechts een 
instrument ( ••••• ) voor veranderingen op lange 
termijn•, biedt volgens hem geen verdere uitkomst.40) 
Daarom moet de socialistische beweging meer aandacht 
gaan schenken aan een programma voor betere onderwijs
en opleidingskansen. Die extra aandacht voor onderwijs 
en opvoeding is volgens Tinbergen bovendien hard nodig 
vanwege het gebrek aan culturele 'stijl' en diepgang, 
waaraan Nederland zou lijden, ondanks en misschien ook 
wel dankzij de sterke materiële welvaartsstijging na 
de oorlog. Hij verwijst daarbij naar de vroegere AJC -
waarvan hij zelf lid was -, waarin idealen van 
sober-heid en geestelijke reinheid en van 'het geven 
van een nieuwe culturele gestalte aan het leven' 
nagestreefd werden.41) 

40 [Tinbergen 1956 c: pp. 486-4871. 

41. ITinbergen 1956 c: p. 4891. 
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Er is dus in een periode van tien jaar een 
verschuiving in Tinbergens denken over inkomens
verdeling te signaleren, waarbij de nadruk steeds 
sterker kwam te liggen op indirekte nivellering via 
het scheppen van gelijke kansen voor maatschappelijke 
ontwikkeling en ontplooiing. Deze 'gelijke 
kansenideologie' werd aan het einde van de jaren 
vijftig steeds bepalender voor de ideologische 
richting van de Nederlandse sociaaldemokratie.42) Het 
idee van de 'fundàmentele democratisering', dat Den 
Uyl in 1957 intro~qçeert, is voor een belangrijk deel 
te beschouwen als een uitwerking van deze 
'Tinbergiaanse' ideologie, hoewel hij geen enkele keer 
expliciet naar Tinbergen verwijst. De vergroting van 
de vertikale sociale mobiliteit, binnen de bestaande 
sociaal-ekonomische kaders van een 'mixed economy', 
komt daarbij als doelstelling voorop te staan. Naast 
de hervormingen in de bezitsverhoudingen zou het 
daarbij volgens Den Uyl vooral moeten gaan om 
verbetering van de onderwijs- en ontplooiingskansen. 
Ook voor Den Uyl spelen sociaal-kulturele overwegingen 
bij het propageren van de 'gelijke kansenideologie' 
een belangrijke rol, al zijn deze minder normatief dan 
bij Tinbergen. Het gaat Den Uyl vooral om het tegen
gaan van een aantal ongunstige bijverschijnselen van 
de groei van de moderne welvaartsstaat.43) 

Het idee van 'fundamentele democratisering vormde 
een belangrijke basis voor het nieuwe plan van de 
PvdA, dat de afsluiting vormt van de hier besproken 
periode in de theorievorming van de Nederlandse 
theorievorming. Met het rapport Om de Kwaliteit van 
het Bestaan van de hand van Den Uyl, kregen Tinbergens 
ideeën over welvaartsverdelin9 in de moderne 
welvaartsstaat hun definitieve beslag in de PvdA
ideologie van de jaren zestig. Daarmee werd Tinbergen, 
ondanks zijn anti-dogmatische en niet-ideologische 
houding, één van de belangrijkste ideologen van het 
'socialisme in een welvaarsstaat•. 

42. De term 'gelijke kansenldeologle' biJ !Ter Helde 1986: p. 1981. 

43. !Den Uyl 1978: p. 86 e.v.l. 
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5. Tinbergens invloed 

Wanneer de invloed van één persoon op de theorie en 
ideologie van een hele beweging geëvalueerd wordt, 
bestaat het gevaar van overschatting. Zeker in het 
geval van Tinbergen is niet altijd duidelijk te 
onderscheiden of er sprake is van een scherp en snel 
inzicht in nieuwe ontwikkelingen, waarop hij zelf 
weinig invloed heeft uitgeoefend, dan wel van het 
aangeven van een richting waarin zaken zich zouden 
moeten gaan ontwikkelen. Maar ook wanneer we rekening 
houden met deze perspektivistische vertekening, moet 
Tinbergen een voortrekkersrol in de ontwikkeling van 
het sociaaldemokratische gedachtengoed worden toege
schreven. zowel bij de overgang van het reformistische 
'ingenieurssocialisme' naar het plansocialisme van de 
jaren dertig, als bij de ontwikkeling van een sociaal
demokratische visie op de ontluikende welvaartsstaat, 
gaf Tinbergen de veranderingsrichting aan. Het 
opmerkelijke daarbij is dat hij deze rol over een 
periode van zo'n dertig jaar heeft kunnen vervullen~ 
Dat is niet alleen onwaarschijnlijk lang, ook waren de 
veranderingen in de sociaaldemokratische ideologie in 
deze periode zeer ingrijpend. 

Ter verklaring van de grote invloed die Tinbergen 
op de sociaaldemokratische theorievorming en ideolo
gische ontwikkeling heeft uitgeoefend, kan ten eerste 
gewezen worden op de afstand die Tinbergen altijd 
heeft weten te bewaren tot de politieke praktijk. Hier 
is de voor Tinbergen zo typische kombinatie van weten
schappelijke distantie en politiek engagement van 
belang. 

Zijn positie vóór de Tweede Wereldoorlog was die 
van wetenschappelijk deskundige. Als lid van het 
curatorium van het Wetenschappelijk Bureau van de SDAP 
behield hij een onafhankelijker positie dan zijn 
vriend en geestverwant Hein Vos, die als direkteur van 
het Wetenschappelijk Bureau de verpersoonlijking van 
het Nederlandse Plan van de Arbeid werd. Na 1945 
speelde Tinbergen als direkteur van het CPB een 
belangrijke rol in de ekonomische politiek, maar ook 
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toen deed hij dat vanuit de positie van technisch 
adviseur. Deze positie behoedde hem voor eventuele 
politieke beschadiging, in tegenstelling tot Hein Vos 
die in de politieke praktijk ten onder ging. 

Door Tinbergens distantie ten opzichte van de 
politieke praktijk is zijn invloed nooit door hem 
persoonlijk uitgeoefend, maar is die beïnvloeding 
altijd via een intermediair gegaan. In het Interbellum 
was dat vooral Vos en na de Tweede Wereldoorlog Den 
Uyl. 

Als tweede .verklaringsfaktor kan gewezen worden op 
de paradox, die er schuilt in de invloed van Tinbergen 
op de sociaaldemokratische ideologie. Deze was juist 
zo groot door zijn grote afstand tot die ideologie. 
Juist door zijn ondogmatische houding en zijn 
pragmatische instelling in zijn theoretisch werk kon 
Tinbergen in deze periode ideologisch invloedrijk zijn. 

Tinbergens invloed is zo ook deels te verklaren uit 
de ontwikkeling van de sociaaldemokratische beweging 
zelf. Die ontwikkeling is wel omschreven als een 
'ingroei' in de bestaande maatschappelijke en 
ekonomische orde.44) Een steeds verdere integratie van 
de arbeidersklasse in de maatschappelijke orde van het 
Interbellum leidde tot het streven naar een verbreding 
van de arbeiderspartij tot een progressieve 
volkspartij. Deze integratie kreeg haar bekroning in 
de langdurige regeringsdeelname direkt na de oorlog. 
Dit proces ging gepaard met een steeds grotere afstand 
tot de oorspronkelijke ideologische, of zo men wil, 
dogmatische uitgangspunten. Het waren vooral 
Tinbergens ideeën over sociaal-ekonomische ordening en 
sociaal-ekonomische politiek, die de plaats hebben 
ingenomen van de oude ideologie. 

44. Zie voor deze visie o.a. lWielenga 1984: p. 1541. 
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Introduetion 

JAN TINBERGEN 

An A ppraisal of his 
Contributions to Economics• 
BY BENT HANSEN 

3 

PROFESSOR Jan Tinbergen was bom on 12 April 1903. He 
graduated from Leiden University where he also obtained his 
doctoral degree. From 1929 to 1945 he was, with certain 
interruptions, an official of the Netherlands' Central Bureau of 
Statistics. As from 1933 he has also been a professor of 
economics at the Netherlands School of Economics at Rotter
dam·. During the years 1936 to 1938 he served on the staff of the 
League of Nations at Geneva. At the end of World War 11, in 
1945, he was appointed Director of the newly created Central 
Planning Bureau of the Netherlands. He resigned from this 
position in 1955 and has since then - besides teaching and 
research - served as an adviser and consultant to numerous 
governments and international organisations. As from 1966 he 
is the Chairman ofthe United Nation's Comrnittee for Develop
ment Planning. A considerable number of universities have 
awardcd him honorary dcgrccs. 

Thc message that Professors Ragnar Frisch and Jan Tin
bergen were selected toshare the first Nobel Prize in Economics 
was received by the profession with great satisfaction. Few 

• Reprinled with the permission of the Swedish Journal of &onomic:r. 
The original reference: Hansen, Bent, 'Jan Tinbergen : An Appraisal of bis 
Contributions to Economics', Swedish Joumal of Economics, LXXI (1969) 
325-36. 
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contemporary economists are respected as they are. Few, if any, 
can look back to a stream of pathbreaking contributions to 
economics comparable to those achieved by these two men. 
And their work has been so closely related that it was only 
natural that they should share the prize. 

Thus the choice of the Swedish Academy of Science was both 
wise and correct. lt was a happy choice, too, because both 
Ragnar Frisch and Jan Tinbergen increasingty have turned their 
àttention towards development policy, searching for feasible 
solutions to the economie policy problems ofthe poor countries 
and it is in this capacity that they are best known nowadays 
outside the profession. It will always remain a matter of 
subjective judgement what exactly constitutes a great contri
bution to economics and, more generally, to science. But it 
would certainly be most natural for the Academy to consider 
oot only the extension of knowied ge for knowledge's own sake, 
but also its applied aspects, its potential benefits to mankind. 
At a time when funds for civil development aid tend to dry up 
and developed countries self-righteously begin to 'lose patience' 
with their earlier possessions and turn their back to the Third 
World tnes_s, it is gratifying to see tbe problems of the poor 
countries recognised - if not explicitly then certainly by 
iinplications - as the important scientific p~oblem of economics 
rather ïhan tumpikes, double-switching and other esoterie 
matters. Fiisch and Tinbergen have both contributed to the 
pure theory of economics and its applications, for developed 
as weil as under-developed economies. The whole range 
of econorpists, from the celebrities in the ivory towers and 
think-tánks of the rich countries to the anonymous people 
doing the dirty development work in the poor countries, may 
therefore all of them rightly feel that 'our men' have been 
chosen for this unique honour. But nobody will probably feel 
this more strongly and with more justification than the latter 
category. This makes the choice of the Academy particularly 
satisfactory. 

l. Tinbèrgen's stages of development 
lt is cónvenient to divide Tinbergen's activities and contribu
tions to economics into three ·groups which also happen to 
represent consecutive periods of his career (see above). During 
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each period he made pioneering contributions to economics and 
exerted a profound and lasting influence within the field to 
whîch he devoted his attention and energy. During each period 
he helped to set economîcs on a new track. Each time bis 
contributions opened up new vistas for both economie theory 
and economie policy. His work paralleled to some extent that of 
Ragnar Frisch. They were always in close contact and in
ftuenced each other on several occasions. In the sequel we shall 
therefore meet Frisch's name several times. 

The first period includes the years from the end of the 
twenties to World War IJ. This was the period when Professor 
Tinbergen tagether with a few other economists and statisticians 
created econometrics as a science. During the war years 
Tinbergen was by and large isolated from international contacts, 
but he used this time in preparing bimself for the second period, 
the decade 1945 to 1955 when he, as the Director ofthe Central 
Planning Bureau, laid the foundation for modern short
term economie policies. The third period, beginning in the 
middle fifties and, hopefully, continuing many years ahead, 
Tinbergen bas devoted almost exclusively to the methods and 
practice of planning for long-term development, in particular 
of under-developed eountries, and international economie 
cooperation. 

2. The establishment of economefries as a science 
Ragnar Frisch, Jan Tinbergen and lrving Fischer took, in 1930, 
the initiative in the creation of The Econometrie Society. 
According to the Society's constitution it is 'an international 
society for the actvancement of economie theory in its relation 
to statistics and mathematics'. lts main objective should 'be to 
promate studies that aim at a unification of the theoretical
quantitative approach and the empirical-quantitative approach 
to economie problems and that are penetrated by constructive 
and rigorous thinking similar to that which bas come to 
domina te in the natural sciences'. The Econometrie Society 
became immediately a success; it obviously satisfied a deeply
felt need. lt has served as a stimulating centre of quantitative 
economie research. I have quoted the words of the constitution 
of Tbe Econometrie Society rather extensively not only because 
they describe the nature of the direction into which Tinbergen 
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and the other founders of the Society wanted to develop 
economics, but also beca u se they characterise so well Tinbergen's 
own scientific work. 

In addition to this organisational achlevement Tinbergen 
made some of the most fundamental early contributions to 
econometrics. Among them I want in particular to stress the 
discovery of the so-called cabweb theorem and the related 
contributions to dynamic theory, and the attempts of statistica! 
testing of business-cycle theories. 

In uncontrolled, agricultural markets it is usual to find that 
prices and quantities fluctuate in opposite directions. This 
pattem of behaviour is di.fficult to explain in terms of ordinary 
demand and supply theory without making rather artificial 
assumptions of repeated shifts in the demand andfor supply 
curves. In a celebrated article, 'Besti.mmung und Deutung van 
Angebotskurven: Ein Beispiel,' Zeitschriffür National ökonomie, 
1930, Tinbergen (simultaneously with, but independent of, two 
other economists, Hanau and Ricci) pointed out that this 
phenomenon could be explained on the assumption of fixed 
demand and supply curves, provided that supply (production) 
reacts to prices with a time lag of one year. This mechanism is 
now known as the 'cabweb theorem'. Quite apart from in
creasing the understanding of price formation in agricultural 
markets, this innovation in the theory of an isolated market 
had profound repercussions on economie theory in generaL 
Economie theory at that time ran almast exclusively in static 
terms. Genuine dynamic economie theory descrihing a process 
over time was not entirely unknown; Wicksell's and Ra hertson's 
monetary theories are the outstanding examples. But there had 
been few attempts to formalise dynamic theories; Mooreis an 
example. The cabweb theorem thus became a starting point for 
modem dynamic theory with the use of dilTerenee equations as a 
characteristic feature. Tinbergen bimself applied this mathe
matica! technique to the business cycle problem as early as 1931 
in an artiele on the shipbuilding cycle. By thç ~nd of the thirties 
it had become a standard metbod of dynamic analysis in 
economics. 

