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Voorwoord
Op 9 oktober aanstaande gaat Sylvester Eijffinger met emeritaat. Als “academisch
entrepreneur” heeft hij meer dan één steentje bijgedragen met het duiden van de
economische situatie in deze turbulente wereld. De verteller Sylvester was veelvuldig
in de media te vinden, en ook in levenden lijve is hij een opvallende verschijning. Het kan
niet anders dat hij vragen oproept: Wat heeft hij allemaal gedaan? Heeft hij vrienden in de
politiek? Wat zei Draghi tegen hem? Waarom een Toyota?
Auteur Daan Rutten sprak vele uren met Sylvester over zijn jeugd in Den Haag, zijn studie
in Amsterdam, zijn leven in Brabant en de familiegeschiedenis, gecombineerd met zijn
intellectuele leven aan de economische instituten en organisaties. Van politiek tot religie
en van Harvard tot Berlijn: zijn leven komt in vogelvlucht voorbij. Sylvester heeft met zijn
33 werkzame jaren veel voor de Tilburgse Universiteit gedaan. Hij was een van de meest
vooraanstaande professoren en hij organiseerde interessante bijeenkomsten. Deze
meetings waren veelal in Den Haag en hebben belangrijke connecties teweeg gebracht
tussen universiteit, politiek, bedrijfsleven, economen, religie en de koninklijke familie. Door
zijn inzet staat de Tilburgse Universiteit op een robuust voetstuk. Hulde daarvoor.
Studenten hebben hem altijd op handen gedragen en de economisch-journalistieke
bijdragen van de “Vijf van Eijff” in Univers (de universiteitskrant van Tilburg) kregen veel
aandacht in de media. Om de duizenden mensen die Sylvester in de afgelopen jaren
heeft ontmoet een aandenken te geven, hebben wij dit boek gemaakt: van “behanger”
tot de “ridder” en van de “econoom” tot de “president”. Bijzonder is dat veel mensen een
persoonlijke groet wilden brengen: minister president Mark Rutte, minister van Financiën
Wobke Hoekstra, neef Arthur Eijffinger en zijn goede vriend Paul van Geest leverden mooie
bijdragen aan dit boek.
Ik wil Daan, Anneke, Tilburg Open Press TiU, vrienden uit de politiek, de koninklijke familie
en de Tilburgse Universiteit bedanken voor de achtergrondinformatie. Persoonlijk wil ik
Sylvester danken voor alle ideeën die wij in de afgelopen 33 jaar hebben uitgevoerd. We zijn
samen in 1986 aan de KUB begonnen en onze vriendschap zal voor altijd blijven bestaan.
Sylvester, ik wens je het allerbeste toe en ik hoop dat u, de lezer, de verhalen achter de
verhalen met plezier leest. Het is vaak de kleine bijzonderheid dat zorgt voor grootse
gebeurtenissen.
Willem-Jan van der Wolf - Wolf Publishers

vijf
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Dwalen
Hoe word je de meest vooraanstaande econoom van Nederland? Het had weinig
gescheeld of Sylvester Eijffinger was helemaal niet de wetenschapper geweest die wij nu
kennen. Hoezeer economen denken in modellen, wetmatigheden, formules en balansen, het
zijn vaak de onvoorspelbare toevalligheden die de loop van de geschiedenis bepalen. Was de
katholieke cavalerist Henrick Euffinger uit het bisdom Trier niet in Den Haag beland tijdens zijn
omzwervingen gedurende Napoleontische oorlogen, dan was de kans groot dat er überhaupt
geen Eijffinger was ingeburgerd in de Lage Landen. Het kon verkeren. Euffinger nam zijn vrouw
Anna Maria uit Kessenich mee en kreeg kinderen. De naam werd allengs verbasterd tot Eijffinger.
Wat eveneens moeilijk te voorspellen viel, was dat nazaat Anna een bijzonder sterke
vrouw bleek, een pionier met een ondernemersgeest die zich moeilijk liet temmen door
het vrouwonvriendelijke Victoriaanse tijdsgewricht. Ze begon een winkelnering naast
de Koninklijke stallen in Den Haag, waar ze onder meer luxe behang verkocht voor de
welgestelden in de stad. De winkel groeide uit tot een familiebedrijf dat zich specialiseerde in
de verkoop van behang voor het hogere segment. Het merendeel van de muren in mondain
Den Haag en omstreken werd behangen met de waar van Firma Eijffinger, groothandel in
behangselpapieren. Het familiebedrijf zorgde ervoor dat baan en inkomen verzekerd waren
voor verschillende generaties van de familie. ‘Decorating the World’, zo luidde de welbekende
slogan van het bedrijf toen Engels de standaard werd in reclametaal.

1953

Sylvester Catharina Willem Eijffinger werd geboren op 31 december 1953 in
de Bethlehemkliniek aan de Prinsessegracht 8 te Den Haag, waar nota bene nu de
achteringang van het Ministerie van Financiën te vinden is. Hij groeide op in een pand aan de
Vlierbloemstraat en die straat behoorde niet tot ‘de klei’ van de volkse Hagenezen, maar ‘het
zand’ van de welgestelde Hagenaars. Bij grootvader en grootmoeder, een statige dame uit
Brussel, werd altijd ontbeten met een eitje en cognac. Het warme bad van het familiebedrijf
maakte het des te meer onwaarschijnlijk een ander pad in te slaan en bijvoorbeeld
wetenschapper te worden.

De wet van Buddenbrooks
Nu moet gezegd dat toen Sylvester Eijffinger voor de keuze stond een functie binnen
het bedrijf te aanvaarden, het grote kapitaal reeds was vervlogen. Dat heeft volgens hem
wel degelijk met een wetmatigheid te maken, namelijk die van natuurlijke Werdegang van
het familiebedrijf. Zoals Eijffinger het in eigen woorden uitlegt: ‘De eerste generatie heeft
ondernemerszin en bouwt het bedrijf op. De tweede generatie neemt het over en heeft
zes
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het nodige respect voor de generatie van grondleggers. Die tweede generatie probeert
het bedrijf te continueren. Derde en vierde generaties daarentegen zijn vaak minder
ondernemend en vertonen de neiging tot potverteren.’ Statige panden werden verkocht
ter consumptie. ‘Het was net de familie Buddenbrooks uit de roman van Thomas Mann’, zo
herinnert Eijffinger zich. De merknaam bleef bestaan en het familiebedrijf werd op een zeker
moment overgenomen door Sanderson om daarna op te gaan in de Gamma Holding.

2020

Het Eijffingerbehang vind je anno 2020 in de betere interieurwinkels en hoewel het
familiebedrijf geschiedenis is, heeft Eijffinger daar geen spijt van. Denkend aan zijn jeugd
in Den Haag, richt de herinnering zich eerder op zijn tijd bij de Franciscanen van de Sint
Antonius van Paduaschool. Het waren paters zoals je denkt dat paters eruitzien: bruine
habijten en witte koorden. Veel meer dan het familiebedrijf maakte de rooms-katholieke
traditie onuitwisbare indruk: ‘Het is de oven waarin ik ben gebakken. Wat je er te horen kreeg,
was veel meer levensbeschouwelijk van aard en ging vaak over de zorg om de medemens en
over hoe je dient te gedragen in de maatschappij. En anders dan bij de Jezuïeten, die zichzelf
positioneerden als de leidende elite, identificeerden de Franciscanen zich eerder met
deugden als bescheidenheid en nederigheid.’

Beter een Toyota
Eijffinger moet weinig hebben van de pracht en praal die zoveel ‘nieuwe rijken’ zich
aanmeten, zoals gebruikelijk bij de leden van de herensociëteit in zijn woonplaats Oisterwijk.
‘Heeft een notaris een nieuwe Porsche gekocht, dan zeg ik: waarom koop je geen fatsoenlijke
auto? Een hybride Toyota rijdt net zo goed en is duurzamer. Een dikke auto is een gemakkelijke
vorm van “showing off” waar ik niets mee heb. Als je nu per se een dure auto wil, koop dan een
mooie, een Bentley of Rolls Royce. Zelf ben ik er totaal ongevoelig voor.’

1986

De enige onbescheidenheid die hij zich permitteerde, is volledig te kiezen voor zijn
passie en interesse, zonder een plan B. Hij ging studeren aan de universiteit, net als zijn neef
Arthur. ‘Ik had de zaak in gekund, want ik kan best aardig onderhandelen, maar het geeft me
geen voldoening. Ik wilde lezen, bijleren, onderzoeken, maatschappelijk relevant zijn.’ Arthur
was ook een buitenbeentje die een weg zocht buiten het familiebedrijf. Dat schepte een band
en die band werd alleen maar inniger sinds het onverwachte overlijden van Eijffingers broer
Roger door een verkeersongeluk in 1981. Het talent voor Latijn, Grieks en Hebreeuws deelde
Eijffinger niet met zijn neef die klassieke talen ging studeren. Het kostte veel minder energie
hoge cijfers te halen voor de exacte vakken als wis-, schei- en natuurkunde. Het lag in de lijn der
rede wiskunde te gaan studeren en wel in de ‘Big City Amsterdam’. Eijffinger moest en zou naar
de grote stad.

zeven
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‘Ik heb een grote spaarzin,
want ik haat schulden’
Dat is iets wat ik uit de ondernemersfamilie heb meegekregen.
Wanneer ik schulden heb gemaakt, wil ik die het liefst stante pede
inlossen. Ik ben een gematigd mens, niet op status belust.
We hebben geen hoge hypotheek en geen Mercedes. Wel een
Toyota, de beste auto die je kunt hebben en hybride bovendien.

20/04

2017
acht

Eijffinger_Binnenwerk boek_HR.indd 8

21-09-2020 15:36

Eijffinge

20 15:36

Ken Uzelve!
Vader en moeder achtten de Universiteit van Amsterdam te progressief, zeker
in die jaren van oproer en studentenprotest. Het compromis werd gevonden in de Vrije
Universiteit, waar de economen Jelle Zijlstra en Folkert de Roos werkzaam waren. De
studie verliep voorspoedig, en toch verzocht De Roos, Koninklijk commissaris bij De
Nederlandsche Bank en de professor die traditiegetrouw het ochtendcollege begon
met een gebed en grote autoriteit genoot onder collega’s en studenten, Eijffinger
na te blijven. Het maalde in z’n hoofd: ‘Wat had dat in vredesnaam te betekenen?’ De
resterende minuten van het college waren zenuwslopend. Nestor De Roos was immers
een grootheid voor de studenten, de man stond zo ongeveer ‘close to God’. Wat had hij
te vertellen? Wat was er mis? Kritiek kwam er niet, eerder een goedbedoelde boodschap:
Sylvester, Ken Uzelve! Vergeleken met medestudenten was Eijffinger volgens De Roos
veel te communicatief en sociaal ingesteld. Een getalenteerde en hardwerkende student,
capabel genoeg voor de wiskunde, dat wel, maar geen bolleboos die zich onderscheidt
door briljante wiskundige ontdekkingen ontsproten aan een welhaast monastiek leven met
zuiver wiskundige, abstracte problemen. De Roos stelde Eijffinger voor van studierichting
te wisselen en meer bepaald zou dat gaan om de studie waar De Roos voor ijverde. ‘Gedijt
u niet beter bij de econometrie?’ Het nablijven bleek achteraf een omfloerste manier van
De Roos om Eijffinger te werven als zijn student-assistent, wat gold als een eervolle positie.
Eijffinger had intussen Anneke leren kennen, waarmee hij ‘in zonde’ samenwoonde in een
dubbele studentenkamer aan het Olympiaplein in de hoofdstad. Zij was tenslotte niet
van roomse gezindheid, maar protestants. Wat ze deelden, was de passie voor kennis. Ze
studeerde hard voor haar studie Franse taal en letterkunde aan de VU en las duizenden
pagina’s in Flaubert en Stendhal, hetgeen goed uitkwam, want wiskundige Eijffinger
schoolde zich in de eigen tijd flink bij in de economie. Hij ontdekte zijn favoriete auteurs.
Macro-Economic Theory, A Mathematical Treatment bijvoorbeeld, van de hand van R.G.D.
Allen: ‘Dat zette alle modellen in een exacte vorm, in formules’, zei Eijffinger daarover toen
dagblad NRC vroeg naar zijn belangrijkste leeservaringen. Belangrijker was General Theory
van de grote Keynes: ‘Het is bijna literair, zoveel lagen en facetten. Ik ontdek steeds nieuwe
aspecten als ik het herlees.’ En dan was er de History of Economic Analysis van Joseph
Schumpeter, in 1954 postuum en zonder permissie bezorgd door diens vrouw. ‘En dan
vooral de voetnoten in dat boek, heerlijk. Voor mij is Schumpeter de grootste kenner van
het economisch denken.’

1954
negen
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Dagdroom
Op een vergeeld, gekreukeld fotootje uit - pak weg - 1960 zitten we naast
elkaar in onze gestreepte blazertjes aan de kerstdis bij Bon Papa en Bonne Maman
in Scheveningen. Vrolijk koutend. Dat doen we nog steeds. Aan gespreksstof
nooit gebrek. Want intellectueel hebben we veel gemeen. Maar daarvoor moet
je dan wel helemaal terug tot Aristoteles. Voor hem lagen Poetica en Economica
vlak bij elkaar. Dat zag-ie verkeerd. Dat bewijzen wij twee. In Gym IV wisten we
het allebei zeker: ik, dat ik klassieken ging studeren, hij dat-ie fout zat. Had HBS B
moeten zijn. Was de laatste keer dat Syl zich iets liet zeggen. Ik werd erbij gehaald
voor z’n Grieks. Hij kwam te laat voor mijn wiskunde. Maar de chemie bleef. We
stonden naast elkaar bij onze promoties. Niet-begrijpend knikkend.
We delen een ding: veel te veel energie. Het schept een band tussen onze
echtgenotes. Niet tussen ons. Integendeel. Sylvester spoot weg in zijn overdrive.
Op jacht naar de toekomst. Ik moest eerst in m’n achteruit. Syl hoeft geen
achteruitkijkspiegel. Ik wil weten waar het vandaan komt, hij wil bepalen waar het
naartoe gaat. Over wat het precies inhoudt zijn we het nooit eens, laat staan over
hoe het eruit moet zien. Maar de chemie bleef. En onze gesprekken bleven heel
ontspannen. Tot voor kort.
Syl heeft een heldere kop en een voldragen ego. Maar zijn grootste troef is
zijn grijns. Die heeft magneetwerking. En zo trok hij ook mij richting Adam Smith.
En daar heb je het weer. Ik kwam uit bij Smiths’ andere kant, zijn sociale ambitie.
Niet economie als science: statistiek, econometrie, abstracte modellenleer. Vond
(John Stuart) Mill ook al niks. Nee, de economie als art, die de pols neemt van de
maatschappij. De filosofie waarmee Pierson Nederland hervormde. Die wijsheid
tapt uit het verleden, zoals Galbraith en Schumpeter dat wilden. Nu kan het écht
leuk worden, dacht ik. Voor het eerst zitten we aan hetzelfde schaakbord. En nu
stopt-ie dus.
Syl dagdroomt niet. Ik wel. Zouden wij twee - droom ik dan - zouden wij
twee, heel misschien, in een auto passen? Om dan samen een weekendje te
toeren? In mijn droom maak ik dan, terwijl hij tevreden indommelt, stiekem een
U-bocht en stuur aan op Stillwell en Thaler.
Zijn reactie kent u: keep on dreaming! Maar u zult het me vergeven.
De realiteit is bedreigend. Weet u: mijn ideaal, mijn leven lang, was Bon Papa.
Zet Syl een hoed op, en hij is de spitting image.