Professor Tinbergen's second great contribution to 
econometrics was bis pioneering work on statistica} testing of 
business-cycle theories. It resulted in the two volumes, A 
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Method and its Application to fnvestment Activity, and Business 
Cycles in the Unired States of America, 1919-1932, both pub
lisbed in 1939 by the League of Nations, Geneva. He had 
already in 1936 ventured upon a model for tbe Dutch economy, 
see below, and in 1937 he discussed tbe question more generally 
in An Econometrie Approach to Business Cycle Problems, Paris 
1937; the following year he applied his methods in a classical 
artiele 'Statistical Evidence on the Acceleration Principle,' 
Economica 1938. But it is the above-mentioned two volumes 
which stand out as tbe undisputed monument of early empirica! 
macroeconomie model building and tbeory testing. 

Against the background of tbe devastating effects of the 
Great Depression, the League of Nations had, in tbe middle of 
the thirties, asked Professor Gottfried Harherier to submit a 
theoretica! study of the business cycle and investigate the 
ditTerences between various contemporary tbeories. As a second 
stage in this research project Tinbergen was then asked 'to 
confront these various theories with rustorical facts- to subject 
them, in sofaras those facts can be quantitatively expressed, to 
statistica! analysis'. 

In the fust volume Tinbergen explained his metbod and gave 
three examples of its application. The metbod was classica! 
multiple regression analysis combined with Frisch's confinenee 
analysis. Tinbergen's contribution was not in statistica! 
methodology, but in the application of existing statistica! 
methods to macroeconomie problems. The metbods applied 
were crude compared with present-day techniques, and the 
available primary data were highly unsatisfactory for the 
purpose. Nevertheless, Tinbergen's study ofinvestments yielded 
results wh.ich only recent research bas been able to challenge. He 
showed that wbereas residential building is strongty influencèd 
by market rates of interest, the basic determinant of investments 
in railway rolling stock is the rate of profits. He found little 
empirica! evidence to support the acceleration principle which 
in contemporary business cycle theory played a predominant 
role in the discussion of investments. Tinbergen formulated an 
alternative 'profit principle' which via L. R. Klein became a 
widely accepted investment theory among econometricians. 

In the second volurne Jan Tinbergen set up a complete macro 
model for the United States economy in the form of a system 
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of 48 difference equations, definitional relations, etc. Already 
the size of the model was a novelty and its details contained a 
wealth of untraditional ideas conceming economie macro 
relations. lt represented a decisive break with the past in two 
respects. Old-fashioned business cycle theory had always tended 
tothink in terms ofthe various phases ofthe cycle and to search 
for the 'cause' of each one of these pbases. In line with bis own 
early work on tbe business cycle, Tinbergen demonstrated bow 
the cycle could and should be considered a unified, single 
phenomenon to be explained by the properties of a complete 
dynarnic model. There was no longer a question of the 'cause' 
of the business cycle and old-fashioned business cycle theory 
could at most serve as building blocks for such a complete model. 
Secondly, he demonstrated the possibility of descrihing an 
economy in quantitative terms in such a way that oot only may 
developments of the past be better understood, but also that 
forecasts of future developments may be made and policies 
calculated which modify future developments in a desired 
direction. 

lt is no exaggeration to say that these two volumes opened up 
a completely new branch of economics: empirical macro
economics. Keynes' scomful comments branding Tinbergen's 
work as 'alchemy' feil fiat to the ground. Tinbergen's original 
model for the United States belongs now to history. Economie 
macro theory bas been greatly improved and primary statistkal 
data have been made available in an abundance which nobody 
could dream a bout in the thirties. Great progress has, moreover, 
been made in establishing adequate statistica} methods for 
handling the estimation problems which arise in conneetion 
with models ofthis type. But all these developments were partly 
triggered off by Tinbergen's pioneering work, and we shall 
always be in debt to him for initiating this branch of eco
nomics. 

Jt has already been mentioned that Jan Tinbergen presented 
a model for the Dutch economy in 1936. This model is not well 
known. It was originally publisbed in Dutch and an English 
translation was not made available until 1959 (in Selected 
Papers, Amsterdam 1959). It deserves to be mentioned, how
ever, not only because it seems to have been the prototype for 
the later models of the Central Planning Bureau, but also 
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because it is surprisingly modern. The model consists of 24 
equations and it explains dynamically bath price.and volume 
developments. Money wage changes are explained by a neat 
Phitlips-relation! The ra te of change of the money wage ra te is a 
linear function of the ra te of change of consumer prices lagged 
one period, and the level of ernployment. Prices are thereafter 
explained by a number of mark-up equations. Consumption is 
explained (independently ofKeynes) by a relatively sophisticated 
consurnption function, and investments are made dependent 
upon profits. The foreign trade equations, export and import 
functions, have little to team frorn present-day econometrie 
models. Wortd dernand and competitiveness determine the 
volume of exports, while dornestic demands and competitiveness 
determine the various kinds of imports. The main objection to 
the model, in particular from a policy-making point of view, is 
that gaveroment expenditure and taxation are nat integrated 
properly in the model. 

The airn ofthe 1936 model was partly to discover the dynarnic 
properties of the Dut eh economy and partly to construct a basis 
for economie policy decisions. Tinbergen studied the effects over 
time of a series of policy measures (the dynantic multipliers in 
post-Keynesian parlance) but did not at this time formulate the 
multi-target problem the salution of which should become one 
of bis great postwar achievernents. 

3. The foundation of quantilolive short-term 
economie policy planning 
When Professor Tinbergen accepted the directarship ofthe new 
Central Planning Bureau he gave macroeconomie model building 
a new twist. Whilst his pupils and followers, in particular 
Lawrence R. Klein, for a Jong time continued to work on the 
problem originally posed by Tinbergen in his League ofNations 
work, that is, to explain past developments and test conflicting 
theories, Tinbergen himselfshifted the main emphasis to policy 
rnaking. His aim was now to build models which would permit 
reliable forecasts of short-term developments and rationat 
calculation of the policy measures needed for futfilling given 
policy targets. As mentioned above, Tinbergen had already 
tried his hand at this kind ofproblem in 1936 when he discussed 
the problem of counteracting the economie consequences of the 
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great depression for the Netherlands by means of econometrie 
methods. A few other countries worked on the same problem, 
Sweden was one of them, but it goes without saying that 
nowhere were these efforts pursued so systematically and with 
so much vigour and progressas in Tinbergen's Central Planning 
Bureau. lt is difficult to pin down exactly what were Tinbergen's 
personal contributions to 'the Dutch model' and the other 
achievements of the Central Planning Bureau; Ï\s publications 
are usually anonymous govemment documents. We have 
already mentioned, however, that the planning bureau's models 
seem to have grown out of the 1936 model, and there is plenty 
of testimony of the pervasive infiuence he had on all the work 
done by the bureau. lt is in the nature of things that progress in 
economie predietien must be a slow process extending over 
many years, a major reason being that until recently predietien 
bas taken place on an annual basis. Nevertheless, already when 
Tinbergen left the bureau in 1955 it was clearthatit had succeeded 
in building up a model with better predictive capacities than 
anything else at that time. And, although many of the methods 
which he originaJly designed had to be modified and improved 
upon, partly in response to the experience of other countries, 
there can be no disagreement about the teading and pioneering 
role played by Tinbergen's efforts. Most governments in 
Western countries sponsor now work on these lines. From the 
very beginning, the Dutch modelservedas a basis for advice to 
the government concerning the fonnulation of the macro-
policies of the Netherlands. ·· 

Alongside this painstaking work, Tinbergen worked on the 
theoretica! problem of policy making, and in 1952 he made a 
new breakthrough when he publisbed 11ze Theory of Economie 
Policy, foliowed in 1954 by Centralisation and Decentralisation 
in Economie Policy, which created a basis for rationat thinking 

. and quantitative calculation in economie policy. . • 
In the field of economie policy the tradition had always been 

to consider various types of economie policy separately and 
discuss them in relation to partienlar targets. Fiscal policy, 
monetary policy, foreign exchange . policy, Iabour market 
policy, etc., feil apart into so many different poli ei es; policy 
targets related to the price level, employment, the balance of 
payments, iocome distribution, etc., were often dealt with in 
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isolation, subject to one or another of the above-mentioned 
policies. Even when actual developments forced econorrusts to 
consider several targets simultaneously, such as the problem 
of keeping the price level stabie during full employment, no 
metbod existed for tackling such multi-target problems syste
matically. Inspired by a memorandum submitted by Ragnar 
Frisch to the United Nationsin 1949 ('Price-Wage-Tax-Subsidy 
Polides as Instruments in Maintaining Optima) Employment'), 
Tinbergen gave a precise formulation of the multi-target 
problem and showed how its salution depended upon the 
simultaneous, coordinated use of a sufficient number of 
appropriately chosen instruments. He dealt with both the case 
of absolute targets and the case of maximising a given social 
preferenee function, and solved a number of problems related 
to the efficiency of policy instruments, centralisation and 
decentralisation of policy decisions, and other matters. His 
discussion was confined to so-called quantitative changes in the 
economy whereas problems related to changes in the economie 
system as such were left aside. Other authors have continued 
and extended Professor Tinbergen's basic work which today is 
considered the obvious starting point for any discussion on 
generat macroeconomie policy problems, although it is a curious 
fact that it took about fifteen years for the Anglo-Saxon 
economists to recognise the importance ofthe Tinbergen theory 
öfeconc;>mic policy. 
· Itis both interesting and illuntinating to compare Tinbergen's 
theóry of economie policy with the so-called modem welfare 
econornics on which tbe Anglo-Saxon academie economists 
coneentrated during the forties and fifties. The latter was mainly 
concerned with Pareto-optimal situatioos in science tietion 
societies of perfect competition aod was developed into an 
extremely clegant and technically refined body of theorising; it 
bas, · ho Wever; proved itself rather sterile and difficult to apply 
to practical policy problems. Tinbergen's theory of economie 
policy is quite simple, but it is concerned with the actuat macro
policy targets of politicians in actually existing econonties, and 
bas proved powerfut and applicable to current policy problems. 
This is a characteristic feature of all the scientific work of 
Tinbergen. He bas never been very much interested in esoterie 
theorising for theory's own sake. His preoccupation bas always 



46 

been quantification and empirica] application- an obvious thlng 
in the natural sciences but not in economics- and as soon as a 
metbod 'works' empirically he does not waste time on further 
theoretica! refinements, obviously believing that marginal 
returns are rapidly falling. The tour de force whlch econometrics 
bas taken after his early application of simpte least squares 
methods via complicated statistica} methods and back again to 
improved least squares methods bas, therefore, seen little of 
active participation from the side of Tinbergen. For bim the 
basic economie problems to be tackled have been so many and 
so large that frontal attacks on a broad scale by means of crude 
methods look much more rewarding than intensive studies of 
small isolated probieros by rneans of hlghly refined methods. In 
the childhood of the automobile the Preneb engineer Panhard 
once commented upon the newly invented manual (un
synchronised) gearbox: 'It is brutal, but it works.' Although 
brutality is the last thlng one would associate with Tinbergen, 
Panhard's comment certainly applies to Tinbergen's economie 
methods. 

In addition to hls theoretica} studies on economie policy, 
Professor Tinbergen bas also worked on practical problems in 
line with the principles laid down by the theory. A large number 
of quantitative policy probieros were presented and solved in the 
volume, Economie Policy; Principles and Design, Amsterdam 
1956. Many of these problems derived from bis work wîth 
concrete Dutch policy problems in bis capacity as advisor to bis 
govemment. 

4. Planning for development and economie cooperation 
By the middle of the fifties Professor Tinbergen shifted bis field 
of interest more and more to the problems of economie co
operation and development. His interest in economie co
operation was closely related to the creation of the Benelux and 
the European Common Market, but with respect to develop
ment it was in partienlar the problems of poor countries which 
attracted bis attention. These were, of course, the burning issues 
of the postwar period, but certainly Professor Tinbergen was 
also led in thls direction by bis idealistic views on mankind and 
hls deep devotion to humanitarian activities. He bas always 
feit that in working on development problems in poor countries 
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and devoting bis life to improving economie conditions in such 
countries he would help to repair some of the evtls of colonial 
oppression and pay off some of the debts of the old colonial 
powers- including bis own country. 

Tinbergen's scientific contributions to the theory and practices 
of long-term economie planning for growth are typically 
Tinbergian in the sense that he bas been looking for simpte, 
crude methods that 'work' under the primitive conditions of 
policy-making in underdeveloped countries. Here again the 
contrast to contemporary work by mathematical economists, in 
particular in the United States, is striking. Although he is 
bimself an excellent mathematician, Tinbergen bas taken little 
part in the discussion of topics like optima! growth paths, 
tumpike theorems and dynamic efficiency. Being essentially an 
extension of modem welfare theory these theoretica] refinements 
have so far had little practical importance for development 
planning. Tinbergen's long-term planning roodels have been 
designed on the basic assumptions that only a minimum of 
statistica] information is available, and that the skill of planners, 
administrators and politicians is limited. His contributions are 
scatteredover several hooks and a large number of memoranda 
and papers submitted to govemments and international 
organisations, and some of his ideas ex.ist mainly as oral 
tradition. Three main types of models can, however, be dis
tinguished. 