Arthur Eijffinger
tien
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Promoveer in drie jaar
Eijffinger had de eerste horde genomen op weg naar de wetenschap, maar
presteren was onvoldoende om een positie aan de universiteit te bemachtigen. Er waren
weinig academische plekken beschikbaar en de doorstroming was uiterst beperkt. Toch
bleef hij vastberaden: ‘Als je de lat voor jezelf zo hoog mogelijk legt, dan streef je altijd naar
het hoogste.’ Hij zwoer te promoveren, en dat in drie jaar voor elkaar te krijgen, in plaats van
de gebruikelijke vier of zelfs zeven à acht jaar die anderen ervoor nodig hadden - als ze al
promoveerden. Hoogleraar Hans Visser werd zijn promotor.
Intussen trouwden Sylvester en Anneke en als echtpaar betrokken ze een woning in
Alkmaar, op een uur forenzen van de VU in Amsterdam. Eijffinger gaf meteen veel colleges
en werkte dag en nacht aan het proefschrift waarin een nieuw econometrisch model werd
gepresenteerd om ramingen van de stand der nationale economie te maken, zoals gedaan
door het CPB en De Nederlandsche Bank. Destijds baseerden deze seismografen van de
binnenlandse economie zich uitsluitend op reële parameters, zoals de concrete importen exportcijfers. Geen rekenschap werd afgelegd van de meer speculatieve financiële
sector en de monetaire ontwikkelingen die de economie konden beïnvloeden, zoals het
rentebeleid van de centrale banken en de wissel- ofwel valutakoersen. Met de hulp van
twee student-assistenten schreef Eijffinger een boekwerk van meer dan 500 bladzijden,
waarin een model werd gepresenteerd dat veel inclusiever was en meer recht deed aan de
complexiteit en volatiliteit van de economie. Een zware promotiecommissie, waaronder de
Tilburgse econoom Jacques Sijben, boog zich over het werk, waarna VU-rector Piet Drenth
hem persoonlijk de doctorstitel verleende. Trots vermeldde Drenth bij de promotie voor het
eerst het empirisch bewijs te hebben gevonden dat promoveren in drie jaar wel degelijk tot
de mogelijkheden behoort. Cum Laude kreeg hij niet voor zijn promotie, maar ach, kniesoor
die daarop let, want was er iemand die extra lof kreeg toebedeeld in de universiteit van de
Calvinisten?

Onderhandelen in crisistijd

1982

Wim Deetman was van 1982 tot 1989 de minister van Onderwijs in het derde
kabinet Van Agt en de eerste twee kabinetten van premier Ruud Lubbers. Na de tweede
oliecrisis van 1979 was de wereldeconomie in een recessie beland. De overheid kreeg veel
minder belastinggeld binnen, het begrotingstekort liep snel op. In navolging van Margaret
Thatcher in Engeland en Ronald Reagan in de Verenigde Staten, koos premier Lubbers voor
fikse bezuinigen en het afslanken van het overheidsapparaat. Ook Deetman werd gevraagd
zoveel mogelijk de kosten van het onderwijs in te perken. De ‘Winter van Deetman’ die

elf
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volgde, zorgde ervoor dat een carrière in onderwijs of onderzoek allerminst zeker was. Om
teleurstellingen te voorkomen, en omdat er brood op de plank moest komen, oriënteerde
Eijffinger zich op een baan bij de Nederlandsche Bank, de Wereldbank, of anders wellicht
het IMF.
Het grote geluk was dat hij bericht kreeg vanuit de gelederen van de Katholieke
Universiteit Brabant, de universiteit in Tilburg. Er was een positie als docent vrijgekomen
bij de vakgroep ‘Geld, Krediet en Bankwezen’ en de werkzame economen Hans Bosman
en Jacques Sijben wilden Eijffinger – gepromoveerd en katholiek – graag inlijven. Eijffinger
zou Universitair Docent worden, met uitzicht op de positie van Universitair Hoofddocent
binnen afzienbare tijd. De keuze was snel gemaakt na dat telefoontje. Maar het was ook de
Winter van Deetman en dus niet gemakkelijk voor Eijffingers vrouw Anneke, die intussen
deeltijd leraar Frans aan het Jan Arendscollege te Alkmaar was geworden, opnieuw een
baan te vinden. Bij Eijffinger kwam prompt de handelaar naar boven: hij liet Tilburg weten dat
hij minimaal haar salaris opgeteld wilde hebben bij zijn salaris. Goed nieuws volgde snel. Dat
Anneke de rol van huisvrouw op zich nam, vonden ze in het katholieke Tilburg vooral een
verstandig idee. Het arbeidscontract werd opgemaakt.

Tough & Fun

1986

Eijffinger begon per 1 december 1986 aan de Katholieke Universiteit Brabant. De
nieuwe omgeving voelde als thuiskomen: kleinschalig, collegiaal, en een hoog niveau van
expertise en werkethos. Het doceren ging Eijffinger goed af. Reeds als student-assistent en
docent aan de VU had hij de nodige ervaring opgedaan, hij gaf zelfs les aan jaargenoten. Hij
had snel geleerd dat de meest aansprekende VU-docenten zoveel mogelijk uit het hoofd
konden vertellen. Het leek alsof ze colleges achteloos uit de mouw schudden. Folkert de
Roos deed dat en professor Hans Visser deed dat ook: ‘Ze hebben meer geleerd dan de
rest van beide studies econometrie en economie gezamenlijk.’ Om te kunnen doen alsof
het allemaal spontaan werd opgelepeld, was zeker in de beginjaren veel voorbereidingstijd
nodig. Bij het doceren hield Eijffinger vooral zichzelf voor doelgroep. Wat hij zelf altijd wilde,
was een uitdagend college. Vandaar zijn adagium: ‘Better tough and fun than dull and easy.’
Verscheidene eigen studenten zijn vervolgens gepromoveerd en vijf hiervan bereikten het
hoogste ambt van hoogleraar.

twaalf
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Rijk gevoed door ideeën
Sylvester Eijffinger is een van de meest vooraanstaande economen
van Nederland. Hij is de afgelopen jaren diverse keren op mijn pad gekomen.
Zo heb ik mij in de tijd dat ik bij McKinsey werkte, mogen laven aan zijn
gedachten over hoe te zorgen voor meer groeivermogen in Nederland.
Ik zag en sprak Sylvester daarnaast zo nu en dan binnen het CDA,
maar vooral en met grote regelmaat vanaf het moment dat ik minister
van Financiën werd. Vrijwel niemand heeft mij via de app zo bestookt met
artikelen, ideeën, plannen en gedachten als Sylvester. Ik weet dat hij het me
niet kwalijk heeft genomen dat ik lang niet altijd heb geantwoord en lang niet
alles heb opgevolgd, maar ik ben hem wel zeer erkentelijk voor deze rijke
voeding met ideeën. Zo’n zelfde interessante gedachtewisseling vond plaats
tijdens de President’s Circle, die Sylvester in Amsterdam had georganiseerd.
Daar bewaar ik goede herinneringen aan.
Sylvester is een markante persoonlijkheid, met een indrukwekkende
staat van dienst en een uitstekende neus voor publiciteit. Ik wens hem
veel plezier en alle goeds in de tijd die nu aanbreekt. En ik heb het vage
vermoeden dat alhoewel dit formeel een emeritaat is, hij ons allen niet
minder zal appen, bellen en aanspreken dan de afgelopen jaren. Sterker, ik
maak me grote zorgen nu hij straks meer tijd heeft. Beste Sylvester, veel dank
voor ons inspirerende contact en op naar veel meer uitwisseling van kennis
en ideeën.

Wopke Hoekstra minister van Financiën - Kabinet Rutte III

dertien
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Een hamer en een bijl
Overigens was Eijffinger niet alleen streng voor studenten, een enkele collega
ervoer dat de doorgaans amicale econoom wel degelijk ‘een hamer en een bijl’ in zijn rugzak
bewaarde. Brabantse gemoedelijkheid is de ‘default’. Zo nodig greep hij terug op de Haagse
vechtersmentaliteit. Intussen benoemd als departementshoofd, gaf hij een collega de
verantwoordelijkheid voor de organisatie van een inleidend vak. De waarderingsresultaten
waren het eerste jaar zodanig dramatisch, dat Eijffinger eiste dat prestaties omhoog
gingen: ‘De eerstejaarsvakken zijn misschien wel de belangrijkste, ze bepalen of iemand
verder gaat of afhaakt.’ Op niet te misverstane wijze liet Eijffinger de docent weten dat
het vele malen beter moest. Dat was de hamer, en wanneer het volgende jaar hetzelfde
resultaat werd bereikt, ging de kop eraf. En zo geschiedde: de bijl kwam erachteraan.
Wederom was het een organisatorische puinhoop. Eijffinger aarzelde geen moment en
haalde de docent weg van de cursus.
Toen het onderwijsprogramma aan vernieuwing en internationalisering toe was,
kreeg Eijffinger het voorrecht samen met zijn collega Lex Meijdam de Engelstalige
opleiding International Economics and Finance op te zetten. Dit alles in navolging van de
succesformule International Business, een curriculum opgezet door Niels Noorderhaven
- een ‘perfecte collega’ die altijd de juiste vraag wist te stellen: ‘Sylvester, wat zit je nu
echt dwars?’ Eijffinger ontwierp het programma grotendeels letterlijk aan de keukentafel
te Oisterwijk, het dorp nabij Tilburg waar hij met Anneke was neergestreken. Hij vond
dat studenten serieus moesten worden genomen en dat ze vooral eigen werk moeten
leveren, papers maken, presenteren. De vakken kregen veel meer interdisciplinaire of zelfs
trans-disciplinaire, vakoverstijgende inhoud. Het ging verder dan ‘micro-economie’, meer
diepgang in de relatie tussen macro en micro en de relatie tussen noties als ‘competition
policy’ en ‘governance’. Op deze manier reflecteerde het cursusmateriaal beter met de
realiteit en werd het tegelijk spannender. Inmiddels is de opleiding opgegaan in het bredere
curriculum van International Business Administration, kortweg IBA: ‘Tegenwoordig is een
dergelijk onderwijsmodel te duur’, zegt Eijffinger, ‘Dat is spijtig, maar we moeten gaan voor
de grote aantallen om te kunnen blijven draaien.’
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Eijffinger_Binnenwerk boek_HR.indd 14

21-09-2020 15:36

Eijffinge

20 15:36

‘Kleine marges hebben tegen
woordig grote consequenties in
de wereldpolitiek’
Ik wil dat nog eens goed uitwerken, maar we hebben het
allemaal kunnen zien met de grote gebeurtenissen de laatste
maanden. Kleine marges hebben tegenwoordig grote consequenties in de wereldpolitiek: Brexit komt er na winst van het
Boris Johnson-kamp met een miniem verschil. Donald Trump won
slechts met een fractie verschil en als we naar de ‘popular vote’
kijken, dus de absolute aantallen die op hem hebben gestemd,
had hij waarschijnlijk niet gewonnen. Onlangs won Erdogan zijn
referendum in Turkije en ook dat was met een klein verschil.
De effecten zijn echter enorm!

10/05

2017
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Brieven schrijven
(en dineren met Apfelstrudel)

1987

Even terug. Amper een jaar na zijn promotie, in 1987, werd Eijffinger benoemd als
lid van de gezaghebbende Internationale Monetaire Commissie. Hij werd daarmee de
opvolger van zijn Tilburgse collega Bosman, de monetair econoom die aan zijn emeritaat
toe was in 1988. De eerste vergadering van de commissie die Eijffinger bijwoonde, werd
gehouden in Schlosshotel Kronberg te Taunus, een plaatsje in de omgeving van Frankfurt
am Main. Eerder zwaaide de Duits-Engelse keizerin Victoria er de scepter. De aanpalende
golfbaan werd ontworpen door de Amerikaanse generaal Dwight Eisenhower. En nu was
het keizerlijke paleis het decor voor een topbijeenkomst van vooral Europese topeconomen
en bankiers, waaronder president Helmut Schlesinger van de Deutsche Bundesbank en
Jean-Claude Trichet, de latere president van de Europese Centrale Bank, die toen nog
moest worden opgericht.
Voor Eijffinger was het de eerste keer en hij werd gechaperonneerd door Harrie
Langman, de topbankier van ABN en denker voor de VVD. Langman had Eijffinger de
belangrijkste regel van het spel ingeprent: ‘Het is vooral de bedoeling dat je je gedeisd
houdt!’ Dat moest lukken, er was tenslotte zoveel te zien. Het leek wel het decor van een
Agatha Christie-roman, zo beschreef Sylvester het later voor Anneke. De complete high
society van lords en baronnen was aanwezig en de Deutsche bank fêteerde de gasten met
spijzen en dranken, en steevast Apfelstrudel toe. Uiteraard werd er inhoudelijk gesproken
over de toestand van de Europese en wereldwijde economie, en wat de centrale banken
te doen stond onder de gegeven omstandigheden. Op een zeker moment kwam het
onderwerp ‘monetary targeting’ aan bod, een instrument dat centrale banken hanteren om
de economie aan te wakkeren met de uitgifte van bijgedrukt geld. Eijffinger spitste zijn oren:
het interventiebeleid en het succes hiervan was wat hem mateloos fascineerde en juist
deze vorm van interveniëren achtte hij niet bijzonder doelmatig. Voor hij het zelf doorhad
waren de woorden hem al ontvallen in zijn beste Rudi Carrell-Duits: ‘Herr Schlesinger, wat
mogen we nu werkelijk verwachten van monetary targeting?’
In de stilte die viel, compleet met priemende blikken en opgetrokken wenkbrauwen,
richtten alle bankiersogen zich op de debuterend econoom van de Katholieke Universiteit
van Tilburg. Langman keek Eijffinger aan met een ijzige blik: ‘Wat had ik je nou gezegd?’
Schlesinger daarentegen kon zijn lach nauwelijks bedwingen: ‘Also, wir kennen einander,
nichtwar? Sie sind Herr Dr. Eijffinger.’ Schlesinger wist wie deze Nederlandse doctorandus
was. Ze hadden uitgebreid en respectvol met elkaar gecorrespondeerd voor de
totstandkoming van Eijffingers proefschrift: ‘Ha, Sie haben viel zu lernen!’
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Schlesinger introduceerde Eijffinger bij de Bundesbank. Dit was meer dan een
uitnodiging voor een Tasse Kaffee: als allereerste ‘visiting scholar’ bij de bank kreeg
Eijffinger het aanbod een half jaar toegang te krijgen tot de beleidstafels die besloten over
de interventies in de Duitse valutamarkt. Hij mocht de meest vertrouwelijke verslagen
omtrent monetaire beslissingen inzien. Eijffinger greep het aanbod met beide handen aan
en bedong een half jaar vrijaf om Tilburg tijdelijk te verruilen voor het gastenverblijf van de
Bundesbank te Frankfurt, met de sterke Deutsche Mark toentertijd het monetaire hart van
Europa. Eijffinger werkte zo hard, met werkweken van gemakkelijk zeventig tot tachtig uur,
dat het Schlesinger opviel dat het licht in het gastenappartement vrijwel altijd brandde. De
grote bankier sprak zijn zorgen uit en spoorde Eijffinger aan Anneke uit eten te nemen en
een tochtje langs de Rijn te maken in de Bundesbank-Mercedes, inclusief chauffeur. De
bankpresident trakteerde later op vele dinertjes samen met zijn vrouw Carola en betaalde
met biljetten van honderd D-Mark, waarop zijn handtekening prijkte.