The jirst model can be characterised as 'planning by stages'. 
A simpte macro model of the Keynes and Harrod-Domar type 
is fust used to deterrnine the total investment and savings 
requirements for the planning period considered. After this 
follows a sectoral stage where the total volume ofinvestments is 
distributed by sectors through applications of a small input
output model and sectoral capitai-output coefficients. This 
stage may, depending upon the special circumstances, be 
foliowed by a regionat stage. The final stage consists of the 
choice of concrete investment projects within each sector 
according to investment criteria wh.ich depends upon the policy 
targets ofthe country. Under favourable circumstances planning 
can thus follow a recursive chain, but if necessary iteration may 
lead to a consistent solution. This is probably still the most 
widely used model for planning in underdeveloped countries. 
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lts obvious drawbacks are that it does not eosure efficiency in 
the economie· system; and that it does not plan for the imple
mentation in terms of instruments to be used. An otherwise 
consistent plan may not he possible simply because the necessary 
instruments (tax and credit policies, for instance) are not 
available at the given level of development. Moreover, it is not 
always easy to reach a consistent solution, in particwar with 
respect to foreign trade. 

The second type of model takes better care of the last men
tioned difficulties. Since a growing number of underdeveloped 
countries now are equipped with computer facilities it becomes 
possible to work with larger systems of simultaneous equations. 
Tinbergen bas, therefore, designed models where the fust and 
the second stage in the fi.rst model are lumped tagether and 
where policy instruments are incorporated more explicitly in 
the solution. This type of model bears close resemblance to the 
so-called repercussion models upon which Ragnar Frisch 
worked during the fifties and sixties and is a combination of 
Harrod-Domar, Keynes and Leontief input-output models. 
Still, however, this model type does not imply any kind of 
optimisation with respect to choice of cammodities to he 
produced and/or traded, choice of technique, etc. 

The third type of model, the. so-called semi-input-output 
method, was designed to evereome all these deficiencies. lt 
differs radically from the other approaches by starting out from 
the individual projects and simply letting the macro-plan emerge 
as the sum of micro-plans. The idea bere is fust of all to let 
project appraisal be based on shadow prices, and in order to 
work with observable shadow prices the model eentres on the 
international sectors and international commodity prices, and 
tbus brings the problem of competitiveness at international 
prices into the planning process right from the beginning. By 
means of a truncated input-output model, based on engineering 
data, each investment project in international sectors is con
verted into an investment block containing the original project 
and all the necessary complementary investments in dornestic 
sectors. These investment blocks farm the basis for investment 
appraisal. Through concentrating on the investment projectsin 
the international sectors it farces the underdeveloped countries 
to face the problem of concrete investment projects squarely, 
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and to think in terms of competitiveness in foreign trade. at the 
same time as it requires a minimum of data about existing 
conditions in the country. 

Thesemi-input-output method is probably Tinbergen's most 
ingenious contribution to planning. On the theoretical level it 
does, however, run into some troubles not only with respect to 
national sectors where observable shadow prices do not exist. 
but also with respect to the demand management policies 
necessary to balance the economy. Attempts to apply the 
metbod have run into practical difficulties in determining the 
international prices needed for the investment block appraisals. 
The concept of international prices is not a simpte one as soon 
as we leave the basic raw materials and agricultural products 
and turn to manufactured and semimanufactured goods. 

These practical difficulties should not. of course, be taken as 
an argument against the metbod as such. Any metbod of 
planning which aims at efficiency in production must uildertake 
appraisals of all available investment projects, and for such 
appraisals appropriate price information is needecl. They do. 
however, have a hearing upon the whole idea of planning for 
efficiency in resource allocation in underdeveloped countries. 
Given the production frontier of the country - quite apart from 
scarcity of capita I, shortage of competent engineers and lack of 
information about technica! possibilities may make the frontier 
lie far inside that of the developed countries - a country may 
simply nothave the specialists (in marketing) needed for finding 
the optima! point on its frontier. Lack of technical knowledge 
and inefficiency within the given technica! knowledge are both 
of them characteristics of underdevelopment. To be sure, T. W. 
Schultz has argued that peasants in underdeveloped countries 
are highly efficient within their prirrutive knowledge. He is 
probably right in that, and his argument extends presumably 
to all traditional sectors. But it does not apply to development 
beyond traditional methods in traditional sectors, and this is 
what matters in development planning. 

It goes without saying that what has been said in the last 
paragraph does not imply that developing countries should pay 
no attention to the problem of efficiency. On the contrary, there 
is by far too much unnecessary inefficiency in developing 
countries which could be removed and thus greatly help to 
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promate growth. But it does imply that one should be carefut in 
condemning such countries for inefficiency, and it raises the 
question of which planning methods (everything taken into 
account) are the most efficient on es: the brutal methods that 
work, or the refined ones that do not work. 

This leads us back to the appraisal of Tinbergen's planning 
methods and bis efforts for promoting planning all over the 
Third World. lt is by no means unusual tomeet people who 
rnaintaio that so far, planning by underdeveloped countries in 
genera!, and Tinbergen's methods in particular, on balance have 
done more harm than good. For several reasoos this judgement 
is bothunfair and wrong. 

People who condemo planning by underdeveloped countries 
take very often as their basis of comparison an ideal state where 
both planners and politicians are perfect. This comparison is 
unfair and overlooks that a basic problem in developmcnt 
policies is exactly that planners and politicians generally are 
underdeveloped,1too. Moreover, governments in underdeveloped 
countries are usually weak and politically iocapabie of taking 
vigorous, rationat measures. The relatively disappointing 
performances of the Third World during tbe Development 
Decade have been caused much more by bad internat policies 
and implementation than by bad planning or external diffi
culties. Without people like Tinbergen, and tbeir patient, 
indefatigable efforts things would, however, have been even 
worse than they are. Those people and their methods should not 
be blamed for the fotlies and imperfections of governments and 
politicians in underdeveloped countries. 

Moreover, Tinbergen's crudest model, the stage method, has 
in most cases been applied to entirely undeveloped or highly 
underdeveloped countries. In such countries there are often 
striking natural advantages wh.ich have never been exploited, 
and planners do not need refined optimisation roodels to un
derstand that such natura] advantages should be exploited. It 
takes only the back of an envelope to tigure out that the 
Euphrates Dam in Syria is a sound economie proposition, and 
nobody could ever be in doubt that oil drilling was the right 
thing to embark upon in Abu Dhabi. Some infrastructure is a 
conditio sine qua non for development. If raw materials are 
available it would be strange if cement, fertilisers and similar 
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products with very high transport costs were pot socially 
profitable. Even without explicit optimisation procedures the 
possibilities for going seriously wrong at this level of develop
ment may therefore be relatively small. The real problems arise 
when all obvious natural advantages have been exhausted and 
the most urgent infrastructure is erected. This is the stage of 
development where advantages have to be created. Even if 
market forces are strong and the animal spirits of private 
entrepreneurs are high we may still need planning to take care of 
externalities. And where private initialive is dormant or ruled 
out for institutional or ideological reasans the government wi11 
have to continue being the primus motor of development. Both 
the East, the West and the Third World are still waiting for 
samebody to discover the metbod which wiU work at this level 
of development. Although it certainly is a limitation of Tin
bergen's crude planning methods that they apply best, or, 
perhaps only to highly underdeveloped areas, it should on the 
other hand be recognised that these are exactly the areas that 
have been most urgently in need of planning and where the 
methods actually have been applied. 

5. Other contributions 
Since the thirties Tinbergen has contributed to the salution of 
many problems other than those now discussed. He has always 
taken part in the current international de bate and bas worked on 
issues such as national accounting, imperfect competition, 
stability in economie systems, nonlinearities in cyclical models, 
international factor price equalisation, the theory of interest, 
international commodity agreements, the empirica! determina
tion of demand, supply, and substitution elasticities, problems 
of education and growth, tariff unions, balance of payments 
problems, optimum problems in savings and choice of tech
niques, just to present an unsystematic sample of topics. Since 
these contributions, brilliant though they very aften are, cannot 
be said to have the quality of outstanding innovation, I mention 
them here only in passing. 

6. Conclusions 
It must have been quite a problem to select the first Nobel Prize 
Laureate(s) in Economics. During the last forty years economics 
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have made great progress and are today the only one of the 
so-called social sciences that begin to deserve the name of a 
science. A number of contemporary economists have con
tributed significantly to this development and could have been 
selected with the full approval of the profession. It would, 
however, even amongst this group be difficult to find a more 
worthy candidate than Jan Tinbergen. From the survey given 
bere it appears that on no less than six occasions bas he brought 
econom.ics a large step forward. Thus, 

(i) he was a pioneer in modem economie dynamics; (i i) he 
helped to establish econometrics; (iii) he is the founder of 
empirical macroeconomics; (iv) he contributed decisively to 
create the modem techniques of economie forecasting and 
prediction; (v) he is the founder of the modem theory of 
economie policy; (vi) he bas contributed significantly to modem 
development planning in backward countries. 

Tinbergen is a truly Schumpeterian figure in economics. A 
man who bas triggered off developments in many different 
directions. 

1t remains only to be said, that the humanitarian idealism 
which Nobel wanted to reward bas no representative in our 
profession so fine and nobleas Jan Tinbergen. As much as he is 
respected in the privileged world, he is beloved by the under
privileged, the underdogs. Atways at their service, always on 
their side, always working on improving their conditions, 
Tinbergen would be an equally worthy candidate for the Nobel 
Peace Prize. 
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4 
Tussen elitisme en egalitarisme 

PROF. DR. J. PEN 

lnleidin~ 

Iedereen weet dat Tinbergens werk geïnspireerd wordt 
door twee opvattingen. de ene methodologisch. de andere so
ciaal. Enerzijds het idee. of de hoop. dat de economische sa
menhangen kenbaar zijn volgens de methode der natuurwe
tenschappen. Grootheden moeten liefst worden gemeten. en 
de samenhangen moeten kwantitatief worden vastgesteld. 
Anderzijds de wens dat de wetenschap. als het even kan. in 
dienst moet staan van de sociale vooruitgang. De economie 
moet de instrumenten vcrschafTen voor de door de politicus 
vast te stellen doeleinden. Tegelijk stelt Tinbergen. als bur
ger. zijn eigen doeleinden vast: de volledige werkgelegen
heid. de rechtvaardigheid. de verbetering van het lot der 
minstbedeelden. speciaal in de arme landen. De wetenschap 
kan weliswaar zelf geen waardeoordelen uitspreken (die zijn 
immers niet falsifieerbaar). maar waardeoordelen spelen wel 
een rol bij de keuze van de probleemstellingen. de keuze der 
relevante feiten. de keuze der te onderzoeken samenhangen. 
,.Waardevrije" wetenschap is in die zin dan ook een onmo
gelijke opgave. Sommigen betreuren dat. maar Tinbergen 
niet. Hij beschouwt ethische motivatie en praktische rele
vantie als kenmerken van de betere wetenschapsbeoefening. 

Egalitarisme 

Over Tinbergens normatieve kader gaat deze bijdrage. Het 
is de ideeënwereld van de sociaal-democratie. De rechtvaar
digheid staat bij sociaal-democraten hoog aangeschreven. Er 
bestaan. ook binnen die maatschappijbeschouwing. nog 
weer vele varianten en nuances. maar het lijdt geen twijfel 
dat de sociaal-democratische varianten alle egalitaristisch 
van aard zijn. Tinbergens eigen variant van het egalitarisme 
gaat zeer ver: wat hij het liefst zou zien is een gelijk welzijn 
voor alle mensen. Natuurlijk is dat ideaal in werkelijkheid 
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nooit bereikbaar. al was het maar omdat sommige mensen 
van nature gelukkiger zijn dan andere. en het domme toeval 
speelt ook een grote rol. Sommige individuen worden door 
het ongeluk achtervolgd. Maar de samenleving moet liefst zo 
worden ingericht dat individuele tegenslagen. zoals ziekte en 
invaliditeit. worden gecompenseerd in het inkomen. en ver
der moeten sociale groepen zoveel mogelijk een gelijk wel
zijn kunnen bereiken. Tinbergen neemt zeker geen genoegen 
met .,gelijke kansen" aan de start van iemands individuele 
loopbaan. want deze vorm van .. gelijkheid" bevoordeelt de 
schranderen en de handigen en degenen die het geluk mee 
hebben. Dat brengt Tinbergen op gespannen voet met be
paalde varianten van het liberalisme. omdat men daar meer 
geneigd is zich neer te leggen bij het feit dat onderwijssyste
men. concurrentiesystemen en hiërarchische systemen juist 
die mensen die toch al over meer talenten beschikken dan 
anderen. in een steeds gunstiger positie brengen. Hij is strikt 

egalitaristisch in die zin. dat het welzijn van de minder be
deelden door de maatschappelijke systemen bij voorrang 
moet worden bevorderd. Het solidarisme. dat de minstbe
deelden een zeker minimum-niveau van welzijn tracht te ga
randeren maar daarboven welwillend staat tegenover aan
zienlijke verschillen in inkomen en vermogen. wordt door 
hem als te zwak verworpen. 