Haagse bluf
Sesam open u! Schlesinger nam Eijffinger onder zijn hoede en introduceerde hem
bij alle centrale banken die van enig belang waren voor de wereldeconomie. De deuren
gingen als vanzelf open: de Bank of Japan, Banque de France, Bank of England en de Federal
Reserve System. Bij laatstgenoemde zwaaide niemand minder dan Alan Greenspan de
scepter. Deze grondlegger van het neoliberalisme (behorend tot ‘The Collective’, het
netwerk rond schrijfster Ayn Rand) had zijn gast Eijffinger eens schalks voorgelegd waarom
er zoveel onzin werd gepubliceerd en waarom er zoveel ongefundeerde wetenschappelijke
artikelen over de centrale banken werden geschreven, onderzoeken gespeend van
alle cijfermatige onderbouwing. Ad rem en met Haagse bluf riposteerde Eijffinger dat
bankdirecteuren als Greenspan nu eenmaal de neiging hebben op hun materiaal te blijven
zitten. Toen werd het even stil, maar de vrijpostigheid pakte goed uit. Eijffinger kreeg inzicht
in vrijwel alle stukken. Zo bleek de ietwat brutale geste een cruciale move, die resulteerde
in een veelheid aan wetenschappelijke a-publicaties, en daarmee een wetenschappelijke
carrière.

1995

In 1993 had Eijffinger het deeltijdhoogleraarschap monetaire economie aan het
College of Europe in Brugge aanvaard, en nu, in 1995, werd hij, wederom op voorspraak van
Schlesinger, voorgedragen als professor aan de Humboldt Universiteit voor de vakgroep
economische politiek. Het ging om de prestigieuze post die Schlesinger zelf had bekleed.
In mei dat jaar hield Eijffinger zijn oratie in Duitsland met de titel ‘The Future of European
Monetary Policy’, waarin met vooruitziende blik werd beschreven hoe bancaire politiek
steeds meer een centraal gedirigeerde Europese aangelegenheid zou worden. Hoewel
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Eijffingers vader het niet meer meemaakte, voelde het achteraf als een overwinning op
de geschiedenis: niet gevangen in een werkkamp, zoals vader Eijffinger gedurende de
Tweede Wereldoorlog, wel comfortabel gezeteld op een centrale post in Berlijn. Eijffinger
houdt deze post bezet tot 2000, toen hij werd benoemd tot gewoon hoogleraar monetaire
economie, als opvolger van de Tilburgse collega Jacques Sijben, de Limburger die erom
bekend stond nooit een a-publicatie afgeleverd te hebben gedurende zijn carrière. Dat
was niet eens zo uitzonderlijk in Sijbens tijd. Maar in de periode die volgde, veranderde
dat snel. De ‘toplijstjes’ raakten in zwang: publicaties in de meest prestigieuze titels van
wetenschappelijke a-tijdschriften werd prio. Eijffinger had in het centraal bankieren een
uniek onderwerp gevonden, een interessegebied dat meer urgentie kreeg.

2000

Op feestjes gebeurt het
Het jaar 1995, waarin het Ajax van Louis van Gaal de Champions League won, was
met de aanvaarding van het Berlijnse hoogleraarschap ook voor Eijffinger een promotie
naar de hoogste divisie van de economie. In 1996 kwam het boek uit dat hij schreef
met collega-econoom Jakob de Haan , en waaruit standaard wordt geciteerd, over het
thema: The Political Economy of Central-Bank Independence. De naam Eijffinger raakte
gevestigd en de weg werd gebaand zich internationaal te manifesteren. Het bestuur van
de Tilburgse universiteit realiseerde zich dat Eijffinger, overal hoogleraar behalve in Tilburg,
moeilijk ‘slechts’ universitair hoofddocent kon blijven, wilden ze hem tenminste behouden.
Probleem was echter dat de aangewezen leerstoel Monetaire Economie voorlopig bezet
bleef door Sijben, die een paar jaar had te gaan voordat hij met emiraat ging. Wat te doen?
Een alternatieve mogelijkheid werd gevonden door een extra Jean Monnet-leerstoel op
te richten met financiering vanuit de Europese Commissie. Zodoende kon Eijffinger in
1998 worden benoemd tot Jean Monnet-hoogleraar Europese financiële en monetaire
integratie. Gecombineerd met het lidmaatschap van de Internationale Monetaire
Commissie en de ervaring opgedaan bij alle centrale banken van formaat, werd Eijffinger
met dit hoogleraarschap onmiskenbaar een autoriteit op het gebied van de Europese
markt die zich in rap tempo bewoog naar de befaamde eenwording. Het lag in de lijn der
rede dat ‘Brussel’ zou bellen. En zo geschiedde.

1996
1998

Eijffinger kreeg mede vanwege het Europese hoogleraarschap een uitnodiging
voor het oprichtingsfeest van de Europese Centrale Bank, 1 juni 1998, in de Alte Oper,
het operagebouw van Frankfurt. Het was een exclusief gezelschap, waaronder Europese
regeringsleiders zoals bondskanselier Helmut Kohl, president Jacques Mitterrand en
premier Tony Blair. Het was meteen de inauguratie van de eerste ECB-voorzitter:
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Wim Duisenberg. Hij werd de ‘nieuwe koning van Europa’ in een tijd waarin alles draaide om
economie, aldus Eijffinger. Duisenberg liet het feest opluisteren door de Ierse dansgroep
Riverdance en een optreden van de Mastreechter Staar, het befaamde mannenkoor
uit Maastricht. Het koor bracht het Friese volkslied ten gehore voor de geboren Fries
Duisenberg, gevolgd door de volksliederen van de andere lidstaten. Het jaar daarop werd de
euro ingevoerd en Eijffinger werd een van de acht Europese economen van het Monetaire
Experts Panel, die het beleid van de ECB evalueerde. Hij zetelde als enige Nederlander in
deze raad tot 2015, na drie termijnen te hebben gediend.

2015

Pappen en nathouden
Hoe gaat dat, een centrale bank controleren? Vooraf is het goed te weten dat
de ECB is opgetuigd naar het Rijnlandse model van centraal bankieren dat institutioneel
bestendigde na de Tweede Wereldoorlog. Een bank, zo waren de Duitsers door schade en
schande wijs geworden, mocht geen marionettenkabinet zijn van de politiek. Autonomie
was het sleutelwoord. De bank moet belangeloos kunnen beslissen. Tegelijkertijd
kon democratische controle plaatsvinden. De oplossing de ECB zowel autonome
beslissingsbevoegdheid te geven als publiek toezicht te waarborgen, was controle ex
post. De bank voerde beleid en pas achteraf kwam de Europese Commissie Economische
en Monetaire Zaken (ECON) tot een oordeel over dat beleid gedurende de vierjaarlijkse
‘Monetary Dialogue’ met de ECB-president.
Het Monetaire Experts Panel, waarin Eijffinger zetelde, leverde de Europese
Commissie tijdens de ‘prepatory meetings’ de nodige munitie om tot een wetenschappelijk
gefundeerd oordeel te komen. Elke drie maanden schreef Eijffinger een zogeheten ‘briefing
paper’. In totaal zijn dat zestig briefing papers geweest, zestigmaal een wetenschappelijke
analyse van het beleid van de ECB, gecomprimeerd in bijdragen die varieerden van acht
tot twintig bladzijden. Ze dienden te worden geschreven in een tijdsbestek van veertien
dagen. Wat hielp, was dat Eijffinger altijd goede student-assistenten selecteerden die
hielpen met de tabellen, grafieken en het opzoeken van cijfermateriaal. Vele malen reisde
Eijffinger per trein af naar Brussel en Straatsburg. Hij maakte drie ECB-presidenten van
dichtbij mee: Duisenberg, Trichet en Draghi. De eerstgenoemde was volgens Eijffinger een
democratische gentleman, een primus inter paris. Jean-Claude Trichet was meer autoritair:
‘Die wilde wel overleg met iedereen, maar hakte zelf de knoop door. Hij riep altijd “we are a
team” maar bedoelde “ik ben de baas”’. Mario Draghi ging een stap verder en maakte er een
‘presidentieel presidentschap’ van: “Hij besloot en de rest moet volgen!”
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Volgens Eijffinger moet een bank zo transparant en democratisch mogelijk
te werk gaan. Niet verrassend is het dan dat hij de meeste kritiek op de laatste twee
bankpresidenten heeft geuit. Volgens Eijffinger waren deze twee presidenten te veel op
de hand van de Europese landen waar ze vandaan kwamen: de zuidelijke landen met grote
begrotingstekorten, schulden en economieën die hoognodig hervormd moeten worden.
Vooral Draghi heeft zijn termijnen gevuld met pappen en nathouden. Eijffinger prijst dat
Draghi op 23 juli 2012 de befaamde uitspraak deed ‘whatever it takes’ om de Europese
banken overeind te houden tijdens de Eurocrisis. Echter dat aan Draghi’s grootscheepse
opkopen van staatsobligaties en het extreem laaghouden van de rente nooit een einde
kwam, ziet Eijffinger als een manier de grote zuidelijke landen te pleasen. Dat was volgens
Eijffinger de reden dat een land als Italië nooit de noodzaak voelde de economie grondig
te renoveren. Meer schuld aangaan is goedkoper dan saneren. ‘Vrijelijk schuld creëren,
of, wat op hetzelfde neerkomt, geld scheppen, is onrechtmatig’ aldus Eijffinger. De uit
Amerika overgewaaide policy van ‘quantitative easing’, wat neerkomt op geld maken om de
economie op te pompen, valt buiten het mandaat van de ECB.

2012

Het gaat niet om de cijfertjes
‘Wat de ECB wel zou kunnen doen om de economie te stimuleren’, zegt Eijffinger,
‘is het praktiseren van “outright monetary transactions”, zoals het heet’. Dit komt neer op
de installatie van een geldinfuus, alleen gebeurt het met politieke voorwaarden. Er gelden
condities, bijvoorbeeld dat een land zijn structurele begroting op termijn op orde brengt.
Natuurlijk heeft Gerrit Zalm in de rol van minister van Financiën met het vingertje
gewezen naar de grote partners in Europa en gehamerd op de norm van maximaal drie
procent begrotingsoverschot. Wat zegt zo’n cijfer? Zoals de Duitse econoom Otmar Issing
tijdens een ECB-vergadering waar ook Eijffinger aanwezig was, zijn befaamde uitspraak
deed dat de inflatie van een land idealiter ‘close but below’ de twee procent moet liggen,
een getal dat prompt werd opgenomen in elk handboekje economie voor dummies. Deze
vastgepinde tovergetalletjes van drie procent of twee procent zeggen volgens Eijffinger in
wezen niet zoveel, het heeft meer met magie te maken dan met de ratio. Veel belangrijker
is dat de structurele economie wordt aangepakt. We staren ons blind op incidentele
‘feitelijke tekorten’ of inflatieratio’s op jaarbasis. Het CBS bekijkt allerlei concrete getallen,
maar weet tot de dag van vandaag de waarde van onderwijs en onderzoek slecht in te
schatten, omdat het economie-versterkende effect ervan lastig te meten is, en toch blijkt
keer op keer dat investeringen in onderwijs later grote voorspoed brengt.
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Eijffinger heeft altijd gepleit vergaande steun te bieden in ruil voor structurele
hervormingen die effect hebben op termijn van zo’n tien tot vijftien jaar. De weeffout die is
gemaakt in de Europese bankenpolitiek, is dat de grote landen de grootste stem hebben
en zichzelf voortdurend ‘absolventie’ verlenen. Dat is de reden voor Eijffinger pleidooi
te houden voor een internationaal Europees begrotingsbeleid en het voeren van een
gezamenlijke Europese begroting, die niet kan worden gekaapt door nationale belangen.
Helaas bleek dat een brug te ver, maar wie weet, zorgt de corona-epidemie voor een
ommekeer.

Pas op waar je staat
Opgemerkt dient trouwens dat Eijffinger weliswaar kritisch is op Zuid-Europa,
maar niets tegen Fransen, Spanjaarden en Italianen heeft, integendeel: ‘Juist met de
Italiaanse economen kon ik altijd goed opschieten, zoals met Marco Buti bijvoorbeeld.’
Eijffinger herkent in veel Italiaanse collega’s de combinatie van werkethos en een
katholiek joie de vivre. Met Draghi onderhoudt Eijffinger een kritische en persoonlijke
verstandhouding. Tijdens het ECB-forum van juni 2019, in het Portugese Sintra, wandelden
Eijffinger en Draghi naar de tuin voor de groepsfoto. Ze delibereerden verder over het
communicatiebeleid van de ECB: allebei vonden ze dat het duidelijk moest zijn dat
allerhande populisten niet konden rekenen op gratis geld. Beiden gingen volledig op in
het gesprek en zo kon het verkeren dat Eijffinger zichzelf later plots in het midden van
de groepsfoto terugvond, pal naast Draghi. Verdraaid, dacht hij, weer munitie voor het
journaille om hem als wethouder Hekking te typeren.

2019

De inspiratie van oude teksten
De periode halverwege de jaren ’90 waarin Eijffinger het toneel van Europa beklom,
was een erg productieve tijd, waarin hij zich begon te manifesteren op het vlak van de
nationale politiek. De invloedsfeer breidde zich uit via zijn partij, het CDA, waar hij pas sinds
enkele jaren geregistreerd was als partijlid. Als ‘katholieke jongen’ was hij wel sympathisant
en CDA-stemmer, maar de gedeelde christelijke waarden en ietwat sleets geraakte noties
als ‘rentmeesterschap’ konden hem niet direct enthousiasmeren om actief lid te zijn.
Wat hem wel had geïnspireerd, was een andere ontdekking. Het besef dat er meer
is dan economie, dreef hem er lustig omheen te lezen, vooral op het gebied van politiek
en theologie, waaronder de pauselijke encyclieken. De encycliek die hem in het hart had
eenentwintig
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getroffen, was het beroemde werk geschreven door paus Leo XIII: Rerum Novarum, ‘Over
nieuwe dingen’. Het geschrift was meer dan een eeuw oud, want uit 1891. Voor Eijffinger
bood het een verre van gedateerde lectuur. Het raakte de moderne economie!
In de ‘katholieke sociale leer’ die werd verwoord, destijds gepresenteerd als redelijk
en christelijk verantwoord alternatief voor het toen enerzijds sterk opkomende liberalisme
en anderzijds het communisme, herkende Eijffinger precies het maatschappelijke
standpunt dat hij onderschreef. Hij had hetzelfde bezwaar bij de neoliberalen en de nieuwe
socialisten van deze tijd. De eerste groep ging ervanuit dat de vrije markt alles oplost, terwijl
de markt stelselmatig een blinde vlek vertoont voor gemeenschapsgoederen die het
algemene belang ten goede komen. Te denken valt aan onderwijs en de kwaliteit van het
milieu. Evenmin kon Eijffinger geloven in het socialistische perfecte plaatje dat alles centraal
te reguleren valt.
De katholieke sociale leer kwam volgens Eijffinger met een adequate
tussenoplossing die bekend staat als het ‘subsidiariteitsbeginsel’. Het behelst een
economisch verdeelprincipe dat teruggaat op kerkvaders Augustinus en Thomas van
Aquino. Waar het op neerkomt, is dat problemen opgelost moeten worden op het laagst
denkbare maatschappelijk niveau. Daarmee wordt overheidsingrijpen begrensd. Meer
technisch uitgedrukt: het gaat erom waar de ‘externe effecten’ plaatsvinden en tot waar
reikt de invloed van een bepaald probleem? Voorbeeld: Als een gezinslid zich niet gedraagt
binnen het gezin, dan wordt het gedrag ingetoomd door het gezin. En wat opgelost kan
worden binnen de gemeente of een maatschappelijke organisatie, moet op deze niveaus
worden geadresseerd. Evenwel moet de staat de verantwoordelijkheid nemen voor zaken
die niet op een ander niveau kunnen worden geregeld. Het klimaat, bijvoorbeeld, is iets wat
ons allemaal aangaat en moet dus worden besproken aan de hoogste tafels. Deze politiek
is economie in de kern: het gaat om het vraagstuk naar de meest adequate verdeling.
De bewustwording van het idee dat economie, maatschappij en geloof een
onlosmakelijke drie-eenheid vormen, opende een nieuw perspectief op de wereld. Het ging
niet meer alleen om econometrische congressen en specialistische academische artikelen
in economische ‘top-core journals’. Vaker dan voorheen liet Eijffinger zijn gezicht zien bij
lezingen en CDA-bijeenkomsten waar economie werd verbonden aan maatschappelijke
kwesties. In de sfeer van rokerige zalen, in bier gedrenkt eikenhout en pindadoppen op de
vloer, maakte Eijffinger kennis met geestverwanten, zoals econoom Kees Koedijk, Jan Peter
Balkenende en Ab Klink. Dat de twee laatstgenoemden kwamen bovendrijven in landelijke
politiek, was iets wat niemand in die periode direct kon voorzien.
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Het clubgevoel als ideeënmachine
‘Het CDA was op z’n bottom’, zo karakteriseerde Eijffinger het eens tegenover
NRC Handelsblad-journaliste Jutta Chorus. De teloorgang was ingezet in de jaren onder
Lubbers. Het was een bestuurderspartij geworden, zegt Eijffinger, een club waarbinnen niet
meer werd nagedacht. Alles was gericht op consolidatie van de macht.

1994

De christendemocraten hadden vanaf 1918 meegeregeerd en deel uitgemaakt
van het kabinet, toen daar in 1994 een abrupt einde aan kwam. De laatste CDA-premier,
Ruud Lubbers, was er niet in geslaagd na drie kabinetten het stokje over te dragen aan
een capabele partijgenoot. De beoogde troonopvolger, Elco Brinkman, was weliswaar
klaargestoomd in de coulissen, maar vanwege een meningsverschil over de WAO en
ongetwijfeld een dosis persoonlijke animositeit, trok Lubbers zijn steun in voor de
gedoodverfde kroonprins. Lubbers verkondigde publiekelijk ‘dit keer op de nummer drie’
te stemmen, te weten Ernst Hirsch Ballin. Het koningsdrama vormde de prelude van een
historische verkiezingsnederlaag. Voor het eerst in bijna honderd jaar kwam het CDA
buitenspel te staan en zag hoe het ‘Paarse kabinet’ met de liberalen van de VVD,
de sociaalliberalen van D66 en de sociaaldemocraten van de PvdA, vorm kreeg. PvdA’er
Wim Kok werd premier van Nederland en zou dat drie kabinetten lang zijn.

Balkenende, toen werkzaam bij het Wetenschappelijke Instituut van het CDA, was
er niet gerust op dat het historische verlies te wijten viel aan een paar onhandige politieke
bedrijfsongevallen in de campagnetijd. Het dieper onbehagen vanwege het gevoerde
beleid sudderde. Met zijn eerste twee kabinetten dwong Lubbers respect af. Vooral door
de overheidsuitgaven rigoureus te beteugelen en de staatsschuld niet verder op te laten
lopen, wat hem de bijnaam ‘Ruud Shock’ opgeleverde. Het tweede kabinet Lubbers,
een collaboratie tussen CDA en VVD, stond in het teken van ‘laat Lubbers het karwei
afmaken’ (zoals de verkiezingsslogan luidde) en het optuigen van het Nationaal Milieuen Natuurbeleidsplan. Die wapenfeiten bleven staan, maar het derde kabinet, met de
PvdA, werd gekenmerkt door een tamelijk onnavolgbaar beleid van machtsconsolidatie
en compromis, zonder heldere besluitvorming. Lubbers kreeg de naam van steriele
‘coalitiemonteur’ en op dat moment leek alles te draaien om het kleurloze management
van een bureaucratische machtsconstellatie waarin de christendemocratische idealen
geen significante rol van betekenis speelden. Lubbers had veel gecentraliseerd en
verantwoordelijkheid naar zijn kabinet getrokken. De vraag was in hoeverre dat rijmde met
de christelijke idealen.
Na het historische verlies van twintig zetels in het parlement vond Balkenende dat
het tijd was voor ‘soul searching’. Hij was niet de enige en al snel vormde zich een groep
drieëntwintig

Eijffinger_Binnenwerk boek_HR.indd 23

21-09-2020 15:36

van verschillende CDA’ers. Ze werden bij elkaar geroepen door de Erasmus Universiteiteconoom Kees Koedijk in de Bogenzaal van Café Schlemmer aan de Lange Houtstraat 17
in Den Haag. Eijffinger was een van de genodigden in dit selecte gezelschap van einddertigers en begin-veertigers - jongelingen voor politieke begrippen - die aan de vooravond
van de broodnodige christendemocratische herbezinning stonden. Na die avond in februari
1995 kreeg het een vervolg en al spoedig werd gesproken van het ‘Schlemmerberaad’.
Het werd een denktank waar officieus en discreet de partijlijnen voor de toekomst konden
worden uitgedacht. Eijffinger typeerde het beraad in NRC als ‘een ideeënmachine’: ‘Er
was een grote behoefte aan ideeën. Als je zoals het CDA twaalf jaar een sterke leider hebt
gehad, is de prijs ideeënarmoede. We zaten daar voor het publieke goed van de partij, niet
voor onze banen. We waren de botten van het CDA.’

1995

Geestdrift was er in overvloed onder de jonge honden in Schlemmer. Vrienden
Jan Peter Balkenende en Ab Klink promoveerden drie jaar eerder aan de Vrije Universiteit
op het christendemocratische ideaal van eigen verantwoordelijkheid voor organisaties
behorend tot het maatschappelijke middenveld. ‘Soevereiniteit in eigen kring’, zo noemden
ze dat vanuit hun protestants-christelijke achtergrond. Wat betreft Eijffinger rijmde dit
ideaal wonderwel met het ‘subsidiariteitsbeginsel’ van de rooms-katholieken. Veel te vaak,
zo had Balkenende betoogd in zijn proefschrift, werden taken afgestoten vanuit een plat
bezuinigingsmotief in plaats van een welberedeneerde christelijke visie op de taken die zijn
weggelegd voor instituties en organisaties.
Schlemmer was meer dan zomaar een herenclub waar louter vrijblijvend werd
gefilosofeerd. Er schoven - toevalligerwijs - geen vrouwen aan, wel parlementariërs als
Jaap de Hoop Scheffer, Marnix van Rij en Maxime Verhagen, die landelijk oppositie voerden
en de partijkoers bepaalden. Kortom, er was sprake van directe invloed op het partijkader.
Verhagen herinnert zich de bijeenkomsten nog goed: ‘Het was een tijd van zoeken. In
de fractie waren we aan het analyseren wat fout was gegaan in plaats van dat we in de
toekomst keken. We hadden als oppositiepartij geen ambtelijke ondersteuning. Daarom
werd de band met het Wetenschappelijk Instituut sterk.’
De invloed werd groter en groter toen de Schlemmer-jongens op belangrijke
posities terecht kwamen. Zodra de historisch en juridisch geschoolde Balkenende uitzicht
kreeg op een financieel woordvoerderschap in de Tweede Kamer, kreeg hij ‘bijscholing’ van
Eijffinger over hoe begrotingscycli in elkaar zitten en hoe een economisch bewindspersoon
moet handelen bij een begrotingstekort. Balkenende kreeg de munitie aangereikt om Gerrit
Zalm, minister van Financiën onder Paars, van repliek te voorzien. In het Schlemmerberaad
waren Ab Klink, Lans Bovenberg en Sylvester Eijffinger tot de overeenstemming gekomen
dat lastenverlichting geen doel op zich mag zijn. Dat was niet alleen omdat het uitgaat van
vierentwintig
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niet-christendemocratisch neoliberalisme, maar vanwege harde, ongewilde economische
bijeffecten, zo werd Balkenende gedoceerd. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt werkte
lastenverlichting eerder contraproductief. Met dit in het achterhoofd wist Balkenende
het de anders zo goedlachse Zalm behoorlijk moeilijk te maken tijdens de Algemene
Beschouwingen van 1999. Zalm was deze tegenstand niet gewend en ontplofte bijna.
‘Ineens was zijn lachebekje weg’, memoreerde CDA-socioloog Anton Zijderveld tegenover
Jutta Chorus.

1999

In de Kamer is het vaak plassen
en poepen

De vraag dringt zich op of Eijffinger zelf politieke ambities koesterde. Hij werd tot
tweemaal toe gepolst voor een ministerspost, in een kabinet Balkenende en een kabinet
Rutte, maar hij hechtte belang aan zijn autonomie als wetenschapper: ‘Ik heb de voorkeur
voor een adviserende rol vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond en interesse. De
causaliteit verloopt van mij naar het CDA en niet andersom.’
Dochter Jackie kreeg als tiener eens te horen waarom Eijffinger past voor een rol
op het politieke toneel: ‘Alles wat in het normale leven geldt als deugd, geldt niet binnen de
politiek. Je staat in het oog van de openbaarheid, iedereen plast en poept op je. Tegelijk
worden politici fysiek en geestelijk afgebroken en van hun sociale leven blijft vrijwel niets
over. Je moet bijna een masochist zijn om een dergelijke rol te ambiëren. Dat mensen
veranderen in de politiek kan niet anders.’

2002

Eijffinger zag het gebeuren in juli 2002 met zijn oude vriend Balkenende. Die werd tot
het ambt van minister president verheven. De glorieuze opkomst en tragische ondergang
van Pim Fortuyn ging hieraan vooraf. Fortuyn was de grote uitdager van het paarse kabinet.
In zijn bestseller De puinhopen van acht jaar paars (2002) verweet hij de coalitie van PvdA,
VVD en D66 de wachtlijsten in de zorg te hebben laten oplopen tot onaanvaardbare
proporties. En dat niet alleen. Immigranten - ‘gastarbeiders’- waren onvoldoende
ingeburgerd. Een deel van het electoraat achtte de veiligheid verwaarloosd. Autoriteit
was zoekgeraakt. Met de belofte het tij te keren, stelde de dandyeske en polemische
Fortuyn zich verkiesbaar namens zijn eigen partij Lijst Pim Fortuyn (LPF). Saillant detail:
het was Fortuyn die in 2001 een stapel onderzoeksrapporten had opgevraagd bij
het Wetenschappelijk Instituut van het CDA, waarvan de leden vrijwel allemaal tot de
Schlemmer-groep behoorden.

vijfentwintig

Eijffinger_Binnenwerk boek_HR.indd 25

21-09-2020 15:36

2002

Zo bezien was het nieuwe CDA niet Fortuyns vijand en dat legde de partij geen
windeieren. Op 6 mei 2002 werd Fortuyn vermoord door Volkert van der Graaf, op het
Mediapark in Hilversum. Paarse partijleiders als Ad Melkert (PvdA) probeerden Fortuyn
weg te zetten als een nar en een querulant, met het ongewilde bijeffect dat kiezers
hen verweten Fortuyn te hebben ‘gedemoniseerd’. De ‘kogel kwam van links’, zo werd
gescandeerd en toen de stemmen werden geteld, bleken PvdA en D66 gedecimeerd. Na
de moord werd het CDA daarentegen gezien als het redelijke rechtse alternatief. ‘Het was
surrealistisch’, herinnert Eijffinger zich: ‘Als een feniks die uit de as oprees, klommen we van
29 naar 43 zetels.’
Ongetwijfeld hadden de partijtop en de Schlemmergroep bedacht dat Balkenende,
als fractievoorzitter aangesteld op 1 oktober 2001, enige tijd was gegund in zijn rol te
kunnen groeien, totdat kabinetsdeelname opportuun werd. Misschien bij een volgend
kabinet, of het kabinet daarop. Dat het moment zich meteen aandiende, kon niemand
bevroeden.
In zijn eerste kabinet stond Balkenende voor de bewerkelijke taak eruit te komen
met de LPF, de andere grote winnaar. Probleem was dat de LPF-ministers die Fortuyns
ideaal postuum hoopten te realiseren, allemaal een andere interpretatie hadden van diens
wensenlijst, met publiekelijk uitgevochten ruzies tot gevolg. Niettemin lukte het Balkenende
de crisissfeer te bezweren en de natie weer in rustig vaarwater te brengen. Daarvoor kreeg
hij alle lof van zijn oude vrienden. Maar de economen keken met stijgende verbazing naar
diens economische beleid. Waarom de staatsschuld ineens in een jaar aflossen? Hoezo
het begrotingstekort naar 0 terugbrengen? Het leken bezweringsformules, want zo’n ‘strak
financieel-economisch korset’ was onnodig.
De Schlemmer-economen pleitten voor investeringen in onderwijs en veiligheid
en ze relativeerden sterk het nut van bezuinigen. In het verkiezingsprogramma werd dat
advies keurig overgenomen, eenmaal in het kabinet, kwam er niets meer van terecht.
Bijsturen bleek onmogelijk. Balkenende nam meer afstand en verliet zich vooral op naaste
vertrouwelingen en niet-economen Piet Hein Donner, Cees van der Knaap en spindoctor
Jack de Vries. ‘Balkenende als premier was voor mij een ander persoon’, zegt Eijffinger:
‘Voordat hij premier was, hadden we een goede relatie, en nu hij geen premier meer is, is
dat ook weer zo. Tijdens zijn premierschap was dat een stuk minder. Hij vond het behoorlijk
lastig openlijk bekritiseerd te worden, iets wat ik nu eenmaal, puur vanuit mijn positie als
onafhankelijk wetenschapper, behoor te doen, bijvoorbeeld in mijn column voor de GPD
bladen. Ik vond het, zuiver economisch beschouwd, geen goed beleid.’

zesentwintig
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Gedogen, wegslikken, twijfelen
Eijffinger vond dat hij zich tegenover de partijtop zoveel mogelijk moest beperken
tot onderbouwde kritiek vanuit zijn economische expertise. Wat daarbuiten viel, gedoogde
hij uit liefde voor de partij. Een voorbeeld is de politieke steun van Balkenende en De
Hoop Scheffer voor de aanval van de Verenigde Staten op het Irak van Saddam Hoessein.
Het was toevalligerwijs precies de periode waarin Eijffinger door de grote econoom Ben
Friedman was uitgenodigd gasthoogleraar te worden aan Harvard, om jaarlijks te doceren
over de Euro en de ECB gedurende het Spring semester. Friedman, de man die in 2005
een moderne economische klassieker uitbracht: The Moral Consequences of Economic
Growth, over de noodzaak van democratie voor economische vooruitgang, een boek dat
betreft Eijffinger qua brille doet denken aan de grote Keynes.