In de praktijk komt Tinbergens standpunt er op neer dat 
er aanzienlijke sociale voorzieningen behoren te worden ge
troffen. dat het onderwijs zich het lot der achterblijvers be
hoort aan te trekken. en dat de inkomensverschillen de las
ten van het beroep behoren te weerspiegelen. Dit laatste is 
door Tinbergen uitgewerkt in een aantal kwantitatieve stu
dies. Daarbij doen zich twee beperkingen voor: de norm 
slaat niet op individuen. want dat is niet haalbaar. maar op 
gr9epen: en de optimale inkomensvcrdeling kan afwijken 
van de rechtvaardige in die gevallen waarin de rechtvaardig
heid reacties oproept. bij voorbeeld aan de aanbodkant. die 
te veel schade toebrengen aan het totale inkomen. Er kan dus 
een zekere wringing optreden tussen het egalitaire ideaal en 
de harde praktijk des levens. maar het ideaal blijft overeind 
en het is een van de taken van de economie om het conflict 
te verzachten. We moeten blijven zoeken naar beleidsinstru
menten die de afwijking tussen het optimale en het recht-
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vaardige verkleinen. 
Eén van die mogelijke instrumenten. waarvoor Tinbergen 

vrijwel als enige de aandacht heeft gevraagd. is de talenten
belasting. Deze fiscale ingreep gaat zeer ver. al was het maar 
omdat de overheid van alle mensen de talenten moet meten 
en registreren. Toch past de heffing logisch perfect in Tin
bergens waardesysteem. Getalenteerde mensen zijn aan de 
maatschappij een belasting verschuldigd opdat het welzijn 
egalitair wordt verdeeld. Het moet een .. lump sum"-heffing 
zijn opdat de prikkel tot werken niet wordt aangetast. want 
Tinbergen houdt niet van luiheid. Weliswaar stuit een der
gelijke heffing op ernstige bezwaren. en zulks met name om
dat het talent bij de huidige stand van de psychologie niet 
kan worden gemeten. Voor zover capaciteiten enigszins kun
nen worden gekwantificeerd. doet zich het vervelende pro
bleem voor dat de scheiding tussen het aangeboren talent en 
de: aangeleerde inkomensverwervende capaciteit niet kan 
worden geoperationaliseerd. De talentenbelasting is dus geen 
praktisch voorstel. maar Tinbergen hoopt wel dat de weten
schap zich zover zal ontwikkelen dat het er nog eens van zal 
komen. 

Elitisme 

Al het voorgaande is dus strikt egalitaristisch gedacht. en 
het lijkt op het eerste gezicht vreemd om Tinbergen elitisti
sche opvattingen toe te schrijven. En inderdaad zal men bij 
Tinbergen nergens de elitistische stellingname aantrefTen dat 
de maatschappij wordt geregeerd door een kleine gesloten 
groep. die zich zelf in stand houdt (Mosca. Pareto. M ichels). 
Noch ook ziet hij een kapitalistische machtsconcentratie die 
de wetten maakt. de staat beheerst en de inkomensverdeling 
naar haar hand zet- dat marxistische idee valt slecht te rij
men met het .. werkelijk bestaande kapitalisme" in de demo-

cratieën. waar de wetten veeleer de zwakken begunstigen dan 
de eigenaren. De uitholling van het eigendomsrecht is in de 
verzorgingsstaat veel verder voortgeschreden dan met de 
marxistische diagnose strookt. Tinbergen ziet nog wel uit
buiting. maar dan eerder uitbuiting van het ene type arbeid 
door het andere: een heel stuk van de inkomensongelijkheid 
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bestaat in ongelijkheid tussen arbeidsinkomen. Zijn theorie 
is er op gericht dat verschijnsel te begrijpen en daardoor te 
verminderen. 

Maar een andere variant van het elitisme is inderdaad bij 
Tinbergen aan te treiTen. Het is de sociaal-democratisèhe op
vatting dat het land geregeerd en de beschaving vooruit ge
bracht moet worden door een groep van uitverkorenen. Dat 
.. uitkiezen" strookt overigens met de etymologie van het 
woord .. elite". De voorhoede is een culturele en morele 
voorhoede. en de maatschappij behoort zo te worden inge
richt dat deze voorhoede maximale kansen krijgt om haar 
functie uit te oefenen. De andere mensen krijgen maximale 
kansen om deze voorhoede te volgen. en straks ook op te vol
gen. De elite mag dan het tegendeel zijn van een gesloten 
groep. maar zij is wel degelijk aanwezig en zij bepaalt. als al
les in orde is. de richting van de maatschappelijke ontwikke
ling. 

Dit culturele en morele elitisme komt bij Tinbergen op 
verschillende manieren naar voren. In de eerste plaats is het 
in herent aan zijn wetenschapsopvatting. De wetenschap 
speelt een strategische rol in de vooruitgang- niet alleen in 
de sociale vooruitgang maar ook tcch nisch. Zo moet de nieu
we techniek. die energie bespaart en het milieu redt. worden 
uitgedacht door wetenschapsmensen. In die wereld heerst. 
alle democatisering ten spijt. nog steeds een uitgesproken 
hiërarchie. De een is een stuk creatiever dan de ander. Voor 
iemand die uit de natuurkunde komt. spreekt dat vanzelf. 
(Een uiterst onaangename bijkomstigheid is daarbij dat juist 
de creatiefste natuurkundigen. mensen van Tinbergens eigen 
generatie. de wereld op de rand van de nucleaire afgrond 
hebben gebracht- een element in Tinbergens opvatting over 
de culturele crisis. maar daarover nader.) 

Elitaire ideeën zijn vervolgens nauwelijks te vermijden als 
het over het onderwijs gaat. en het onderwijs speelt bij Tin
bergen bijna een even centrale rol als de wetenschap. Het on
derwijs moet jonge mensen in staat stellen hun capaciteiten 
volledig te vormen en te benutten. liefst tot de grenzen van 
hun individuele mogelijkheden. Dat is goed voor die jonge 
mensen. en het is goed voor de samenleving. en het is ook 
goed voor de inkomensegalisatie. Nu menen sommige aan
hangers van het egalitarisme wel eens dat alle mensen .. ei-
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gen lijk" gelijk zijn. ofbehoren te zijn. maar in feite zijn men
sen. in vele opzichten. ongelijk. Soms zelfs in hoge mate on
gelijk. Ze hebben uiteenlopende capaciteiten. Dat blijkt 
overduidelijk op diverse plaatsen in de maatschappij: rond 
het biljart. op het voetbalveld. op het concertpodium. He
laas blijkt het ook in de scholen. Er bestaan goede en slechte 
leerlingen (scholieren, studenten). Er bestaan hinderlijke 
verschillen in intelligentie. oplettendheid. belangstelling. 
doorzettingsvermogen. Er bestaan hoogst hinderlijke ver
schillen in leerplezier-dat plezier is bij veel kinderen en jon
ge mensen namelijk nogal negatief. Zij balen dus van het on
derwijs. spijbelen bij het leven. en na een tijdje balen ze van 

het hele sociale gebeuren. Zij sturen zich zelf de bijstand in. 
Dat is geen prettige gedachte voor degenen die graag zouden 
willen dat de jonge mensen h·un capaciteiten vergroten en be
nutten. tot de grenzen van hun menselijke mogelijkheden. 
Het verschijnsel van de .. drop-outs" heeft zulke vormen 
aangenomen dat het niet langer kan worden afgedaan als iets 
wat je in de puberteit wel eens ziet. en wat vanzelf weer over 
gaat. Het vormt een zelfstandige bijdrage aan de cultuurcrisis 
waarin wij volgens Tinbergen leven. Maar ook afgezien van 
deze extreme vormen van een falende onderwijscultuur is de 
ongelijkheid der .. onderwijsontvangers" telkens weer teleur
stellend voor de egalitaristen. Ik spreek uit ervaring als ik zeg 
dat we ons bij deze ongelijkheid moeten neerleggen. al kost 
het de egalitarist moeite. 

Spanning 

Wie, zoals Tinbergen. wel graag zijn geloof in de vooruit
gang zou willen behouden. moet dan ook nog hopen dat de 
beste leerlingen in het onderwijsstelsel de beste kansen krij
gen. Maar tevens vergt de rechtvaardigheid dat de .,kansar
men" en de minderbegaafden niet te veel achterop raken. 
Elitisme en egalitarisme raken hier licht op gespannen voet. 
In de praktijk vinden we wel compromissen die de tegenstel
ling versluieren. althans zolang het onderwijs over genoeg 
geld beschikt. maar in tijden van financiële krapte komt de 
keuze. zoals vele andere. duidelijker op tafel. Moeten we 
prioriteit verlenen aan de jongelui met talent of moeten we 



60 ----------

de scholen gebruiken om achterstanden in talent en sociale 
omstandigheden te compenseren? Moeten we de voorkeur 
geven aan harde. praktijkgerichte opleidingen of aan zachte 
opleidingen. die nivellerend werken op de inspanning van de 
leerlingen? Het blijven moeilijke keuzen. 

Een soortgelijk dilemma zien we op het terrein van de cul
tuur. Tinbergen koestert. zoals alle sociaal-democraten van 
de oude stempel. het ideaal van de verbreiding van de cul
tuur onder alle mensen. Dat is een anti-elitair standpunt. 
Over de precieze invulling van dit ideaal kan nog verschil
lend worden gedacht- Tinbergen denkt eerder aan de liefde 
voor de natuur (NJN) dan aan Beethoven - maar zoveel is 
zeker dat het gaat om een sobere. maar toch spirituele le
vensstijl. Dat heeft iets elitistisch. De massa dient beschaaf
der te worden. en zich niet. onder invloed van het eigen lood
zware gewicht. te laten neerdrukken naar vulgaire genoe
gens. Massificatie is niet goed. 

Tinbergen heeft er bij verschillende gelegenheden blijk 
van gegeven dat hij dat gevaar zeer groot acht. Hij denkt 
daarbij vooral aan de commerciële invloed op de massacul
tuur. Vanuit deze hoek zijn krachten aan het werk die her
inneren aan het samenspel van inkomens en bestedingen in 
een keynesiaanse depressie: van kwaad tot erger. Het begint 
met een neiging tot materialisme en hebzucht. maar het 
wordt al gauw sensatiezucht en agressie. De slechte neigin
gen van de mensen worden aangemoedigd door hele bedrij Is~ 
takken: de brouwerijen. de popmuziek. de hasjcultuur. en 
vooral de uitgeverijen en de filmindustrie. Geweld en porno
grafie hebben zich van de media meester gemaakt. De nor
men zijn eerst verschoven en worden vervolgens in het ge
heel niet meer nageleefd. Het is speciaal de jeugd die door 
deze vicieuze cirkels wordt bedreigd. Wij leven. volgens Tin
bergen. dan ook in een diepe cultuurcrisis. gekenmerkt door 
bandeloosheid. wetteloosheid en geweld. 

Op zich zelf is een dergelijke sombere diagnose van de 
.,geest" van de eigen tijd geen uitzonderlijk verschijnsel (J. 
Huizinga. Ortega y Gasset). Het kornr.veel voor bij idealisten 
-hoe hoger het ideaal. hoe waarschijnlijker de teleurstelling. 
Het opmerkelijke zit evenwel bij het feit dat de sombere dia
gnose meestal wordt gesteld vanuit de anti-egalitaristische 
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hoek: het vulgus heen zich van het openbare leven meester 
gemaakt. dus kan men nauwelijks iets anders verwachten. 
Tinbergen kiest een andere invalshoek : niet de .. massa" is 
slecht - het woord komt bij hem niet voor-, maar het sa
menspel van krachten dat typerend is voor een gecommer
cialiseerde cultuur. Het leidt tot vergroving. afbraak en ver
loedering. Dat samenspel moet dan ook worden doorbroken. 
en daarvoor hebben wc de overheid nodig. 

Dus moet de overheid. volgens Tinbergen. de cultuur niet 
slechts positief bevorderen; zij behoort ook de verloedering 
afte remmen. Het model dat hem daarbij wel eens voor ogen 
heeft gestaan is dat van de filmkeuring. Die had liever niet 
moeten worden afgeschaft. Soortgelijke keuringen zouden 
misschien overwogen kunnen worden op het terrein van boe
ken en tijdschriften. In ieder geval behoort de anti-porno
wetgeving strikt te worden nageleefd. 

Zulke suggesties- reeds gedaan in de jaren zestig!- hebben 
Tinbergen in conflict gebracht met de liberalen. maar ook 
met de libertijnse stroming binnen het egalitarisme. Er werd 
hem verweten dat hij de censuur wilde instellen. Formeel 
kan zo'n verschil van inzicht soepel worden opgelost. omdat 
Tinbergen natuurlijk een open oog heeft voor de praktische 
en de morele bezwaren van de censuur. Maar op de achter
grond blijft een verschil van gevoelens bestaan; Tinbergen is 
geen libertijn en ook geen culturele egalitarist. Zijn concep
tie van de beschaving heeft een elitistische inslag. Alleen 
door een elitistische strategie kan de beschaving nog enigs
zins worden gered. 

lnkomens,·erdeling 

Gelukkig is het allerminst zo. dat er alleen maar spannin
gen bestaan tussen Tinbergens elitisme en zijn egalitarisme. 
Op één essentieel punt leven ze in harmonie met elkaar en 
dat betreft de rechtvaardige verdeling van de arbeidsinko
mens. Zoals bekend. komt zijn rechtvaardigheidsnorm erop 
neer dat de lusten en lasten van de functie weerspiegeld be
horen te worden in de inkomens. zodat het welzijn. althans 
per groep. wordt geëgaliseerd. De feitelijke ontwikkeling gaat 
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in deze richting in zoverre het onderwijs er in slaagt de hoger 
opgeleiden minder schaars te maken en de lager opgeleiden 
schaarser. Dat is marktconform en zelfs neoklassiek gedacht. 
Deze. in wezen voor de hand liggende. zienswijze heeft ech· 
ter een verrassende implicatie die vaak over het hoofd wordt 
gezien. Mensen met zéér ongelijke bekwaamheden. zéér on
gelijke opleidingsniveaus en zéér ongelijke functies kunnen 
niettemin hetzelfde inkomen verdienen. De Tinbergiaanse 
elite is een functionele elite. De uitverkorenen functioneren 
in de bedrijven. in de vrije beroepen. in het onderwijs. in de 
wetenschap, maar hun inkomens zijn neoklassiek genivel
leerd tot het peil van de gewone mensen. Uit een sociaal oog
punt is iedereen gewoon geworden. Op straat. in de winkels. 
in de woningen en in de leg:;ers van de inspecteur van de in
komstenbelasting zijn de standen verdwenen. Er bestaan nog 
slechts individuen die .allemaal verschillend zijn. 