2005

Eijffinger weet als de dag van gisteren hoe hij met een groep vooraanstaande
economen aan de dis zat, thuis bij de beroemde Harvard-econoom Murphey Allister King.
Diens vrouw Barbara had voortreffelijk gekookt, maar de avond kwam plotseling in het
teken van de oorlog te staan. President George Walker Bush jr. was begonnen met het
bombardement en de inname van Irak, nadat zijn vader Bush dat in de jaren ’90 ook al had
gedaan. Ditmaal was de casus belli veel minder evident: de eerste Golfoorlog was uitgelokt
door Hoessein. Hij schond het internationale recht door het soevereine land Koeweit
binnen te vallen. Nu, zegge en schrijve maart 2003, ging het louter om het vermoeden dat
Irak massavernietigingswapens produceerde. Een serie luchtfoto’s, gepresenteerd door
defensieminister Colin Powell, leverden het naar later bleek valselijk bewijs, en de oorlog
werd onvermijdelijk. Opnieuw kreeg de wereld live via CNN bommen op Bagdad te zien.

2003

Na het voorgerecht begaf de groep economen ten huize Murphey King zich naar
de huisbibliotheek waar volgens goed Amerikaans gebruik de televisie continue aanstaat.
Vervolgens werd het hoofdgerecht genuttigd, waarna de televisie weer werd opgezocht.
‘Tijdens het diner formuleerde iedereen op z’n eigen manier dat het desastreuze gevolgen
zou hebben op allerlei gebied’, herinnert Eijffinger zich: ‘Daar hoefde je geen polemoloog
voor te zijn: meer onrust creëren in het Midden-Oosten werkt een spiraal van geweld in de
hand en raakt de hele wereld, en zeker economisch, denk aan de olieprijzen.’ Dat werd later
bevestigd. De grote Columbia University-econoom Joseph Stiglitz becijferde samen met
Harvard-professor Linda Bilmes dat de Irakoorlog waarschijnlijk zo’n drie triljard dollar heeft
gekost.

2010

Een andere beslissing waar Eijffinger volstrekt op tegen was, was de deelname
van zijn partij CDA aan een minderheidskabinet met de VVD, gesteund en gedoogd door
anti-Islampartij PVV van Geert Wilders. Veel CDA-leden keerden zich tegen het plan en

zevenentwintig
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‘Hoe manage je
een bedrijfscrisis?’
Ik hanteer drie regels: ten eerste ga je na of het inderdaad waar
is wat er over je bedrijf of instelling wordt gezegd en geschreven.
Klop dit? Dan volgt regel nummer 2: je moet er meteen open over
zijn. Ten derde betuig je spijt. Openlijk boetedoen en beterschap
beloven, zorgt voor een noodzakelijke reiniging. Doe dat liever
iets te veel dan te weinig, want anders ga je later weer door het
stof en dat maakt het alleen maar pijnlijker. De fout bedekken met
de mantel der liefde is sowieso geen goed idee.

12/04

2018
achtentwintig
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een stemming tijdens het partijcongres in de Arnhemse Rijnhal op 2 oktober 2010 moest
soelaas bieden. Het werd een historisch congres, met de fameuze Fortuyn-saluut van
Camiel Eurlings naar mede-Limburger en partijvoorman Maxime Verhagen. Eijffinger liet
vanwege ziekte het partijcongres aan zich voorbij gaan, maar heeft zijn partijgenoten laten
weten op geen enkele manier samen te willen werken met de PVV. Een wetenschapper
kan zich onmogelijk scharen achter een partijcoalitie met een populistische partij die per
definitie ‘simpele oplossingen voorspiegelt voor complexe problemen’.
Een kleine twee jaar hield het kabinet stand, met CDA’ers Verhagen als vicepremier
en Jan Kees de Jager als minister van Financiën. Na de implosie van de coalitie werd het
CDA andermaal gedecimeerd in de verkiezingen. Was het lesje nu geleerd? Ruim tien jaar
later lijkt het CDA voor de keuze te staan in de provincie Brabant: het kan regeren met
Forum voor Democratie, de partij van de boreale eurohater Thierry Baudet, die een korte
tijd aan de Tilburgse universiteit heeft gewerkt onder hoogleraar Paul Scheffer. Eijffinger
hoopt vurig dat de partij op haar schreden terugkeert.
Eijffinger past voor een institutionele en publieke rol in de partijpolitiek. ‘Wanneer
redelijke mensen politicus worden, veranderen ze, want er spelen andere belangen: die van
macht en reputatie.’ Eijffinger zag het gebeuren gedurende de kabinetten Balkenende, toen
hij bijna elke maand wel een keer in het torentje zat, of in elk geval ergens op het Binnenhof:
‘Neem Jan Kees de Jager, respectievelijk staatssecretaris in Balkenende IV en minister van
Financiën in het kabinet Rutte I vanaf 2010. Op zich een prima kerel, maar ik werd er kregel
van dat hij nooit luisterde. Keer op keer spraken we af in Den Haag en dat kostte me altijd
een volledige dag. Voortdurend probeerde ik uitspraken te corrigeren en hem op andere
gedachten te brengen. ‘Zeg dit liever niet, Jan Kees!’ Ik wees bijvoorbeeld op het feit dat
we de leningen aan Griekenland niet terug zouden krijgen. Nu niet en in de toekomst niet.
Waarom het publiek dan stroop om de mond smeren? Met leningen die looptijden hebben
van decennia, komt het er de facto op neer dat het geld weg is. Dat bleek een boodschap
die hij publiekelijk onverkoopbaar achtte op dat moment. Politiek is naar mijn idee vooral
risicomanagement en kiezen voor zetelbehoud, met een perspectief voor de korte termijn.
Ja, zodra je politieke ambities ambieert, is je onafhankelijkheid verloren.’

2010

Geloof niet in golfjes!

2008

Zet drie economen bij elkaar en er volgen vier volstrekt uiteenlopende
voorspellingen - een grap die sinds de financiële crisis van 2008 een diepere waarheid lijkt
te verkondigen. Wat is het gilde der economen waard wanneer zo’n bizarre ontwikkeling als
een financiële systeemcrisis volledig vanuit het niets kon opdoemen?

negenentwintig
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2007

Toch zijn er wel degelijk economen geweest die onheil bespeurden. Ere wie ere
toekomt: in het voorjaar van 2007 kwam de waarschuwing van Alan Greenspan, oudvoorzitter van het Federal Reserve System, de Amerikaanse centrale bank. Eind 2001 had
hij, als voorman van ‘the Fed’, een ruim geldbeleid gevoerd en het rentetarief verlaagd
naar 1 procent. Hij vond het bij zijn aantreden nodig Amerikanen te stimuleren huizen
te kopen. Een recessie dreigde immers, vanwege de onrust en het pessimisme bij de
Amerikaanse consument na de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Ook had
hij huizenkopers aangemoedigd goedkope hypotheken met variabele rentes te nemen.
Het vrijgevige beleid werkte een flinke poos. De Amerikaanse huizenprijzen stegen met
tientallen procenten. Intussen begon Greenspan onheil te vermoeden.
Winstmarges worden kleiner, zo waarschuwde hij in februari 2007. En dat terwijl
premies op risico’s ‘uitzonderlijk laag’ werden ingeschaald door banken. Bovendien
waardeerden investeerders ‘risico niet meer als risico’. Iets wat Greenspan, de liberaal bij
uitstek die vond dat private bedrijven prima in staat zijn zonder overheidsingrijpen zaken
te doen, toescheen als tamelijk ‘verontrustend’. Hij schatte de kans op een recessie op
zo’n dertig procent. Amper uitte Greenspan deze zorgen over de wankele Amerikaanse
hypotheekmarkt of een maand later vroeg de Amerikaanse hypotheekbank New Century
Financial uitstel van betaling aan.

De voorgenomen beursgang van zakenbank NIBC werd in Nederland uitgesteld
vanwege de onrustige wereldeconomie en Wouter Bos, de toenmalige minister
van Financiën van de PvdA, waarschuwde dat de prognoses over de economische
groei naar beneden werden bijgesteld. Al met al waren er redenen genoeg voor het
politieke televisieprogramma Buitenhof twee economen uit te nodigen: hoogleraar
beleggingstheorie, belegger en Robeco-topman Jaap van Duijn en hoogleraar monetaire
economie Sylvester Eijffinger. De eerstgenoemde zag het zo’n vaart niet lopen, consistent
met de door hem aangehangen theorie die teruggaat tot de Russische econoom Nikolai
Kondratieff. De economie kent volgens Kondratieff ‘van nature een cyclisch verloop’ en
voltrekt zich in kortere en langere golfbewegingen. Tegenover Buitenhof-presentator
Peter van Ingen concretiseerde Van Duijn die visie met de observatie dat er al vier jaar op rij
een terugvalletje in het voorjaar te zien is. Kortom: het was slechts een golfje. Het nieuwe
boekjaar begint en beleggers maken pas op de plaats, vandaar dit soort kleine correcties op
de beurzen. ‘Een standaard patroon’, volgens Van Duijn, die de kans op een Amerikaanse dan
wel wereldwijde recessie ‘buitengewoon gering’ inschatte. Ach neen, beleggers moeten zich
vooral niet gek laten maken door te luisteren naar om het even welke Cassandra!
Eijffinger reageerde door te zeggen veel ‘somberder’ te zijn dan zijn gewaardeerde
collega Van Duijn. Hij zag geen deinende glinsterende golfjes verschijnen aan de horizon,
wel zware donderwolken. Hij schatte de kans op een aankomende recessie zelfs hoger in
dertig
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‘Speculatieve bubbels ontstaan
omdat niemand het feestje wil
verpesten’
Zie het zo: de grote punch bowl gaat lekker rond, er is een drankje
voor iedereen en de gasten beginnen net gezellig aangeschoten
te raken. Nu moet de gastheer ervoor waken dat niet iedereen
in een beschonken staat raakt en voorzichtig de punch bowl
wegrijden. Probleem is alleen dat als de gasten het merken,
het kan gebeuren dat ze zich allemaal in één keer richting de
uitgang begeven. Mijn mentor en voorganger aan de Humboldtuniversiteit, Helmut Schlesinger, vergeleek de financiële bubbel
al eens met een alcoholist. Je weet dat-ie op een zeker moment
weer naar de fles grijpt, alleen, je weet nooit wanneer.

12/03

2018
eenendertig
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dan Greenspan, die tenslotte zijn uitspraken had gedaan voordat de val van hypotheekbank
New Century een feit was. Het grote aandeel ‘subprime’-hypotheken verwerd allengs tot
een probleem in de Verenigde Staten: te veel mensen zonder vast inkomen of voldoende
spaartegoeden hadden zo’n hypotheek. Bovendien zag Eijffinger stagnatie van de groei in
alle werelddelen: zowel Amerika, Azië als de Eurozone vertoonden een afzwakkende groei:
‘Waar moet de groei dan vandaan komen? Toch niet van Mars of de maan?’
Het had er alle schijn van dat een ‘keerpunt’ was bereikt en wetenschapper Eijffinger
trok zeldzaam stellige conclusie op de nationale televisie en bracht daarbij direct advies uit
aan de belegger: stap uit de aandelenmarkt! Van Duijn schoof de waarschuwing terzijde.
Beleggers, voegde hij zelfverzekerd toe, moeten zich vooral niet de oren laten hangen naar
onrustbarende voorspellingen van econoom A, B, C, D of Eijffinger: ‘Daar is veel geld door
verloren gegaan.’

2008

Op 15 september 2008 viel Lehman Brothers. Op 6 oktober bleek dat
Icesave, waartoe IJslands grootste bank Landsbanki behoorde, niet meer aan de
betalingsverplichtingen kon voldoen. Nederland raakte in rep en roer, want veel
Nederlanders hadden geld gestald in IJsland vanwege de aantrekkelijke spaarrentes
van circa 5 procent. En het bleef niet bij Lehman en Landsbanki. Eijffinger herinnert het
zich als de dag van gisteren. Hij was dat jaar voor een conferentie in Basel, bij de Bank of
International Settlements. Naast hem zat Axel Alfred Weber, president van de Deutsche
Bundesbank en lid van het bestuur van de Europese Centrale Bank. Weber was voortdurend
in de weer met zijn Blackberry-telefoon. ‘Wat ben je toch allemaal aan het doen?’ Elke ‘ping’
die het apparaat produceerde bij een binnengekomen berichtje, betekende dat er weer een
bank was omgevallen.
De gammele Amerikaanse hypotheken bleken veel minder een lokaal probleem dan
gedacht. Deze hypotheken werden als het ware gebundeld en als gigantische pakketten
verkocht en doorverkocht tussen de banken. Wat de inhoud van de pakketten precies
omhelsde, wist niemand. Omdat Amerikaans onroerend goed als relatief betrouwbaar
werd beschouwd door rating agencies Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch, kreeg het een
stempel ‘triple A’ en er was geen bank in de wereld die hieraan durfde te twijfelen.
Vrijwel iedereen had ze, die subprime-hypotheken. Ook ‘ondergekapitaliseerde’
Nederlandse banken als Fortis en ING hadden Amerikaanse hypotheken in het bezit en
dat kon moeilijk anders. ING wilde zakendoen in de Verenigde Staten en dat kon volgens
de regels van de Amerikaanse centrale bank alleen als er voldoende werd geïnvesteerd.
De betreffende pakketten met hypotheken werden gezien als een van de meest veilige
investeringen. ‘En ja’, zegt Eijffinger, ‘dat was in principe het geval, wanneer de markt niet
was ingestort!’ Huizen daalden in waarde en kwamen plotsklaps ‘onder water’ te staan.
tweeëndertig
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En volgens het principe van ‘foreclosure’ kan een Amerikaan z’n sleutel door de brievenbus
gooien en op zoek gaan naar een andere woning in een andere staat. Als genoeg
huizenbezitters op deze manier afstand doen van hun woning en hypotheek, heeft de bank
een probleem. Als vervolgens het bancaire vertrouwen in hypotheekpakketten verdwijnt,
dan hebben alle banken een groot probleem. Dan is het crisis.

Zonder markt is de waarde nul
Eijffinger nam geregeld plaats aan de ronde tafel als kritisch adviseur bij verschillende
banken. Zo sprak hij met de CFO van zakenbank NIBC, Kees van Dijkhuizen, een oude
vriend waarmee hij studeerde aan de VU in Amsterdam. Maar tijdens de crisis was niet het
moment om gezellig oude herinneringen op te halen. NIBC was in de problemen geraakt
door het bezit van een flink pakket subprime-hypotheken. Hetzelfde gold voor de altijd zo
betrouwbare bank ING, met de welbekende oranje huisstijl een nationaal symbool. Zelfs
deze bank stond opeens aan de rand van de afgrond. Eijffinger adviseerde ING-CFO Koos
Timmermans. De Amerikaanse Alt-A hypotheken in de portefeuille waren in principe solide,
anders dan de subprime-hypotheken, maar ja, zo analyseerden de twee economen aan
tafel: zonder actieve en liquide markt, is de waarde op de balans evengoed nul. ‘Verdomme
Sylvester, ik kan die hypotheken aan de straatstenen niet kwijt!’ Timmermans wist de
pakketten uiteindelijk te verkopen aan de Nederlandse staat (die er in betere tijden nog flink
winst mee maakte) en Van Dijkhuizen liet zien dat hij niet schroomde om slechte pakketten
af te stoten door ze tegen fikse kortingen te verhandelen op de markt. Een bijzondere
prestatie in crisistijd, vindt Eijffinger, die hem terecht de reputatie opleverde om later
bestuursvoorzitter van de ABN AMRO te worden, als opvolger van Gerrit Zalm.
De malaise op de Amerikaanse huizenmarkt veroorzaakte een aardbeving met
naschokken tot over de hele wereld. De economische problemen die aan de oppervlakte
verschenen, waren veronachtzaamd. Zelfs de meest betrouwbaar geachte banken
bleken ‘ondergekapitaliseerd’ en hadden praktisch geen reserves in kas. Openlijk werd
gefilosofeerd of het beter was je spaargeld van de bank te halen en te verwisselen voor
goud, diamant, vastgoed, of iets anders dat ogenschijnlijk een meer concrete waarde kon
vertolken. Wereldwijd kelderden de beurzen. Het vertrouwen van de consument daalde tot
een dieptepunt. Huizen bleven onverkocht en kwamen ‘onder water’ te staan: de waarde
werd lager getaxeerd dan de hypotheek die op het vastgoed rustte. Dientengevolge stortte
de verkoop van keukens en badkamers in. En wie de waarde van de eigen woning ziet
kelderen, heeft weinig zin meer om buiten de deur te eten, of een nieuwe televisie aan te
schaffen terwijl de oude niet aan vervanging toe is. Kortom: het consumentenvertrouwen
bereikte een dieptepunt. De werkloosheid steeg van drie naar zo’n acht procent in
drieëndertig
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Nederland. De Zuid-Europese landen waren er slechter aan toe: in Spanje raakte meer dan
25 procent van de beroepsbevolking werkloos. Toen niemand elkaar meer vertrouwde, was
de crisis compleet en dreigden systeembanken en landen om te vallen. ‘Whatever it takes’,
zo moest Draghi het toen wel zeggen.

Geld is vooral gestold vertrouwen
Boele Staal, de voorzitter van de Nederlandse branchevereniging van banken NVB,
belde tijdens die donkere herfst met Wouter Bos over de toestand waarin de economie
terecht was gekomen. Ze concludeerden dat de rommelhypotheek meer dan een
Amerikaans probleem was, en dat ook de Nederlandse banken aan een kritisch onderzoek
onderworpen moesten worden. Anders was het wachten op de volgende bankencrisis.
En petit comité werden enkele kenners van het bankwezen opgeroepen. De
opdracht was niet te verzanden in onderling gedelibereer, wel tot de wortels door te
dringen die het systeem ondermijnden. De Middelburger Cees Maas, voormalig topman
bij ING, leidde de club. Voormalig Rabobank-econoom en Tilburgse econometrist Wim
van den Goorbergh en Van Lanschot-bankier Tom de Swaan werden uitgenodigd, evenals
Johanneke Weitjens, adviseur Financiële Markten van de NVB. De Commissie Maas zocht
een wetenschapper. De keuze viel op Eijffinger. Dat was verrassend, want hij behoorde niet
tot de usual suspects als Sweder van Wijnbergen of Arnoud Boot. Naar verluidt was het tijd
voor een econoom buiten de grachtengordel.
Eijffinger was ‘blij verrast’ met de uitnodiging en had vanaf die ontmoeting in
november het gevoel terecht te zijn gekomen in een erg inspirerende omgeving, waarin
geen enkele visie werd geschuwd. Bovendien leerde hij een belangrijke les in deze tijd.
Zijn studenten kregen doorgaans zijn technische definitie van wat een bank is: een
geldscheppende instantie. Maar wat hij allemaal hoorde en zag als lid van de Commissie
Maas, voegt hij er standaard aan toe dat ‘vertrouwen’ minstens zo belangrijk is. Geld
is ‘gestold vertrouwen’ en een bank is een bewaarder en handelaar in dat gestolde
vertrouwen. Bij een overmaat van wantrouwen, is geld niets meer waard. En zonder
voldoende toezicht en veiligheidsbuffers is vertrouwen zo vluchtig als aceton. Weeg je de
notie van vertrouwen mee, dan wordt de definitie van een bank opeens complex: geen
geldscheppende instantie, wel een ingewikkelde installatie als het Centre Pompidou,
waarin verlangens en angsten worden meegewogen, alsmede de acties en reacties op
de financiële markten en reputaties en risico’s die spelen in het politiek-maatschappelijke
domein. Economie wordt een veel uitdagender vakgebied: het is een combinatie van
rekenen, psychologie van de irrationaliteit, geschiedenis, politiek en geloof.
vierendertig

Eijffinger_Binnenwerk boek_HR.indd 34

21-09-2020 15:36

Eijffinge

20 15:36

2008

Zeker, iedereen had een eigen perspectief binnen de commissie. Eijffinger
vermoedt dat Van Goorbergh en hij meer dachten vanuit ‘stakeholder value’ van de
bank: een bank is een nutsinstelling en moet als een duurzame spil fungeren tussen
allerhande stakeholders, van consumenten en burgers tot bedrijven en de samenleving als
geheel. Cees Maas en Tom de Swaan hamerden meer op de waarde van de bank voor de
aandeelhouders. De overeenstemming tussen de commissieleden was echter groot: de
bankensector anno 2008 was zo rot als een mispel. Iedereen was ‘even slim’ en allemaal
zagen ze dat het zo niet verder kon, dat de tijd van winstmaximalisatie en het ‘snelle geld’
verdienen voorbij was.

Twee kansen om het uit te leggen
De commissieleden keken naar de dagelijkse praktijk bij de banken om van de ene
verbazing in de andere te vallen. Nu hoefde er maar iets te gebeuren – Lehman, Landsbanki
– en veel banken konden niet meer aan de verplichtingen voldoen, omdat tegenover de
verplichtingen onvoldoende reserves waren ingecalculeerd.
De commissie interviewde tal van bankiers die toegaven nauwelijks op de hoogte te
zijn van de risico’s van hun eigen financiële producten, zoals de veelbesproken derivaten.
De woorden die Eijffinger eens hoorde van wijlen oud-bankier Jan Cees van Lanschot
resoneerden vaak in z’n hoofd. De oude Van Lanschot zei altijd dat een bankier met een
nieuw product twee kansen kreeg om het hem uit te leggen. Als Van Lanschot het na een
keer uitleggen niet snapte, was er een tweede kans de pitch goed te doen. Was het verdienen risicomodel van het product daarna nog steeds in nevelen gehuld, dan was het basta.

Hoogmoed en domheid: een fatale
combinatie
Helaas dachten veel moderne bankiers daar anders over: het perspectief
op winst kreeg voorrang en de begrijpelijkheid en de robuustheid van complexe
beleggingsproducten delfde doorgaans het onderspit in de afweging. ‘Bankiers zochten
vooral naar de randen van het speelveld’, zegt Eijffinger: ‘Het was een typische strategie
van arrogance and ignorance, een fatale combinatie van hoogmoed en domheid waar
commerciële bankiers zich aan bezondigden.’ Zo was er wel meer niet in de haak. De
goverance-structuur was vaak onvoldoende opgetuigd en de afdeling riskmanagement
vijfendertig
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was er vooral voor de vorm. Risico nemen werd beloond met bonussen die bankiers in
het vooruitzicht werden gesteld. Sommige banken raakten volledig vervreemd van hun
identiteit in het verlangen een grote speler in de kapitaalmarkt te worden. De ‘risk appetite’
van sommige Raden van Commissarissen paste meer bij investeringsbanken als Lehman,
Stearns en J.P. Morgan dan de consumentenbank die zij vertegenwoordigden en waarbij
het van belang is het risico voor de consument beperkt te houden. En nog zoiets: wat
deden al die personen, vaak ex-politici, ongehinderd door enige bancaire kennis, in het
toezicht van de banken?

2009

‘Naar een herstel van vertrouwen’, zo luidde de titel van het rapport van de
Adviescommissie Toekomst Banken, dat in april 2009 verscheen. Eijffinger kreeg
als commissielid het ene na het andere interviewverzoek, het leek wel alsof hij een
filmster was geworden. Op de dag dat het rapport verscheen, werd hij de hele dag door
de camera gevolgd, zelfs tijdens de autorit. Het rapport kwam met een uitgebreide
lijst met aanbevelingen. Het stelde onder meer voor de bonuscultuur aan banden te
leggen, gekwalificeerde leden te zoeken voor raden van toezicht, grotere reserves aan
te houden en vooral de consument dan wel de burger en belastingbetaler centraal te
stellen. Vrijwel alle aanbevelingen werden overgenomen in de Code Banken, gedragen
door de Nederlandse Vereniging van Banken. Hoewel Eijffinger later concludeerde dat
veel aanbevelingen naar de achtergrond waren verdwenen, ziet hij het werk van de
Commissie Maas als een van de belangrijkste successen op het gebied van valorisatie: het
maatschappelijk ten gelde maken van wetenschappelijke kennis. ‘Het was een veel meer
analytisch en informeel proces en daarmee een groot verschil met de Commissie Wijffels.’

Voortreffelijk voorzitten doe je zo
Omdat Eijffinger prominent deel uitmaakte van de Commissie Maas, lag het
in de lijn der verwachting dat hij deelnam aan de Commissie Wijffels, waarin dezelfde
problematiek werd besproken, zij het ditmaal in een bredere kring en politiek gemotiveerd
door de Tweede Kamer. Nu bevond Eijffinger zich in een divers pluimage van macroeconomen Sweder Baron van Wijnbergen en Arnoud Boot, en arbeidsmarkteconomen
Barbara Baarsma en Bart Combée, de directeur van de Consumentenbond. Terugkijkend
vindt Eijffinger de uitkomsten van de Commissie Wijffels vooral een herhaling van zetten:
‘In de Commissie Maas hadden we het monster in de bek gekeken toen we middenin
de crisis zaten. Dat werk was baanbrekend.’ Het rapport Wijffels kwam wel tot meer
geconcretiseerde aanbevelingen, zoals het voorstel hypotheken te maximeren tot
tachtig procent van de woningwaarde. Helaas hebben veel voorstellen het niet of slechts
deels gehaald. Wat Eijffinger zich herinnerde, is de manier waarop Herman Wijffels zich
zesendertig
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een ‘voortreffelijke voorzitter’ betoonde. ‘Hij peilde de veelheid aan meningen en sneed
vervolgens de extremen aan de linker- en rechterzijde ervan af, om vervolgens aan te geven
waar de consensus ligt. En dan hakte hij de knoop door. Het werkte uitstekend.’
Een pikant detail dat Eijffinger niet is vergeten: Arnoud Boot en consorten zijn bij
minister Jeroen Dijsselbloem gaan ‘lobbyen’ om een van de aanbevelingen van het rapport
Wijffels aan te scherpen: geen drie procent niet-risico gewogen kapitaal in kas, maar
minimaal vier procent, waartoe het Kabinet uiteindelijk besloot. Een weinig elegante zet
vond Eijffinger: ‘Zoiets doe je niet. Weet je, ik ben het ook niet altijd met honderd procent
van de conclusies eens, maar je hoort je er wel achter te scharen als je je naam verbindt aan
een commissie.’

Wees zo simpel als mogelijk
De ironische keerzijde van de kredietcrisis was dat economen als Eijffinger hun
‘finest hour’ beleefden. Eijffinger genoot al de nodige bekendheid - in 2000 en 2005
becijferde de universiteit dat Eijffinger gold als de onbetwiste mediatopper en dat was
zeker zo in de jaren 2007-2013, totdat de communicatieafdeling besloot te stoppen met
tellen. Dat Eijffinger juist vanaf 2007 onafgebroken in het nieuws was en dat hij zowat dag
en nacht in mediapark Hilversum had kunnen verblijven, had alles te maken met crisis en de
commissies die werden opgetuigd om de crisis te bezweren. Van Buitenhof tot Netwerk,
van Het FD tot De Telegraaf: Eijffinger was overal. Actualiteitsprogramma’s lieten hem per
taxi ophalen, vaak direct na het geven van een college in Tilburg, of vanuit zijn woonplaats
Oisterwijk. Vertoonde hij zich in de plaatselijke supermarkt, dan werd hij aangesproken:
‘meneer, u lijkt wel heel erg op die econoom van de televisie’.

2007

Of het zijn ego streelde? Natuurlijk. Eijffinger doet er niet moeilijk over dat hij in dat
opzicht ‘genoten’ heeft van deze crisistijd. ‘Wat is er nu mooier voor een weerman dan het
beschrijven van een orkaan of een tsunami?’ Hij kon bovendien ‘zenden’ tot ver voorbij
de muren van de collegezaal, iedereen was plotseling geïnteresseerd in de analyse van
economen zoals hij, die de bankensector vanbinnen en vanbuiten kennen en beschikken
over een analytisch kader, een raamwerk om enige orde te scheppen in de financiële chaos.
Zijn populariteit bij de nieuws- en praatprogramma’s kon worden verklaard door zijn
bereidheid gebeurtenissen zo simpel mogelijk uit te leggen. Met versimpeling is niets mis,
vindt Eijffinger, zolang de commentator de les in acht neemt die hij bij de grote Einstein
vandaan haalde: ‘Everything should be made as simple as possible, but not simpler.’
Daarbij vindt Eijffinger het naar eigen zeggen van belang om de balans te bewaren tussen
zevenendertig
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de verschillende rollen en niet mee te huilen met de wolven in het bos. De economisch
commentator acteert als de wetenschappelijke weerman die zegt wat ons te verwachten
staat, of dat nu zonneschijn is, of een gevaarlijke storm. Maar als onheilsprofeten elkaar de
loef afsteken, dan kan het evengoed noodzakelijk zijn de rol van herder aan te nemen die de
schaapskudde enigszins tot rust maant. En ja, soms is het belangrijk helemaal je mond te
houden.

Een toezichthouder blijft stil
Vooral in de uren van zijn vrije ‘seniorendag’ ijvert Eijffinger voor verschillende
functies in de raden van toezicht van bedrijven en instellingen. Hij was voorzitter dan wel
vicevoorzitter van het toezichtsorgaan van onder meer het Bureau Kredietregistratie
(BKR), De Efteling, Kamermuziek Souvenir te Tilburg en stichting Cultuurcentra Oisterwijk
Moergestel, kortweg COM. Logischerwijs weten de media hem te vinden wanneer er iets
smeult bij zo’n instantie. In zo’n geval ziet Eijffinger de noodzaak alle ijdelheid meteen de
kop in te drukken en alle loslippigheid te bedwingen, en vooral geen journalisten te vriend te
willen houden.
Zou hij zich laten verleiden naar buiten toe te communiceren, dan kan het publiek
namelijk moeilijk anders dan concluderen dat het crisis moet zijn bij het bedrijf, want alleen
dan neemt iemand van het toezicht het over. Een toezichthouder heeft de plicht interne
kritiek te leveren en zo nodig de moeilijkste beslissingen te nemen, maar naar buiten toe
blijft het stil. Vandaar dat Eijffingers toezichtfuncties vrijwel alleen zijn beschreven bij aanof aftreden. Wel is er een bericht in het Brabants Dagblad dat verscheen in de periode
dat de Oisterwijkse stichting COM zich in zwaar weer bevond. Een journalist van Brabants
Dagblad, Tom Tacken, probeerde Eijffinger te bewegen om naar buiten toe te treden. Het
leverde een bizar artikel op, leunend op de twee woorden die Eijffinger hem gunde: ‘Geen
commentaar’.