Dat oude sociaal-democratische ideaal is nog lang niet be
reikt, maar Tinbergen heeft laten zien dat het geen utopie 
behoeft te zijn. De westerse .samenleving heeft in de naoor
logse periode een flink stuk van de weg naar het ideaal afge
legd. Wat Nederland betr~ft: tussen 1938 en nu is de onge
lijkheid van de secundaire inkomensverdeling ten minste ge
halveerd. Dit geldt reeds als we letten op de inkomensont
vangers. Letten we op het besteedbaa.r in komen per consu
ment dan is de ongelijkheid nog heel wat meer afgenomen. 
De tegenstanders van dit proces. dus de echte elitisten, noe
men het .. nivellering". een pej_oratieve uitdrukking. Tinber
gen ziet er daarentegen vooruitgang in. De verkleining van 
de ongelijkheid geschiedde goeddeels conform het marktge
beuren. Het past dus in de ondernemingsgewijze produktie
vorm. Bovendien klopt deze ontwikkeling met de voorkeu
ren van de meeste burgers. Dat past in de parlementaire de
mocratie. 

Het proces is nog steeds aan de gang. al zijn er intussen 
hoogst storende factoren opgetreden. De depressie is daarvan 
de ergste: deze bevordert de ongelijkheid tussen werkenden 
en werklozen, remt de egalisatie der arbeidsinkomens. maakt 
de winstinkomens een stuk ongelijker (negatieve inkomens 
voor kleine zelfstandigen!) en bedreigt de sociale voorzien in-
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gen. Wil de ontwikkeling naar een betere maatschappij door
zetten dan moet voor alles de depressie uit de wereld. Daar
over wil ik het hier niet hebben. ook al liggen er in het werk 
van Tinbergen aanwijzingen hoe regeringen dit probleem 
moeten aanpakken en hoe niet. 

Als de inzinking wordt overwonnen zal de samenleving 
waarschijnlijk opnieuw de weg inslaan naar meer egalitaire 
verhoudingen. Wij moeten hopen dat het elitaire element in 
de culturele en morele situatie kan worden gecombineerd 
met de verkleining der sociale verschillen- een ontwikkeling 
in de geest van Tinbergen . 

:::. : :: :: :·. ,• . . . . . . 
:: ·: . . 

J. Pen 
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5 
Jan Tinbergen als modellenbouwer 

PROF. DR. P. DE WOLFF 

Als een der eersten begon Tinbergen in de jaren derlig met het ontwikkelen van economische 
modellen die een beschrijving van de werking van de economie van een land als geheel gaven 

en gebruikt konden worden ter ondersteuning van de economische politiek van de overheid. Dit 
werk vond toepassing toen direct na het einde van de oorlog het Centraal Planbureau werd 
opgericht. waarvan Tinbergen de eerste directeur werd. In 1955 verliet Tinbergen het CPB. 

waarna zijn aandacht zich in het bijzonder richtte op de ontwikkelingseconomie. In dit artikel 
wordt de rol van Tinbergen als grondlegger en bouwer van economische modellen nader belicht . 

lnll'iding 

De redactie \·an J:'SJJ heell mij gevraagd ter gelegenheid \'an 
Tinbergens tachtigste vcrjaardag een bijdrage te le\·eren on~r de 
rol die hij heeft vervuld als bouwer van economische modelle11. 
Ik heb dezeuitnodiging graag aanvaard. niet alleen om zodoende 
uitdrukking te kunnen geven aan mijn vreugde dat het hem ver
gund is op zo hoge lceliijd en in goede gezondheid nog steeds al·· 
tierte kunnen zijn op vakgebied. Maar ook omdat zijn stuwende 
rol bij de houw van ma<.:ro-economische modellen in Je tweede 
helft van de jaren dertig op gang is gekomen. een periode waarin 
ik het genoegen heh gehad onder zijn leiding te mogen werken. 
waardoor ik die rase in de ontwikkeling van nabij heb mogen 
mecmakl·n. 

Zonder overdrijving kan worden gesteld. dat er weinig gebie
den van de economie zijn aan te geven waartoe Tinbergen in de 
meer dan vijltigjaar dat hij zich met economische vraagstukken 
heeft beziggehouden. geen bijdrage heeft geleverd. llij het in
drukwekkende oeuvre. dat hij in die periode tot stanu heelt ge
bracht. stond steeds als leidend principe voorop dat de resultaten 
zo exact mogelijk en liefst mathematisch geformaliseerd dienden 
te zijn. zonder daarbij echter in nodeloze complicaties te verval
len. En voorts dat de resultaten bij voorkeur ook op een empï
rische basis bchoorden te berusten. Ook in de vele geschriften die 
voor een breder publick bestemd waren. is hij die principes van 
exactheid en eenvoud steeds trouw gebleven. 
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Conju nctuurst u <.I i es 

V cel van zijn eerste bijdragen zijn in De Nederlandse/Je Con
jtlltctuur verschenen. Dit tijdschrift van de conjunctuurafdeling 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (C'BS) uit de jaren 
dertig. thans wat in het vergeetbock geraakt. werd in die tijd gro
tendeels gevuld mèt artikelen van Tinbcrgen. Ook vcrschenen er 
regelmatig studies van zijn hand in buitenlandse tijdschriften . 
Veel van die studies zijn ook nu nog interessant. maar in hun tijd 
waren ze uitzonderlijk omdat econometrische onderzoekingen 
toen nog een heel schaars artikel waren. 

De eerste bijdragen hadden vcel<Jl betrekking op afzonderlijke 
markten. zoals de uitvoer van aardappelmeel. de vraag naar en 
het aanbod van scheepsruimte. de elasticiteit van de vraag naar 
rundvlees enz. Maar reeds vroeg koesterde hij ook het meer am
bitieuze plan modellen te ontwikkelen die een macro-economi
sche beschrijving van de werking van de economie van een land 
als geheel zouden kunnen geven en die zouden kunnen worden 
gebruikt ter ondersteuning van Je economische politiek van de 
O\;erhl·id. 

Een aanzet daartoe ligt reeds ten grondslag aan het hcl~tamde 
PltuJmn de .Jrheid. dat de toenmalige SOAP in 1935 heen. uit
gebracht en dat grotendeels door wijlen Hein Vos tezamen met 
Tinbergen is OJ1gesteld. Het is een merkwaardige speling van het 
lot dat wij thans een halve eeuw later in een situatie zijn beland 
die vcrgelijkbaar is met die van toen. Thans liggen vele .. plannen 
van de arbeid" ter tarcl en het is te hopen dat ditmaal het juiste 
wordt gekozen om ons Ltit de economische depressie te doen ge
raken. 

Naar mijn weten ptesenteerde Tinbergen voor de eerste maal 
een volledig macro-economisch model. en wel voor Nederland. 
in zijn bekende pre-advies voor de jaarvergadering van de Ver
eeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek van I Y36. 
hij de beantwoording van de vraag: .. Kan hier te lande. al dan 
niet na overheidsingrijpen. een vcrbetering \'an de binnenlandse 
conjunctuur intreden. ook zonder vcrbetering van de exportpo
sitie?" I). 
. Het m?,d~l is in het pre-advies in Fxtènso gepubliceerd en i~. 
m vergeltJkmg tot de thans gangbar,e modellen zeer eenvoudtg 
van structuur: het bestaat uit slechts 24 vergelijkingen. Het is 
een vraagmodeL waarbij alle variabelen uitgedrukt zijn in afwij
kingen van het gemiddelde gedurende de toctsingspcriode. 
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1923-1935. zodat alle vergelijkingen bij benadering gelineari
seerd konden worden. Een begrijpelijke kunstgreep. zeker in die 
dagen toen het gereedschap ntn de econometrist beperkt was tot 
rekenlineaal en .. koffiemokn! " . Het model omvat vier markten. 
nl. voor binnenlandse consumptiegoederen. investeringsgocde
rcn. exportprodukten en arbeid. Elk dezer markten wordt be
schreven met een vraag en een prijsvormingsvergelijking. Dit 
stelsel wordt aangevuld met inkomensvormingsvergclijkingen 
voor de totale loonsom en voor het qvcrigc in komen en voorts 
met vcrgelijkingen die aangeven hoe dF laatstgenoemde variabe
le wordt verdeeld over consumptie en besparingen. Aangenomen 
is dat het looninkomen volledig wordt geconsumeerd. Karakte
ristiek is de doorslaggevende rol die het overige inkomen speelt 
bij de vraag naar investeringsgoederen . De rentestand ontbreekt 
daarbij. omdat de invloed daarvan op grond van het statistisch 
onderzoek vcrwaarloosbaar bleek te zijn. Ook de exogenen wa
ren. reeds dezelfde als die in vele der latere modellen. nl. Je bui
tenlandse prijzen en de wereldinvoer. 

Met dit model heeft Tinbergen het effect bestudeerd van ver
schillende vormen van economische politiek die toen in discus
sic waren. zoals extra investeringen (openbare werken). beper
king van de invoer van consumptiegoederen. een eenmalige (ad
ditionele) loonsverlaging en devaluatie. Hij kwam daarbij tot de 
conclusie dat de meeste dezer maatregelen slechts tijdelijk soe
laas zouden bieden. De devaluatie. zelfs rekening houdend met 
een zekere mate van buitenlandse repercussies. was daarop een 
uitzondering. Blijkbaar waren de politici inmiddels ook tot dit 
inzicht gekomen want kort pü het schrijven van de pre-adviezen. 
maar nog vóór de vcrdedigtng ervan werd de gu \Jen. te za men 
met de Franse. en de Zwitserse franc. gedevalueerd. 

Het is amusant om in de wat vergeelde publikatie nog eens te 
lezen hoe Tinbergen zich ui.tputte om een aantal zaken die de 
leerlingen van het middelbaar onderwijs bij de behandeling van 
de economie thans met de paplepel worden ingegoten. op zo een
voudig mogelijke wijze aan zijn vakgenoten duidelijk te maken. 
Even amusant is het om kennis te nemen van de commentaren 
op Tinbergens stoutmoedige exercities op het prille terrein van 
de wiskundige economie. Ik wil daa rvan slechts Goudriaans be
faamde vergelijking van het model met de .. nachttrein" , releve
ren. Volgens zijn zeggen hadden zijn Delftse leermeesters hem 
geleerd niet te rusten voorda~ een probleem dat beschreven was 
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door middel van een stelsel vergelijkingen. kon worden opgelost 
.. door het geven van een beredeneerde oplossing zonder alge
bra". Hoewel deze uitspraak in de discussic goed aansloeg. is het 
moeilijk in te zien hoc er aan kan worden voldaan. Immers. vrij
wel steeds moet de wiskunde bij de oplossing van een enigszins 
gecompliceerd stelsel te hulp worden geroepen omdat een .. be
redeneerde oplossing" zonder dit hulpmiddel onze intellectuele 
capaciteiten te boven gaat. Wel zou men Goudriaan achteraf in 
zoverre gelijk kunnen geven dat modellen vaak worden opgelost 
zonder dat gevocligheidsanalyses worden gemaakt. zodat het 
niet duidelijk is in welke mate onzekerheden in bepaalde coëlli
ciënten of exogene variabelen op de gepresenteerde uitkomsten 
van invloed zijn. 

Kort na het verschijnen van de pre-adviezen kreeg Tinbergen 
de vererende uitnodiging bij de Economie lntelligence Service 
van de Volkenbond een statistisch onderzoek in te stellen naar 
de validiteit van bestaande conjunctuurtheorieën. Dit project 
was bedoeld als een vervolg op de bekende studie van Haberlcr. 
die als uitvloeisel van een besluit van de Algemene Vergadering 
van de Volkenbond uit 1930 een meer verbaal gericht onderzoek 
naar die theorieën had ingesteld. dat was uitgemond in het bock 
ProsJJc>rit.r and depression 2 ). 

Gedurende twee jaar heeft Tinbergen aan dit project gewerkt. 
Maar hocwel hij in die tijd in (otïiever dichtbij) Génève woonde. 
kwam hij elk kwartaal enige dagen naar het CBS in Den Haag tc
rug om door zijn bezielende leiding de vaart te houden in het 
werk van de conjunctuurafdeling. Zijn nieuwe taak vatte hij op 
de hem eigen wijze aan. Reeds Haberler was tot de conclusie ge
komen dat er niet één bepaalde theorie als de juiste uit de bus 
zou komen en hij heeft daarom in het tweede deel van zijn boek 
naar een synthese gestreefd. Ook Tinbergen was die mening toe
gedaan en van oordeel dat elementen uit verschillende theorieën 
waardevolle bijdragen tot een verklaring van het conjunctuur
mechanisme zouden kunnen leveren. Twee publikaties zijn uit 
zijn verblijfin Génève voortgekomen. ln de voorrede tot het eer
ste schrijft hij: .. the method of procedure here adopted is. not to 
test the various theories one by one (a course which would invol
ve much repetition). but to examine in succession. in the light of 
various explanations which have been oiTered. the relation be
tween certain groups of economie phenomena" 3). 

De eerste publikatie was geheel gewijd aan de studie van de in-
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vesteringen. Na een uitvoerige inleiding tot de correlatierekening 
en de door Ragnar Frisch ontwikkelde en bij het onderzoek veel
vuldig toegepaste .. bunch map"-methodiek volgde een verslag 
van de onderzoekingen. Deze hebben betrekking op investerin
gen in machines en andere protlukten van ijzer en staal. in wo
ningen en in rollend spoorwegmateriaaL Het beschikbare statis
tische materi:,tal vormde uiteraard een duidelijke begrenzing. 
maar toch bleek het mogelijk het merendcel der onderzoekingen 
uit te voeren voor Duitsland. Frankrijk, het Verenigd Konink
rijk. de Verenigde Staten en Zweden. en voor twee perioden. nl. 
enkele decennia vóór de eerste wereldoorlog en voor de periode 
daarna. Toch moesten ook bij dit onderzoek. evenals trouwens 
bij zijn reeds genoemde model voor Nederland. nog heel wat sta
tistische bewerkingen worden vcrricht voordat het materiaal 
zich voor de econometrische bewerkingen leende. Ook kon niet 
steeds het gebruik van .. dummies" worden vermeden. Zo werd 
b.v. het volume van de investeringen in machines e.d. gcmeten 
aan de hand van cijfers over hel verbruik van ijzer en staal. 

Het is hier natuurlijk niet de plaats om uitvoerig in te gaan op 
de verkregen resultaten. Tinbergen zelf vcrmeldt als .. chief re
sults": .. there is a f.airly good evidence that the nuctuations in 
investment activity are in the main determined by the tluctua
tions in profits carncd in industry as a whole half-a-year earlier". 
De studie bevat in lei te echter veel meer resultaten. In een aantal 
gevallen waren er vrij duidelijke aanwijzingen dat prijzen van in
vesteringsgoederen . rentestanden e.d. eveneens van belang wa
ren. maar. hetzij als gevolg van de gebrekkige kwaliteit van de 
statistische gegevens. hetzij doordat sommige variabelen in de 
onderzochte perioden nauwelijks varieerden. bleek het toch niet 
goed mogelijk tot verdere algemeen geldige uitspraken te komen. 

Het is begrijpelijk dat A. Loveday. de directeur van de Econo
mie Intelligcncc Service. een voor die tijd zo uitzonderlijke pu
blikatie de wereld inzond met een verzoek om commentaar aan 
vooraanstaande economisten. En niemand minder dan de latere 
Lord Keynes heeft de handschoen opgenomen en een uitvoerige 
kritische beschouwing geleverd 4). Tinhergen heeft nog juist de 
kans gekregen om zijn niet minder uitvoerige replick te publice
ren voordat ons land in de oorlog betrokken werd 5). 

In hetzelfde nummer van The Economie Joumal gaf Keynes 
hierop weer een kort .. commenL". 
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Ik wil uit deze discussic enkele boordpunten ophakn omdat zij 
zo duidelijk demonstreren met hocveel achterdocht econome
trisch onderzoek nog in de jaren dertig werd bejegend. zelfs door 
een zo vooraanstaand (wiskundig geschoold) economist. 

Zo gaat Keynes vragenderwijs uit van de vcronderstelling dat 
de toepassing van de regressicmethode slechts Jan gt!oorloofd 
zou zijn als een complete lijst van verklarende variabelen be
schikbaar is. Tinbergen stemt daar mee in. maar merkt dan wel 
fijntjes op dat er rclcv<Jntc en nict-rclcv<Jnte f~1ctorcn zijn en Jat 
het weinig uitmaakt of de laatste groep buiten beschouwing 
wordt gelaten. Op Keyncs' opmerking: .. The methad is onc nei
ther of discovery nor of criticism" antwoordt hij terecht dat lang 
niet altijd van tevoren vaststaat wat relevant is en wat niet. en 
dat econometrisch onderzoek soms niet-vermoede vcrbanden 
aan het licht kan brengen of verbanden die men voor juist houdt. 
op losse schroeven zet. Voor voorbeelden verwijst hij naar de 
toen nog niet gepubliceerde resultaten van zijn tweede studie 6). 
Daarin wordt aangetoond dat ter vcrklaring van de naoorlogse 
consumptieve uitgaven in de VS ook de .. capita I gains" in de be
schouwing moeten worden betrokken ... and it would have been 
ditlicult to learn this from thc usual textbooks on economics". 
En verder dat de gewoonlijk veronderstelde invloed van de ren
testand op de vraag naar geld resp. op de in vestcri ngsactivitcilen. 
in de V.S. en in de onderzochte periode. erg klein is geweest. 

Interessant is ook de opmerking dat Tinbergen onverschillig 
zou staan tegenover de vraag of zijn verklarende ltictoren wel on~ 
atnankelijk van elkaar zijn. Dit geeft hem aanleiding in te gaan 
op het verschil tussen statistische en economische onal1lankc
lijkhcid. Hij wijst erop d<tt \'an volledige statistische onaflumke
lijkheid geen sprake hoert te zijn (d.w.z. een correlatiecoëmciënt 
gelijk nul). Het is voldoende dat de correlatie niet zo hoog is dat 
de .. bunch map explodcs" (d<tt de standaardfouten van de rcgres
siecoëmciënten niet zo hoog zijn dat ze significant van nul ver
schillen). 

Ten aanzien van de economische afhankelijkheid geeft hij toe 
dat het zeer wel mogelijk is dat factor A van f<lctor B afl1<1ngt en 
omgekeerd 8 weer van A. maar aan de hand van het bekende pij
lenschema ter verduidelijking van dergelijke verbanden laat hij 
zien dat zulke gevallen de regressiemethode volstrekt niet on
bruikbaar maken. Hij stelt zelfs dat het niet nodig is dat er ver-
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tragingen optreden in de beide relaties van A metBen wijst daar
bij op het geval van de vraag- en aanbodrelaties tussen afzet en 
prijs. waarbij in het ene geval het inkomen en in het andere geval 
de produktiekosten als additionele verklarende variabelen optre
den. Hij begafzich hiermee wel op glad ijs. omdat zoals Tjalling 
Koopmans later aantoonde. in dergelijke gevallen het identifica
tievraagstuk een rol gaat spelen. Maar zoals Tinbergen dit geval 
in zijn replick formuleert. blijkt het toch niet met deze latere in
zichten in strijd. 

Het zou natuurlijk te ver voeren om in te gaan op alle vijftien 
kritiekpunten die in de discussie naar voren zijn gekomen. Lie
ver wil ik nog even stilstaan bij de reeds genoemde tweede Vol
kcnbondsstudic. Hierbij werd Tinbergen geassisteerd door J. J. 
Polak. de latere .. director of research .. van het IMF. Het model 
dat in de publikatie beschreven wordt. is in een aantal opzichten 
vcrgelijkbaar met het Nederlandse uit I 936. maar het vertoont 
toch ook een aantal essentieel nieuwe trekken. Het aantal mark
ten is uitgebreid doordat bij de consumentengoederen en -dien
sten de woningdiensten afzonderlijk zijn behandeld. terwijl de 
woningbouw bij de investeringen een aparte component vormt. 
Ook is een afzonderlijke vergelijking voor de prijsvorming van 
(inheemse) landbouwprodukten ingevoerd. Het belangrijkste 
nieuwe clement is echter de uitvoerige behandeling van Je finan
ciële markten. waarbij speciaal de vcrklaring Jcr aandelenkoer
sen op va lt. Ondanks deze nieuwe elementen is het model toch 
nog van bescheiden omvang: het beslaat uit 48 vergelijkingen. 
Bijzonder interessant zijn de beide laatste hoofdstukken. die res
pectievelijk gewijd zijn aan de uit het model volgende dynamica 
van de economie van de VS en aan de op het onderzoek gebaseer
de commentaren op de conclusies waartoe Habcrlcr in zijn werk 
was gekomen 7). 

Het is jammer dat de tweede studie vlak voor het uitbreken 
van de tweede wereldoorlog is verschenen. Ze heen daardoor 
niet de aandacht gekregen die ze verdiende. Dezelfde omstandig
heden hebben er toe geleid Jat Koopmans. die het werk van Tin
bergen bij de Volkenbond zou voortzetten. daar naU\velijks de 
gelegenheid voor heeft gekregen. omdat de Duitse in,·al in West
Europa hem noopte met zijn gezin naar de VS uit te wijken. 

Tinbergen heeft nog een derde omvangrijk.conjunctuurmodt:l 
gebouwd en wel voor het VK in de periode 1 870-llJ 1-L Voort
bouwend op de onderzoekingen voor de eerste Volkcnbondsstu-
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die heeft hij in de eerste oorlogsjaren voor dit geval een model 
uitgewerkt dat in grote trekken op délt voor de VS gelijkt. Hij 
vond dit geval van veel belang omdat de beschouwde periode 
.. secmcd more to approach what is commonly feit to be tbc 
.. normal" cyclical movcment". Het wat gebrekkige statistische 
materiaal en. naar ik veronderstel. zijn nieuwe taak als directeur 
van het Centraal Planbureau (CPB) hebben hem er lang van 
weerhouden het materiaal te publiceren. Maar gelukkig heelt hij 
die aarzeling overwonnen en is het werk toch in 19 51 versche
nen 8). 

0l' oprichting ,·an hl't Cl'ntraal Planbun·au 

Zoals reeds werd opgemerkt ging Tinbergens hoofdactiviteit in 
die tijd in een andere richting. Onmiddellijk na het einde van de 
oorlog kreeg hij nl. van zijn vriend Vos. de minister van Handel 
en Nijverheid in het kabinet-Schermcrhorn. een amicaal brietje 
met het verzoek een planbureau op te zetten. Op dit verzoek is 
hij met graagte en met de volle inzet van zijn persoonlijkheid in
gegaan. Reeds op 15 september 1945 ging het Centraal Planbu
reau i.o. van start. 

Het woord .. plan" in de naam van het CPI3 herinnert er nog 
aan dat Vos een bureau voor de geest stonJ dat richtlijnen voor 
een planmatig georganiseerde economie zou moeten opstellen. 
Een planbureau. misschien niet precies volgens het Oosteuropc
se model. maar dan toch wel een instituut dat een rol zou kun
nen spelen. vergelijkbaar met die van het Franse .. Commissariat 
du Plan" in de eerste jaren na de oorlog. Bij de voorbereiding van 
de wettelijke grondslag voor het bureau bleek deze opvatting op 
fel verzet te steunen . Er was wel begrip voor een krachtig over
heidsingrijpen tijdens de herstelperiode. maar niet voor een meer 
permanente planning van het bedrijfsleven. Wijlen Ed van 
Cleelf. een der .. werkers van het eerste uur" bij het CPB. heeft 
deze st rijd boeiend beschreven ter gelegenheid van het zilveren 
jubileum van het bureau 9). 

Het is aan het bekwame optreden van dr. G. W. M. Huys
mans, minister van Economische Zaken in het kabinet-Beel. het 
tweede na de oorlog. te danken dat de weerstanden ten slotte 
werden overwonnen. In het wetsontwerp werd daartoe ingc-
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vocgd dat het door het CPB op te stellen Centraal Economisch 
Plan .. een evenwichtig samenstel (is) van schattingen en richtlij
nen met betrekking tot de Nederlandse volkshuishouding". Het 
CPB ontwerpt de plannen niet. dat doet de regering: het CPB be
reidt ze slechts voor. Verder werd gesteld dat de taakaanduidin
gen in de herstelperiode belangrijk zullen zijn. daarna zou het 
plan een geschiedschrijving voor de toekomst zijn. wa<~rin 

slechts voor zover nodig corrigerende ovcrheidsmt~atregclen zou
den zijn verwerkt. Met deze gewijzigde opzet is de .. Wet van 21 
april 194 7. houdende de voorbereiding van de vaststelling van 
een Centraal Economisch Plan" ongeschonden en zonder hoof
delijke stemming door de beide Kamers der Staten Generaal aan
vaard. In die tussentijd had het CPB i.o. echter al wel een her
stelplan voor de economie uitgewerkt. dat in de Millio<'IIC'IIIlofll 
I 946 is opgenomen. 

Tinbergen zelfhad volkomen vrede met de gang van zaken. In 
de reeds genoemde CPB-Monogrufic schrijn hij. terugdenkend 
aan het vcrzoek van Vos: .. Aanvankc:lijk heb ik gedacht aan een 
bescheidener opzet. aan een .. bureau voor economische poli
tiek". Het werk zou hetzellllc zijn als wat het geworden is: het 
voorbereiden van een goed gecoördineerde sociaal-economische 
politiek". 

Het behoeft geen betoog dat Tinbergen. direct na de start van 
het CPB i.o .. de opstelling van een model heen bevorderd dat 
zou kunnen worden gebruikt bij de door hcmzcll'gegeven taak
stelling. Daarbij kon worden voortgebouwd op de vooroorlogse 
resultaten en op het werk Jat reeds tijdens de oorlog op het CBS 
was verricht. zoals de opstelling van een .. nationale boekhou
ding" (de latere Nationale Rekeningen). Maar toch waren er gro
te moeilijkheden te overwinnen als gevolg van de ingrijpende 
wijzigingen die de oorlog had veroorzaakt. door gebrek aan ade
quate gegevens. e.d. 

De eerste resultaten van deze pogingen z1jn eerst in 1955 ge
publiceerd I 0). hocwel het desbetreOèndc model al enige tijd eer
der in gebruik was genomen. Het is een statisch stelsel van zeer 
eenvoudige structuur. <~angepast aan de situatie van zijn tijd. In 
die jaren was de loonpolitiek nog zeer stringent en derhalve werd 
de loonvoet als instrument beschouwd en dus als exogene varia
bele behandeld. Het importvolume was reelHstreeks aan de vo
lumina der afzetcategorieën gekoppeld. zonder prijsinvloedcn. 
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De vraagvergelijking naar arbeid hield nog geen rekening met 
toenemende arbeidsproduktivitcit en ook de investeringen wa
ren uitsluitend afhankelijk van de afzet. Maar omdat de bruik
baarheid als beleidsinstrument centraal stond. kwamen zowel in 
de prijs- als in de gedragsvergclijkingen vcrschillende belasting
tarieven als instrumenten voor. 

Ontwik kdingsccunomic 

Kort na het verschijnen van het CEP 1955 heeft Tinbergen het 
CPB verlaten. Ik geloofniet ver bezijden de waarheid te zijn door 
te stellen dat hij het gevoel had dat de meest klemmende proble
men van economische aard in ons land tot oplossing waren ge
bracht en hij derhalve meende dat hij zijn capaciteiten met meer 
vrucht zou kunnen aanwenden voor de zaak der ontwikkelings
landen. waarvoor hij zich dan ook sindsdien met volle overgave 
heeft ingezet. Toch heelt hij nog in de laatstejaren bij het Plan
bureau in sterke mate de ontwikkeling van een meer vcrlijnd mo
del gestimuleerd. En daarmee heelt hij de grondslag gelegd voor 
het model dat in de tweede helft van de jaren vijftig gereed kwam 
en dat weer uitgangspunt is geweest voor de huidige versies Vin
taf en Freia. 