Modellen zijn wetenschappelijke
ficties
Hoe weet je welke rol je op welk moment moet aannemen, buiten de strikte
afspraken, die gelden voor toezichthouders? En hoe weet je welk oordeel passend is voor
de situatie? In de crisisjaren kwam media-econoom Eijffinger meer en meer tot het besef
achtendertig
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dat daarop geen makkelijk antwoord mogelijk is. Zoals de meeste wetenschappers, begon
hij als econometrist met vertrouwen in logische economische modellen en kwantitatieve
cijfers die zorgden voor onderbouwing. Vervolgens kwam de crisis als een verrassing. De
economie kent elementen die zich niet laten kwantificeren, zoals ideologie en psychologie,
en verloopt lang niet altijd langs de wegen van de rationaliteit, keuzevrijheid en afgewogen
kosten- en batenanalyses. Kennis en ervaring helpen te duiden, maar een wetenschapper
heeft niet het recht zich een ‘moral high ground’ aan te meten. Er bestaat niet zoiets als
een belangeloze blik die boven de markt hangt en objectief kan oordelen. Een objectief
totaaloverzicht is onmogelijk en wie dat wel pretendeert, liegt. Modellen en cijfers kunnen
helpen de werkelijkheid aanschouwelijk en behapbaar te maken, maar uiteindelijk zijn het
‘wetenschappelijke ficties’.

2013

Aan het eind van de crisis, in 2013, verwoordde de wiskundig geschoolde Eijffinger
opvallend genoeg zijn twijfel bij hedendaagse micro-economen en econometristen
die telraameconomie bedrijven en ‘zich bezighouden met tennis- en voetbalscores, de
statistieken bij de 100-meter-sprint of het gebruik van drugs’. In het filosofisch getinte
essay ‘Het verval van de economie en de economie van het verval’, verschenen in het
intellectuele tijdschrift Nexus van Rob Riemen, stelde Eijffinger dat we ons terdege moeten
afvragen ‘wat de toegevoegde waarde van dit soort onderzoek is’. Je kunt er heel aardig
mee rekenen, maar met de werkelijke wereld heeft de ‘mathematisering’ van de economie
weinig te maken.

Om een enger en kwantificeerbaar welvaartsbegrip te hanteren, was rond 1900
een professionaliseringslag geweest door de econoom Vilfredo Pareto, maar nu zijn we
doorgeschoten. Als gasthoogleraar te Harvard sprak Eijffinger er veel over met collegaeconomen als Ben Friedman, Marty Feldstein, Greg Mankiw en Larry Summers. Anders dan
in Nederland, begaven steeds meer Amerikanen zich op het pad van de politieke economie,
een vorm van economie waarbij vooral een zelfbewustzijn present is dat er niet zoiets
bestaat als waardevrije wetenschap. Een goed voorbeeld is het welvaartsbegrip. Je kunt het
gemakkelijk kwantificeren door bijvoorbeeld te kijken naar het inkomen. Wat zegt dat? De
middenklasse had het, financieel beschouwd, relatief gezien niet slecht tijdens en vlak na
de crisisjaren. De cijfers lieten weinig verontrustends zien voor deze groep, en toch voelde
Eijffinger in 2010 de noodzaak van ‘een verpauperde middenklasse die aan het muiten slaat’
te spreken in MeJudice. Ook in het Nexus-essay wees Eijffinger andermaal op de ‘muitende
middenklasse’ die oprukt, op dat moment vooral in de Verenigde Staten: ‘De middenklasse
is angstig, onzeker en voelt zich bedreigd. De lagere klassen genieten bescherming van
de verzorgingsstaat, al is het sociale vangnet aan erosie onderhevig. De hogere klassen
hebben een sterke positie op de arbeidsmarkt en zijn in staat zichzelf goed te beschermen.
De middenklasse voelt zich in de steek gelaten en is daarom aan het muiten geslagen.’

2010
negenendertig
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Eijffingers onderbuikgevoel vertelde hem dat er iets smeulde. Aan de tafel
van Buitenhof counterde economiejournalist Mathijs Bouwman droogjes dat hij geen
middenklassers kon zien op het Malieveld. Hoewel dat toen een empirisch waarneembaar
feit was, kwam een paar jaar later de logenstraffing: onderwijzers, zorgpersoneel,
transportmedewerkers en mensen uit de bouw klommen op de barricaden en de meer
radicale ‘gele hesjes’ verschenen ten tonele, al dan niet opgehitst door populistische
politici. Nee, een econometrisch model kon de muitende middenklasse niet voorspellen.
Het was, denkt Eijffinger, eerder zijn ideologische kader van sociale subsidiariteit waardoor
hij kon vermoeden dat het tot een revolte kon komen.
Het evenwicht leek zoekgeraakt in de hoofden van mensen: alleen al de angst dat
globalisering ervoor zorgde dat de middenklasse moet inleveren in de nabije toekomst,
zorgde voor fragmentatie en instabiliteit in het politieke systeem. Zoiets viel niet te
repareren door een paar procenten belastingvoordeel te bieden. Enkel politiek leiderschap
brengt rust. Eijffinger spreekt met de socioloog Max Weber van een ‘Hoffnungsträger’
die hoognodig is in het huidige politieke klimaat. Een drager van hoop als alternatief voor
populistische angstzaaiers. Dat zo’n figuur wegbleef in de Verenigde Staten, kan de
verklaring zijn voor de verkiezingswinst van Donald Trump.

Decorate the World!
Eijffinger ziet zijn carrière uiteenvallen in een heilige drie-eenheid. Hij maakte een
ontwikkeling door van een fundamentele wetenschapper naar opleider en maatschappelijk
duider, om zich vervolgens te manifesteren als wat hij zelfs beschrijft als ‘academisch
entrepreneur’. Daar zit wel iets in. In drieëndertig jaar lag het zwaartepunt gedurende de eerste
elf jaar bij het onderzoek, de tweede elf jaar stond onderwijs centraal en in de laatste elf jaar
trad Eijffinger meer naar buiten als de oppernetwerker en een boegbeeld van de Tilburgse
universiteit.
Toch is het ook te schematisch om helemaal waar te kunnen zijn. Tot het einde van
z’n loopbaan aan de universiteit heeft hij gepubliceerd in de toptijdschriften en promovendi
begeleid die de diepte in gingen in het veld der economie en econometrie. Anderzijds besefte
hij aan het begin van zijn carrière dat de waarheid van de wiskunde weinig te maken heeft met
de manier waarop getallen worden gebruikt. Hij was dan geen behangverkoper geworden, het
was zijn ondernemersinstinct dat inzag dat goed onderzoekswerk verkocht dient te worden.
Academici moeten zich niet te groot voelen voor de markt of de politieke arena. Soms moet
je opportunistisch zijn en je marktwaarde opdrijven, groot durven denken, en decorum
scheppen: decorate the world.
veertig
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Toen Eijffinger van economie-decaan Kees Koedijk en de Tilburgse rector Frank
van der Duyn Schouten in de zomer van 2008 het verzoek kreeg na te denken over hoe de
universiteit naar een hoger niveau kon worden getild, liet hij er geen gras over groeien. En
dat was niet omdat Van der Duyn Schouten de beste rector was die Eijffinger meemaakte,
noch omdat deze rector een wiskundige was met een Vrije Universiteit-achtergrond.
Wat betreft Eijffinger was het alsof zijn rector hem de woorden uit de mond haalde. Hij
vond dat de Tilburgse universiteit zo ongeveer ‘het best bewaarde geheim van Brabant’
mocht heten. En dat was bepaald niet iets om trots op te zijn. De universiteit bevat zoveel
expertise, gerenommeerde onderzoekers, topopleidingen en uitmuntende docenten, hoe
kan het dat we dat alleen in Tilburg beseffen?

2008

Na uitwisseling van gedachten met decanen van andere faculteiten, nam Eijffinger
het voortouw. Hij richtte de UvT Sociëteit op, thans Tilburg University Society geheten: een
platform waarmee de universiteit naar buiten kon treden en dan vooral tot voorbij het water
van het Hollands Diep. De bijeenkomsten van de Sociëteit werden gehouden in Tilburg,
Amsterdam en Den Haag, dichtbij het centrum van de macht.

2009

In januari 2009 benoemde de nieuwe rector Hein van Oirschot professor Eijffinger
als president van de stichting voor onbepaalde tijd. Doelbewust zocht Eijffinger een fysieke
plek waar Tilburgse wetenschappers konden mengen met de kopstukken van de landelijke
politiek en het bankwezen. De keuze viel op Sociëteit De Witte, aan het Plein24 in Den haag,
waar Eijffinger in zijn jeugd op de balustrades klom, met aanpalend Het Binnenhof. CDAgenoot Sybrand van Haersma Buma zorgde ervoor dat Eijffinger kon worden geballoteerd
bij Sociëteit de Witte. ‘Dus u zeit een CDA-econoom?’, zo werd hem tijdens de ballotage
voorgelegd door een corps-achtig type, waarop Eijffinger de lachers op zijn hand wist te
krijgen met het antwoord dat hij vaker paraat had: ‘Ik ben econometrist en wat betreft het
CDA loopt de causaliteit van mij naar de partij en niet andersom’. Sindsdien werd er twee
keer per jaar een Tilburg University Society-diner pensant georganiseerd in de besloten
omgeving van de Sociëteit onder de zogenaamde ‘Chatham House Rule’: informatie
delen mag, zonder de identiteit of affiliatie van de spreker prijs te geven. Behalve Tilburgse
wetenschappers accepteerden tal van beleidsmakers, vooroplopers, dwarsdenkers en
hoogwaardigheidsbekleders een uitnodiging van Eijffinger. Premiers en oud-premiers als
Jan Peter Balkenende en Mark Rutte waren aanwezig, schrijvers als Désanne van Brederode
en bankiers als Klaas Knot en ING-CEO Ralph Hamers. Gedachten zijn vrij en het staat vast
dat het onderwerp een algemeen belang heeft, zoals energie of privacy. Bovendien bestaat
het nagerecht uit kaas: de president houdt van kaas en het dessert bederft niet als de
lezingenronde hopeloos uitloopt.
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Nuttig als vorm van gelegenheid
Als topeconoom ken jij natuurlijk die prikkelende uitspraak van je
collega-topeconoom John Kenneth Galbraith: de economische
wetenschap is vooral nuttig als vorm van werkgelegenheid voor economen.
Maar dat impliceert dat het vooral een vak zou zijn voor navelstarende
studeerkamergeleerden en wereldvreemde ivorentorenbewoners, dus
deze uitspraak kan nooit voor jou bedoeld zijn geweest. In je lange en
indrukwekkende carrière heb je mij, mijn voorgangers en vele Haagse
soortgenoten voortdurend van advies gediend, aangespoord en kritiek
gegeven. Soms gevraagd, veel vaker ongevraagd en nooit onzichtbaar.
Je had en hebt een enorme drive de wetenschap, de reële economie en de
politiek met elkaar te vervlechten. Wetenschap moet voor jou relevant zijn in
het hier en nu en in het echte leven en daarmee sta je in een lange Tilburgse
traditie die teruggaat tot Cobbenhagen zelf. Dank daarvoor en chapeau!
Ik denk je goed genoeg te kennen om te vermoeden dat je het
emeritaat niet achter de geraniums gaat doorbrengen. Dat zit niet in je
karakter, dus we gaan ongetwijfeld van je horen.
Vandaar dat ik maar gewoon zeg:
tot ziens en hartelijke groet.

Mark Rutte minister president sinds oktober 2010
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Beleg een eigen Bilderberg
Toen de Society werd opgericht, waren termen als ‘valorisatie’, ‘outreach’ en ‘impact’
niet en vogue, maar voor de wetenschapper-ondernemer-politicus-levensgenieter
Eijffinger was het vanzelfsprekend het productieve netwerk verder uit te bouwen. Het bleef
dan ook niet bij de Society die strategisch werd georganiseerd in het centrum van Den
Haag of elders in de Randstad, zoals aan de Zuidas van Amsterdam.
Sinds zijn komst naar het Brabantse Oisterwijk was Eijffinger snel genaturaliseerd
als Brabander. De katholiek-bourgondische levenswijze zat als gegoten. Met het
Brabanderschap kwam het besef dat Brabant een unieke positie heeft in Nederland: het
is met onderwijssteden als Tilburg, Breda, Den Bosch en Eindhoven een groeikern zowel
qua bevolking als ondernemerschap en industrie. Aan de dis met Brabantse bestuurders
en burgemeesters als Bert Pauli, Jan Pelle, Peter Noordanus, Peter Swinkels en Wim van de
Donk kwam Eijffinger tot de gedachte dat de provincie kan groeien en bloeien als er meer
samenwerking tot stand komt, om te beginnen tussen bedrijven en universiteit.
Een ‘Brabantse Bilderberg’, zo kwam ergens op een bierviltje te staan, waar de
honderd beslissers van Brabant elkaar ontmoeten. Geld werd gezocht en gevonden
bij onder meer de universiteit, provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg en
op 30 januari 2014 kon de eerste Cobbenhagen Summit worden gehouden. Keynotegasten waren Harvard-econoom Edward Glaeser, EU-commissaris Johannes Hahn
en Shell-topman Dick Benschop. Het jaar daarop kwamen onder meer Cambridgeeconoom Coen Teulings en Jeroen Dijsselbloem, destijds de veelbesproken minister van
Financiën en Voorzitter van de Eurogroep. Toen de Tilburgse alumnivereniging Vrienden
van Cobbenhagen zich aansloot, kwam er een jaarlijkse lezing bij die Eijffinger mede
organiseerde: de Vrienden van Cobbenhagen Lecture. Harvard-econoom Dani Rodrik
kwam spreken in 2017, Oxford-professor en Big Data-specialist Viktor Mayer-Schönberger
in 2018, Pullitzer Prize-winnaar en Washington Post-journalist Anne Applebaum in 2019
en in 2020 zorgde Eijffinger ervoor dat zijn Harvard- vriend Edward Glaeser nogmaals naar
Tilburg kwam om zijn licht te laten schijnen op het thema urbanisatie.

2014
2019

Met de President’s Circle, een meer exclusieve bijeenkomst bedacht door Eijffinger
om CEO’s en CFO’s om tafel te krijgen, breidde het aantal evenementen zich uit tot zes
per jaar. Eijffinger voelde zich bijna een hotelier: de academische inhoud, de fijne ambiance,
het diner, de tafelschikkingen, hotelovernachtingen en het vervoer. Tien jaar lang bleef de
economische faculteit TiSEM formeel de penvoerder van de Society, maar de activiteiten
en de onderwerpen van de lezingen waren interdisciplinair en dekken vrijwel het gehele
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2017

werkveld van de Tilburgse universiteit. In 2017 werd het daarom anders geregeld: de
Society kwam direct onder het CvB te hangen in de organisatiestructuur, waarmee
Eijffinger de facto een post kreeg toebedeeld als de eerste vrije hoogleraar in Tilburg, een
universiteitshoogleraar.