Ook bij zijn werkzaamheden op het ontwikkelingsgebied heeft 
hij zijn overtuiging dat ingewikkelde economische vraagstukken 
slechts met behulp van goed doordachte modellen kunnen wor
den geanalyseerd en dat slechts op die basis oplossingen kunnén 
worden aangegeven. niet prijsgegeven. Uit die periode stamtdan 
ook weer een indrukwekkende produktie. Ik wijs in dit verband 
op de vele studies van de .. BIG" (het instituut voor Balanccd In
ternational Growth). maar.overigens wil ik mij beperken tot 
twee publikaties. die m.i. typerend zijn voor Tinbergens werk uit 
die periode. De eerste heelt betrekking op een onderzoek van 
groeimodellen. tezamen met zijn medewerker en latere collega 
Bos. als tweede noem ik het onderwijsplanmodel van dezelfde 
twee auteurs I I). 

ln de eerste publikatie wordt een interessante serie groeimo
dellen ontwikkeld van toenemende complexiteit. Beginnend met 
een eenvoudig model voor één schaarse l~tctor en één sector. 
wordt geleidelijk opgeklommen naar modellen met meer Jacto
ren en meer sectoren en ten slotte wordt ook rekening gehouden 
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met factorsubstitutie en variabele 1~1\.:torprijzen. Hocwel het hier 
gaat om een zuiver mathematisch-economisch onderzoek. waar
bij l~mpirische toetsing uiteraard niet mogelijk was. wordt toch 
zoveel mogelijk. door een redelijke keuze van Je parameterwaar
den. getracht de plausibiliteit der motlellen te toetsen. 

In de tweede studie wordt een motlel g~:prcs~:ntecrd voor d~: 
ontwikkeling van een ontkrwijssysteem met drie nive:llls (b.v. 
lager. middelbaar en hoger) ondcrwijs d~1t op lwrmonisdlL' wijzc 
aansluit bij een bepaalde cconomische ontwikkeling. Met he
hulp hiervan kan o.m. worden bestudeerd hoc Je vcrschillende 
niveaus zich qua omvang ten opzichte van elkaar dienen te ont
wikkelen om knelpunten te vermijden. Voo11s laat zil'l1 <~nalysc
rcn hoe in de beginstadia van de ontwikkeling op optimak wijze 
voordeel kan wonJen getrokken van een tijdelijke in\·ocr van 
buitenlandse leerkrachten. 

De discussie over dit model in de OECD-conlercntie waarvoor 
het werd opgesteld. biedt tegelijkertijd een goed voorbeeld van 
een geheel vcrkeerde interpretatie van een dergelijk model. zelfs 
door vakgenoten. Het werd door een der deelnemers scherp aan
gevallen. omdat deze er van uitging dat de opstellers van mening 
waren dat economische ontwikkeling automatisch tot stand zou 
komen als aan de voorwaarden van het motkl zou zijn voldaan. 
Het model beoogde echter niets anders dan het aangeven van de 
onderwijsstructuur die tot stand gebracht zou moeten worden 
om een gegeven .. sustained" groei mogelijk te maken. 

Slot 

Ik moet het bij de genoemde voorbeelden laten. Het gehele 
oeuvre. inclusief de vele niet genoemde studies. overziende. 
komt de vraag op hoe groot Tinbergens aandeel in de ontwikke
ling van macro-economische modellen en van de kwantit4ltievc 
methoden in het algemeen is geweest. Hij heeft natuurlijk vele 
medestanders gehad. Koopmans gaat daarop in in zijn bijdrage 
en wijst o.m. op het feit dat de belangstelling voor de beschreven 
methodieken in de VS sneller tot bloei is gekomen dan aun deze 
zijde van de oceaan. Maar toch mag zonder twijfel worden ge
concludeerd dat Tinbergen een der grote pioniers is geweest en 
dat hij de economische wetenschap een uiterst belangrijke im
puls heeft gegeven . 
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Het moet dan ook wd een teleurstelling voor hem zijn om te 
zien hoe thans in ons land de ontwikkeling der economische mo
dellen verloopt. Niet in de zin dat de belangstelling ervoor zou 
zijn verminderd. maar meer doordat er een ontwikkeling aan de 
gang is naar .. zoveel economen. zoveel modellen! ... Ik meen dan 
ook dat ik dit artikel niet beter kan besluiten dan door nog eens 
te verwijzen naar zijn recente hartekreet in de kolommen van dit 
blad 12). 

Het is inderdaad te hopen dat de huiJige modellenbouwers 
meer samenwerking zullen betrachten. niet alleen ten gunste van 
Je stand van de economische wetenschap en haar .. image .. bij 
nict-\akgenoten. maar ook als middel om tot een weloverwogen 
economisch beleid te komen. dat ons land uit Je economische 
depressie zou kunnen halen. 
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6) J. Tinbergen. Busi11ess c_rcles in ih,• Uniled Stales o/ .~merica. 
/919-/932. League of Nations. Génève. 1939. 
7) Haberler. op. cit. 
8) J. Tinbergen. Bu.\illl'.u c.rcles in !1/(' Uniled Kingdom. Vcrhandelingen 
der KNAW. afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks. deel LVJI. no. 4. North
Holland Publishing Company. Amstcrd<.~m. 1951 . 
9) Ed van Cleeff. De voorgeschiedenis van het Centraal Planbureau. in: 
25 jaar Celi/raai Planhureuu. CPB-Monografie no. 12. Staatsuitgeverij, 
's-Gravenhage, 1970. 
I 0) Toelichting op het vergelijkingenstelsel voor 1955. Bijlage C bij het 
Cemraal Economisch Plw1 1955. 's-G ra venhage. 19 5 5. 



77 

11) J. Tinbergen en H.C. Bos . . \lwlwmaticalmodd\ u{econumic grmrth. 
Me Graw Hili. Ncw York. 1962: en J. Tinbergen en H.C. Bos. A plan
ning moucl tor the educational rcquirements or c<.:onomi<.: Jcvelopmcnt. 
in: t:conometric moelels o(eclucutiun. OECD. Parijs. 1965. 
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D. Flscher geschreven boek 
<Foto ANP> • 
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6 
zr. H. Vos 

De Nobelprijs voor Tinbergen 

Aan Tinbergen is de eerste Nobelprijs voor economie toegekend. 
De redactie van S&D vraagt naar aanleiding daarvan een artikel. 
De leidraad van zulk een artikel kan geen andere zijn, en behoeft 
geen andere te zijn, dan de verbondenheid van Tinbergen met de 
socialistische beweging en het telkenmale een verbinding zoeken 
en tot stand brengen tussen zijn wetenschappelijk werk en zijn 
socialistische opvattingen. 

De verbondenheid van Tinbergen met de socialistische beweging 
is reeds jong aanwezig. Wij treffen elkaar voor het eerst, doordat 
hij in 1923 - hij is als ik in 1903 geboren - in Leiden lid en op
richter was van de Leidse Soc. Dem. Studentenclub, telWijl ik in 
Delft eenzelfde club had opgericht. Die verbondenheid blijkt ook 
uit de eerste artikelen van Tinbergen in Het Volk van die dagen, 
een serie beschrijvingen van het leven van Leidse werklozen -
een sociale enquête. 

Zijn structuur in die dagen - en hij is weinig veranderd- spreekt 
eveneens duidelijk uit zijn dienstweigering - de wet op de dienst
weigering was nog slechts enkele jaren oud - en uit zijn aan
vaarding van de 'vervangende burgerdienst'. Tinbergen is nooit 
anarchist geweest. De vervangende dienst brengt hij door eerst als 
hulpklerk in de strafgevangenis van Rotterdam, de laatste 10 maan
den bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Intussen werkt hij aan zijn proefschrift. De natuurkundige met 
een grote aandacht voor wiskundige problemen, promoveert op 
een onderwerp, dat reeds dán zijn maatschappelijke en economische 
belangstelling aangeeft: minimum-problemen in natuurkunde en 
economie. De verbinding tussen wiskunde en economie is gelegd, 
en op dat gebied zal zijn verdere baanbrekende wetenschappelijke 
arbeid zich afspelen. Kenmerkend voor de figuur Tinbergen is dat 
hij zijn dissertatie schrijft in de 'spelling Kollewijn' - de vereen
voudigde spelling die door velen (vóór de vereenvoudiging die 
Marchant aanbracht) gepropageerd werd. 

Vanaf zijn promotie kiest Tinbergen-hij blijft werkzaam op het 
Centraal Bureau voor de Statistiek - voor zijn werk de economie 
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als vakterrein. In 1931 wordt hij reeds privaat-docent in Amster
dam, in 1933 volgt een benoeming tot buitengewoon hoogleraar 
in Rotterdam met als leeropdracht: statistische analyse. Intussen 
zijn reeds vele artikelen van zijn hand verschenen en telkens vindt 
men daarin terug de problemen, welke de socialistische beweging 
van die dagen het meest bezighielden: de conjunctuur-analyse en. 
later de werkloosheid en de werkloosheidsbestrijding. Een deel van 
doze artikelen wordt gepubliceerd in De Socialistische Gids- vanaf 
1928 is Tinbergen een trouw medewerker, vanaf 1930 tot 1939, 
toen De Socialistische Gids vervangen werd door Socialisme en 
Democratie, lid .van de redactie. 

Vanaf die jaren dateert ons tweede contact: Tinbergen bespreekt 
'Het Economisch Getij' van S. de Wolff - een poging tot ver
klaring der conjunctuurverschijnselen - als theoretisch econoom; 
in een der volgende nummers zet ik mijn eerste schreden op het 
pad der economische publikatiesmet een bespreking van hetzelfde 
boek, ditmaal van de technische kant, in een artikel: 'conjunctuur
cyclus en techniek'. Tin bergen analyseert de werkloosheid en be
veelt het uitvoeren van grote openbare werken aan ·als bestrijdings
middel; ik publiceer, ook in de Socialistische Gids, een grote lijst 
van uit te voeren werken, - nog voor het Plan van de Arbeid het 
licht zal zien. 

Een opmerking moge hier worden ingelast. Het is dikwijls de 
opvatting dat een oudere generatie per sé een jongere in de weg 
moet staan en moeilijk daarvoor een plaats inruimt. In de SOAP 
zoals zij was rond 1930 hebben wij deze strijd niet hoeven te voeren, 
ondanks de vele andere denkbeelden die wij meebrachten. De 
'oudere' generatie (ik denk aan Bonger, aan Van der Waerden, aan 
Albarda, aan Wibaut) en de jongere (ik denk aan Wiardi Beckman, 
aan Van der Goes van Naters, a:.n Tinbergen, aan mijzelf) hebben 
geen groot gevecht geleverd, ondanks de verscheidenheid van op
vattingen; integendeel, er was grote waarderLog - en soms meer 
dan dat - van de ene generatie voor de volgende. 

Toen in 1934 het Wetenschappelijk Bureau van de SOAP werd 
gesticht en ik tot directeur werd benoemd, kreeg ik als begeleiding, 
hulp en steun voor het werk een curatorium mee, waarvan Tin
bergen één der vijf bekwame leden was. Een zeer vruchtbare 
samenwerking ontstond. 

De kwantificering in het Plan van de Arbeid van de voor open
bare werken uit te geven bedragen als crisisbestrijding, en de 
kwantificering van de gevolgen ervan in wat wij toen de 'koop
kracht-theorie' noemden, waren nieuw in de Nederlandse politiek. 



80 

De methode van denken was nieuw en velen hadden er - niet 
alleen politiek - moeite mee. Wie thans leest '200 miljoen in drie 
jaar', haalt misschien de schouders op. Om dit bedrag van toen met 
een bedrag van nu te vergelijken zou men het met plm. 20 moeten 
vermenigvuldigen; de verhouding tot het nationale inkomen zou 
dan ongeveer dezelfde zijn. En ook vandaag is 4 miljard nog heel 
wat ... 

Het Plan van de AI-beid was een poging om zowel tegen het uit
zieken en noodverbanden leggen van de periode Colijn tegenweer 
te bieden, als om tegenstroom te geven - dezelfde constructieve 
gedachte - tegen de in de socialistische beweging de kop opsteken
de nihilistische opvatting dat er slechts wat beters kon komen na 
algehele vernietiging van het bestaande. 

De invloed van het Plan van de Arbeid, mede door de construc
tieve kwantificering, is groot geweest. De beste weerslag daarvan 
vindt men in het toen reeds voorgestelde 'Planbureau' dat, na de 
oorlog gerealiseerd, Tinbergen als eerste directeur zou kennen. 

Maar zover waren we toen nog niet. Tussen 1930 en 1940 volg
den de publikaties van Tinbergen elkaar in snel tempo op; vele 
daarvan waren in het Engels gesteld - enkele in het Duits of Frans. 
Zij trokken zeer de aandacht en Tinbergen kreeg op grond daarvan 
het verzoek in Genève te gaan werken bij de Volkenbond. Het 
resultaat van zijn verblijf daar van 1936 tot 1938 is neergelegd 
in een groot werk, gepubliceerd in 1939, getiteld: 'Statistica! 
Testing of Business-cycle theory', waarbij de methode die men 
'multiple correlatie' noemt, wordt uiteengezet en daarna toegepast 
op de ontwikkeling der investeringen. De studie berust op een 
analyse van de situatie in de Verenigde Staten van 1919-1932 en 
wordt ook nu nog, al is het materiaal verouderd, telkens aangehaald 
om de zeer heldere uiteenzetting over de methode, die Tinbergen 
gebruikt. Deze analyse en deze beschrijving geven weer hoe in het 
Westerse, individuele en concernmatige produktieproces - het 
kapitalistische - de ene grootheid de andere beïnvloedt: het is een 
kwantitatieve schets van onderlinge samenhangen der voor de 
economie meest relevante factoren. 

De oorlog kwam met zijn verschrikkingen. Tinbergen vertelde 
mij dat hij pas in 1944 begon te geloven dat de nationaal-socialisten 
de oorlog zouden verliezen, wat voor hem zonder twijfel de oorlog 
zwaarder heeft doen zijn. 

Ook in deze oorlogstijd hadden wij contacten. Ik herinner me 
een gezamenlijke studie voor 'wederopbouw' over de vraag die uit 
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Londen gesteld was, hoe lang het zou duren, bij de vernielingen 
zoals die bekend waren op dat ogenblik, tot Nederland na de oorlog 
weer het produktiepeil van 1939 zou hebben bereikt. Ik weet niet 
waar die studie gebleven is, wel herinner ik mij het resultaat; wij 
verwachtten het herstel tot de vooroorlogse produktie in omstreeks 
vijf jaar. Dat dit ook uitkwam kan slechts voor een deel aan de 
analyse worden toegeschreven: een tegenvaller was dat in de 
laatste maanden van de oorlog nog heel wat produktiecapaciteit 
verloren ging, een meevaller dat de Marshall-hulp het proces van 
herstel kwam versnellen. 

De naoorlogse tijd vond ons dus, zowel door het werk aan het 
Plan van de Arbeid als door de oorlogscontacten, niet onvoorbereid. 
Toen zeven weken na de wapenstilstand het kabinet Schermerhorn
Drces tot stand kwam, werd ik daarin minister van Handel en 
:\iijverheid. Een van de eerste daden - binnen een week na de 
aanvaarding - was het richten van de vraag aan Tinbergen of hij 
bereid was directeur te worden van een op te richten Planbureau. 
Tinbergen accepteerde en een voor ons land en onze economie 
duidelijk vruchtbare periode brak aan. Het Centraal Economisch 
Plan als beleidsinstrument is niet meer weg te denken uit onze 
economie en uit onze economische politiek. Voor Tinbergen be
tekende deze periode het toepassen van het economisch denken 
dat hij steeds had gedoceerd, het toepassen ook van vele formules 
die hij tevoren reeds had ontwikkeld. 

Zo is er reeds in 1936 een preadvies van zijn hand voor de Ver. 
v.d. Staathuishoudkunde - Tinbergen schrijft vele preadviezen -
waarin een 'model' van de nationale economie wordt ontwikkeld. 
Dat 'model' - een systeem van vergelijkingen met alle nationaal 
van betekenis zijnde economische grootheden - wordt in het Plan
bureau verder ontwikkeld en geperfectioneerd. Met succes. Nog 
onlangs publiceerde een Engelse econoom het resultaat van een 
studie waarbij verschillende 'modellen', welke toegepast worden 
voor nationale economieën, werden vergeleken, en hij kwam tot de 
conclusie dat het Nederlandse over het algemeen beter de wer
kelijkheid benaderde in zijn voorspellingen dan de overige. Hier is 
Tinbergen op zijn best: naast de diepgaande analyse, de voor
spelling; hoe het in de volgende periode zal gaan. Hoe het zal 
gaan bij de ène en bij de àndere regeringspolitiek. En dan is aan 
de politici en aan de regeerders de keus .. . 

Ook bij tussentijds noodzakelijk ingrijpen bewijst het Centraal 
Plan Bureau zijn diensten. In 1951 werd de Sociaal-Economische 
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Raad gewenst. Tinbergen en ik waren beiden lid en de samen
werking bijv. bij het tot stand komen van de noo~kelijke be
stedingsbeperking in 1956 was perfect. Nadat de te volgen politiek 
kwantitatief was uitgewerkt en de gevolgen waren geschetst voor 
werknemers, werkgevers en de nationale economie, werd op de 
aangegeven basis overeenstemming bereikt in de SER. De regering 
nam het advies voor een groot deel over. Ik vermeld dit als voor
beeld van de invloed van Tinbergen op de directe economische 
politiek. Hij bewees in deze jaren dat de gehruikte methode niet 
enkel analytisch scherp was doordacht, maar dat zij ook praktisch 
was toe te passen. 

Na 1955 richt Tinbergen zich weer naar de wetenschap. In 1956 
verschijnt zijn boek 'Principles and Design', een werk dat vele 
herdrukken heeft beleefd en dat in vele talen is vertaald. 

Het probleem der 'achtergebleven gebieden' pakt hem, socia
list als hij is gebleven, en zowel theoretisch als praktisch (voor
lichting van regeringen t.a.v. een te ontwikkelen planning in India, 
Egypte, Turkije) ontwikkelt hij een zeer grote mate van activiteit. 
In Rotterdam leidt hij velen op in de plan-economie der achter
gebleven gebieden. Zijn 'leeropdracht' als professor luidt eensdeels 
ontwikkelingsprogrammering en dit betekent (daar dikwijls vol
doende gegevens ontbreken) dat telkens nieuwe aan het probleem 
aangepaste methoden moeten worden ontwikkeld om toch tot een 
praktisch te hanteren resultaat te komen.· De leeropdracht van 
Tinbergen luidt mede: economie van centraal geleide stelsels, d.w.z. 
de analyse van de economieën van de communistische staten. Deze 
toevoeging geeft uitdrukking aan de opvatting van Tinbergen, dat 
'ergens' te zijner tijd de economische systematiek der Westerse en 
der communistische wereld elkaar zullen raken. 

Het resultaat van dit alles is dat het denken en de kennis van 
Tinbergen de Westerse wereld, de achtergebleven gebieden en de 
communistische staten omvat. Dat een zo wereldomvattende eco
nomische kennis gepaard aan een fervente werkzaamheid en een 
ononderbroken stroom van publikaties erkenning heeft gevonden 
in het toekennen van de eerste Nobelprijs voor economie heeft 
Tinbergen, bij alle bescheidenheid die hem, een man met vele 
eredoctoraten, steeds is blijven kenmerken - toch plezier gedaan. 

Maar, en hier is de socialist weer aan het woord, nog meer 
plezier zou het hem doen als de Socialistische Internationale nu, 
met Brandt en Wilson voorop, de ontwikkeling der economieën in 
de achtergebleven gebieden krachtig zou gaan bevorderen en het 
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overleg tussen de Westerse en de communistische wereld, waar 
zijn' econometrie als 'Bourgeois-wetenschap' werd gekarakteriseerd. 

De Partij van de Arbeid heeft in de Socialistische Internationale 
steeds vooraan gestaan als het erom ging het probleem der 'derde' 
wereld en haar zoeken te bespreken. 

Wij weten dat er een oplossing moet worden gevonden. Mis
schien kunnen wij - met Tinbergen als adviseur - in de Socialis
tische Internationale ook proberen van ons gezichtspunt uit, het 
'hoe' aan te geven. De internationale erkenning die hem zo vol
komen terecht ten deel is geworden, geeft zijn stem meer gewicht. 
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[Op verzoek van mii11 promotor prof. Ehren
fest werd de gebruikelike voorrede vervangen 
door de hier volgende levensschets.] 

Jn 1903 in Den Haag geboren, bezocht ik aldaar van 1909-1916 de lagere 
school van de Heer K. BAARS, waar ik de laatste drie jaren onderwijs ont
ving van de Heer l\1. VAN SPRONSE!'\. lk heb aan deze tijd prettige herinne
ringen. Van 1916-1921 was ik leerling van de H.B.S. aan de Stadhouders
laan, onder het direkteurschap van wijlen DR. C. C. COOLHAAS en later van 
Dr. J. J. HALLO. Het levendige en heldere onderwijs van mijn oom, de Heer 
]. W. VAN EEK, heeft mijn belangstelling voor de \\iskunde sterk ontwik
keld, terwijl Dr. A. H. BoRGESIUS en Dr. T . VAN LoHUIZEN mij het eerste 
besef gaven van wat experimenteel onderzoek betekent. Hun liefde voor de 
problemen der natuurkunde heeft zeer aanstekelik op me gewerkt en grote 
invloed gehad op de keuze van mijn studierichting. Jk ben hun, evenals veel 
andere leraren, veel dank voor hun ondenvijs verschuldigd. Speciaal wil ik 
daarbij nog denken aan de lessen in ekonomie van Mej. G. M CooPs, die 

:· . mij, juist in de tijd dat mijn sociale belangstelling ontwaakte, de nood
zaak van systematies denken ook op dit terrein heeft doen begrijpen. 

Door mijn wiskundeaanleg geleid koos ik de studie in de wis- en natuur
kunde. In Leiden volgde ik de belangwekkende kolleges van Prof. Dr. ]. C. 
KLUYVER, wijlen Prof. Dr. J. P. KuENEN, Prof. Dr. \V. VAN DER \VouDE, 
Prof. Dr. W. H. KEESOM, Dr. J. DROSTE en Dr. J. \VoLT J ER en deed in De
cember 1922 kandidaatseksamen. Kort daarna had ik het geluk assistent 
van Prof. Dr. P. EHRENFEST te worden, wat mij gelegenheid gaf, mijn 
studie onder de m eest gunstige omstandigheden voort te zetten, zodat 
ik in Julie 1925 doktoraaleksamen kon afleggen, waardoor tevens een einde 
kwam aan mijn assistentschap. Het was me een buitengewoon voorrecht 
gedurende deze periode autornaties ook assistent van wijlen Prof. Dr. H. A. 
LORENTZ te zijn en diens terecht beroemde l\Iaandagmorgenkolleges te 
kunnen bijwonen. 

Het is moeilik te zeggen, hoe intensief en hoe veelzijdig de invloed van de 
dagelikse leiding van Prof. EHRENFEST op mij geweest is. Zijn pakkende kol
leges, de echt levende diskussies op het colloquium en daarbuiten- waarbij 
ik vooral denk aan het gastvrije huis van Mevrouw en Prof. EHRENFEST -, 

: de internationale sfeer, werkten krachtig op me in en leerden me vooral 
hoe nodig het is steeds te zoeken naar het essentiële in de problemen. In deze 

·: omgeving heerste een arbeidsvreugde die moeilik overtroffen kan worden. 
· Aan de reeds genoemde docenten en de vele anderen die tot mijn vorming 

: : . 



85 ------------------------

~ ~ . ·. . 
in deze periode hebben bijgedragen betuig ik ook gaarne mijn grote dank; 
ik denk daarbij nog speciaal aan de welwillendheid die Prof. VAN DER WouDE 
steeds betoond heeft en aan de prettige verhouding tot het Natuurkundig 
Laboratorium. 

Niettegenstaande het vele aantrekkelike dat de studie van de natuur
kunde voor me had, groeide echter meer en meer de gedachte in mij, dat ik 
mijn werk in maatschappelike richting moest zoeken. Het heeft mij ge
troffen dat ook hier weer Prof. en :\>Ievrouw EHRENFEST degenen waren die 
mij hielpen de oplossing te vinden van de daardoor ontstane moeilikheid, 
door mij te raden, me toe te leggen op de wiskundige ekonomie en de sta
tistiek. De tijd van Juli 1924 tot begin 1926 bracht ik zodoende gedeeltelik 
door met zelfstudie op dit terrein. 

Van Mei 1926-Junie 1928 was ik ingevolge de wet van 13 Julie 1923, 
Sb. No. 357, in verplichte staatsdienst, eerst IS maanden aan de strafge
vangenis te Rotterdam (direkteur de Heer J. HAAITSMA) als hulpschrijver, 
daarna 10 maanden aan het Centraal Buro voor de Statistiek te Den Haag. 
Een woord van hartelike dank aan mijn superieuren en kollega's voor de 
welwillende behandeling die ik in deze enigszins moeilike tijd ondervond, 
is hier zeker op zijn plaats. 

Voor mijn studie was de tijd doorgebracht aan het C.B.S. (direkteur 
Prof. Dr. H. vV. :\[ETHORST) op de afdeling voor sociaal-ekonomiese statistiek 

. :; (chef .\[r. E. vV. v.-1.N DAM VA:-< IssELT), onder de speciale leiding van Jhr. 
· :: Ir. J. :\I. DE BoscH KEMPER, van buitengewoon belang. Ik werd bij het 
: ·. konjunktuuronderzoek voor de taak gesteld de in Leiden ontvangen wis-

kundige en algemeen-wetenschappelike vorming toe te passen op geheel 
nieuwe problemen, t erwijl een menigte feiten en cijfers mijn zelfs tudie 
kwamen aanvullen. 

De tijd na J unie 1928 besteedde ik in hoofdzaak aan dit proefschrift, als 
een voltooiïng van mijn akademiese studie in de natuurkunde. De behandeling 
van enkele ekonomiese problemen in het aanhangsel van dit proefschrift 
moge van de voorgenomen richtingsverandering getuigen - naar ik hoop 
op niet te onwaardige wijze. 

Gaarne dank ik tenslotte Prof . .\[r. D. VAN BLOM, Dr. F. l\'f. WIBAUT, 
Prof. Dr. J. GouDRIAAN Jr. en Prof. Dr. G. M. VERRIJN STUART voor hun 

.. reeds vroeger betoonde welwillendheid inzake mijn studieaangelegenheden. 
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7 
Publikatlas Prof.dr. J. Tinbergen 

I Tl nbergen 19271 
"Over de mathematles-statlstlese methoden van 
konjunktuur-onderzoek", J. Tlnbergen. In: De Ekonomist, Haarlem, 76 
(1927) 11, pp. 711-723. 

!Tinbergen 19281 
"Opmerkingen over rulltheorle", J. Tlnbergen. 
In: De Socialistische Gids, Amsterdam, 13 (1928) I pp. 431-445. 11 
pp. 539-548. 

!Tinbergen 1929 al 
"Mlnlmumproblemen in de natuurkunde en de ekonomie", J. Tlnbergen. 
Amsterdam, J.H. Parls 1929. Dissertatie Lelden. 

ITinbergen 1929 bi 
"Konjunkturforschung und Varlatlonsrechnung", J. Tlnbergen. In: 
Archiv für Sozlalwlssenschaft und Sozlalpolltlk, Tüblngen, 61 <1929) 
3 pp. 533-541. 

!Tinbergen 1929 cl 
"Vraagstukken van socialisttese ekonomie", Jan Dlrks (pseudoniem van 
J. Tlnbergenl. In: De Socialistische Gids 14 (1929), pp. 528-541. 

[Tinbergen 1930 al 
"Bestlmmung und Deutung von Angebotskurven. Eln Belsplel", J. 
Tlnbergen. In: Zeltschrlft für Natlonalökonomle, Wlen, <1930) 5, 
pp. 669-779. 

!Tinbergen 1930 bl 
"De werkloosheid", J. Tlnbergen. In: De Socialistische Gids, 
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