Quid pro quo
Spijtig was dat Eijffinger als academisch uithangbord nauwelijks meer toekwam
aan doceren en het contact met studenten, afgezien van de jaarlijkse cursus over centraal
bankieren aan Harvard. Daartegenover stonden de vele mooie ontmoetingen met
professionals, politici, denkers en dichters die een maatschappelijk belang vertolken. Wijlen
Ruud Lubbers bijvoorbeeld was zo ongeveer een stamgast. ‘Hij kwam op elke bijeenkomst
van de Tilburg University Society en vaak een uur van tevoren. Ruud haalde, onder het
genot van een portie bitterballen, herinneringen op over zijn diensttijd, studententijd
en hoe hij Ria heeft leren kennen. Daarbij vertelde hij mij dat de Sociëteit De Witte vaak
werd gebruikt door de officieren als een soort officiersmess omdat De Witte centraal
gelegen was in Den Haag. Ruud kon daar zeer onderhoudend over vertellen, maar hij
heeft uiteindelijk gekozen voor Tilburg omdat hij zich daar thuis voelde. Ik heb goede
herinneringen aan Ruud als collega en voorzitter van het Stichtingsbestuur.’

2014

Ook de Koninklijke familie was geregeld present. Prins Constantijn sprak als startupambassadeur. En bij het tweehonderdjarig jubileum van De Nederlandsche Bank, maart 2014,
werd Eijffinger aangeklampt door Koning Willem Alexander, wiens portret op de bijbehorende
herdenkingsmunt was geslagen. De Koning had in dagblad Metro gelezen hoe Eijffinger een
lans had gebroken voor zijn onderschatte voorvader Willem I, de ‘Koning-Ondernemer’ aldus
Eijffinger. Willem I had De Nederlandsche Bank en de Nederlandsche Handelsmaatschappij
opgericht. Zodoende kreeg DNB het epitheton ‘s Konings oudste dogter.

Willem Alexander, een ondernemende koning die graag op handelsmissie gaat,
bleek niet alleen op de hoogte van wat er verscheen in Metro, maar kon volgens Eijffinger
makkelijk mee in allerlei economische discussies. Ze spraken over de thematiek in het
eerder besproken Nexus-artikel (over de ‘Hoffnungsträger’), dat Eijffinger nastuurde - en
waarvoor de koning een alleraardigst dankbriefje terugstuurde. In verschillende gevallen
hebben de professionele ontmoetingen geleid tot warme en langdurige werkrelaties en
vriendschappen, bijvoorbeeld met prins Carlos de Bourbon de Parme, hertog van Parma
en zoon van prinses Irene. Deze werkte onder meer voor ABN AMRO en maakte zich de
laatste jaren vooral sterk voor duurzaamheid en voor een groen energieakkoord. Recent
vierenveertig
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verscheen een geëngageerd boek als resultaat van een samenwerking tussen Bourbon
de Parme, Paul van Geest en Eijffinger: Wat is wijsheid: Enige gedachten over de natuur, de
economie en de zin van het leven na de coronacrisis.
Hoe speelde Eijffinger het klaar zoveel prominenten aan de Tilburg University
Society te binden? Uiteraard hielp zijn netwerk uit de politiek en wetenschap. Het geheim
is waarschijnlijk dat bijna niemand op zo’n joviale doch dwingende manier kan laten weten
dat ‘neen verkopen’ niet tot de mogelijkheden behoort. Eijffinger heeft vaak genoeg als
academische vraagbaak de trein genomen naar Den Haag, Brussel of de Zuidas om van
bankiers en politici te vragen de omgekeerde route te bereizen: quid pro quo. Hij vroeg
minister Wopke Hoekstra voor een lezing en die keek in de agenda: ‘wel druk die periode’,
waarop Eijffinger hem te verstaan gaf dat er geen andere optie was dan nog maar een extra
afspraak te noteren. Bij wijze van inleiding van zijn betoog voor de Tilburg University Society
op 6 november 2018 gaf premier Mark Rutte iets prijs van de manier waarop Eijffinger hem
had weten te strikken: ‘Toen Sylvester mij in het Torentje vroeg om een inleiding te houden
over mijn eigen premierschap en hoe ik dat premierschap beleefd heb, kon ik zijn verzoek
accommoderen of negeren. U weet dat je bij Sylvester meer tijd en energie kwijt bent bij
het negeren dan bij het accommoderen. Ik heb vanzelfsprekend geaccommodeerd aan zijn
verzoek om vanavond aanwezig te zijn.’ De hele zaal barstte in lachen uit, omdat vrijwel alle
aanwezigen de ervaring deelden. Rutte verzuchtte: ‘Ik denk niet dat ik van hem af ben!’

2018

Compliance knevelt creativiteit
Eijffinger vraagt zich geregeld af of het in deze tijd mogelijk is om in zo’n tempo
een dergelijk veelomvattend, octopusachtig netwerk op te tuigen, waarmee directe
connecties tot stand komen met vrijwel alle lagen van de bevolking: van politici tot
captains of industry, wetenschappers, vakbondsbestuurders en studenten. Als kritisch
volger van het bankwezen en als toezichthouder bij bedrijven als De Efteling ziet hij de
noodzaak van toezicht, van governance en voorzorgsmaatregelen, controlemechanismen
en een goede financiële balans. Sinds de financiële crisis zijn de afdelingen audit en
compliance exponentieel gegroeid. Hij vreest dat hedendaagse banken zijn verworden
tot werkgelegenheidsprojecten voor juristen en accountants die alle risico’s proberen uit
te sluiten. De kerntaken worden steeds meer uitgevoerd door algoritmen ofwel financiële
informatietechnologie. ‘Een bank tegenwoordig is een fin-tech bedrijf met een audit &
compliance-werkgelegenheidsproject’, zo liet Eijffinger zich eens ontvallen tegenover een
CEO van een grote bank.
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Bij universiteiten ziet hij hetzelfde gebeuren: ‘De universiteit dreigt een edu-tech
bedrijf te worden met een werkgelegenheidsproject voor allerhande controleurs en
accountants. We schieten door. Als ik nu had voorgesteld om zoiets als de Cobbenhagen
Summit op te richten, was het er waarschijnlijk nooit gekomen. Ik had destijds geen
uitgewerkt businessplan, geen geld en niks op papier, alleen het gevoel van urgentie dat
zoiets snel nodig was, een soort Brabantse Bilderberg.’ Eijffinger ziet afnemende ruimte
voor wat hij de ‘academische entrepreneur’ noemt en waarmee hij zichzelf het liefste
afficheert. Wanneer een wetenschapper kansen ziet, moet hij of zij ze kunnen grijpen, maar
nu moeten alle plannetjes eerst door de molen van de compliance & control, waarna alle
geestdrift bij voorbaat in de kiem is gesmoord.
Een tweede zorg betreft de opvolging. Er is een Tilburg University Society en die
blijft, dat moge duidelijk zijn, hoezeer deze structuur leunt op het privénetwerk van Eijffinger
en alle contacten die hij heeft aan de universiteiten van Berlijn en Harvard, de binnenlandse
politiek en de binnen- en buitenlandse bankenwereld? Een opvolger die de nalatenschap
veiligstelt en zijn functie als ambassadeur van de Tilburgse universiteit overneemt, is lastig
te vinden. Eijffingers oude vriend Wim van de Donk heeft het netwerk en de standing als
voormalig Commissaris van de Koning in Brabant en hij heeft toegezegd de Society te
bestendigen, maar kan Van de Donk dat er zelf naast doen? Hij is tenslotte benoemd als
rector én collegevoorzitter van Tilburg University. Als hij de President van de Society wordt,
dan heeft hij drie banen.

Zin en betekenis liggen voorbij
alle modellen
Wie zo lang het spel heeft gespeeld op veel schaakborden, verlangt op een zeker
moment naar iets anders, naar iets wat uitstijgt boven het alledaagse, het machtsspel
van politiek en wetenschap. De laatste jaren is Eijffingers katholieke bewustzijn levendiger
geworden. Via de Society vond Eijffinger een geestverwant in de Tilburgse theoloog Paul
van Geest, een katholieke jongen uit Den Haag en een goede vriend. Samen begeleiden
ze een promovendus die onderzoek doet naar het subsidiariteitsbeginsel beginnend bij
Augustinus en eindigend bij Cobbenhagen. Samen met Herman Kaiser, voormalig CDAburgemeester van Arnhem, heeft Van Geest Eijffinger voorgedragen als ridder in de Orde
van het Heilig Graf van Jeruzalem.
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Voor Eijffinger markeert deze voordracht ‘een nieuwe fase van spiritualiteit’ in het
leven: ‘Dit gaat voorbij alle modellen: het gaat over zin en betekenis van het leven.’ De Orde
van het Heilig Graf is de enige katholieke orde in Nederland waar gewone stervelingen tot
ridder worden geslagen. De andere orde is de Maltezer Orde, waar blauw bloed nodig is om
te worden opgenomen. Ook voor de Orde van het Heilig Graf geldt een strenge toelating.
De noviet moet van onbesproken gedrag zijn. Een uitgebreide ondervraging behoort tot
de initiatierite. Daarbij dient het oecumenische huwelijk van 40 jaar met Anneke formeel
zijn ‘gesaneerd’ door een priester – sanatio in radice, zoals de rooms-katholieke kerk het
proces noemt, wat onder meer een pelgrimage naar Rome behelst. Begin november 2020
komt het toelatingsproces tot voltooiing en volgt de definitieve toetreding in witte habijt.
Daarmee wordt Eijffinger tot zijn grote genoegen jaargenoot van Dame Yvonne van Rooy,
de voormalige voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University.

2020

Wie denkt dat Eijffinger reeds het tijdelijke heeft verruild voor het eeuwige, die
koestert een grote misvatting, of in de woorden van Rutte gezegd: we zijn nog lang niet van
hem af. De coronacrisis zette hem aan het denken en in april 2020 ontving minister Wopke
Hoekstra een lijvige notitie over de toekomst van de Nederlandse economie tijdens en na
het gevaar van het virus dat de wereld teistert. Eijffinger voorziet dat de ziekte lang voor
problemen zorgt in de economie, en hij waarschuwt nu voor doorgeschoten pessimisme
die apathie in de hand werkt. We kunnen aanpassen, we kunnen anders en we kunnen beter.
Meer nog dan voorheen spreekt hij zich uit voor verduurzaming van de economie en daarmee
een economie die toekomstbestendig is. Wat hem betreft is de tijd voorbij van ‘easy money’,
verdiend met massatoerisme en consumptiecultuur. De afstand-economie is volgens
Eijffinger een ‘disruptief’ gegeven zoals beschreven door econoom Joseph Schumpeter: het
betekent niet het einde, maar slechts de destructie van het oude en daarmee een geboorte
van een nieuw begin, een nieuw businessmodel gefundeerd op duurzame productie en
digitale communicatie. We hoeven niet meer de wereld rond te reizen om lezingen te
geven, het kan vaak digitaal. In het buitenland studeren, aan MIT of Harvard, dat kan prima
vanuit huis. Kolossale en energie slurpende kantoorgebouwen zijn niet meer nodig. Robots
worden niet ziek en nemen zwaar werk uit handen. Dus, waar de meesten rouwen, ziet een
academisch entrepreneur als Eijffinger een nieuwe toekomst gloren.
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Sylvester en zijn patroonheilige
In vroeger tijden was het in katholieke kringen gebruikelijk een kind te
vernoemen naar de Heilige die op de dag van de geboorte werd herdacht.
Mijn oudste neef Jan kreeg als tweede naam ‘Stanislas’ mee; niet omdat zijn
vader een grote verering koesterde voor deze jong gestorven heilige uit de
orde van de jezuïeten, maar simpelweg omdat Jan op diens feestdag werd
geboren. Wie dus op 31 december geboren is en ‘Sylvester’ wordt genoemd
omdat op die dag wereldwijd de sterfdag van paus Sylvester wordt herdacht
en de eerste dag van diens ‘nieuwe leven’ wordt gevierd, is dus getekend
voor het leven. En niet alleen als katholiek. Namen zijn voortekens zei de
Romeinse blijspeldichter Plautus al in de derde eeuw voor Christus. Wie
naar een krachtige paus wordt genoemd en ‘Sylvester’ is geheten moet dus
niet gek opzien dat hij als katholiek door het leven gaat, die de wereld met
behoorlijk veel daadkracht naar zijn hand wil gaan zetten en de katholieke
sociale leer hier en daar stevig laat doorklinken in zijn duiding van de
economische ontwikkelingen in de wereld. Zonder dat hij zich er misschien
zelf van bewust is, gaat iemand naar ‘zijn’ heilige staan in woord en gedachte,
doen en laten.
Ik volsta hier met een enkel voorbeeld. ‘Niet negeren, maar
accommoderen’ merkte minister-president Mark Rutte op tijdens een avond
van de Tilburg Sociëteit toen hem naar de reden werd gevraagd waarom hij
zich door Sylvester had laten verleiden hier te spreken ondanks zijn drukke
agenda. Hetzelfde moet keizer Constantijn – de man die in 313 in zijn
Romeinse Rijk het christendom erkende als officiële godsdienst – gedacht
hebben toen hij de net gekozen paus Sylvester tegenkwam. Aanvankelijk was
de politieke en zelfs kerkelijke invloed van deze paus zwak, omdat de keizer
rond ’s pausen aantreden in 314 immens populair was. Paus Sylvester werd
door de keizer zelf de toegang ontzegd tot een Concilie, dat van Arles, waar
ronduit kerkelijke zaken werden besproken.
Maar naarmate de tijd vorderde, veranderde er iets in de relatie tussen
beiden. ‘Non negare, sed accomodare’, moet de keizer hebben gedacht.
Want volgens het Liber Pontificalis wist de paus de keizer zover te krijgen
dat deze op de Vaticaanse heuvel een grote kerk ter ere van Petrus stichtte.
Paus Sylvester liet de keizer voorts een basiliek en doopkapel oprichten op
het terrein dat voorheen aan de machtige familie der Laterani toebehoorde.
Bovendien liet hij hem ook nog eens buiten de muren van de stad een
zevenenveertig
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immense kerk ter ere van Paulus vervaardigen. En uiteindelijk wist hij de
bevoegdheden inzake kerkelijke aangelegenheden exclusief aan de kerk
en haar bisschoppen te laten voorbehouden. Aan de andere kant: aan het
einde van zijn pontificaat moet het zwaar geweest zijn voor paus Sylvester.
Protesten van zijn kant omdat de keizer ‘ketter’ Arius om advies vroeg, legde
de keizer naast zich neer. Het einde van Sylvesters pontificaat in 335 kende
een scherp randje. Maar het bleef een randje.
Kortom: wie Sylvester Eijffinger nóg beter wil leren kennen en
wil weten wat zijn volgende stappen worden, moet het gedeelte over
zijn patroon in het Liber Pontificalis maar eens lezen; überhaupt een
boek over de krachtigen der aarde, die nooit genegeerd en bijna altijd
geaccommodeerd werden.

Paul van Geest co-auteur boek Wat is wijsheid?
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